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This report is all about virtual 
knowledge sharing between 
students studying Urban- 
Environmental-, and Energy 
Planning at Aalborg University at 
their campuses in Aalborg and 
Copenhagen. We analyze the 
students’ potential virtual mobility 
based on two focus group 
interviews with three students 
each. These are analyzed based 
on Kaufmann’s theory of Motility, 
Urry’s, theory of Mobility and 
Proximity, and Putnam’s 
understanding of Social Capital. 
The analysis leads to an 
understanding of five parameters 
that can be affected to improve 
the students’ motility: Social 
relations, access, competence, 
habits, and motivation/needs. 
Based on these parameters we 
suggest a series of improvements 
that can be implemented to 
create a higher degree of 
knowledge sharing between the 
students at the two campuses. 
Have fun reading. 
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Forord 
Vi har som projektgruppe lært meget af at skrive denne rapport og håber at du, kære læser, også får 
noget ud at at læse den. Det har været interessant at beskæftige sig med en institution, som vi selv har 
en tilknytning til og forsøge at knytte den teoretiske forståelse, som vi er blevet introduceret til i 
kurserne på nogle aspekter af vores egen hverdag.  

Vi vil i forbindelse med projektet gerne takke de studerende og ansatte, som har ladet sig 
interviewe for at hjælpe os med at forstå den problemstilling, vi står overfor. 
 
Kærlig hilsen og god læselyst, Banangruppen 
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Læsevejledning 
Referencer i opgaven 
Der er i opgaven refereret med formen (forfatter/kildenavn år) hvis der ikke direkte citeres men 
bruges som underbygning af udtalelser eller hvis der parafraseres. Hvis årstal ikke er tilgængelige 
noteres det uden år, u. å.. Når fler kilder har samme form noteres de A, B, C så de kan skelnes fra 
hinanden i kildelisten. Der skrives (forfatter/kildenavn år, sidetal/minuttal) hvis der citeres direkte. 
Citater fra bøger refereres med sidetal. fokusgruppeinterviews refereres med sidetal der henviser til 
transkriberingerne som ligger som bilag. Citater fra informantinterviews refereres med minuttal på 
lydfilerne som er vedhæftet opgaven. “Citater på under to linjer er som udgangspunkt skrevet i 
forlængelse af teksten i kursiv med citationstegn“ som det foregående. 
 

Mens citater over to linjer er skilt fra teksten og indrykket som dette stykke, uden 
citationstegn. Der er citeret direkte fra tekster, mens citater fra fokusgruppeinterviews og 
informantinterviews er citeret således at meningen kommer tydeligt frem. der vil derfor, hvis 
man hører interviewene igennem kunne findes halve sætninger og udråbsord som ikke 
indgår i citatet. [foklaringer fra rapportforfatterne er sat i klammer] 
 

Kapitel 1 
Omfatter problemanalyse med gennemgang af det problemfelt projektet skriver sig ind i, hvilket fører 
til problemformuleringen. Derudover findes her en afgrænsning af problemstillingen samt en 
introduktion til BEM-uddannelsen som kan give et vigtigt indblik i uddannelsens opbygning. 
 
Kapitel 2 
Gennemgang og diskussion af metoder og analysedesign. Valget af fokusgruppeinterview og 
informantinterviews som metode bliver gennemgået. 
 
Kapitel 3 
Gennemgang af den teori som ligger til grund for hvordan problemstillingen bliver behandlet i løbet af 
projektrapporten, samt begrundelsen for vores valg af netop disse teorier. De centrale teoretisk 
begreber er motilitet med udgangspunkt i Kaufmann, mobilitet og nærhed med udgangspunkt i Urry 
og social kapital med udgangspunkt i Putnam.  
 
Kapitel 4 
Indeholder en analyse af fokusgruppeinterviews med fokus på de studerendes udsagn omkring 
videndeling og relaterede emner. Derudover er der en aktøranalyse med udgangspunkt i 
informantinterviews, som gennemgår hvilke roller disse spiller og kan spille i forhold til videndeling. 
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Kapitel 5 
I dette kapitel undersøges møder på tværs mellem BEM-holdene og disses indvirkning på den sociale 
kapital og netværket mellem holdene. Møderne er både af fysisk og virtuel karakter og analyseres med 
udgangspunkt i fokusgruppeinterviews. Her bruges Urry’s mobilitet og nærhed og Putnams social 
kapital. 
 
Kapitel 6 
I kapitel 6 behandles de studerendes udsagn i fokusgruppeinterviews med udgangspunkt i Kaufmanns 
motilitet. De studerendes begrænsninger i at transformere deres potentielle virtuelle mobilitet til 
faktisk mobilitet undersøges, opdelt i adgang, kompetence og anvendelse. 
 
Kapitel 7 
Her findes en syntese af konklusionerne fra kapitel 4, 5, og 6 for at undersøge hvordan videndeling 
mellem studerende på tværs af campusser kan opretholdes og fremmes. Derefter følger en række 
løsningsforslag som knytter sig til de fundne problemstillinger. 
 
Kapitel 8 
Konklusionen der besvarer problemformuleringen. 
 
Kapitel 9 
Igennem udarbejdelsen af dette projekt har vi fundet andre vinkler og tilknyttede problemstillinger til 
videre undersøgelse, som vi selv har opdaget eller studerende og ansatte har påpeget for os. Der 
perspektiveres til et udpluk af disse, som bliver gennemgået med udgangspunkt i temaet videndeling 
på Aalborg Universitet 
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1. Indledning 
1.1 Problemfelt 
Dette projekt beskæftiger sig med en universitetsuddannelses håndtering af videndeling på tværs af 
campusser. For at sætte denne problemstilling ind i en større kontekst vil dette afsnit introducere 
nogle af de store samfundsmæssige tendenser, som gør, at denne problemformulering er relevant at 
arbejde med. Det drejer sig om samfundet som henholdsvis et netværkssamfund og et videnssamfund. 
Derefter bliver casen knyttet til disse to tendenser. Afsnittet fungerer ligeledes som en introduktion til 
By-, Energi-, og Miljøplanlægningsstudiet på Aalborg Universitet. 
 
Netværkssamfundet 
En af drivkræfterne i netværkssamfundet er udviklingen inden for kommunikations- og 
informationsteknologierne (Castells 2003). Et netværk kan betegnes som et konkret system af 
eksempelvis veje, der er forbundet, men det kan også være en organiseret og formaliseret kontakt 
mellem aktører med fælles interesser (DSL u.å.). Ved sidstnævnte betydning af et netværk, er der et 
flow, eller strømninger, af informationer mellem en række aktører, som er tilhørende det samme 
netværk. (Castells 2003) 

Disse netværk i det moderne samfund er kendetegnet ved, at de er opbygget omkring aktørerne 
i netværket og ikke fysiske lokationer, som det har været tilfældet tidligere (Urry 2007). Netværk 
indeholder dog stadig knudepunkter, der virker som centre for ét eller flere netværk, og som forbinder 
netværkene med noget stedsligt (fysisk) (Castells 2003).  

I netværkssamfundet er individet centrum i egne netværk, som konstant er under forandring. 
Et givent netværk kan blive skiftet ud med et andet, og denne udskiftning sker meget ofte i det 
moderne samfund. Udviklingen i informationsteknologien har desuden medført, at netværk har 
bevæget sig fra at være et lokalt fænomen til også at være et globalt. Det er dermed ikke længere 
ualmindeligt både at deltage i netværk som har udgangspunkt i lokalsamfundet samtidigt med, at man 
deltager i netværk med aktører spredt ud over flere lande og kontinenter. (Castells 2003)  

For at indgå i et netværk er der ofte en række forhold som skal opfyldes, alt efter hvilken 
funktion og formål netværket har. Formålet med netværket differentierer alt efter hvilken funktion, 
det skal have, og det er derfor vigtigt at få udformet nogle fælles spilleregler. Til en begyndelse, skal 
der opbygges relationer mellem aktørerne i netværket (Larsen, Urry, Axhausen 2006). Relationerne er 
med til at dække behovet for at få skabt et fælles normsæt, hvilket bunder i, at tillid mellem aktørerne i 
et netværk er en vigtig faktor. John Urry omtaler disse forhold som værende en form for forpligtelser 
(Urry 2002). 
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Kigger man på netværk fra en mobilitetsteoretisk vinkel, medfører dannelsen og deltagelsen i disse 
netværk en lang række rejser, som skal foretages. Om rejserne skal foretages fysisk eller virtuelt kan 
diskuteres, men uanset hvad, kræves det, at individerne har evnen til i høj grad at være mobile. Man 
tilhører kun et netværk, så længe man byder ind med noget. Sagt på en anden måde, aktørerne i 
netværket skal være deltagende, ellers risikerer man at blive afkoblet netværket, eller at netværket går i 
opløsning. Det sker fordi et netværk kun eksisterer så længe aktørerne mener at netværket, sammen 
med de andre aktører, har en given værdi. (Jensen 2011) 

Med den nutidige samfundsstruktur kan der med fordel arbejdes på, at udbrede dannelsen og 
vedligeholdelsen af netværk, som giver værdi. 
 
Videnssamfundet 
Danmark har gennem de sidste 100 år, udviklet sig fra at være et industrisamfund til et 
videnssamfund, hvor viden efterhånden er den vigtigste ressource for samfundsøkonomien 
(Undervisningsministeriet 2007). Der skal dermed genereres mest mulig viden i samfundet, men 
processen for at skabe denne viden kan være svær. Derimod er deling af allerede opnået viden en mere 
håndgribelig størrelse (Rosenmaier 2007). Det må derfor være ønskværdigt for forskellige 
vidensinstitutioner, at danne og indgå i netværk, hvis funktion er at dele viden mellem aktørerne i 
netværket, altså et vidensnetværk. 
 
Universiteter på vej mod netværkssamfundet og videnssamfundet 
Universiteternes rolle i samfundet er vidensgenerering samt at få udbredt denne viden. Dette sker 
gennem forskning, uddannelse og i samarbejde med private virksomheder. Store mængder af 
information, genereret af forskere og andre aktører, passerer gennem universiteterne, til gavn for alle 
deltagere i netværket. I relation til netværkssamfundet vil disse mængder af information i stigende 
grad spredes i netværk, der ikke er lokalt forankrede. Med denne rolle er universiteter hvad Castells 
ville kalde knudepunkter i vidensnetværk. Der skal altså skabes ny viden, samtidig med at den 
eksisterende bliver delt med de studerende, og det resterende samfund.  

 
Samtidigt indgår universiteterne verden over i en global konkurrence. Her handler det om, for det 
enkelte universitet, at gøre sig attraktiv og blive rangeret højt. Dermed opnås bedre mulighed for at få 
de studerende til at indskrive sig på netop deres institution og få tildelt forskellige forskningsmidler 
(Aalborg Universitet u.å. C). Ifølge Castells beskrivelse af netværkssamfundet, er der en fare for, at 
aktører eller knudepunkter i et netværk, såsom universiteter, kan risikere at blive afkoblet. Det sker 
hvis de andre aktører i netværket finder f.eks. universitetet uattraktivt eller uden værdi. I forbindelse 
med det og den øgede konkurrence, f.eks. udtrykt ved diverse rankingsystemer (Aalborg Universitet 
u.å. C), kræver det at universiteter hele tiden må være på forkant med, hvordan viden bedst formidles. 
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Der bør derfor arbejdes på at indgå i vidensnetværk, der giver værdi og øger vidensgenereringen, som 
potentielt kan hæve placeringen på ranglisterne og dermed attraktiviteten. 
 
Strukturen for at skabe viden har ændret sig med tiden. Udviklingen går mod den netværksbaserede 
vidensgenerering, hvor viden i højere grad bliver skabt i grupper af ligestillede og ikke længere fra 
toppen af et hierarkisk system. Dette kaldes også ‘peer-based knowledge’. Før i tiden var 
vidensinstanser hierarkisk opbyggede, hvor de øverste i hierarkiet bestemte, hvad der var rigtig viden, 
men nu ligger denne magt hos de enkelte grupper eller netværk. (Standaert 2011)  

Samtidig er der argumenter for, at viden deles bedst i peer-based-systemer, fordi ligesindede 
bedst kender hinandens behov for viden og bedre formidler den til hinanden som følge af kognitive 
fordele. På den måde sparer peer-based-systemer, eller netværk, tid og ressourcer og giver et potentielt 
større vidensudbytte. (Hsiao, Ya P, Brouns F, Kester, L & Sloep, P. 2011)  
 
Aalborg Universitet 
Et eksempel på et knudepunkt som beskrevet ovenfor er Aalborg Universitet (AAU). På grund af 
risikoen for at blive afkoblet, forsøger AAU at øge sin attraktivitet i konkurrencen om at tiltrække 
studerende. Disse studerende skal sikres et vist vidensniveau, bestemt af diverse studieordninger, for 
at kunne bestå deres eksamener. Etableringen af et organiseret vidensnetværk, både internt (og 
eksternt) på AAU, kan være et virkemiddel til effektivt at opnå dette mål.  

Et andet argument for at øge videndelingen på en uddannelsesinstitution som AAU er, at en 
stor del af læringen sker i form af problemorienteret projektarbejde i grupper. Den problembaserede 
læringsmodel er et eksempel på peer-based-learning, idet meget af læringen foregår i grupper af 
studerende, med kun sporadisk støtte fra vejledere og undervisere. Den problembaserede læring udgør 
15 ects-point hvert semester, altså halvdelen af studietiden. Det udformer sig som et projekt efter eget 
valg under den givne semesterramme (Aalborg Universitet 2010). Denne form for læring gør, at der 
kan være store forskelle på, hvilken viden og erfaring den enkelte studerende opnår undervejs i 
forløbet. Både hvad angår rapportskrivning og problembaseret læring. Alligevel arbejdes der ikke 
organiseret med, hvordan de studerende kan videndele på tværs af hold og dermed øge det samlede 
vidensudbytte for den enkelte. På den måde kunne man ellers gå fra, at studerende har forskellig 
viden, til at alle studerende har en større viden. 
 
Udover campussen i Aalborg med 16.415 studerende, har AAU en campus i Esbjerg med 624 
studerende og en i København med 3.617 studerende (Aalborg Universitet u.å. G). Universitetet har 
altså en intern opdeling, der kan være en udfordring i forhold til at etablere det omtalte 
vidensnetværk. Men potentielt set er der en lang række erfaringer og viden, hos de studerende på de 
forskellige campusser, som med fordel kan deles på tværs. 
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By-, Energi- og Miljøplanlægning: Aalborg og København 
På Aalborg universitet udbyder de uddannelsen “By-, Energi- og Miljøplanlægning” (BEM). Denne 
uddannelse bliver udbudt både i Aalborg og København.  

På By-, Energi-, og Miljøplanlægningsstudiet er udgangspunktet ligeledes problembaseret 
læring, hvilket i sig selv er en grund til at arbejde med videndeling da det giver de studerende en stor 
diversitet i viden.  

En anden grund er studieforløbet. AAU stræber efter at køre forløbet nogenlunde ens på de to 
campusser, som én uddannelse, men der er dog stadigt enkelte forskelle i både undervisning og 
undervisere. (Aalborg Universitet 2010)  

Potentielt set er der altså meget viden og erfaring, blandt de studerende i Aalborg og 
København, som med fordel kunne deles. Tilstedeværelsen på to fysisk adskilte lokationer med over 
300 km imellem, placerer BEM-uddannelsen som et eksempel på et uddannelsesnetværk, der i hvert 
fald ikke længere er lokalt. Det er derfor oplagt at se dette i lyset af mobilitet. Men hvordan kan deling 
af viden bedst udføres på et studie tilhørende to forskellige lokationer, og arbejder AAU i forvejen på at 
fremme dette interne vidensnetværk? 

 

1.2 Problemformulering 
Med baggrund i problemanalysens opridsede tendenser stilles følgende spørgsmål: 
Hvordan kan dannelsen og opretholdelsen af vidensnetværk imellem BEM-studerende på tværs af 
Aalborg Universitet - Aalborg og Aalborg Universitet - København fremmes, med fokus på 
mobilitetsproblemstillinger? 

 

1.3 Afgrænsning 
Projektets fokus ligger dermed på vedligeholdelsen og dannelsen af vidensnetværk, hvor funktionen i 
netværket er, at videndele. Vi er alle studerende på en vidensinstitution og det giver derfor god mening 
at kigge nærmere på videreformidlingen af viden i et netværk. Dermed afgrænser vi os fra netværk 
med andre funktioner, eksempelvis sociale netværk. Dog tages der højde for, at sociale relationer, 
blandt aktørerne i et netværket, kan have indflydelse på deltagelsen i et vidensnetværk. 
 
Der fokuseres kun på videndeling blandt de studerende på By-, Energi- og Miljøplanlægning på 
Aalborg Universitet. Dette skyldes, at der eksisterer henholdsvis ét hold i Aalborg og ét i København, 
men uddannelsesforløbene tilstræbes at køre ens.  
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Samtidigt ses der kun på de tre årgange på BEM, som på nuværende tidspunkt er tilmeldt AAU. 
Vi afgrænser os dermed fra at undersøge videndeling blandt de BEM-studerende, der nu er dimitteret. 
Vi er dog opmærksomme på at videndelingsniveauet tidligere kan have været anderledes, men på 
grund af tidsmangel, er undersøgelsen af dette fravalgt.  
 
Desuden fokuseres der kun på videndeling på tværs af campusserne i Aalborg og København. Dette 
valg er foretaget på grund af den geografiske afstand mellem campusserne hvorved en række fysiske- 
og virtuelle rejser skal foretages for at kunne videndele. Da semestrets fokus er mobilitet, er det 
interessant at fokusere på videndeling over en stor afstand. 

Da det er forholdsvis urealistisk at foretage et højt antal fysiske rejser mellem Aalborg og 
København, for at dele viden i vidensnetværket, fokuseres der på virtuel videndeling. Der tages dog 
højde for, at fysiske rejser kan have indflydelse på både dannelsen og vedligeholdelsen af et 
vidensnetværk. 
 

Definition af videndeling og -netværk 
Denne rapports hovedfokus er videndeling i et netværk, også kaldet vidensnetværk. Definitionen af 
videndeling, som anvendes i rapporten, er en deling, eller videregivelse, af faglig viden eller erfaringer 
f.eks. omhandlende metoder og teorier. 
 
Definitionen af vidensnetværk, som denne rapport benytter, er et netværk hvis formål og funktion er 
videndeling blandt aktørerne. I et vidensnetværk er den sociale kapital så høj, at der er blevet opbygget 
et fælles normsæt om at videndele, og en fast struktur er etableret. 

1.4 Introduktion til casen: By-, Energi- og 
Miljøplanlægningsuddannelsen 
By-, Energi- og Miljøplanlægning(BEM) er en bachelor uddannelse som Aalborg Universitet udbyder 
både i Aalborg og København. Det er en tværfaglig uddannelse som kombinerer den traditionelle 
samfunds- og ingeniørvidenskab. I løbet af uddannelsesforløbet arbejder de studerende med virkelige 
problemstillinger på et globalt, nationalt og lokalt niveau, og selve undervisningsformen har et stort 
fokus på aktiv læring (Aalborg Universitet 2009). Dette sker blandt andet i form af problembaseret 
projektarbejde. (Aalborg Universitet u.å. A) 
 
Uddannelsen ligger under det Teknisk-Naturvidenskabelige fakultet, som er AAU’s nuværende største 
fakultet (se nedenstående figur). (Aalborg Universitet u.å. G) 
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Figur 1, organisationsdiagram over det Teknisk-Naturvidenskabelige fakultet på AAU (Aalborg 
Universitet u.å. E). Markering af studienævnet for Planlægning og Geografi 
 
I henhold til figur 1 hører BEM-uddannelsen til School of Architecture, Design and Planning (SADP). 
Universitetet er inddelt i 4 fakulteter: Humanistisk, samfundsvidenskabeligt, sundhedsvidenskabeligt 
og teknisk-naturvidensskabeligt fakultet. Fakulteterne er yderligere inddelt i institutter, hvor forskerne 
er ansat og som koordinerer forskningsopgaver og undervisningsopgaver. Skolen består af et eller flere 
studienævn (I SADP er der 3 studienævn). Studienævnene organiserer og kvalitetssikrer 
uddannelserne og står for at bestille undervisning fra institutterne, med bistand fra skolelederen. De 
sørger også for at evaluere denne undervisning. (Aalborg Universitet 2014) 
 
Uddannelsen i By-, Energi- og Miljøplanlægning hører under studienævnet for Planlægning og 
Geografi. I 2015 blev der optaget 18 studerende i Aalborg og 39 studerende på uddannelsen i 
København. (Uddannelses- og Forskningsministeriet 2015) 
 
Der refereres igennem rapporten til By-, Energi- og Miljøplanlægning som BEM. Samtidig bliver der, 
for at skelne mellem de forskellige dele af uddannelsen, brugt forskellige inddelinger: 

- BEM-uddannelsen: Alle de studerende på BEM-bacheloren. 
- BEM-hold: De studerende er på hver årgang delt i et hold i Aalborg og et hold i København. 
- På tværs af årgange: alle de studerende på én campus. 
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2. Metode 
I dette kapitel vil de forskellige overvejelser omkring, samt begrundelser for, valg af metoder til 
besvarelse af problemstillingen blive gennemgået. Først vil valget af casestudie som metode blive 
begrundet, for derefter at overgå til overvejelser omkring selve udførelsen af studiet med de valgte 
metoder. 
 
Casestudie 
Vi har valgt at gribe vores problemstilling an gennem et casestudie. Grundlaget for vores valg af 
casestudie som den overordnede model, tager udgangspunkt i semestrets og dermed projektets 
tværfaglige indgangsvinkel. Mobilitetens sociologi er den overordnede ramme hvori projektet bevæger 
sig, hvilket betyder, at studiet af menneskets praksisser spiller en væsentlig rolle. Det er her, at 
casestudiets styrke ligger, da det netop er konkret kontekstbunden viden som er dets styrke, da det 
medfører en dybere forståelse for kontekst samt undersøgelsesobjekt (de Vaus 2001).  
 
Vi har valgt at arbejde ud fra et indlejret casedesign, hvor ikke kun selve videndelingen i mellem de 
studerende er vores undersøgelsesobjekt, men også de mest væsentlige sammenspillende 
komponenter, der har en indvirkning på denne (Yin 2009). I vores tilfælde bliver de forskellige 
indvirkende komponenter belyst gennem en aktøranalyse (se afsnit 4.2), hvor de enkelte aktørers 
indflydelse på videndelingen bliver kortlagt.  
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Metodeopbygning  

 
Figur 2.1, projekt diagram der illustrerer hvordan vores empiri spiller sammen med de forskellige 
dele af projektet. 
 
Figur 2.1 viser hvordan empirien spiller sammen med de forskellige dele af dette projekt. Her følger en 
forklaring. Status quo er en boks, der fungerer som en præsentationen af vores empiri (interviews). 
Interviewene er fokusgruppeinterviews, der giver input til boksen med de vigtige faktorer for 
videndeling. Informant interviews med BEM-aktørerne giver input til arbejdet med videndeling.  

De vigtige faktorer for videndeling udledt af fokusgruppeinterviews med studerende, tages 
videre til næste boks, hvor to mobilitetsanalyser udføres. Mobilitet og nærhedsanalysen udføres med 
baggrund i Urrys begreber om forpligtelser og face-to-face møder, der suppleres yderligere med 
Putnams social kapital teori. Denne analyse tager udgangspunkt i møder på tværs af campusser. Den 
anden analyse tager udgangspunkt i motilitetsteorien, hvor de studerendes virtuelle motilitet 
undersøges i forhold til adgang, kompetencer, behov og vaner. (for videre uddybning, se figur 2.2) 

Delanalyserne sammenfattes i en syntese, der ligeledes inddrager BEM-aktørernes arbejde med 
videndeling, hvilket bidrager til nogle konkrete løsningsforslag. Andre løsningsforslag kommer direkte 
fra interviews og efterprøves gennem teorien, for at påvise at forslaget er meningsfuldt.  
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Analysedesign 
 

 
Figur 2.2, Analysedesign, der viser hvordan projektets analyser spiller sammen (uddybning af 
analysedelen fra figur 2.1). 
 
Figur 2.2 er en model over hvilke dele, der udgør analysen for dannelsen og opretholdelsen af en 
virtuel videndeling på BEM-studiet. Designets to øverste rubrikker er et udtryk for de to 
analyseområder; Deling på tværs (kap. 6) og Møder på tværs (kap. 5). Delingen på tværs er en 
analyse af, hvordan de studerendes adgang, kompetencer, vaner og behov får betydning for at 
omforme deres potentielle virtuelle mobilitet til faktisk mobilitet. Denne analyse sker i kapitel 6. 
Møder på tværs er en analyse, der søger svar på, om de virtuelle (video feed) og fysiske møder 
understøtter dannelsen og vedligeholdelsen af vidensnetværk.  
 Analyserne bygger hovedsageligt på fokusgruppeinterviews af de studerende, men bakkes i 
nogen udstrækning op af interviews med aktører på BEM-uddannelsen.  
 
Kvalitative metoder 
I forbindelse med vores empiriindsamling, er målsætningen at få en forståelse for aktørernes 
indvirkning på videndelingen i mellem de studerende, samt hvordan de agerer indenfor den givne 
kontekst, BEM-studiet. Her kommer den kvalitative forskningsmetode ind i billedet, da den stræber 
efter at give en forståelse for aktørernes fortolkninger af de sociale relationer som de indgår i, samt 
deres konstruktion af et samfundsbillede (Riis 2001). 

Det kan ifølge Riis siges, at de kvalitative metoder ofte ser mennesket som en aktiv agent “der 
ud fra en bevidsthed om de sociale relationer bidrager til samfundslivets dannelse, opretholdelse og 
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udvikling.” (Riis 2001, s. 19). Med andre ord søges en forståelse for, hvordan aktørerne fortolker deres 
sociale relationer og sidenhen handler ud fra dem.  
 
Undersøgelsens resultater stræber selvfølgelig efter en form for gyldighed. I forhold til de kvalitative 
metoder, så ser de forskellige kriterier, der har en indvirkning på gyldigheden, anderledes ud, end de 
gør for de kvantitative. Kriterier såsom reliabilitet og repræsentativitet, bliver fremhævet mindre 
relevante i dette henseende. I stedet forsøger man at undgå bias i fremstillingen af de empiriske 
resultater. Dette skyldes at “De kvalitative metoder præges af studieobjektet, konteksten og den 
enkelte forskers dispositioner og opfattelsesevne.” (de Vaus 2001, s.88). Det hentyder til, at 
resultaterne skal have en vis grad af plausibilitet og troværdighed, som kan komme til udtryk i nogle 
validitetskrav, da undersøgelsen søger at udtale sig om den sociale virkelighed. 
 
Intern og ekstern validitet 
Intern 
Intern validitet er et udtryk for, til hvilken grad vi kan strække konklusionerne ud fra vores 
forskningsdesign. (de Vaus 2001) Intern validitet har til formål at reducere muligheden for uklare 
resultater. Dette er hvad projektet har søgt at opnå konklusioner omkring:  
 
Hvordan kan dannelsen og opretholdelsen af vidensnetværk imellem BEM-studerende på tværs af 
Aalborg Universitet - Aalborg og Aalborg Universitet - København fremmes, med fokus på 
mobilitetsproblemstillinger? 
 
I dette projekt har vi taget udgangspunkt i nogle mobilitetsindikatorer og sociale faktorer til at forklare 
videndelingen på tværs af Aalborg og København. Disse er adgangen, kompetencerne og anvendelsen 
af den faktiske virtuelle mobilitet samt forpligtelser og normdannelse i virtuelle og fysiske møder (se 
afsnit 3.2). Den interne validitet strækker sig så langt, at vi kan pege på nogle mobilitetsudfordringer, 
der er ved fysiske og virtuelle rejser. Det kan vi, fordi den empiriske data belyses med mobilitetsteori 
og social kapital teori. Det gør os samtidig i stand til at pege på nogle konkrete løsninger, der vil 
forbedre muligheden for dannelsen og opretholdelsen af vidensnetværk imellem BEM-studerende. 
Den empiriske data er kvalitativt udarbejdet og de åbne spørgsmål i interviewene gør os i stand til at 
pege på områder ved siden af mobiliteten, der også kan have betydning for vidensnetværket. Disse 
udpegninger kan dog ikke bruges til klare konklusioner. 
 
Udover validiteten i selve forskningsdesignet, så belyses validitet også ved at se kritisk på de 
indsamlede data, for at se om de er pålidelige. 

Dette projekts indikatorer er fundet med baggrund i teori samt i en afvejning af, om 
respondenternes besvarelser passede ind i den teoretiske ramme. Vores interviews stemte i den 
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forbindelse fint overens med de kategorier som teorierne opstiller og dermed har vi en konstrueret 
validitet. (de Vaus 2001) Ligeledes har vi også set på lignende undersøgelser og har fået bekræftet at 
mobilitet og netværksdannelse samt opretholdelse har betydning og kan undersøges med baggrund i 
de menneskelige opfattelser (Fontes, Margarida, Videira, Pedro & Calapez, Teresa 2012, Cabrera, Á, C. 
Collins, William & Salgado, Jesús F 2007). Dermed indeholder undersøgelsens målinger også en grad 
af indholdsmæssig validitet.  

 
Ekstern 
Resultaterne af projektet er meget kvalitative og kontekstbundne. Dette medfører at de konkrete 
resultater er svære at overføre til f.eks. en anden uddannelse. Hvis man tager højde for både den 
oprindelige kontekst og den kontekst man forsøger at overføre resultaterne til, vil man nok alligevel 
kunne benytte undersøgelsen til, at udføre en mere fyldestgørende undersøgelse i en anden situation.  

De kvalitative interviews er i denne sammenhæng de målinger, der leder os mod konklusionen. 
Upålidelighed af målingsresultaterne kan opstå, hvis man spørger ind til noget de ikke har nogen 
mening om (de Vaus 2001). Interviewpersonerne, især de studerende, var generelt ikke interesseret i 
videndeling på tværs og havde svært ved at se potentialet, når man nu havde hinanden og de ældre 
årgange på lokationen. Dette er et kritikpunkt, da det kan betyde, at det er et emne de ikke før har 
reflekteret over. Imidlertid har det ikke forhindret dem i at pege på barrierer. Udviklingen af de 5 
knapper er derfor reelle barrierer. Løsningsforslag hentet direkte fra interviews bør dog testes ved 
hjælp af de 5 knapper, netop for at gøre op med det nævnte kritikpunkt.  
 
Aktøranalyse 
Vi har udført en aktøranalyse (afsnit 4.2) for at kortlægge de forskellige aktører i forhold til 
problemstillingen. 

Analysen har til formål at undersøge de roller, som de forskellige aktører spiller i forhold til 
etableringen og brugen af vidensnetværk på tværs. Det undersøges også hvilke muligheder disse 
aktører har, eller kunne få, for at opretholde og danne vidensnetværk på tværs. Den kan ydermere 
bidrage med en bedre forståelse for hvilken kontekst problematikken udfolder sig i, samt hvorhen 
konkrete løsningsforslag kan målrettes. 

 
Kortlægningen af de forskellige relevante aktører er udført på baggrund af organisationsstrukturen i 
Aalborg Universitet, hvor målsætningen har været at finde frem til de aktører, som er mest involverede 
i arbejdet med BEM-uddannelsen. Udvælgelsen skete på baggrund af en undersøgelse af, hvem der 
havde et ansvar for de forskellige aktiviteter, hvor vi har observeret at videndeling har fundet sted, 
suppleret med en udtalelse fra programkoordinatoren på BEM-udannelsen, Sanne Vammen Larsen. 
Dette resulterede i et fokus på fire forskellige niveauer, det strategiske/politiske, det udførende, det 
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koordinerende samt de studerende. Disse aktører er blevet belyst gennem vores informant- og 
fokusgruppeinterviews. 

For at få en mere fuldstændig forståelse for konteksten samt problemstillingens aktører, kunne 
flere niveauer med fordel inddrages. Men grundet projektets ressourcemæssige ramme, samt disse 
mindre involverede niveauers indflydelse, har vi afgrænset os fra disse. Nogle eksempler på de omtalte 
niveauer kunne være rektoratet, institutterne og campusadministrationen. 
 
 
Fokusgruppeinterviews 
Vi har valgt at belyse de studerendes rolle samt holdninger gennem fokusgruppeinterviews. Formålet 
har her været at kortlægge de studerendes opfattelse af deres eksisterende vidensnetværk, samt om de 
kan se idéen i, eller muligheden for, at fremme og udbygge dette netværk.  

Denne metode er anvendelig, hvis man ønsker at kortlægge sine respondenters holdning 
samtidigt med, at holde muligheden åben for at opdage nye aspekter af et givent emne. Metodens 
fordel er nemlig, at respondenter, via dialog og diskussion, kan inspirere hinanden og på den måde, 
opnå en indsigt i emnet, som ellers ville være svær at få frem f.eks. ved interviews med enkeltpersoner. 
Respondenternes rigtige navne fremgår i øvrigt ikke af rapporten, så der ikke kan peges på bestemte 
studerende ud fra deres udsagn. 

Da det er en kvalitativ metode, kan vi ikke bruge vores besvarelser som værende repræsentative 
for alle de studerende på BEM, men til gengæld kan vi opnå en vis indsigt i, hvilke holdninger der 
florerer blandt de studerende om netop vores problemstilling. (Rasmussen u.å.) 
 
Analysen af vores resultater bygger på hvordan respondenterne argumenterer for deres holdninger. 
Netop med fokusgruppeinterviews er der en mulig fejlkilde i, at der kan opstå “Group thinking” blandt 
respondenterne. Der er en risiko for at respondenterne bliver “for” enige om emnerne, men også at de 
ikke vil sige deres mening om noget grundet sociale konventioner eller usikkerhed, i forhold til at stille 
sig op imod de andre respondenters holdninger. (Nielson 2010) Vi har få forudsætninger for at 
bedømme “Group thinking” i dette tilfælde. Der findes dog eksempler i begge interviews på, at de 
studerende modsiger hinanden i forhold til holdningsspørgsmål og vi vurderer derfor, at vi har 
formået at skabe et rum hvor man kunne tale frit. 
 
Fremgangsmåde 
Vi har foretaget to fokusgruppeinterviews, ét i København og ét i Aalborg. Ved hvert interview deltog 
tre respondenter, én fra hver årgang på BEM-uddannelsen. Dette er gjort for at få et indblik i nogle af 
de studerendes holdninger og individuelle oplevelser, på tværs af forskellige årgange. 
 Derudover har vi sigtet mod at få studerende med til interviewene, som er politisk eller socialt 
engagerede, da tesen var, at der var en større sandsynlighed for, at de havde gjort sig overvejelser 
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omkring studiets opbygning. I København udvalgte vi respondenter, som er aktive indenfor 
studienævn, PEAS1 eller lignende. Dette kan dog have den ulempe, at det kan have betydning for om 
vores løsningsforslag bliver mere rettede mod BEM-studerende, der er aktive i deres studieliv.  
 Denne udvælgelse har ikke været mulig at foretage i Aalborg, da vi ikke har den samme 
kontaktflade til de studerende og det derfor var sværere at opsøge bestemte mennesker. I stedet blev 
det mere tilfældigt hvilke studerende der havde lyst til at deltage. 
 
Vi opbyggede fokusgruppeinterviewene med henblik på at skabe dialog mellem respondenterne og 
ikke selv deltage aktivt i diskussionerne. Derfor har vi arbejdet med en forholdsvis løs spørgeguide (Se 
bilag 9a og 9b) med nogle faste hovedspørgsmål og en masse mulige underspørgsmål, der kunne 
benyttes hvis behovet opstod. 
 Vi afprøvede først spørgeguiden på en forsøgs-fokusgruppe bestående af tre studerende fra 
4.semester i København. Efter afprøvningen, og imellem de to fokusgrupper, har vi justeret og 
bearbejdet vores spørgeguide til vi fik afdækket de spørgsmål og nye vinkler der kom frem gennem de 
forhenværende undersøgelser. 
 
Interviewene er blevet optaget (Se bilag 4a og 4b) og senere transskriberet (Se bilag 5a, 5b). Herfra har 
vi taget de forskellige citater der bruges i rapporten. Generalprøven blev ikke optaget og er derfor 
heller ikke blevet transskriberet, men er kun gengivet med notater fra interviewet (bilag 5c). 
 
Analyse af fokusgruppeinterviews 
Til bearbejdning af vores interviewdata, valgte vi en metode til meningskategorisering, hvilket betyder 
at vi har kategoriseret respondenternes udsagn under forskellige kategorier. Kategorierne er udledt af 
nogle prædefinerede tematikker, hvilke også kommer til udtryk i interviewguiden, samt de empiriske 
resultater. Med andre ord er de defineret ud fra hvad teorien samt interviewpersonerne vægtede højt i 
forhold til problemstillingen. Ydermere er disse fortolkningen samlet i en narrativ kategorisering, i det 
at de i fællesskab fortæller en historie om de valgte tematikker. 
 
Informantinterviews 
På baggrund af de tidligere nævnte aktør-niveauer har vi valgt at undersøge de organisatoriske 
niveauer (alle andre end de studerende), gennem kvalitative informantsinterviews. Da det kvalitative 
forskningsinterview har til formål at “..indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med 
henblik på fortolkninger af meningen med de beskrevne fænomener” (Kvale 1997, s. 41). De tidligere 
nævnte niveauer bliver dermed belyst ud fra enkeltstående informantinterviews.  

                                                
1 PEAS er de BEM-studerendes forening som står for at lave sociale og faglige arrangementer for og 
af de studerende. 
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Informanterne er følgende:  
● Claus Lassen (tidl. Studienævnsformand, semesterkoordinator og underviser) 
● Kristian Olesen (studienævnsformand, semesterkoordinator og underviser)  
● Sanne Vammen Larsen (programkoordinator, semesterkoordinator og underviser).  

Disse er blevet udvalgt på baggrund af, at de repræsenterer det udsnit af aktører, som vi har valgt at 
fokusere på. De er og har været involveret i arbejdet med studienævnet eller i koordineringen af 
uddannelsen og undervisningen. Interviewpersonerne er alle erfarne indenfor universitetsverdenen, 
både som undervisere og semesterkoordinatorer. De har derfor en god forståelse for hvilke barrierer 
og potentialer, der findes i forbindelse med videndeling på uddannelsen, hvilke aktører der har en rolle 
at spille, samt hvordan uddannelsen organiseres i praksis. Deres udtalelser om de forskellige aktørers 
muligheder, giver dermed en bred forståelse for de udfordringer, der kan findes, samt hvem der har 
mulighed for at løse forskellige problemstillinger. 

For at indsamle information omkring de tematikker som vi ønsker belyst gennem 
informantinterviewene, uden at styre vores interviewpersoner for meget, valgte vi semistrukturerede 
interviews. Det blev valgt, da det gav mulighed for, at informanterne kunne belyse andre vinkler, eller 
bringe emner på banen, der kunne være relateret til problemstillingen. Der kan være mange elementer 
som er relevante for en god videndeling på uddannelsen, især på tværs af campusser, og da det er 
svært at have kendskab til alle fra start, så vi så dette som en fordel.  

De semistrukturerede interviews blev udført ud fra spørgeguides (se bilag 8a og 8b), der 
behandlede de ønskede tematikker, hvor der blev lagt fokus på at lade den interviewede tale færdig, før 
et nyt spørgsmål blev stillet. Interviewpersonerne havde ikke kendskab til de specifikke tematikker, 
som vi ville spørge ind til før interviewet, men de havde alle fået en kort introduktion til den 
overordnede ramme som vi bevægede os indenfor. Interviewet blev optaget, for at kvalitetssikre vores 
empiri (se bilag 6a, 6b og 6c). 
 
Observationer 
Der er blevet udført observationer på de studieture til Hirtshals og London som 4. semester BEM har 
været på i løbet af dette semester. Observationerne har taget udgangspunkt i interaktioner mellem de 
to BEM-hold for at få et indtryk af, hvordan de studerende interagerede på tværs af holdene ved disse 
fysiske møder. Dette blev især gjort, for at vi selv kunne få en forståelse at arbejde ud fra, og til at 
udforme spørgsmål til fokusgruppeinterviewene. På Londonturen blev der taget noter for at fastholde 
nogle af de tanker som vi gjorde os omkring interaktioner på tværs. Noter af observationer og program 
fra Londonturen er vedlagt i Bilag 1 og programmet fra Hirtshalsturen findes i Bilag 2.  
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3. Teori 
3.1 Teoribegrundelse 
Teorien bruges til at belyse de problemstillinger vi kommer frem til, i vores empiriindsamling i en 
mobilitetsteoretisk kontekst. Som det sås i forbindelse med valget af casestudie, udgør mobilitetens 
sociologi projektets forståelsesramme.  
 
Problemstillingen som vi arbejder med i dette projekt lægger op til et klinisk casestudie, der søger at 
sige noget mere om selve casen ved hjælp af teorien (de Vaus 2001). Teorien skal i vores tilfælde 
bruges aktivt til at give en dybere forståelse af BEM-studiet ud fra et mobilitetsperspektiv. 
 
En mobilitetsteori, som giver et værktøj for denne dybere forståelse, er Kaufmanns teori om motilitet. 
Værktøjet rummer dog en stor metodefrihed i forhold til at undersøge de forskellige dele som bygger 
motilitetsbegrebet op (adgang, kompetence og anvendelse), og dette kan få en betydning for de 
endelige konklusioner.  

Dette er udfordrende, når projektet forsøger at drage konklusioner på meso-, og ikke 
mikroniveau. Med mesoniveau mener vi, at undersøgelsen bliver lavet på et gruppeniveau (f.eks. 
familier eller netværk), og i den forbindelse motilitetens betydning for vidensnetværk. Og ikke, som 
der menes med mikroniveau, for den individuelle studerendes videndeling igennem vidensnetværket. 
Vi har i vores forståelse af mikro- meso- og makroniveauet taget udgangspunkt i “Mobility as Capital” 
som også forståelsen af motilitet tager udgangspunkt i. (Kaufmann, Bergman og Joye 2004) 
 
Til at forstå de BEM studerendes anvendelse af virtuel videndeling på et mesoniveau, har vi valgt at 
inddrage teori, som kan give en bedre forståelse for, hvad der ligger til grund for den form for 
informationsmobilitet, som videndeling er. (Kaufmann, Bergman og Joye 2004) 
Vi ser i den forbindelse på BEM-uddannelsen som et netværk, hvori videndeling kan ske 
(vidensnetværk). Dermed bliver det relevant at kigge på hvordan netværk bliver dannet, samt 
opretholdt i forhold til mobilitetsproblemstillinger.  

For at forstå dette vidensnetværk, arbejder vi med to centrale teoretiske begreber, nemlig social 
kapital og forpligtigelser. Social kapital forstås, med udgangspunkt i Putnam, som et netværk med 
nogle fælles normer. (Rosenmaier 2007) Den sociale kapital bliver i denne forståelse grundlaget for 
vidensnetværket. Dette vil der blive redegjort nærmere i afsnit 3.2. Denne teori spiller sammen med 
Urry’s forståelse af forpligtigelser som værende grundlaget for opretholdelsen af social kapital og 
grunden til fysiske rejser. Forpligtelses begrebet kan bruges til at forstå en af de centrale 
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problematikker ved at få de studerende på tværs af campusser til at videndele, nemlig manglen på 
face-to-face møder. (Urry 2002) 
 
 

 
Figur 3.1, dette er en grafisk fremstilling af teoriernes sammenhæng. De tre begreber i bunden udgør 
motilitetsteorien, mens bowlen med forpligtelser og social kapital udgør teorien om mobilitet og 
nærhed. (Urry 2002, Rosenmaier 2007, Kaufmann, Bergman og Joye 2004) 

3.2 Teori forståelse 
Dette projekt søger at forstå, hvordan dannelsen og opretholdelsen af et vidensnetværk baseret på 
virtuel deling fungerer, ved at inddrage mobilitetssociologisk teori. Som nævnt tidligere, er der taget 
afsæt i tre teorier: Kaufmanns motilitet, Urry’s teori om nærhed og mobilitet og Putnams forståelse af 
social kapital.  
 Kaufmanns teori om motilitet betragtes som hovedteorien. Den bruges i forhold til virtuel 
mobilitet. Teorien vil blive nærmere forklaret, men som det ses af figur 3.1, består den af tre 
komponenter. Anvendelseskomponentet er i dette projekt bl.a. set i relation til møderne mellem BEM-
studerende på tværs af Aalborg og København, og skabelsen af social kapital i denne forbindelse. 
Teorien om nærhed og mobilitet og Putnams social kapital skaber forståelsen for denne relation og 
udgør den anden teori i projektet. Sammenkædningen af motilitet med disse teorier kan ses som en 
uddybning/tilføjelse af anvendelseskomponentet. Som visualiseringen viser, indebærer det fysiske 
møde nogle forpligtelser og noget social kapital. Her følger en gennemgang af teorierne. 
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Teori om motilitet 
I dette projekt har teorien om motilitet en central rolle. Den benyttes som redskab til at analysere de 
studerendes evne til at transformere deres potentielle mulighed for at dele viden virtuelt, til den 
virtuelle mobilitet af viden faktisk sker. 
 
Motilitet er potentiel mobilitet. Det er altså individers eller gruppers samlede muligheder for mobilitet. 
Kaufmann har udviklet nogle begreber, der operationaliserer brugen af motilitet. Således er motilitet 
et spørgsmål om BEM-gruppens adgang, kompetencer og anvendelse i forsøget på at transformere 
deres potentielle mobilitet til faktisk mobilitet, i forhold til virtuel videndeling. 
  
Adgang omhandler nogle kontekstafhængige vilkår for videndelingen i henhold til tid og sted. I 
forhold til virtuel videndeling handler det i korte træk om adgangen til forskellige platforme; har de 
grupper, der undersøges computere, internetadgang og brugere til de forskellige platforme. Disse 
parametre antages overordnet set at være opfyldte for alle de BEM-studerende og de platforme de 
bruger. Men derudover kan man også kigge på, hvor tilgængelige specifikke funktioner er på de 
forskellige platforme. (Kaufmann, Bergman og Joye 2004)  

Samtidig er muligheden for at videndele med andre, og på forskellige måder, et udtryk for en 
række valgmuligheder som BEM’erne vælger imellem. Derudover indbefatter adgang nogle logistiske 
udformninger, der kan være forhindringer. (Kaufmann, Bergman og Joye 2004)  

Den rumlige fordeling af mennesker og infrastruktur kan på flere skalaer have betydning for 
adgangen til videndeling. Ligeledes kan politikker eller fraværet af politikker for den virtuelle rejse 
have betydning for adgangsaspektet af videndeling. Den socio-økonomiske position i et socialt hierarki 
nævner Kaufmann også som et parameter. Et parameter dette projekt ser bort fra, for istedet at 
behandle BEM som en homogen gruppe, velvidende at forskelle forekommer. (Kaufmann, Bergman og 
Joye 2004) 
 
Kompetencer omhandler de færdigheder og evner som har betydning for adgangen. Således er 
kompetencer og adgang indbyrdes afhængige, idet at gode kompetencer ofte kan udligne en dårlig 
adgang, mens god adgang omvendt ikke kræver de store kompetencer. (Kaufmann, Bergman og Joye 
2004)  
 Kompetencer handler om evnen til at sende og hente viden virtuelt fra et sted til et andet. 
Uformelle platforme, som organiseres og bruges af de studerende, har én måde, hvorpå man deler 
viden. Hvor formelle platforme som organiseres af studiet har en anden måde. Disse kræver forskellige 
kompetencer. Kompetencer handler samtidig om nogle tilegnede evner i forbindelse med f.eks. regler. 
(Kaufmann, Bergman og Joye 2004)  
 Sidst indbefatter kompetencer også en række organisatoriske færdigheder, der fx kan dreje sig 
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om evnen til at planlægge aktiviteter. Det kan være planlægning af måden hvorpå videndelingen skal 
ske. (Kaufmann, Bergman og Joye 2004)  
 
Anvendelse drejer sig om hvordan BEM’erne som aktører fortolker deres reelle og opfattede adgang og 
kompetencer. Denne fortolkning er udformet af BEM’ernes behov, planer og ambitioner og kan forstås 
i lyset af deres strategier, motiver, værdier og vaner. Dette er en vigtig kategori til at forstå mange af 
grundene til, at videndeling sker eller ej. (Kaufmann, Bergman og Joye 2004) 
 
Disse tre begreber holdt op imod hinanden bliver altså et udtryk for BEM’ernes samlede kapital for 
virtuel mobilitet af viden. Ifølge Kaufmann kan kapital undersøges på mikro-, meso- samt 
makroniveau, og i dette tilfælde bliver BEM’erne undersøgt som samlet gruppe på et mesoniveau. 
Teoriens analyseelementer er gode til at fremhæve pointer om, hvilke muligheder for videndeling 
BEM’erne vælger imellem og hvordan deres valg af videndeling/mobilitetssystem har flere 
dimensioner. Den lægger vægt på strukturelle forhindringer, men også på menneskelige. Denne 
sondring er essentiel for løsningsudviklingen, idet en løsning måske ikke vil fungere hvis den 
udelukkende fokuserer på det strukturelle eller den menneskelige dimension. 
 
Teori om nærhed og mobilitet 
Urry har i sin teori om nærhed og mobilitet behandlet det fysiske møde, hvorfor det sker og hvordan 
det sker. Han peger på hvilke forpligtelser der ligger til grund for mødet. 
 
Urry anfører i sin teori, at det “gode samfund” aldrig bør minimere eller forbyde ønsket om samtidig 
tilstedeværelse. Det skyldes at samtidig tilstedeværelse er ønskelig i sig selv, fordi den medfører en 
række positive effekter. Deriblandt nævnes det, at det modvirker individualisering og styrker den 
sociale kapital. (Urry 2002) 
 
Urry anfører at der aldrig kan være uendelig mulighed for samtidig-tilstedeværelse (Urry 2002). Det er 
ligeledes udgangspunktet på BEM-uddannelsen. En vigtig del af teorien handler derfor om, at finde 
frem til hvorfor og hvornår samtidig-tilstedeværelse bør prioriteres.  

Denne prioritering handler om at spørge, hvilke fysiske og virtuelle rejser tager de BEM-
studerende og hvilken betydning har det, at de rejser på den måde som de gør?  
 Grundlæggende mener Urry at fysiske rejser tages af den grund, at de giver muligheden for at 
være kropslige i det samme rum. Denne kropslighed kan være i forhold til mennesker, steder eller 
begivenheder. Kropsligheden til en af de tre elementer kan opfattes som en forpligtelse, hvor det er 
vigtigt med enten face-to-face, face-to-place eller face-the-moment situationer. (Urry 2002) 
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Men hvad dækker disse forpligtelser over?  
 Urry nævner følgende mulige forpligtelser, der kan nødvendiggøre et fysisk møde; legal-, 
social-, tids-, steds-, live- og objektforpligtelser. Ordet forpligtelse bruges, fordi alt socialt liv kræver 
nærhed, hvilket også gør sig gældende ved etableringen af et holdbart socialt netværk (Urry 2002).  
Ved fysiske møder på et studie, kan følgende forpligtelser betragtes som værende relevante for et 
vidensnetværk:  
 De sociale forpligtelser kræver, at man mødes face-to-face med en relation, for at have 
mulighed for f.eks. at kunne læse hinandens kropssprog. Gennem kropssprog kan man tydeligere og 
hurtigere opklare misforståelser og finde en fælles bølgelængde, hvilket er med til at opbygge tilliden 
mellem individer. 

De legale forpligtelser handler blandt andet om forpligtelsen til at møde op og deltage i kurser 
og opgaver som BEM-uddannelsen består af. I den situation kan det medføre en forpligtelse til at 
møde bestemte personer i arbejdsrelaterede situationer. (Urry 2002) 

Urry har andre forpligtelser, som ikke berøres i denne opgave, men ingen af de ovenstående 
lader sig, ifølge Urry, erstatte af virtuelle møder. (Urry 2002) 
 
Mobilitet, nærhed og Social kapital 
Ligesom Kaufmann kobler Urry mobilitet til kapital. Kaufmann anser muligheden for mobilitet som 
kapital, imens Urry ser den fysiske mobilitet som underbyggende for den sociale kapital (Urry 2002). 
Grundlæggende er de altså enige i, at mobilitet er en kapital, der kan veksles til andre former for 
kapital. 

 
Ifølge Putnam kan Social kapital forstås som de ressourcer, der udspringer af mellemmenneskelighed. 
Han forstår social kapital som bestående af to komponenter: den strukturelle komponent: netværket, 
og det kulturelle komponent: normerne. Disse to komponenter er forudsætningen for, at tillidsforhold 
kan skabes og opretholdes. Netværk og normer (f.eks. en forventning om reciprocitet) skaber 
tilsammen den sociale kapital, som ifølge Putnam er de fælles goder, der opstår i disse netværk.  

Det er altså ressourcerne, som ligger i netværket, der er den sociale kapital, som den forstås 
hos Putnam. Eksempler på sådanne ressourcer kan være tillid til, at regler bliver overholdt, 
gnidningsløst og effektivt samarbejde eller informationsdeling (Rosenmaier 2007). Derfor bliver den 
sociale kapital afgørende for at understøtte videndeling på tværs af de to campusser.  

 
Putnam bidrager til forståelsen ved at lave en distinktion i den sociale kapital. Således kan der både 
tales om brobyggende social kapital og afgrænsende sociale kapital. Ved den brobyggende kapital er 
netværket karakteriseret ved, at medlemmerne deltager på lige fod med hinanden og på tværs af 
sociale lag og grupperinger. De går på tværs af sociale forskelle og samles om interesser. Denne 
kapitalform er mest nyttig til at anskaffe information og muligheder. Hvor den afgrænsede kapitalform 
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bidrager med meget tættere bånd og en homogenisering af gruppen. Den afgrænsende sociale kapital 
er karakteriseret ved identitetsskabelse, stærke bånd, loyalitet og tilhørsforhold.  

 
Tillid er et centralt element i den sociale kapital og det skabes, ifølge Urry, gennem de sociale 
forpligtelser. Blandt andet derfor, er adgangen til et fysisk møde, ofte afgørende for at individer kan 
forøge deres sociale kapital. Den er især afgørende i den forstand, at det fysiske møde vedligeholder 
virtuelle samarbejder. 

Urry mener derudover, at det er relevant at tale om kvaliteten og frekvensen af det fysiske 
møde i henhold til skabelsen af social kapital (Urry 2002). 

 
Opsummering 
Denne teori gør projektet istand til at pege på, i hvilket omfang virtuelle og fysiske møder på tværs er 
hensigtsmæssigt i forhold til skabelsen af et vidensnetværk. Derudover kan der med baggrund i 
forpligtelseselementerne undersøges om de fysiske møder har en ønskværdig kvalitet. Det vil sige, om 
de nødvendige forpligtelser bliver opfyldt i forhold til netværksetablering på tværs af Aalborg og 
København.  
 
Teoriafsnittet viser således, at mobiliteten af viden kan forstås ved at koble motilitetsteori til 
BEM’ernes virtuelle mobilitet af viden. Den faktiske mobilitet er ifølge motilitetsteorien bl.a. styret af 
behov og motivation. Forpligtelser har i teorien om mobilitet og nærhed en betydning for den sociale 
kapital og kan derfor influere BEM-gruppens behov for videndeling, hvilket er sammenkoblingen i 
mellem teorierne. Sammenhængen er dog ikke 1:1, da social kapital også bare er et positivt afkast ved 
at indgå i et netværk. Teoriernes sammenspil lader os bedre forstå face-to-face møders rolle i at kunne 
forbedre den faktiske mobilitet.  
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4. Empiri-præsentation 
I dette kapitel præsenteres empirien for denne rapport. I 4.1 gennemgås fokusgruppeinterviewene ud 
fra nogle rammer, som er dannet på baggrund af den teoretiske baggrundsforståelse og de studerendes 
fremhævede pointer. I 4.2 præsenteres informantinterviewene og disse samles i en aktøranalyse sidst i 
afsnittet. Det er fokusgruppeinterviewene og dermed afsnit 4.1, som der arbejdes videre med i 
analysen og afsnit 4.2 bringes først i spil igen i kapitel 7, når forskellige løsningsforslag bliver 
præsenteret. 

4.1 De studerendes videndeling 
Hvordan fungerer de BEM studerendes vidensnetværk så i dag? I dette afsnit vil vi undersøge de 
studerendes rolle i videndelingen. For at belyse dette har vi foretaget to fokusgruppeinterviews med 
studerende fra alle tre årgange på BEM, i henholdsvis København og Aalborg. Derudover har vi lavet 
en generalprøve med studerende fra 4. semester i København for at undersøge, hvordan de forholdt sig 
til de spørgsmål, vi havde udformet. Ud fra disse interviews undersøges omfanget af de studerendes 
sociale relationer internt på campus og på tværs af lokaliteterne, samt hvordan disse sociale relationer 
bliver påvirket. Ydermere søges det kortlagt, hvem de studerende videndeler med, hvad de videndeler, 
hvor de videndeler henne og om de ser et potentiale med at videndele på tværs af campusser. 

Sociale relationer 
Her vil det blive gennemgået hvilket forhold de studerende har til hinanden på semsteret, på tværs af 
årgange internt på campus, og på tværs af campusser internt på årgangen. 
 
Først og fremmest kan det ses, at social interaktion er mest typisk internt på semesteret. Som svar på 
spørgsmålet om, hvordan de studerendes forhold er til deres medstuderende, svarer Mary: “På vores 
semester, der har vi det rigtig godt, synes jeg. Jeg føler alle kan snakke med alle. Alle kan 
samarbejde og alle kan lide hinanden og alt det der.” (Fokusgruppe Aalborg 2016, s.2) Det tyder altså 
på, at der internt på holdet er en høj grad af social kapital. 

 
Når undersøgelsen går over til interaktion udenfor semsteret, bliver billedet anderledes, både i forhold 
til på tværs af semestrene internt på campus, samt på tværs af lokaliteterne. Edna taler forholdet 
mellem de studerende internt på campus: 

 
[Jeg] synes at det er begrænset hvad der findes på tværs, ud over de relativt få 
arrangementer, der er måske et enkelt hver anden måned gennem PEAS. Men det er så også 
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hvad der er. Og jeg synes da også, det er begrænset, hvad der er af tilslutning fra 
bachelorstuderende til de her arrangementer. 
(Fokusgruppe Aalborg 2016, s.2-3) 
 

Med andre ord tyder det på, at det er begrænset i hvilket omfang der findes sociale netværk på tværs af 
semestrene. 
 
Hvordan ser det så ud med den social kontakt på tværs af lokaliteterne? Her beskriver Tina fra 
København det således: 
 

Altså vi har haft kontakt med dem i Aalborg, når vi har været afsted på studietur, eller de har 
været her i København på studietur. Men det er egentlig lidt det eneste. Jeg tror, der er få fra 
vores årgang, der har lidt mere kontakt, men jeg har absolut ingen kontakt udover de gange 
vi har været på studietur med dem. 
(Fokusgruppe København 2016, s.1) 

 
Det tyder altså på, at den forholdet her også i denne form er begrænset, og at interaktionerne i højere 
udstrækning sker på baggrund af enkelte personer. 
 
Men hvad er det så for nogle sociale interaktioner, der sker imellem holdene på de to lokationer, der 
påvirker deres indbyrdes forhold? Interaktionerne kan her deles ind i virtuelle møder og fysiske 
møder. Kapitel 5 belyser, hvordan disse interaktioner, i lyset af Urry’s teori om mobilitet og nærhed, 
påvirker den sociale kapital. 

Virtuelle møder 
Det kan ud fra de studerendes udtalelser fremhæves at videoforelæsninger og oplæg på en fælles 
facebookgruppe, er virtuelle møder, der har en indvirkning på deres indbyrdes forhold. 
 
Videoforelæsningerne fungerer oftest ved, at underviseren fysisk befinder sig i enten Aalborg eller 
København og underviser de studerende der. Samtidigt sidder det andet BEM-hold i den anden by, i et 
lokale på universitetet og følger med på et direkte video feed. Med denne opsætning kan der 
kommunikeres med underviseren og det andet hold. Men fokusgruppedeltagerne opfattede det ikke 
som en mulighed for at komme tættere på deres studiekammerater på den anden side af Kattegat. 
Tværtimod ser Edna det som et onde, der bør undgås og beskriver det således: “Jeg synes kun, det er 
død irriterende, når man bliver koblet op på video på den ene eller den anden måde og teknologien 
fungerer ikke og det er spild af tid.” (Fokusgruppe Aalborg 2016, s.9) 
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En anden i fokusgruppen i København mener endda, at det kan skade det forhold, man måtte 
have til BEM-holdet i Aalborg (Fokusgruppe København 2016). 
 
Den anden form for virtuel interaktion, der bliver påpeget, er en fælles facebookside på tværs af 
campusser, som nogle af årgangene har (Fokusgruppe København 2016). Men det virker ikke som om, 
at der sker den store aktivitet i denne. Tina taler om den fælles facebookgruppe: “ Der sker ikke ret 
meget inde på den facebookside.” (Fokusgruppe København 2016, s.5) 

Fysiske møder 
En anden situation hvor de studerende ser dem fra den anden ende af landet, er på studieturene. Her 
samles de to BEM-hold på en årgang i et par dage og arbejder på en case eller noget kursusrelateret. 
Det er typisk noget der sker 2-6 gange i løbet af studiet. Her har de studerende mulighed for at 
tilbringe et par dage i selskab med hinanden og opbygge nogle sociale relationer. 
 På BEM-uddannelsen er de studerende altid inddraget i planlægningen af turene og der 
udvælges nogle repræsentanter fra Aalborg og København til at stå for det. Det kan evt. ske i 
samarbejde med en af kursus- eller semesterkoordinatorerne. De studerende, der er med til denne 
koordinering, kan få en yderligere tilknytning til de andre, som også kan bruges i andre forbindelser; 
som Bjørn siger:  
 

Nogle af dem der arrangerede det, de gør mere brug af dem i Aalborg sådan generelt. bl.a. i 
forhold til at høre dem lidt om kandidaterne i Aalborg. Det er der nogen fra mit studie, der 
gør netop fordi de har haft mere kontakt med dem tidligere. (Fokusgruppe København 2016, 
s.8) 
 

Under selve studieturene er det meget forskelligt, hvordan det går med at skabe forbindelser og 
sammenhold. Eksempelvis har der på 4. semesters studietur i London, været en generel tendens til, at 
folk søgte mod dem de kendte bedst, når der ingen rammer var for interaktion på tværs af holdene (se 
bilag 1b). Tina udtaler følgende om en anden studietur på samme semester: 
 

Det er semiopdelt. Vi laver nogle ting sammen, men det er ikke fuldstændig mixet. Da vi var i 
Hirtshals her for nogle uger siden tog vi ud og drak nogle øl sammen, men vi spiste hver for 
sig. Og når vi gik til byvandring (se billede 1) gik vi faktisk og snakkede lidt sammen. Men det 
er sådan lidt blandet. Men vi kender jo heller ikke så godt hinanden, vi har været sammen 
nogle gange.  
(Fokusgruppe København 2016, s.2) 
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Billede 1, byvandring i løbet af studietur for 4. semester i Hirtshals. 
 
Det tyder altså på, at selv efter nogle studieture er kendskabet til hinanden ikke tilstrækkeligt opbygget 
til, at interaktionerne sker fuldstændigt frit. Stadig er der dog eksempler på, at det har fungeret godt 
både i en faglig og i en social kontekst. 

På spørgsmålet om hvorvidt de studerende følte, at der var opbakning omkring sociale 
elementer af studieturen siger Edna: 
 

Det synes jeg, der har været, og jeg synes, at folk har været meget interesseret, og jeg synes, 
det fungerer rigtig godt, når vi er sammen. Nu har vi mødt hinanden flere og flere gange, og 
det giver også rigtig meget, når vi så er sammen, fordi det så er forbundet med, at man 
overnatter enten i London eller i Hirtshals eller hvad det nu har været, så det er rimeligt 
intenst, når man så endelig mødes. 
(Fokusgruppe Aalborg 2016, s.17) 

 
Med andre ord tyder det på, at studieturene er med til at forbedre forholdet imellem de to lokationer. 
Hvilket også kan forstås ud fra næste citat, som omhandler en situation i løbet af Ednas årgangs første 
studietur, hvor en undervisningsgang gik i vasken. Her svarer hun på, hvad hun mener der kunne 
gøres fra studiets side for at få holdene til at mødes, til trods for den aflyste undervisning: 
 

Jamen det skulle være mere bundne opgaver og så gøre det til en del af undervisningen i 
stedet for en fri opgave. Fordi det var vi ihvertfald ikke klar til på det tidspunkt og det blev 
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heller ikke prioriteret. For vi havde ikke noget forhold til hinanden, det var første gang vi så 
hinanden og det var sådan lidt: hvorfor? 
(Fokusgruppe Aalborg 2016, s.18) 

 
Her pointerer hun, at den frivillige opgave hun omtaler, ikke blev prioriteret pga. manglende 
relationer. 

 
Et Fysisk møde med bundne fællesopgaver er noget som Edna vender tilbage til, hvor hun siger 
følgende: 

 
Vi kommer op til Hirtshals, vi bliver sat i grupper, vi skal lave en workshop, vi skal komme 
med et produkt (se billede 2). (...) Jeg synes hele set-uppet omkring den måde vi blev blandet 
sammen og vi brugte hinanden på fungerede rigtig godt. 
(Fokusgruppe Aalborg 2016, s.21-22) 

 

 
Billede 2, fællesopgave for 4. semester i løbet af studieturen til Hirtshals. 
 
Det kan med andre ord tyde på, at der bliver set positivt på bundne opgaver. De fælles opgaver skaber 
dermed et rum, hvor grupper udformet af medlemmer på tværs af campusserne kan arbejde sammen. 
 
De studerende giver altså udtryk for, at studieturene er den primære platform, hvor de sociale 
interaktioner på tværs af campusser sker. Men det virker også til, at selve udformningen af 
studieturene har en stor betydning. Dette arbejdes der videre med i kapitel 5. 
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Eksisterende vidensnetværk 
Der er ovenfor blevet belyst, hvordan de sociale netværk er opbygget, og hvordan de bliver påvirket i 
løbet af de studerendes uddannelsesforløb. Men hvordan ser det ud, når de konkrete vidensnetværk 
bliver undersøgt? Hvem videndeler de studerende med? Hvad videndeler de? Og hvor videndeler de 
henne? 

Hvem videndeler de studerende med? 
Der kan tales om, at videndelingen sker i forskellige sfærer i form af: projektgrupper, et enkelt hold på 
én lokalitet, på tværs af årgange på én lokalitet, én årgang på tværs af lokaliteterne samt ud til alle på 
AAU. 
 
Langt det meste videndeling foregår i de enkelte grupper, som Edna fra Aalborg bemærker: 

 
Vi sidder jo og arbejder her [Ednas grupperum], hver dag fra 8-16 mere eller mindre, så vi 
bruger hinanden rigtig rigtig meget og mere begrænset mellem grupperne i forhold til 
videndeling ihvertfald også i forhold til fagene. Nu har vi lige været oppe til eksamen, og der 
bruger vi også rigtig rigtig meget hinanden (Fokusgruppe Aalborg 2016, s.9) 
 

I København ser det dog ud til, at interaktionerne i mellem de forskellige projektgrupper på en årgang, 
kan ske i større udstrækning grundet deres fysiske nærhed. Som Bjørn siger: 
 

Så sidder vi i et stort grupperum, så der er det nemt lige at gå hen og spørge hinanden. Vi 
bruger hinanden rigtig meget i eksamensperioden, hvor vi sidder sammen og læser op og 
hjælper hinanden. Så der får man rigtig meget videndeling meget intenst. Men ellers er det 
ikke ret meget vi har i løbet af semesteret. 
(Fokusgruppe København 2016, s.3) 

 
Tina fortsætter omkring det fysiske nærheds tema: 
 

For vores vedkommende er det meget i pauserne at man lige går over og spørger “hvordan 
går det med dit projekt” og så fortæller man lidt der og komme måske med gode ideer. Det er 
lidt mere pausesnak. Jeg synes ikke der er ret meget vidensdeling på tværs af årgangene, 
eller det ved jeg ikke. 
(Fokusgruppe København 2016, s.3) 
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Den fysiske nærhed påvirker altså omfanget af videndelingen i en viss grad, men samtidigt bliver det 
påpeget at den ikke sikrer at videndeling på tværs af årgangene sker. Dette tyder på at der dermed 
eksisterer andre barrierer i forbindelse med videndeling på tværs af årgangene der begrænser 
omfanget. 

Det fremgår yderligere af de to ovenstående citater, at omfanget af videndelingen er periodevis 
og til en vis grad spontan, samt opfattet som begrænset. Der foregår også en mere struktureret form 
for videndeling internt på holdet, i form af statusseminarer2 samt metodeafprøvelser. Hvilket Gitte 
fremhæver: 
 

Der sker ikke så meget vidensdeling som der kunne gøre. Men til sådan noget som 
statusseminar hvor det bliver sat i en ramme, så sker der noget. og vi bruger også hinanden 
en del til at afprøve spørgeskemaer eller svare på interviews eller sådan noget, hvor man 
gerne vil have noget feedback udefra.  
(Fokusgruppe København 2016, s.3) 

 
Den næste sfære af fysisk kontakt er hovedsageligt med de andre årgange, Bjørn fortæller: 
 

Jeg tror faktisk når vi skal til at starte projektforløb op og skal finde emner og sådan, så 
synes jeg faktisk, at der er en del, der refererer til “Nå men jeg snakkede med den her fra 
årgangen over os og de lavede noget med Åboulevarden eller s-tog” eller hvad det nu er. 
(Fokusgruppe København 2016, s. 13) 

 
Men det virker ikke til at videndelingen på tværs af årgangene sker i så stor udstrækning. Som det også 
blev fremhævet tidligere, siger Tina: “Jeg synes ikke der er ret meget vidensdeling på tværs af 
årgangene, eller det ved jeg ikke.” (Fokusgruppe København 2016, s.3) Bjørn fortsætter:  
 

Vi har haft meget lidt på det her semester med to grupper fra 2. semester fordi vi skriver om 
Favrskov kommune og der har de også kontakt. Men ellers vil jeg give dig helt ret, så er der 
ikke noget. Men det er lidt en skam for man kunne godt få nogle erfaringer. 
 (Fokusgruppe København 2016, s.3) 

 

                                                
2  Statusseminar er et møde mellem de forskellige BEM-projektgrupper på én årgang på campussen. 
Her skal hver gruppe fremlægge deres midlertidige projekt og problemstillinger foran resten af 
grupperne og deres vejledere, som derefter skal komme med respons og eventuelle forslag til det 
fremtidige arbejde.  
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Der er altså nogle undtagelser, men det virker også til at de er netop dette, undtagelser. Bjørn svarer på 
hvordan de fik kontakt til dem på 2. semester: “Det var via vejlederne der fortalte os at de også havde 
kontakt med dem. Så det er sådan lidt tilfældigt.”  (Fokusgruppe København 2016, s.4) 
 
Med andre ord tyder det på at vejlederne spiller en vigtig rolle i forhold til den eksisterende 
videndeling på tværs af årgangene. Men Bjørn peger også på at relationer på tværs af årgangene kan 
spille en rolle: “hvis man har gode relationer med nogle af årgangene over eller under, ville man 
også tage mere kontakt til dem” (Fokusgruppe København 2016, s.9).  
 
I forhold til den fælles sfære for en årgang på tværs af campusser, er det begrænset hvor meget 
videndeling der sker. Den faktiske faglige interaktion sker næsten udelukkende i løbet af de tidligere 
omtalte studieture, i forbindelse med en fælles faglig opgave. (Fokusgruppe Aalborg 2016) 

I forlængelse af det, blev der spurgt ind til, hvorfor de studerende mener, at det sker i et så 
begrænset omfang. Gitte fra København svarer følgende: 
 

Jeg tror også, at det er fordi, at vi er en del her. Man føler, man har nok, i det man har. Man 
føler i hvert fald ikke et behov for at søge ud og søge nogen, der alligevel er helt vildt langt 
væk. Det er selvfølgelig ikke særlig langt væk over Facebook, men det føles ikke rigtig 
naturligt, at skulle tage kontakt til dem. Nu har vi heller ikke rigtig været på nogen 
studieture, kun en lille en. Men det falder mig i hvert fald ikke lige i tankerne umiddelbart, at 
jeg skulle kontakte dem for at videndele. Med mindre det blev sat i en eller anden ramme af 
nogle undervisere eller noget. 
(Fokusgruppe København 2016, s.6-7) 
 

Det kan altså ud fra Gittes svar tyde på, at den endelige interaktion er afhængig af ens andre 
eksisterende muligheder og den oplevede afstand, som kan tolkes ud fra den geografiske afstand samt 
relationer på tværs, hvilket også kan tolkes ud fra nogle af de tidligere brugte udsagn fra Bjørn.  
 
Bjørn nævner dog også en anden mulighed: 
 

Det er nok også meget om, om det er normen. Jeg kan godt se mig selv skrive til dem, når 
man alligevel skriver ud, men det har vi bare ikke gjort og så har det fungeret fint uden. 
Selvom man sikkert sagtens kunne få det til at fungere. 
(Fokusgruppe København 2016, s.7) 

 
En anden faktor, som kan spille ind på valget af sfære at videndele i, kunne altså være hvad normen for 
videndelingen er. 
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Interviewene tyder på, at de studerende bruger forskellige sfærer til at dele viden. Den mest brugte 
sfære er projektgruppen, derefter kommer ens egen årgang på eget campus, efterfulgt af de andre 
årgange på eget campus og til sidst de studerende på det andet campus. 

Hvad videndeler de studerende? 
Men hvad er det de studerende videndeler indenfor disse sfærer? Det vil der blive set nærmere på i 
dette afsnit. 
 
Til eksamener handler det om at dele noter fra årets løb, som enkeltpersoner måtte mangle, og om at 
sparre med hinanden omkring forskellige idéer og vinkler til besvarelsen af eksamensspørgsmål. Her 
nævner Bjørn f.eks. “Vi bruger hinanden rigtig meget i eksamensperioden, hvor vi sidder sammen og 
læser op og hjælper hinanden.”(Fokusgruppe København 2016, s.3). 
 
Også semesterprojekter er et sted, hvor de studerende deler viden. BEM-uddannelsen er bygget op 
med store studieprojekter hvert semester, hvor de studerende i grupper, dykker grundigt ned i en 
specifik problemstilling. I forbindelse med disse projekter, bruger de studerende hinanden til at få 
inspiration til at udvælge en problemstilling, eller en ny vinkel på et problem, der ikke er behandlet før 
(Fokusgruppe København 2016). Det bliver også pointeret, at de medstuderende kan blive brugt til at 
afprøve forskellige metodiske tilgange. Som Gitte siger: “Vi bruger også hinanden en del til at afprøve 
spørgeskemaer eller svare på interviews eller sådan noget, hvor man gerne vil have noget feedback 
udefra” (Fokusgruppe København 2016, s.3) 
 Én ting er, at få noget feedback fra hinanden, men man kan også bruge et tæt netværk med sine 
medstuderende til at skaffe flere besvarelser på ens undersøgelser, som de gør det i Aalborg 
(Fokusgruppe Aalborg 2016). 
  
Mere specifikt i forhold til videndeling, deler de studerende også erfaringer omkring metoder, teori og 
kilder. Mary siger følgende: 
 

Nu sidder vi jo i rum sammen med en anden gruppe, så vi overhører jo meget deres 
projektsnak og sådan noget, så hvis der nu er noget man lige har hørt det her, så på den 
måde fortæller vi det, vi ved, og den her artikel har vi læst, så sender vi den og på den måde 
måske. 
(Fokusgruppe Aalborg 2016, s. 11) 

 
Men det sker også på et mere struktureret plan, hvor universitetet sætter nogle rammer for at det kan 
ske. Edna taler her om et statusseminar: 
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Vi havde det for fjorten dage siden, tror jeg, hvor vi præsenterer, ja i kender jo godt 
statusseminar, men altså hvor vi også har kunnet supplere hinanden, jamen vi har brugt 
denne her model og denne her teori i vores projekt, det kunne også godt være, at det kunne 
hjælpe jer, der hvor i er. Der ved jeg ihvertfald vi gav hinanden nogle fif, som er blevet brugt 
senere hen. 
(Fokusgruppe Aalborg 2016, s. 14) 
 

Her er det også metode og teori der fremhæves som det mest interessante at bruge hinanden til. Hun 
har også haft en positiv oplevelse omkring denne strukturerede form for videndeling, hvor der har 
været et konkret videns udbytte mellem flere parter. 
 
Dermed er det især i forhold til studieprojekter og eksamener, at de studerende bruger hinanden og 
ikke så meget i de enkelte kurser. Deling af kursusnoter fra en forelæsning, som en studerende er 
blevet forhindret i at deltage i, kan også have værdi ifølge fokusgrupperne (Fokusgruppe København 
2016). 

Hvor videndeler de studerende? 
Der er allerede i dette kapitel blevet nævnt nogle steder, hvor den faktiske videndeling sker. Det kan 
enten være i det fælles grupperum, statusseminar eller i løbet af en studietur. Men hvilke platforme 
eksisterer der, som muliggør, at videndelingen kan ske virtuelt, og hvilke bliver faktisk brugt? De 
forskellige platforme der bliver udbudt kan deles ind i formelle og uformelle platforme ud fra skelnen, 
om de er styret af universitetet eller ej. 
 
Formelle platforme 
De formelle platforme som præsenteres nedenfor er ikke nødvendigvis et komplet billede af hvad 
Aalborg Universitet udbyder, men det er de platforme som de studerende omtalte i 
fokusgruppeinterviewene. Der vil i den forbindelse blive kigget nærmere på Moodle, projektbiblioteket 
og videokonferencesystemet. 
 
Moodle er det kursusorganiseringssystem som Aalborg Universitet benytter sig af. På denne platform 
kan de studerende se hvilke kurser og forelæsninger de har, underviserne kan uddele materialer og 
under hvert fag er der fora til fælles diskussioner, for alle der er tilmeldt det givne fora. Dette er en 
oplagt mulighed for at diskutere fagspecifikke spørgsmål med en bredere skare af studerende og 
undervisere, men det virker ikke til, at det er noget, der bliver brugt af de studerende. I 
fokusgruppeinterviewet i København kom Bjørn ind på muligheden for at benytte Moodle, men 
sablede den hurtigt ned igen: “Er det ikke noget med, at der er noget på Moodle med nogle fælles fora 
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for både Aalborg og København? Det er der ikke nogen der kan finde ud af.” (Fokusgruppe 
København 2016, s.5). 
 
Et andet medie til videndeling som universitetet leverer er projektbiblioteket. Her bliver alle 
projektrapporter, som de studerende laver, lagt op, så andre studerende kan læse dem. I Aalborg bliver 
det brugt til at finde inspiration til projekter, metodevalg, tidligere interviews og strukturering af 
rapporten (Fokusgruppe Aalborg 2016). De ser det som et meget brugbart værktøj til at orientere sig i 
det faglige felt, de arbejder med. Som Edna meget rammende siger om projektbiblioteket: “Stor 
fan.”(Fokusgruppe Aalborg 2016, s.15) 
 I København opfattes det i stedet som værende et dårligt medie, da det opfattes som 
uoverskueligt at finde rundt i, og svært at bruge. Hvor aalborgenserne konstaterer, at det ikke er en 
platform, der skaber kontakt mellem de studerende, er det noget Gitte fra København faktisk 
efterlyser:  
 

Men hvis der var et lidt mere overskueligt projektbibliotek, hvor man kunne se hvem det var 
der havde lavet det, ville det på en eller anden måde give et eller andet i forhold til 
projekterne. For så kunne man tage fat på dem, der står på dem. (Fokusgruppe København 
2016, s.9). 

 
Der er altså en forskel i hvorvidt projektbiblioteket bliver benyttet, samt hvilke potentialer de 
studerende forbinder med platformen. 
 
En anden form for formel platform som de studerende omtaler er videokonferencesystemer. Det er 
hovedsageligt noget, som bliver brugt i forbindelse med undervisning, hvor holdet på den ene lokalitet 
er fysisk til stede i undervisningslokalet, og holdet på den anden lokation er samtidigt virtuelt til stede. 
Denne form for videokonference har dog begrænset med studerende til studerende interaktion, da det 
hovedsageligt er underviseren der taler. I forbindelse med denne digitale interaktionsform siger Edna:  
 

Vi har haft en enkelt videoforelæsning, nej 2 videoforelæsninger på det her semester og skal 
bruge 20 min. hver gang på at få teknikken til at fungerer og ting og sager. Jeg synes det er 
spild af vores tid, spild af deres tid og spild af undervisernes tid. (Fokusgruppe Aalborg 2016, 
s. 9) 

 
Der kunne altså tyde på, at der forekommer en frustration i forbindelse med denne platform, grundet 
tekniske problematikker, hvilket er en holdning som flere af respondenterne har udtrykt (Fokusgruppe 
København 2016).  
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Men videokonferencesystemet er ikke kun begrænset til forelæsninger. Bjørn udtaler sig 
eksempelvis om deres årgangs forsøg på at afholde et digitalt statusseminar med den anden lokalitet: 
“Det har vi prøvet og det fungerede ikke. Men det er pga. video.” (Fokusgruppe København 2016, 
s.11).  

Videokonferencesystemerne bliver altså ikke set som en reel mulighed for at facilitere en 
effektiv videndeling på tværs af lokaliteterne.  
 
Dermed kan det konstateres at der er forskellige opfattelser af de forskellige medier til at skabe 
videndeling på tværs. Moodle og videokonferencer bliver ikke betragtet som gode muligheder, mens 
holdningerne til projektbiblioteket er mere delt. Dog er man enige i, at en egentlig kontakt til andre 
studerende ikke finder sted.  
 
Uformelle platforme 
Ud over de formelle platforme, findes der også en række uformelle platforme. Universitetet har ikke 
noget med disse at gøre, men de studerende bruger dem til at videndele og kommunikere med til 
daglig. 
 
Den absolut mest brugte platform til kommunikation og videndeling mellem de studerende er 
Facebook. Det er et medie som stort set alle de studerende er på hele tiden, og det er flittigt brugt. 
Dette emne er diskuteret flere steder. Eksempelvis fortæller Bjørn om hvordan videndeling foregår nu: 
”Det foregår over Facebook.” (Fokusgruppe København 2016, s.3). 
 
Før de nye BEM-studerende starter på studiet, laver deres tutorer en facebookgruppe til dem. Denne 
platform bliver dermed brugt lige fra starten af, f.eks. til at videregive informationer om studiestart. 
Det sker både internt på den nye årgang og mellem de nye og de ældre studerende, der fungerer som 
tutorer. Tina nævner: “Nu har jeg været med til at lave hele introen for den nye årgang og der 
oprettede vi en facebookside for bare BEM København for den årgang.”(Fokusgruppe København 
2016, s.10) 
 
Det er typisk disse facebookgrupper for de enkelte klasser, som benyttes når de studerende har brug 
for hjælp eller vil dele noget med de andre studerende. Det er også typisk her, at de studerende deler 
deres noter op til eksamener. Det er dermed kun ens studiekammerater fra egen årgang og på eget 
campus, som man deler med. 
 
I forbindelse med planlægningen af studieture opretter flere af de studerende grupper for deres årgang 
på tværs af campusser. Disse bruges dog oftest kun til at arrangere ting op til og i løbet af studieturene 
og til at dele billeder efterfølgende. (Fokusgruppe København 2016) Når de studerende skal spørge 
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hinanden til råds om ting eller dele forskellige informationer, bruges den interne gruppe på årgangen 
primært. “Vi har en facebookside med dem i Aalborg, men det er primært den kun for København, 
der bliver brugt.” (Fokusgruppe København 2016, s.5). 
 
Slutteligt findes der også, i hvert fald i København, en facebookgruppe for alle BEM-studerende på 
tværs af årgange. Denne bliver hovedsageligt brugt til forskellige jobopslag og begivenheder, som 
foregår i København og er derfor ikke relevante for dem i Aalborg. Men den bruges til tider også til at 
spørge, især de ældre årgange, til råds i forbindelse med kurser eller administrative problemer, der 
eksempelvis relaterer sig til studieture. (Fokusgruppe København 2016, s.5) 
 
Bjørn fortæller også om en fælles google drev mappe for hans årgang, som tidligere er blevet brugt til 
at dele noter fra forelæsninger eller i forbindelse med eksamener. Men denne blev brugt i en periode 
og gik derefter i glemmebogen igen.  
(Fokusgruppe København 2016, s.6) 
 

Potentiel videndeling på tværs af campusser 
De studerende videndeler altså hovedsageligt indenfor projektgrupperne eller hold-sfæren på en 
lokalitet. Typen af viden der bliver delt relaterer sig til projekter og/eller eksamen. Spørgsmålet er 
dermed, om de studerende i det hele taget ser et potentiale i at videndele i den fælles sfærer på tværs af 
lokaliteterne?  
 
Der blev tidligere i afsnittet talt om statusseminarer som facilitator for videndeling i mellem de 
forskellige projektgrupper. Det blev, i forbindelse med den digitale version af statusseminaret, 
pointeret, at de tekniske problemer, som er knyttet dertil, opleves som en for stor barriere. Bjørn 
mener dog, at det er den digitale version som er problemet, og ikke selve tanken omkring det fælles 
statusseminar på tværs af lokaliteterne. “Jeg tror godt, det ville kunne fungere hvis man var i samme 
lokale.” (Fokusgruppe København 2016, s.11). Men det er der ikke enighed om blandt respondenterne 
og Tina fortsætter diskussionen: 
 

Men samtidig er der så mange grupper her i København, og der kommer flere og flere på 
studierne. Hvis der er 40 på hver årgang, der skal igennem på både Aalborg og København 
(...) Så tror jeg ikke, at jeg ville synes, at det var en god ting. Så tror jeg bare, at jeg ville 
synes, at det var lidt irriterende at skulle bruge en hel dag på det, hvor halvdelen af dagen 
ellers kunne have været arbejde. 
(Fokusgruppe København 2016, s.11) 
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Det tyder på, at potentialet for et fælles statusseminar på tværs af lokationerne, i det format som det 
har nu, ikke er så stort. Der er en frygt hos nogle af de studerende for, at der kan ende med at være for 
mange fremlæggelser og værende mere krævende end givende. 

Det er dermed usikkert hvorvidt et fælles statusseminar kunne fungere som en platform for 
videndeling på tværs af campusser.  
 
 
Men hvordan ser de studerende på om der rent generelt er et potentiale i at have et godt forhold til den 
anden lokalitets hold? Mary udtaler sig som følge: 
 

Jeg tænker, flere mennesker måske at sparre med, hvad angår projekt eller eksamener eller 
sådan et eller andet. Det kan man jo også sige med studerende her, men kan måske få mere 
ud af det ved at spørge nogen der sidder i et andet miljø 
(Fokusgruppe Aalborg 2016, s.8) 

 
Mary er altså inde på, at det geografiske fokus som BEM-uddannelsen har kan udgøre et potentiale 
Det lokale element er også et potentiale som Tina kommer ind over: “Vi har måske en eller anden 
form for storbyviden og de [de studerende i Aalborg] har en viden om udkantsdanmark som vi ikke 
får” (Fokusgruppe København 2016, s.2) 

Mary kommer også ind på at det giver en mulighed for en større mængde potentielle 
sparringspartnere. I forhold til en større mængde sparringspartnere, kommer Pia også med en pointe 
der relaterer sig til de forholdsvis små BEM-hold i Aalborg: 
 

Det bliver lidt det samme nogle gange, når det altid er de samme grupper og f.eks. i forhold 
til projekter og sådan noget. Altså det er de samme mennesker altid og de har måske mere 
eller mindre de samme måder at gøre tingene på.”  
(Fokusgruppe Aalborg 2016, s.9) 

 
Men den større mængde sparringspartnere er ikke nødvendigvis en fortaler for netop på tværs af 
lokations videndeling. som Pia siger: “Jamen om det er københavnere eller bare nogle andre folk, det 
er sgu ligegyldigt. Men ja at der kommer et nyt blik på det og nogle nye holdninger og et ny syn.” 
(Fokusgruppe Aalborg 2016, s.9) Pia tildeler altså ikke det lokale element en så stor betydelse, hvilket 
Edna yderligere argumenterer for: 
  

Nej altså et eller andet sted, så synes jeg også, at jeg oplever, at vores projekter er rimeligt 
lokalt placeret. (...) Selvfølgelig er det de samme metoder, man bruger og sådan noget, men 
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det synes jeg lige så godt man kan hjælpe hinanden med internt og det er noget nemmere 
også når forholdet ikke er til det. 
(Fokusgruppe Aalborg 2016, s.16) 

 
Her kan man igen se, at tilstedeværelsen af andre muligheder spiller en stor rolle i forhold til valget af 
sfære at videndele i. 
 
 
Men spørgsmålet er om deres oplevede potentiale er lig med det reelle potentiale. Eksempelvis blev det 
i fokusgruppeinterviewet opdaget, at de studerende i Aalborg tilsyneladende bruger et tekstprogram 
ved navn LaTex, som ingen af respondenterne fra København nævnte. Derudover er brugen af 
projektbiblioteket meget forskellig på tværs af campuserne (Fokusgruppe Aalborg 2016, Fokusgruppe 
København 2016). Disse to eksempler kan altså ses som faglige kompetencer der kun er til stede på 
den ene lokation, men som de andre potentielt kunne drage nytte af. 
 
Opsummering 
De studerende interagerer i høj grad internt på deres eget hold. Møder på tværs af lokationerne sker 
imidlertid både virtuelt og fysisk. Særligt på ture hvor der bliver etableret grupper på tværs, sker der 
interaktioner, der bygger bro mellem BEM’erne.  

Videndelingen foregår i forskellige sfærer, hvor det meste foregår i projektgruppen og dernæst 
på det eget hold. Herefter ses sfæren med de andre årgange fra samme campus og som den sidste 
løsning findes sfæren på tværs af campusser. 

Det er mest i forbindelse med afprøvning af metoder, idégenerering i forbindelse med projekter 
og deling af noter op til eksamener, at de studerende ser et potentiale, men det er ikke altid så hyppigt 
brugt. De studerende ser dog heller ikke et umiddelbart behov for at forbedre den nuværende 
situation, men kender nødvendigvis ikke til alle de faktiske potentialer der ligger deri. 

De formelle platforme såsom Moodle og projektbiblioteket bliver ikke brugt ligeligt i 
København og Aalborg. De Københavnske studerende peger på uoverskuelighed og manglende 
kendskab til dem, som værende grunden til, at de ikke bliver brugt. 
Den uformelle platform Facebook bliver brugt meget til videndeling, men ikke særlig meget på tværs af 
Aalborg-København.  
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4.2 Aktører på BEM-uddannelsen 
Der vil i følgende afsnit blive taget udgangspunkt i informantinterviewene med Claus Lassen (tidl. 
Studienævnsformand, semesterkoordinator og underviser), Kristian Olesen (studienævnsformand, 
semesterkoordinator og underviser) og Sanne Vammen Larsen (programkoordinator, 
semesterkoordinator og underviser) (jf. bilag 6a, b og c). 

Disse informanter bidrager til en forståelse af, hvordan videndeling mellem de studerende 
administreres i de forskellige roller. Derudover belyses hvordan de forskellige interviewpersoner ser 
potentialerne for og barriererne i at forbedre dette. Dette giver et større indblik i hvilke tiltag man kan 
lave, som styrker de studerendes mulighed for at videndele på tværs af både grupper, årgange og især 
campusser. Afsnittet tages derfor først op igen i behandlingen af løsningsforslag. 

Studienævnet 
Studienævnet ligger under en af fakultetets 4 skoler (SADP) og står for kvalitetssikringen og udbuddet 
af undervisningen. De bestiller undervisning hos de relevante institutter, som udpeger 
semesterkoordinatorer som derefter udpeger undervisere. Studienævnet styrer derfor ikke selve 
undervisningen, men evaluerer og kvalitetssikrer uddannelsen. De kan dog godt f.eks. afvise en 
semesterkoordinator, eller bestille undervisningen fra et andet sted hvis de mener det er nødvendigt.  

Kristian Olesen udtaler, at studienævnet ikke kommer til at spille en direkte rolle i forhold til at 
fremme videndeling i undervisningen, da de sidder som evaluerende instans: “Det er noget der skal 
komme fra underviserne. (...) den der top-down dimension den har jeg meget svært ved at se skulle 
komme” (Olesen 2016, 26:13-26:40) 
 Studienævnet spiller dog indirekte en rolle, fordi de besidder nogle økonomiske midler, 
hvormed de kan støtte initiativer, der understøtter uddannelsen. Studieture er i den forbindelse blevet 
støttet, hvilket blandt andet sker med begrundelse i, at det er et godt udgangspunkt for videndeling 
(Lassen 2016). 

Desuden siger Kristian Olesen, at videndeling kunne være et tema man kunne beskæftige sig 
med i studienævnet, men at man har haft mere presserende problemer at diskutere i lang tid (Olesen 
2016) 

Det er altså ikke noget der er fokus på i øjeblikket, men der er en mulighed for, at studienævnet 
i fremtiden, ud over midler til f.eks. studieture, kunne italesætte nødvendigheden af videndeling hvor 
denne er ønskelig, for at fremme denne indirekte. 
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Program-, semester- og kursuskoordinatorer 
Koordinatorerne står for at koordinere uddannelsen af de studerende på BEM. Ikke overraskende står 
kursus koordinatorerne for sammenhæng i kurserne og  semesterkordinatorerne for ditto på 
semestrene. Programkoordinatoren skal forsøge at skabe sammenhæng på hele bachelorforløbet. 
(Larsen 2016) 
Disse står, i samarbejde med underviserne, for undervisningen på det givne semester og har rimelig 
stor kontrol over den benyttede undervisningsform inden for de givne rammer i studieordningen. De 
fungerer på ret forskellige niveauer på BEM-uddannelsen, men udfylder alle adminstrerende og 
koordinerende roller og vi har derfor valgte at se dem som en samlet aktørgruppe. De vælger bl.a. om 
studieture, workshops på tværs og videolink skal indgå som undervisningsformer i et givent kursus 
eller semester og de kan beslutte, hvor en form for videndeling mellem Aalborg og København kan 
komme til udtryk. (Olesen 2016) 

De er derfor vigtige aktører i forhold til at kunne etablere videndeling, i forbindelse med 
undervisningen og projekterne. Samtidig kan programkoordinatoren spille en rolle for at skabe 
sammenhæng på tværs af årgange og campusser. Kristian Olesen udtaler sig om videndeling i en 
undervisningskontekst:  
 

Hvis jeg skulle placere ansvaret et sted, (...) det må jo være den sammenslutning der findes af 
semesterkoordinatorer, som må kunne løfte det her i flok, mig selv inklusiv som 
semesterkoordinator på tredje semester (Olesen 2016, 26:50-27:11) 

 
Han ser det altså som en organisatorisk opgave hos koordinatorerne. Det skal dog siges at flere af 
vores interviewpersoner peger på nogle barrierer i forhold til at skabe organiserede tiltag på denne 
front. 

 
Hvis universitetet, fra rektoratet eller dekanatets side, ville gøre noget for at fokusere på 
videndelingen, kunne de lave en arbejdsgruppe der undersøgte emnet og fandt frem til nogle “best 
practices”, som de enkelte undervisere kunne bruge. I forbindelse med dette udtaler Kristian Olesen at 
initiativet til at inddrage det i den konkrete undervisning stadig skal komme nedefra: 

 
Jeg tror, det ville være bedst hvis initiativet kommer nedefra. Altså forskere og undervisere har 
det bedst, hvis de selv tror, at de har opfundet de idéer de arbejder med. (...) Altså du kan jo 
nærmest ikke bede en forsker om at gøre et eller andet som han eller hun ikke har lyst til. (...) Der 
er sådan et udtryk på engelsk hvor man siger ‘herding cats’ som er umuligt (Olesen 2016, 28:15-
28:55) 
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Initiativet skal altså komme “nedefra”, helst hos de enkelte undervisere eller i samlingen af 
koordinatorer på uddannelsen som kan sætte et fælles fokus. Kristian Olesen mener ikke, at en 
topstyret beslutning er vejen frem, til at sætte de studerendes videndeling på dagsordenen i 
undervisningen. 
 
Claus Lassen siger, at han personligt mener, at videndeling blandt de studerende er vigtigt og forsøger 
både som underviser og semesterkoordinator at arbejde med det. Men som svar på, om han føler at 
der fra universitetets side bliver lagt op til, at facilitere videndeling blandt de studerende, siger han: 
 

Hvis det sker, så er det på trods af systemet. Så systemet kunne egentlig gøre meget mere for at 
facilitere det. Der har manglet organer der har sat fokus på det. Der er kommet nogle nye tiltag 
her for ganske nylig under rektor som har udpeget en uddannelsesrektor og som har nedsat 
nogle forskellige udvalg omkring studiemiljø og den fysiske indretning og så videre, hvor jeg 
tænker at nogle af de her ting naturligt skulle have en plads, det som i arbejder med. (Lassen 
2016, 22:31-23:11) 

 
Det er altså ikke noget, som universitet hidtil har arbejdet med, men der er ved at komme et øget fokus 
på uddannelseskvalitet og her kunne videndeling være et fokus. Men Claus Lassen går videre til at 
understrege, at der pt ikke bliver afsat ressourcer til at underviserne og koordinatorerne kan indtænke 
så mange nye idéer i undervisningen: 
 

Ofte går det[semesteret] så hurtigt i gang, at jeg næsten ikke får tid til at revidere og ligesom 
tage nye ting ind, det bliver noget med at jeg skal hellere have gjort det igår end imorgen og så 
kan jeg have mange gode intentioner, men de er ligesom, de bliver ikke ført ud i livet. Lidt mere 
systemunderstøttelse af det og også måske et pres på at det faktisk var noget, man skulle arbejde 
med, fordi det kunne være, jeg kan se en helt masse åbenlyse fordele ved det. (Lassen 2016, 
23:20-24:13) 

 
 
Initiativet til at fokusere på videndeling skal komme nedefra, enten hos de enkelte undervisere eller 
hos koordinatorerne. Men selv hvis semesterkoordinatorerne kan se et potentiale for læring, ved at 
fokusere på videndeling mellem de studerende, så opleves nogle organisatoriske barrierer for 
semesterkoordinatorerne i form af manglende midler fra systemet. 
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Undervisere 
Underviserne står med den endelige kontakt til de studerende og er dem, der skal implementere de 
potentielle tiltage i den daglige undervisning. De har mange muligheder for, hvad de vil fokusere på i 
undervisningen og nogle prioriterer at arbejde med videndeling og andre gør ikke. Der er ikke nogen 
organiseret indsats for udformningen af undervisningen, udover hvad der står i studieordningen, men 
der står ikke noget om videndeling (Aalborg Universitet 2010). 

For underviserne gælder nogle af de samme barrierer som for koordinatorerne, blandt andet at 
de, som Claus Lassen pointerer ovenfor, ikke har ressourcerne til at indtænke nye tiltag i 
undervisningen. 
 

De studerende 
Dette underafsnit er fokuseret på, hvilken rolle de tre informanter ser, at de studerende kunne spille i 
forhold til implementering af videndeling på tværs af campusser. De studerendes eget syn på 
videndeling er afdækket i afsnit 4.1. 
 
De studerende har mulighed for at kunne skabe videndeling på tværs af årgange og campusser, som en 
mere frivillig del af fagligheden på BEM-uddannelsen. Sådanne aktiviteter bliver foreslået af alle tre 
informanter.  

Kristian Olesen mener at videndeling på tværs af årgange kan organiseres gennem 
studenterforeninger som PEAS3: 
 

Det vi håber lidt på, og hvad skal man sige, også baseret på min egen erfaring som studerende, 
det er jo at der er sådan en ting som PEAS, en studenterorganisation hvor i møder studerende 
fra andre årgange og i ligesom får skabt et fællesskab der. Så hvis I nu sidder og roder med et 
eller andet i forhold til projektarbejdet eller et eller andet i ikke kan får til at lykkes i GIS eller 
hvad det nu måtte være, jamen så spørger en af de ældre studerende (Olesen 2016, 29:53-30:19) 

 
Samtidig foreslår Claus Lassen at det også kan skabes på tværs af campusser: 
 

Jeg kunne rigtig godt tænke mig at der var sådan nogle studenterdrevede aktiviteter på tværs, 
hvor man mødes i en hytte i Vejle eller ved Kalundborg og inviterede en fra Gehl Architects eller 
et eller andet og holdt nogle sociale arrangementer der et par dage i ugen hvert andet semester 
eller en gang om året gennem PEAS eller sådan noget. Det var også en af ideerne med at støtte 

                                                
3 PEAS er de BEM-studerendes studieforening der laver sociale arrangementer for alle de studerende på BEM 
uddannelsen og den er aktiv i både Aalborg og København, men ikke på tværs. 
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den her studenterorganistaion og får den spejlet helt ens på begge campusser (...) jeg ser en 
barriere i det der med at få de studerende til at drive nogle flere aktiviteter selv på tværs [med 
studienævnet som facilitator] (Lassen 2016, 13:23-14:14) 

 
De ser altså de studerende som værende en central drivkraft hvis denne videndeling skal finde sted, 
men de oplever ikke på nuværende tidspunkt at de studerende har motivationen til at få det op at stå 
på frivillig basis.  
 
Sanne Vammen Larsen mener, at den manglende motivation fra de studerende skyldes, at de, ligesom 
underviserne og koordinatorerne, ikke har tilstrækkelige ressourcer til at magte opgaven: 
 

Det virker heller ikke altid som om de studerende er sindsygt interesserede i det[videndeling], 
eller som om at det tager nogle ekstra kræfter, hvis man skal det og man[de studerende] har jo 
tit nok at se til kan man sige, med at følge kurserne og med projekterne og så videre. Så det der 
med så også at skulle hive tid og kræfter og headspace ud til at kommunikere med en gruppe i 
København som sidder med det samme. Det tror jeg er svært. (Larsen 2016 9:36-10:04) 

 
Opsummering 
De tre informanter er alle enige om, at videndeling er ønskeligt, men er uenige om hvor og hvordan 
denne videndeling bør foregå. 

Kristian Olesen ser undervisere og semesterkoordinatorer som den drivende kraft i forhold til 
at få introduceret mere videndeling i undervisningen. Samtidig med at Claus Lassen ser et ansvar hos 
disse aktører, peger han på, at de ressourcer som undervisere og koordinatorer har til at tænke ud af 
boksen er meget begrænsede og derfor ser han ikke en organiseret indsats som værende realistisk, hvis 
man ikke fra central hånd giver mere luft til at arbejde med videndeling. 

Både Claus Lassen og Kristian Olesen peger på potentialet i at de studerende står for at 
organisere frivilligt drevne studenterarrangementer som kunne understøtte videndeling. Dette sker 
ikke i særlig høj grad på nuværende tidspunkt, og Sanne Vammen peger på, at de studerende står over 
for den samme udfordring som underviserne i forhold til ressourcer til at gøre dette. 
 
Vi har i afsnittet undersøgt hvordan interviewpersonerne forholder til sig til de potentialer og barrierer 
de forskellige aktører har, i forhold til at agere på videndelingsområdet. Dette er blevet opsummeret i 
tabel 4.1. 
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Aktører Studienævnet Program-, Semester- 
og 
kursuskoordinatorer  

Undervisere Studerende (set 
fra 
undervisernes 
side) 

Rolle ifht. 
Uddannelsen 

Evaluerende samt 
kontrol med 
uddannelseskvaliteten 

Koordinerende, 
planlæggende og 
administrerende  

Udøvende  Under uddannelse 

Rolle i forhold 
til at fremme 
vidensdeling 
på 
nuværende 
tidspunkt. 

Økonomiske midler til 
studieture og PEAS.  

Ingen organiseret indsats. 
Men spredte forsøg med 
f.eks. studieture. 

Ingen organiseret 
indsats. Nogle 
arbejder med det 
andre ikke 

Gennemgås i afsnit 
4.1 

Potentialer i 
forhold til 
påvirkning i 
retning af 
mere 
vidensdeling 

Mulighed for at sætte 
fokus på vidensdeling. 

Koordinatorerne kan 
påvirke hvad der bliver 
gjort i undervisningen for at 
skabe kontakt på tværs af 
både semestrene og 
campusserne.  

Planlægger og 
udfører konkrete 
kursusgange og har 
dermed mulighed 
for at påvirke 
indholdet og 
formen, så 
vidensdeling 
inddrages. 

Flere af informant- 
interviewene peger 
på de studerende 
som endelige 
initiativtagere og 
ser PEAS som et 
forum hvor man 
kunne skabe en 
højere grad af 
vidensdeling. 

Barrierer Har ikke en konkret 
administrerende rolle 

Der er ikke meget 
opfordring og økonomisk 
støtte fra “systemets” side 
til at “tænke ud af boksen” 
med hensyn til f.eks. 
undervisningsformer. 

Det samme som 
koordinatorerne. 

De studerende 
mangler også tid og 
ressourcer til at 
udløse potentialet 
på frivillig basis. 
 

Kilder Interviews med 
Kristian Olesen og 
Claus Lassen 

Interviews med Kristian 
Olesen, Claus Lassen og 
Sanne Vammen Larsen 

Interviews med 
Kristian Olesen, 
Claus Lassen og 
Sanne Vammen 
Larsen 

Interviews med 
Kristian Olesen, 
Claus Lassen og 
Sanne Vammen 
Larsen 

Tabel 4.1, oversigt over aktørers faktiske og potentielle indvirkning på videndeling. 
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5. Møder på tværs 
Efter denne præsentation af empiri, søger de følgende to kapitler at forstå, hvorfor de studerende kun i 
begrænset omfang interagerer på tværs. Forståelsen skabes i kapitel 5 i analyser af møder på tværs, der 
belyses gennem teori om mobilitet og nærhed samt social kapital. Formålet er at forstå hvordan sociale 
relationer på tværs af campusser (eller mangel på samme) kobler sig til den manglende virtuelle 
videndeling, hvilket er et bidrag til at forstå BEM-gruppens endelige valg af sfære. Analysen i kapitel 6 
behandler den virtuelle mobilitet på tværs i et motilitetsteoretisk perspektiv og udvider dermed 
forståelsen af BEM-gruppens endelige anvendelse af virtuel videndeling. 
 
 
I kapitel 3 blev det belyst at social kapital er afgørende for at bygge netværk op. Den sociale kapital i et 
netværk består af nogle strukturer og fælles normer. Det betyder, at hvis der er fælles normer og 
pålidelige sociale forbindelser, så er der en højere grad af brobyggende social kapital i netværket. 
Begge dele skal være på plads, for at effektiv videndeling kan finde sted. For at normerne kan opstå er 
det dog nødvendigt, at strukturerne findes. I kapitel 4.1 undersøgte vi udstrækningen af social 
relationer mellem de studerende internt på holdene, på tværs af årgange internt på campus og på 
tværs af campusser internt på årgangene. Her i kapitel 5 undersøges det hvordan man kan opbygge 
social kapital som baggrund for et vidensnetværk. Der arbejdes derfor ud fra den tankegang, at et 
BEM-vidensnetværk på tværs af campusser, skal have en struktur af sociale forbindelser som kan 
danne grundlag for et netværk. Dette gøres med udgangspunkt i “Mobility and proximity”. (Urry 
2002) I et sådant netværk vil der kunne ske en effektiv udveksling af informationer og erfaringer i 
forbindelse med studiet. Det der betegnes som et vidensnetværk. 
 
Virtuelle platforme, som Facebook og Moodle har en mulighed for at lagre information og dele 
information over afstand. De kan også anvendes til kommunikation. Således er de eksempler på 
mobilitetsformer, som kan underbygge det strukturer (netværket) af den sociale kapital. Derudover er 
de platforme, hvor videndeling kan finde sted, hvis normen dikterer det. Ifølge Urry er det dog meget 
svært, hvis ikke umuligt, at skabe den tillid og sammenhængskraft, som er nødvendig for at få 
netværket til at fungere ved udelukkende brug af virtuelle møder f.eks. ved at anvende de førnævnte 
platforme. Dette skyldes, at det er nødvendigt at have et vist niveau af samtidig-tilstedeværelse, for at 
opbygge den brobyggende sociale kapital på tværs af campusser. (Urry 2002) Hvilket er nødvendigt 
for at videns- og erfaringsdeling kan fungere effektivt.  

Dette er et argument som Gitte også påpeger i fokusgruppen i København: “Selve det at vide 
hvad de andre har skrevet om og kunne videndele, det kræver i første omgang, at man enten har 
kontakt og kender nogen, eller at man er MEGET opsøgende.” (Fokusgruppe København 2016, s. 13). 
Som citatet antyder, mener Gitte, at det er svært at tage kontakt til BEM’ere på den anden lokation, 
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hvis der ikke tidligere har været kontakt eller der er blevet skabt relationer. Studieture kan muligvis 
hjælpe på dette, da der her sker samtidig tilstedeværelse med de andre studerende (det Urry kalder 
face-to-face), som er grundlaget for at skabe relationer.  

 
De virtuelle platforme kan altså ikke stå alene i at understøtte det vidensnetværk, som vi ønsker at 
opbygge. Det er nødvendigt også at mødes fysisk.  

Det følgende afsnit vil derfor undersøge hvorvidt de fysiske og virtuelle møder der findes på 
tværs af Aalborg og København bidrager til at opbygge brobyggende social kapital.  
 
Indledningsvis vil de vigtigste møder mellem de to hold på 4. semester blive gennemgået, med henblik 
på at skabe relationer og øge den sociale kapital. Analysen tager udgangspunkt i interviews med 
studerende og ansatte på BEM-uddannelsen (se eventuelt afsnit 4.1 og 4.2) samt observationer gjort 
under de to studieture. Derefter vil afsnittet komme ind over nogle af de møder, som man har valgt at 
holde virtuelt, i form af videokonference som alternativ til det fysiske møde. 
 
Studieture 
Vi har i afsnit 4.1 været inde over studieturene og deres betydning for de studerendes indbyrdes 
relationer. Studieturene er i høj grad det Urry kalder en legal forpligtelse, altså en forpligtelse der 
knytter sig til deres position som studerende, bl.a. fordi enkelte kursers eksamener baseres på disse 
ture og derfor kan være obligatorisk.  

Samtidig er der i studieturene også en masse elementer af direkte social karakter, som kan 
opfylde nogle af de sociale forpligtelser, der skal til, for at skabe tillid og normer i et netværk, som har 
betydning for dets brobyggende sociale kapital. 
 
Edna (6. semester) ligger, i fokusgruppeinterviewet med de BEM-studerende i Aalborg, vægt på, at 
studieturen til Hirtshals var god, både fagligt og socialt, til at skabe et forhold på tværs af holdene 
(Fokusgruppe Aalborg 2016). 

I løbet af studieturen i Hirtshals blev der gennemført en workshop, hvor der blev dannet 
grupper med studerende fra begge byer, hvilket skabte noget interaktion mellem de to hold og gav en 
højere grad af face-to-face møder, og dermed samtidig tilstedeværelse. Her fortæller Claus Lassen 
hvordan denne effekt, fra hans side er tilsigtet: 
 

Det er fordi at jeg synes, at netop ved at bringe jer sammen, så øger man også kendskabet til 
hinanden, og så er der måske ikke så langt til at bruge de virtuelle platforme til at 
kommunikere med hinanden. Jeg tror meget på, at det kræver simpelthen et kendskab for at 
kunne følge op virtuelt. (Lassen 2016, 10:46-11:00) 
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Claus ønsker dermed at øge kendskabet blandt BEM-holdene på tværs, med henblik på at opbygge 
relationer, for efterfølgende at kunne holde kontakten ved lige virtuelt. Altså styrke den brobyggende 
sociale kapital mellem de to campusser.  

Edna peger også på at dette “obligatoriske” samvær er vigtigt, da hun bliver bedt om at 
sammenligne med studieturen til London, hvor der ikke på samme måde var obligatorisk blanding af 
holdene: 
 

Helt sikkert, det synes jeg absolut er at foretrække at studiet, de tvinger os til det, [blandede 
grupper] for ellers er der ikke noget formål med at vi skal derop sammen alligevel. Hvis vi 
alligevel ikke bliver rystet sammen og alligevel ikke får de færdigheder ud af hinanden, som 
der er mulighed for, jamen så ser jeg ikke formålet i, at vi skal, at I [København] skal rejse så 
langt for Hirtshals. (Fokusgruppe Aalborg 2016, s.21) 

 
Her beskrives hvordan det ses som essentielt, at der laves blandede grupper for at “ryste os sammen”. 
Dette hænger godt sammen med forestillingen om, at opbygningen af det sociale kapital på BEM-
studiet, sker gennem disse fysiske møder. Hvilket igen er grundlaget for at kunne danne et 
vidensnetværk, som går på tværs af Kattegat.  

Det er også værd at lægge mærke til, at workshoppen på Hirtshalsturen også giver et element af 
erfaringsudveksling i sig selv. Disse obligatoriske opgaver kan evt. bruges til at implementere nogle 
normer som f.eks. videndeling, ind i de sociale netværk som de studerende former. Det bemærker 
Bjørn også: 
 

Og på de studieture er man også nødt til at lave lidt mere sammen, det skal ikke bare være 
sådan, at man går til forelæsninger sammen og ellers er man hver for sig. Man er nødt til at 
lave nogle aktiviteter sammen også, så man “bonder” lidt mere. Også mere end man gør i dag 
vil jeg sige. 
(Fokusgruppeinterview København 2016, s. 18) 

 
Vi har selv gjort de samme observationer som Edna og Bjørn i forhold til forskellen på effekten af 
henholdsvis studieturen til Hirtshals og studieturen til London. Vi har i forbindelse med de to 
studieture observeret, at interaktionen i høj grad var afhængig af netop disse workshopforløb, hvor 
Londonturen havde mindre interaktion, da den hovedsageligt bestod af oplæg og byvandringer som 
ikke indeholdt aktiviteter med grupper dannet på tværs (Se turenes programmer i bilag 1 og 2) 
 
Manglende motivation hos de studerende 
Noget kunne tyde på, at det dog kan være svært at engagere de studerende i at skabe et socialt forhold 
på tværs af Kattegat. Ihvertfald fortæller Mary (4. semester) fra Aalborg: 



 
 

49 
 

 
Ja som sagt så prøvede mig og Frederik at stable nogle sociale arrangementer på benene, 
men der var ihvertfald ikke stemning fra Aalborgsiden af til det. Så der er måske, det er så 
ærgerligt at sige, men der er måske ikke så meget interesse.  
(Fokusgruppe Aalborg 2016, s. 17) 

 
Forsøget på at arrangere nogle studenterdrevne sociale arrangementer faldt altså i dette tilfælde til 
jorden. Dette kan skyldes mange ting, men det bliver dog andre gange i løbet af interviewet fremhævet, 
at ofte når de legale forpligtigelser bliver taget ud, kan aktiviteterne gå i opløsning i løbet af en 
studietur. Noget kan altså tyde på, at relationerne på tværs af BEM-holdene ikke er stærke nok til, at 
der eksisterer en social forpligtelse til samvær for alle BEM’ere. Her fortæller Edna om 
københavnernes besøg i Aalborg: 
 

Vi havde en eller anden undervisningsgang der gik i vasken. De var her i nogle dage og vi 
skulle have en undervisning den sidste dag om eftermiddagen, hvor de så siger: ‘nå men kan 
Aalborg så ikke lave nogle grupper, og så kan i have nogle små grupper af københavnerne 
rundt et eller andet sted’, hvor det også blev sådan lidt. De fleste fra Aalborg smuttede 
egentlig bare hjem for det var en fri opgave så var det nemt, så havde man bare fri. Så vi var 
en gruppe der havde en flok københavnere med ned at se en kridtgrav. (Fokusgruppe Aalborg 
2016, s. 18) 

 
Det sker altså, at der ikke er nok incitament i de udelukkende sociale forpligtelser. Der kan være 
mange grunde til dette, men hvis man læner sig op af de forpligtelser som Urry beskæftiger sig med, så 
havde det ikke været et problem, hvis interaktionen i stedet blev blev udformet som en legal 
forpligtigelse. I stedet opfatter de studerende det som en frivillig opgave og derfor ikke som en del af 
deres forpligtelser som studerende. Dette betyder, at studieture i visse tilfælde er gode til at skabe 
social interaktion og dermed styrke netværket, men at det kræver obligatoriske fælles opgaver på tværs 
af holdene, hvis hele BEM-netværket ønskes styrket og ikke kun de mest socialt engagerede dele af 
netværket. 
 
Der er altså ikke umiddelbart tilstrækkeligt med sociale relationer på tværs af campusser til, at de 
sociale forpligtelser kan skabe behovet for samvær. Disse relationer skal først dannes, før end at de 
studerende føler sig forpligtet overfor hinanden. Studieturene og fælles obligatoriske opgaver har 
derimod legale forpligtelser der kan “tvinge” de studerende til at interagere og igennem disse møder 
kan relationerne dannes og dette kan føre til fremtidige sociale forpligtelser.  
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Videoundervisning og statusseminar 
Man har på Aalborg Universitet forsøgt at køre en del af undervisningen som videoforelæsninger. Det 
er der en del, der ikke har haft en succesoplevelse omkring, hvilket kan mærkes både hos de 
studerende og hos underviserne, som skal undervise under disse forhold.  
 
Disse virtuelle møder er en erstatning for fysiske møder mellem undervisere og studerende, men er i 
princippet en form for “bonusmøde” mellem de studerende, idet man, modsat normal undervisning, 
ser hinanden på en skærm. Spørgsmålet er, om disse ekstra møder på trods af den generelle negative 
stemning omkring videoundervisning (se kap. 4.1) kan bidrage positivt ved at skabe og vedligeholde 
sociale relationer mellem studerende.  

Som nævnt tidligere, gennemgår Urry en række forpligtelser som kræver samtidig 
tilstedeværelse, blandt andet i form af face-to-face møder (se evt kapitel 3 om Urry og forpligtelser). 
Han gennemgår også en undersøgelse om hvorvidt, og i hvor høj grad disse kan erstattes med virtuelle 
møder. Omkring den kategori af forpligtelser som kaldes legale siger Urry: “these will be mostly 
impossible to simulate and hence corporeal travel will continue” (Urry 2002). Med 
videoundervisningen forsøges det, til trods for Urry’s tese, at gennemføre legale forpligtelser virtuelt.  
 Bjørn udtaler følgende om disse forsøg og hvordan det påvirker relationerne på tværs: 
 

Men måske i forhold til videoundervisning, hvis man nu kunne gøre det til lidt mere en 
succesoplevelse at bruge det, i stedet for at det hver gang er noget være lort for at sige det lige 
ud. (Fokusgruppe København 2016 s. 9) 

 
Hvortil Interviewer, Malte, udlægger sin fortolkning af Bjørns ord, som Bjørn bekræfter: 
 

Det kan godt være at det ikke er den dybe tallerken, men det kan godt være at det ikke skaber 
en mere positiv historie inden i ens hoved, i forhold til at hver gang man har kontakt med 
dem så er det pisse irriterende. Så er det klart man ikke tænker: lad mig snakke med dem. 
(Fokusgruppe København 2016 s. 9) 

 
Respondenten er af den holdning at videoforelæsninger pga. diverse problemer ikke bidrager positivt 
til relationsdannelsen og det antydes at det måske ligefrem bidrager negativt. Modsat taler Urry om at 
sociale forpligtelser i et vist omfang faktisk kan vedligeholdes ved hjælp af det virtuelle (Urry 2002). 
En sådan teoretisk forståelse kræver dog at videoundervisningen også er indrettet til interaktion 
mellem studerende, hvilket ikke for Bjørn har været tilfældet. 
 I den forbindelse er der nok snarere tale om om et uudnyttet potentiale i de virtuelle møder, 
der ikke imødekommes som følge af tekniske problemer. Empirien og teorien er dog modsigende og 
videoundervisningens betydning for netværket, må forblive i det uvisse.   
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Sanne Vammen Larsen fortæller dog her om en tilgang hvor målet netop var at skabe mere interaktion 
mellem de studerende på tværs af lokaliteterne gennem videoforelæsning. Hun ved ikke hvordan det 
er gået, men hun har selv denne oplevelse:  
 

Nogle gange synes jeg, at når jeg har undervist på video tidligere, har det netop været svært. 
Der har tit været nogle, der følte at de var i den fjerne ende, og ikke rigtig sådan kunne 
interagere. (Larsen 2016, 25:48-25:58)  
 

Her udtrykkes også et problem i at få alle med og kommunikere med dem på den anden side af 
skærmen. Brugen af “den fjerne ende” i citatet, illustrerer meget godt den mangel på samtidigt 
tilstedeværelse som opstår i forbindelse med en videokonference. 

 
Disse er eksempler på undervisning, men problematikken gælder også statusseminarer som man 
tidligere har forsøgt at køre virtuelt på tværs af lokaliteterne. Statusseminaret indeholder i højere grad 
et studerende-studerende forhold end video undervisning, men som nævnt i afsnit 4.1, ser de 
studerende i København intet positivt i at afholde fælles statusseminar. Erfaringerne med 
videokonferencer er simpelthen for dårlige. Heller ikke et fælles statusseminar ved et fysisk møde, ser 
de studerende et potentiale i, i den nuværende form. Et fysisk møde vil ellers skabe samtidigt 
tilstedeværelse blandt de studerende på BEM-holdene. Men frygten for, at selve begivenheden bliver 
for stor med mange gruppefremlæggelser, og dermed tidsmæssigt krævende, bliver vægtet højere end 
det positive ved at have samtidig tilstedeværelse med andre BEM-studerende.  
 
Opsummering 
Det fysiske møde på studieturene er vigtigt som en skaber af social kapital især i form af sociale 
netværk (og dermed muligheden for et vidensnetværk) på tværs af holdene. Der er forskel på 
udformningen af disse møder. Det skaber mest interaktion mellem de studerende på tværs, når de får 
sat nogle obligatoriske rammer, som tvinger dem til at samarbejde fagligt, da dette også smitter af på 
det sociale. Rent sociale arrangementer falder derfor ofte til jorden, da de studerende umiddelbart ikke 
har stærke relationer på tværs og derfor mangler de legale forpligtelser. 

De virtuelle erstatninger for fysiske møder, som videoundervisning og statusseminar, blev 
tolket som problematiske både gennem Urry og i vores interviews. Disse har således ikke den ønskede 
effekt.  
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6. Motilitet og virtuel videndeling 
I dette kapitel belyses de studerendes virtuelle videndeling ud fra Vincent Kaufmanns motilitetsteori. 
Motilitet er, som beskrevet i kapitel 3, opdelt i adgang, kompetencer og anvendelse. Adgang og 
kompetencer behandles fælles, da disse er svære at skelne fra hinanden, ud fra fokusgruppernes 
besvarelser, og er indbyrdes afhængige. 
 I afsnit 6.2 belyses de bagvedliggende faktorer, som også har en indflydelse på det endelige valg 
og mobilitetsform, såsom vaner og behov. 
 Sammen med analysen af netværksopbygning i kapitel 5, skaber dette en dybere forståelse for, 
hvorfor de studerende træffer de valg og agerer som de gør. Dette fører til en forståelse af deres 
anvendelse som fremlægges i afsnit 6.3. 

6.1 Adgang og kompetencer 
Følgende afsnit vil byde på en analytisk gennemgang af nogle af de brugte virtuelle platforme. 
Analysen giver nogle eksempler på potentialer og barrierer ved den virtuelle videndeling.  

For at forstå hvordan de studerende bruger de eksisterende muligheder for videndeling på 
tværs af Aalborg og København, ses der i første omgang på adgangen og kompetencerne til de virtuelle 
kommunikationsformer. Ifølge Kaufmann består adgang af to dele. Der er individets mulige 
kommunikationsformer, og betingelserne, altså strukturen og den logistiske opbygning, for hver enkelt 
mulighed. Kaufmann påpeger endvidere i teorien, at adgang og kompetencer er indbyrdes afhængige. 
Kompetencer handler om evnen til at dele viden, evnen til at tilegne sig viden samt organisatoriske 
færdigheder til at planlægge og synkronisere videndeling. 

Både kompetencer og adgang analyseres med udgangspunkt i de foretagne interviews og der vil 
så vidt muligt skelnes mellem adgang og kompetencer.  
 
Adgang – De mange muligheder 
Adgangen til en given platform påvirkes af andre eksisterende muligheder.  

Om det er eksamensnoter, idegenerering til projekter eller respons på metoder eller anden 
viden, så er der følgende muligheder som en BEM-studerende står overfor; Den BEM-studerende kan 
vælge at videndele med sine medstuderende i den fysiske nærhed og/eller bruge en virtuel platform for 
at komme i kontakt med BEM’ere uden for sin fysiske nærhed.  

I forhold til den virtuelle videndeling, er der yderligere et antal muligheder for hvordan denne 
kan udføres. Som nævnt i afsnit 4.1 har de studerende mulighed for at bruge nogle formelle platforme 
som udgøres af projektbiblioteket og Moodle. Derudover har de mulighed for at gøre brug af nogle 
uformelle platforme, såsom Facebook og Google Drev. 
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Indenfor hver af disse virtuelle platforme følger yderligere valgmuligheder, som handler om 
hvem den studerende ønsker at videndele med. Således kan man kontakte enkeltpersoner, 
projektgrupper, BEM-Aal og BEM-Kbh samt forskellige semestre. Videndelingens valgmuligheder vil 
således også være en overvejelse af, hvilket netværk og hvilken sfære man ønsker at gøre brug af. I den 
forbindelse ser de studerende den fysiske nærhed som det mest tilgængelige valg jf. afsnit 4.1.  

Der er altså rigtig mange muligheder for hvordan de studerende kan videndele og det medfører 
at adgangen til videndeling på tværs er relativt lavere, da der er mere tilgængelige alternativer tæt på.  
 
Adgangsbetingelser og kompetencer – formelle og uformelle platforme 
Adgang og kompetencer er indbyrdes afhængige. Hvis adgangsbetingelserne er dårlige, kræver det 
derfor tilsvarende højere kompetencer og omvendt. 

 
I 4.1 blev to kategorier af videndelingsplatforme præsenteret. Den ene form for platform er de formelle 
og den anden er de uformelle. De to kategorier vil blive behandlet selvstændigt med den forventning, 
at betingelserne for adgangen og kompetencerne er afhængige af, hvilken kategori de findes i. 

Som tidligere nævnt inkluderer de formelle platforme Moodle og projektbiblioteket. De 
uformelle platforme vedrører Facebook og Google Drev. Da empirien ikke er uddybende om brugen af 
Google Drev behandles udelukkende Facebook.  

Der findes naturligvis andre platforme, men det er disse platforme respondenterne har lagt 
vægt på. 
 

De formelle platforme 
Moodle 
Moodle og projektbiblioteket er begge karakteriseret ved at give adgang for studerende til at videndele 
på tværs. Men på Moodle er det også muligt bare at dele informationer internt med sin egen lokation. 
Alle kurserne har et forum på Moodle, hvor der kun deles internt på lokationen. Dette er et 
adgangsproblem for deling på tværs, når der er flere muligheder til at dele internt.  Der findes også et 
fælles semesterrum på Moodle hvor alle studerende på en årgang kan slå ting op. Ingen af dem bruges 
dog, i hvert fald ikke på 4. semester BEM. Kristian Olesen nævner et forsøg med et fælles moodlerum 
for fagene, som begge BEM-hold kunne bruge, men det blev droppet (Olesen 2016). 

Forklaringen på hvorfor Moodle ikke bruges til at dele viden kan måske findes i afsnit 4.1. Her 
kom det til udtryk at Moodles fællesforum, var noget ingen kunne finde ud af at bruge, ifølge en 
respondent. Således peger respondenten på et kompetence problem.  

 
En anden forklaring kan findes i BEM-aktørernes praksis.  
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I håndbogen for AAU findes en webstrategi, der udløb i 2015. Den indeholder mål om at 
understøtte arbejdsprocesser internt på AAU, samt i forbindelse med uddannelse (Aalborg Universitet 
u.å. H). Imidlertid findes der ikke en egentlig politik for brugen af platformen Moodle, som der f.eks. 
gør i forbindelse med mailingsystemet. Politikken kan blandt andet have som funktion at ensrette 
nogle praksisser, eksempelvis at lade emnefelter være en dækkende tekst, samt lave høj og lav 
prioritering (Aalborg Universitet u.å. F). Fraværet af politikker overlader videndeling praksis på 
Moodle til den enkelte underviser og studerende. 

En central pointe fra afsnit 4.2 var også, at der generelt manglede understøttelse fra systemet 
til at facilitere videndeling. Initiativet var overladt til den enkelte underviser eller studerende. Claus 
Lassen forsøgte som underviser at bruge Moodle på en måde, hvor han kunne tvinge eleverne til at 
bruge det yderligere. I den forbindelse oplevede han dog at eleverne ofte spurgte ham, hvor det 
pågældende materiale lå (Lassen 2016). Pointen er, at uden fælles fodslag vil det variere hvordan 
undervisere bruger Moodle og det vil muligvis udfordre de studerendes kompetencer. Adgangen er 
ikke ensrettet og dermed kræves der forskelligartede kompetencer, hver gang de studerende skal bruge 
Moodle. Derudover tyder eksemplet med Claus Lassen på, at der er forskel i underviserens 
kompetencer og de studerendes kompetencer i forhold til at navigere på Moodle. 
 
Det digitale projektbibliotek 
Projektbiblioteket er den anden officiel platform som danner rammen for undersøgelsen. 
Projektbiblioteket giver adgang for alle AAU-studerende til at se tidligere projektrapporter. Til forskel 
fra Moodle er det kun muligt at dele projektrapporter med den fælles sfære, da der kun findes et fælles 
rum. Derudover er projektbiblioteket netop kun til deling af rapporter. Således kan projektbiblioteket 
ikke give adgang til at dele viden, der er forskellig fra rapporter, hvilket begrænser den type viden, der 
er adgang til.   
  
Det kom frem i afsnit 4.1, at de to fokusgrupper havde forskellige indstillinger til, hvad 
projektbiblioteket skulle kunne. Aalborgenserne bruger det til at finde inspiration til projekter, og 
Gitte fra København søger en platform der også kan skabe kontakt til mændene/kvinderne bag de 
forskellige rapporter. De forskellige ønsker til funktioner kan påvirke, hvorvidt de studerende vælger 
at anvende platformen eller ej, da adgangen til de forskellige funktioner ikke er ens. 
 Det kan ses, at aalborgenserne og københavnerne bruger projektbiblioteket i vidt forskelligt 
omfang. Dette kan tyde på forskelle i de studerendes kompetencer. Det er fra studiets side blevet 
pålagt de studerende, at de skal uploade deres projekter på biblioteket, når de afleverer et 
semesterprojekt. Dette har medført, at alle de studerende formår at gøre dette. Det er altså ikke et 
spørgsmål om kompetencer for at dele viden på projektbiblioteket, men snarere at tilegne sig viden. 
Ydermere kan det her ses, at en ensartet og konsekvent brug fra studiets side, kan medføre, at de 
studerende tilegner sig de nødvendige kompetencer. 
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Uformelle platforme 
Facebook 
Ifølge afsnit 4.1 foregik meget videndeling på uformelle platforme. Facebook var i den forbindelse det 
helt store samtaleemne. Det var den mest brugte platform for kommunikation og videndeling mellem 
studerende. Den flittige brug (også i andre sammenhænge) medfører gode kompetencer til at bruge 
mediet. Umiddelbart giver det mobilitet af viden gode kår.  
 
Adgangsbetingelser er lidt sværere at pinpointe. Umiddelbart bruger næsten alle de studerende 
Facebook, så den generelle adgang er god. Men som det fremgår af afsnit 4.1, er der forskellige 
facebookgrupper for henholdsvis ens hold, årgang og på tværs af årgange på en lokation, og disse 
bruges forskelligt. Hver gang en studerende vælger at dele noget på sit holds interne gruppe (som er 
den mest brugte (Fokusgruppeinterview København 2016)), udelukkes de studerende på modsatte 
lokation. Dermed varierer adgangen for nogle studerende i forhold til hvilke platforme der bliver 
brugt. 
 De mange muligheder er igen med til at mindske adgangen til specifikke grupper, såsom en 
fælles gruppe for en årgang, som sjældent bruges til andet end planlægning af studieture 
(Fokusgruppeinterview København 2016). 
 
Opsummering 
De studerende mange muligheder at vælge imellem, hvilket kan mindske adgangsforholdene for 
specifikke platforme, såsom dem der faciliterer videndeling på tværs af campusser. 

Moodle bruges ikke, og dette kan skyldes manglende kompetencer blandt de studerende som 
følge af en forskelligartet brug af studerende og undervisere. 
 Projektbiblioteket bruges af alle til at uploade deres projekter, men knap så meget til at tilegne 
sig viden. Kompetencerne til at dele viden er gode, sandsynligvis fordi det foregår efter fast praksis. 
Kompetencerne til at tilegne sig viden er derimod varierende. 

De studerende har gode kompetencer til at bruge Facebook. Adgangsforholdene er afhængige 
af, at der er mange forskellige grupper eller sfærer at dele med, og oftest vælges den internt på campus, 
hvilket udelukker resten.  

Formelle og uformelle platforme har forskellige adgangs- og kompetencekarakteristika. På 
Facebook har de studerende allerede kompetencerne til at bruge platformen, hvorimod de, på de 
formelle platforme, skal tilegne sig dem. Dette kan understøttes af en ensartet og konsekvent politik og 
praksis fra studiets side.  
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6.2 Bagvedliggende værdier 
Den sidste gren i Kaufmanns motilitetsbegreb er anvendelsen, som udgøres af en vurdering af deres 
forskellige muligheder og de dertilhørende adgangs- og kompetenceforhold. Denne vurdering sker på 
baggrund af individers bagvedliggende værdier, såsom behov, motivation og vaner (se kapitel 3) og 
udmunder i transformeringen af deres potentielle mobilitet til den reelle; altså hvad de i sidste ende 
vælger at gøre. I dette afsnit belyses disse bagvedliggende værdier, som udover netværkets sociale 
kapital (jf. kapitel 5), spiller ind i den endelige vurdering. 
 

Motivation og behov 
En faktor som kan belyses ud fra vores empiriske undersøgelser er de studerendes behov og 
motivation. Motivationen handler om, at de studerende skal se en værdi i at videndele med deres 
medstuderende på det andet campus. Altså hvis den enkelte opfatter at de andre besidder en viden, 
som kan være interessant at få del i. Behovet hænger sammen med motivationen, idet motivationen 
kan skabe behovet og behovet kan skabe motivationen. 
 
I afsnit 4.1 fremgår det, at de studerende ikke ser det store potentiale i at videndele med deres 
medstuderende på den anden side. Det betyder, at motivationen for at vælge at udnytte deres 
potentielle mobilitet er meget lav. Derudover påpeger Sanne Vammen Larsen, at hun oplever, at de 
studerende har nok at se til med deres projekter og derfor ikke har overskuddet til at fokusere på så 
meget andet. Dette resulterer i, at tiltag som videndeling på tværs af lokaliteterne, ikke bliver 
prioriteret. 

Begge fokusgrupper kommer ind på, at “de andre” muligvis arbejder med nogle andre 
problemstillinger end dem selv, i kraft af deres forskellige geografier (hovedstaden København og den 
lidt mindre by Aalborg). Dette er dog ikke noget de tildeler den store betydning, da de hovedsageligt 
stadig arbejder med de samme metoder og følger de samme kurser. Det ses derfor som begrænset, 
hvad der kommer af forskelligartede faglige indspark.  

 
Selvom videndeling mellem studerende umiddelbart vurderes til at have et begrænset potentiale; 
betyder det ikke, at det er sådan tingene hænger sammen. 

Ud fra afsnit 4.1 fremgår det, at noget af det som de studerende bruger hinanden til i øjeblikket, 
eller ser et potentiale i, er inspiration til projekter og projektvalg. Det fremgår også, at aalborgenserne 
bedre formår at bruge projektbiblioteket end københavnerne, som opfatter det som værende 
utilgængeligt. Som det fremgår af afsnit 6.1 skyldes dette muligvis, at deres motivation til at bruge 
platformen er forskellig. Hvor aalborgenserne ser det som en god platform til at finde inspiration til 
projekter, vil københavnerne gerne have kontakt til forfatterne, hvilket projektbiblioteket ikke 
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formidler. Dette kan være grunden til, at nogle studerende vælger det fra. Men det kan også ses som 
nogle kompetencer, som aalborgenserne besidder og som københavnerne ikke gør. 

Som et andet eksempel på viden der findes på den ene campus og ikke på det andet er, at alle 
de studerende i Aalborg tilsyneladende bruger tekstbehandlingsprogrammet LaTex. Det skulle 
eftersigende være vældig smart (Edna fra Aalborg omtaler det som “et super program” (Fokusgruppe 
Aalborg 2016, s.15)), men som aldrig for alvor har gjort sit indtog blandt de københavnske studerende. 
Aalborgenserne fortæller, at det er nogle færdigheder der har sneget sig ind med studerende, der har 
læst på andre studier tidligere og så efterfølgende har spredt sig på tværs af årgange, indtil det nu er 
alle de BEM-studerende i Aalborg der bruger det. 

Dette er altså eksempler på viden som de studerende, på trods af deres skepsis overfor 
hinandens videnspotentiale, kunne drage nytte af. Hvis man her kan belyse at disse kompetencer, på 
trods af at de findes i den anden side af landet, kun er få klik væk på computeren, kan det muligvis øge 
motivationen for at trække på hinanden.  
 

Vaner 
Vaner, i forhold til valget af platforme, er en faktor, som meget tydeligt spiller ind på individers 
endelige mobilitetsvalg, ifølge Kaufmanns teori. Ligeledes spiller vaner en central rolle i 
respondenternes opfattelse af, hvorfor de tager de valg som de gør.  

I afsnit 4.1 opbygges forståelsen af forskellige sfærer, som de studerende bruger til at dele 
forskellige former for viden med. Brugen af disse forskellige sfærer kan ses som de vaner de 
studerende har for videndeling. Det er altså delvist et spørgsmål om vane, hvor og med hvem man 
vælger at dele viden med. De studerende i København snakker om muligheden for at ændre disse 
vaner, allerede fra starten af studieforløbet. Bjørn siger, “Man kan måske også gøre det sådan, 
normen fra starten af. Altså når man starter her, så siger man, at alle de andre årgange har altid 
meget samarbejde med dem fra Aalborg” (Fokusgruppe København 2016, s.10). Ved at ændre på 
fortællingen om hvad normen er, kan man altså muligvis ændre på folks vaner. Videndeling kan altså 
italesættes i begyndelsen af studiet.  

En anden tilgang er, at gøre det obligatorisk for dermed at påvirke folks forståelse for, hvad der 
er muligt samt ændre deres vanemønster. Aalborgenserne bruger hovedsageligt projektbiblioteket til 
at finde inspiration til deres projektvalg (Fokusgruppe Aalborg 2016), men Edna fortæller, at de 
afprøvede noget andet i år, hvor de brugte Moodle: 
 

det forsøgte de faktisk også at lave for os, et fælles databaserum for projektforslag. Det 
lavede de i år, hvor folk kunne smide alle tanker og ideer op på tværs af Aalborg-København 
og det virkede også til dels. (Fokusgruppe Aalborg 2016, s.21),  
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At det kun virkede til dels, skyldtes især, at de projekter der blev foreslået var for geografisk 
afgrænsede til, at det gav direkte mening, men der sås en vis værdi i at få inspiration til problematikker 
(Fokusgruppe Aalborg 2016). I dette tilfælde har den sædvanlige sfære for indsamling af projekt 
inspiration ændret sig ved at have inddraget hele årgangen på tværs af campusser. Tiltag som dette 
kan være med til at ændre vaner, og det er blot én af mange knapper, der kan skrues på. 
 
Opsummering 
Det er altså ikke kun de fysiske muligheder, som de studerende har, der har betydning for deres 
endelige valg af mobilitet. De kommer også med nogle bagvedliggende værdier, som spiller ind på det 
endelige valg. 

Vaner spiller en betydelig rolle for de studerendes fortolkning af, hvilke platforme og sfærer de 
skal vælge at videndele i. Det samme gør deres opfattelse af deres eget behov for at dele denne viden og 
dermed deres motivation eller mangel på samme. 

Sidst men ikke mindst, så har deres opfattelse af disse sfærer, og de mennesker der udgør dem, 
en væsentlig rolle at spille i forhold til de studerendes virkeliggørelse af deres potentielle mobilitet. Det 
er dog vigtigt at påpege at det også ofte giver god mening at dele viden i f.eks. projektgruppen eller på 
holdet. Det er således et spørgsmål om at finde en balancegang, hvor man opnår det størst mulige 
udbytte af vidensnetværket. 
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6.3 Anvendelse 
Ifølge Kaufmanns motilitetsteori, sker de studerendes endelige anvendelse af virtuel videndeling ud fra 
en vurdering af deres adgang og kompetencer på baggrund af nogle bagvedliggende værdier. Disse er 
kortlagt i tabel 6.1 og ordnet efter de forskellige platforme som de kommer ind på, forholdt til 
videndeling internt eller på tværs af campusser (lokal sfære eller fælles sfære). Hertil kommer deres 
opfattelse af de netværk de er en del af, som det bliver fremlagt i kapitel 5. 
 
BEM-uddannelsens 
Motilitet 

Adgang og kompetencer Anvendelse 
Lokalitets sfære Fælles sfære Lokalitets 

sfære 
Fælles sfære 

Formelle 
platforme 

Moodle  Adgang til 
kursusrum 

 Adgang til 
internt 
semesterrum 

 Adgang til 
semesterrum 

 Manglende 
kompetence 

 Adgang/kompe
tencer svækket 
som følge af 
manglende fast 
praksis 

 Ikke en vane  Ikke et følt behov 
 Ikke en vane 

 

Projekt-
biblioteke
t 

  Adgang 
afhængig af 
funktion 

 Forskellig grad 
af kompetencer 

 Adgang/kompt
encer styrket af 
fast praksis 

  Motivation og behov 
er til stede, men 
forskellig i København 
og Aalborg.  

 Vane for AAL men ikke 
for KBH 

 
Uformelle 
platforme 

Facebook  Gode 
kompetencer 

 
 Gode 

kompetencer 
 Adgang for 

nogle årgange 
 Ikke adgang til 

den anden 
lokalitets 
interne grupper 

 Vane at 
bruge 
denne sfære 
 

 Ikke en vane 
 

Figur 6.1, oversigt over BEM-uddannelses motilitet ud fra afsnit 6.1 og 6.2. 
 
Når de studerende skal vælge, hvordan de skal videndele, står de altså med et valg på baggrund af 
ovenstående faktorer. De skal vælge, hvem de skal videndele med og på hvilken platform. 
 
Hvem de vælger at videndele med er først og fremmest afhængigt af de netværk de indgår i. Som det 
kom frem i kapitel 5, er det nødvendigt at have et socialt sammenhold og en høj social kapital for at 
skabe grundlaget for et velfungerende vidensnetværk. Urry opsætter en række forpligtelser for fysisk 
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samtidig tilstedeværelse, som skal opfyldes, for at en relation kan skabes og vedligeholdes, og dette 
sker gennem fysiske møder. I kapitel 5 fremgår det tydeligt, at de sociale relationer internt på campus 
er stærkere end på tværs, og derfor er den sociale kapital størst i den lokale sfære. Dette betyder, at det 
er mere nærliggende at videndele med sine medstuderende internt på campus, selvom den moderne 
informationsteknologi nedbryder de geografiske afstande på de virtuelle platforme. For at ændre på 
disse vaner skal der altså skabes nogle relationer på tværs af vandet, som Bjørn fortæller: 
 

Hvis man skal have skabt den der norm så kræver det måske også at man mødes lidt mere 
eller kender hinanden lidt mere. Altså jeg tror, at hvis man skal have mere med dem i aalborg 
så bliver man også nødt til at mødes noget mere end de der 3 studieture der er i løbet af 
sådan en bacheloruddannelse. (Fokusgruppe København 2016, s.17) 

 
Disse relationer skal altså skabes først, for at ændre på folks vanlige adfærdsmønster og dermed danne 
et grundlag for et velfungerende vidensnetværk. 
  
Det næste spørgsmål er, hvor de skal videndele henne, altså på hvilken platform. Dette valg er især 
karakteriseret ved adgangsbetingelserne for platformen og de studerendes kompetencer til at bruge 
denne platform. Ydermere lægger de forskellige platforme op til forskellige former for videndeling og i 
forskellige sfærer, hvilket også kan have en betydning for det endelige valg. 
 

Moodle 
Alle de BEM-studerende har adgang til Moodle, men adgangen til videndelingsfora er ikke helt så 
ligetil. Der er forskellige rum til deling som hovedsageligt er opdelt efter campus, med undtagelse af et 
fælles semesterrum på nogle af årgangene. Underviserne har ikke en ensartet tilgang til brugen af 
Moodle og til hvordan de studerende skal bruge den. Dette har en negativ betydning for de 
studerendes kompetencer, da det er forskellige steder på hjemmesiden og måder hvorpå de studerende 
videndeler. Derudover er det ikke en vane for de studerende at bruge Moodle til videndeling, og der er 
andre muligheder, der virker mere tilgængelige, såsom Facebook. 
 

Projektbiblioteket 
Ligesom med Moodle, har alle umiddelbart adgang til projektbiblioteket. Projektbiblioteket er 
udelukkende til deling af færdige projekter. Alle de studerende kan finde ud af at uploade deres 
projekter, da dette er et krav fra studiets side. Alligevel tyder det på at det kun er de aalborgensiske 
studerende, der aktivt bruger det til at tilegne sig viden og dette skyldes bl.a. at forskellige studerende 
har forskellige ønsker og behov for hvad projektbiblioteket skal kunne. Ved at de studerende i aalborg 
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har fået opbygget en vane med at bruge det, gør det også valget om at bruge det en anden gang, mere 
sandsynligt, hvorimod københavnerne, som ikke har den vane, har svært ved at påbegynde brugen. 
 

Facebook 
Facebook er den mest brugte platform, da det er en som de studerende er vant til at bruge, også til 
andre ting end videndeling. Derfor har de i forvejen høje kompetencer i brugen af denne platform. På 
Facebook er der også mange forskellige “rum” eller grupper som de studerende kan vælge at bruge. 
Her vælger de oftest ud fra deres sociale netværk og deler med deres eget hold på eget campus, da det 
er her netværket er stærkest. Dette bliver dermed vanen for de studerende og mindsker dermed 
chancen for at de vil videndele med deres tværgående grupper. 
 Facebook er en uformel platform, så studiet eller underviserne har ikke mulighed for at påvirke 
de studerendes brug i samme grad som med de formelle. Dette gør det svært at ændre de eksisterende 
vaner. Dog kan de påvirke brugen indirekte, ved at ændre de studerendes relationer til dem på den 
anden side af Kattegat og dermed gøre det mere sandsynligt, at de vælger at bruge den fælles 
facebookgruppe frem for den interne. 
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7. Løsningsforslag 
I dette afsnit vil mobilitetetspotentialerne og -barriererne for virtuel videndeling, som er gennemgået i 
kapitlerne 4, 5 og 6 blive opsummeret og diskuteret, og udmunder i “fem knapper”. Dette fører til 
opstillingen af nogle løsningsforslag på baggrund af disse knapper. Der vil desuden bliver inddraget 
konkrete løsningsforslag fra både informanter og studerende i udarbejdelsen. 
 

De fem knapper 
Ud fra de valgte teorier om motilitet og netværksdannelse, samt analyserne af barrierer og potentialer, 
har vi fundet frem til fem parametre, eller knapper, som kan påvirkes for at øge de studerendes 
potentielle mobilitet inden for virtuel videndeling.  

Den første knap som man kan dreje på, er de sociale relationer mellem de studerende på tværs 
af campusser. Ved at skabe bedre relationer, forbedres grundlaget for, at et professionelt og 
studierelevant samarbejde kan skabes og vedligeholdes, udvikles ydermere det sociale kapital. 
 Knap nummer to og tre er henholdsvis adgang og kompetencer inden for de forskellige digitale 
platforme. Ved at gøre de ønskede videndelingsfunktioner mere tilgængelige eller ved at forbedre de 
studerendes kompetencer, øger man sandsynligheden for, at de studerende vil benytte netop disse 
platforme og funktioner, da de i fortolkningen af deres muligheder vil vægte disse højere. 
 Den fjerde knap er de studerendes vaner. Dette er måske svært at påvirke direkte, men det er 
nødvendigt for at gøre det til et lettere valg, at videndele på tværs af Kattegat. 
 Den femte og sidste knap er de studerendes behov og motivation. Som det er nu, ser de 
studerende ikke det helt store potentiale i at videndele på tværs, men hvis man kan tydeliggøre 
fordelene eller potentialerne ved det, kan det påvirke deres motivation for at gøre det. Man kan også 
skabe et mere eksplicit behov ved at gøre videndeling obligatorisk i forskellige situationer. 
 
Ud fra disse fem knapper opstilles nogle løsningsforslag til, hvad der kan gøres for at øge 
videndelingen på tværs og hvordan det påvirker de studerendes motilitet. 
 
 
Netværk 
I kapitel 5 blev det konkluderet, at sociale netværk på tværs af lokaliteterne er et vigtigt grundlag for at 
danne et godt vidensnetværk. Ydermere viste det sig, at de sociale netværk på tværs af BEM-holdene, 
på nuværende tidspunkt kun eksisterer i begrænset omfang. Det logiske ville dermed være, at lægge 
vægt på at skabe sociale netværk for dermed, at danne et bedre grundlag for videndelingen blandt de 
studerende. Men selve skabelsen af netværk er heller ikke nok, da en anden vigtig faktor for brugen af 
netværket er dets sociale kapital, som er opbygget af strukturerne og normerne for gruppens interne 
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ageren. Det bliver i den forbindelse også relevant at kigge på hvordan der kan skabes disse fælles 
normer, samt den organisatoriske struktur i netværket. 
 De sociale netværk samt deres organisatoriske struktur skabes og opretholdes gennem fysiske 
møder, hvor studieturene bliver fremhævet som facilitator for disse face-to-face møder. Med andre ord 
spiller studieturene en væsentlig rolle for at danne grobunden for vidensnetværket samt dets 
vedligeholdelse. Dermed virkes for en faktisk videndeling, der enten kan foregå digitalt og/eller fysisk, 
og som kan bidrage til normdannelsen inden for netværket. Men for at sikre at denne 
netværksdannelse finder sted, skal der være nogle legalitetsforpligtelser, der sikrer at interaktionerne 
sker. Eksempelvis gennem obligatoriske workshops med blandede grupper, eller andre former for 
fælles opgaver (se kapitel 5). Der kan på denne måde opbygges fagligt relaterede netværk, hvor den 
fysiske videndeling bidrager til, at det gøres til normen at man deler viden. Med opgaver der udspiller 
sig digitalt, kan normen om at dele viden udvikles fra en fysisk norm til at skabe et netværk med 
virtuel videndeling. Helt konkret, kunne der eksempelvis være en forberedende eller opfølgende 
opgave i forbindelse med en studietur, som også skal laves på tværs af lokationer. 
  
Men hvem er det så, der skal stå for den dertilhørende planlægning af disse fysiske møder? Afsnit 4.2 
peger på de forskellige koordinatorer og de studerende som de centrale aktører, der kan have en 
indflydelse på dette.  

Programkoordinatoren er den som kan koordinere indsatserne og sørge for, at erfaringer bliver 
udvekslet i mellem semesterkoordinatorerne. Med andre ord kan det være på programkoordinatorens 
dagsorden, at sætte fokus på hvornår studieturene skal efterstræbes, samt at erfaringerne omkring 
dem bliver delt. Herefter ville det være op til de enkelte semesterkoordinatorer og/eller de studerende 
at løfte den endelige opgave.  

Der kan i denne rapport ikke konkluderes, hvorvidt de studerende kan løfte opgaven, da 
empirien ikke udtaler sig entydigt herom. På den ene side ses det eksempelvis, at en manglende 
motivation fra de studerende kan føre til, at en studietur ikke bliver arrangeret og gennemført. 
Manglende koordinering oppefra bliver også beskyldt for at have en indvirkning på dette. På den 
anden side er der et eksempel på et planlægningssamarbejde på tværs af campusser, som tilmed 
skabte bedre relationer på tværs. (se afsnit 4.1) 

Den manglende motivation kan eksempelvis ifølge teorien (afsnit 3) løses ved at gøre turen 
obligatorisk og dermed til en legalitets forpligtelse. Det blev yderligere fremhævet af de studerende, at 
den manglende koordinering gerne skulle varetages af en underviser eller lignende 
(Fokusgruppeinterview København 2016). Netop koordineringen er noget, som går igen i begge 
eksempler og derfor ville det være interessant at gøre noget ved. Her er det relevant at vende tilbage til 
semesterkoordinatoren og/eller kursuskoordinatorer, som eksempelvis kunne være tovholdere på 
planlægningen. Dette kan være med til at samle studerende fra begge campusser i en fælles 
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planlægningsgruppe og sikre, at de valgte aktiviteter netop understøtter netværksopbygningen på 
tværs. 
 
En måde der kan sættes et større fokus på det fysiske møde, er ved at øremærke nogle midler til netop 
denne type af aktiviteter. Claus Lassen kommer i forbindelse med dette, med et forslag om at oprette 
en semesterpulje. Denne giver hvert semester en vis mængde penge som semesterkoordinatorerne og 
de studerende kan bruge til at lave faglige aktiviteter på tværs af campusser (Lassen 2016). 
Eksempelvis kan studienævnet stå for finansieringen, da Claus Lassen som tidligere 
studienævnsformand mener, at de har midlerne til dette og samtidigt ønsker at støtte videndeling 
gennem studieture. Med denne struktur bliver det prioriteret, at de studerende mødes på hvert eneste 
semester. 
 Den økonomiske støtte kan også være med til at nedbryde en barriere omkring 
egenfinansiering hos de studerende, som Gitte nævner som et problem, da deres frivillige studietur 
ikke blev til noget: “Ja og selv betaler for det. Det var nok mere der den lå i tror jeg.” 
(Fokusgruppeinterview København 2016, s. 2). Derudover kan øremærkningen af pengene muligvis 
være med til at engagere de studerende i planlægningen, idet pengene “går til spilde” i de studerendes 
perspektiv, hvis de ikke bliver brugt. 
 
I forhold til semesterpuljerne kunne det være relevant at prioritere ressourcerne, så de første semestre 
har et større råderum. Målsætningen må være at opbygge vidensnetværket så hurtigt som muligt for at 
få et større udbytte, samtidigt med at vedligeholdelsen af netværket ikke skal negligeres. Ved at 
etablere de sociale relationer så tidligt som muligt, kan det medføre, at de studerende føler sociale 
forpligtelser overfor hinanden og dermed bliver bedre til selv at engagere møder på tværs. 
 
Moodlepolitik 
En af de store barrierer ved at bruge Moodle som en platform for videndeling er, at der er dårlig 
adgang, og at de studerende ikke er gode nok til at bruge de muligheder der er. De finder den 
uoverskuelig, som det fremgår i afsnit 4.1. Dette kunne afhjælpes bl.a. ved at have en politik for, 
hvordan Moodle skal bruges af undervisere og koordinatorer i forhold til kurser. Det ville gøre det 
mere overskueligt for især de studerende, at navigere rundt på Moodle. Den faste brug af Moodle ville 
gøre det nemmere for underviserne, i den forstand, at de studerende ville være mere tilbøjelige til at 
opdage forskellige dokumenter, links og lignende, som underviserne uploader. I den forbindelse vil det 
give mening at introducere de studerende til Moodle i ovennævnte forstand, allerede på de første 
semestre. Det vil have den største effekt hvis forslaget ses i sammenhæng med, at Moodle også bruges 
mere aktivt i undervisningen. Dette vil skabe et højere kompetencekrav for de studerende men også en 
større motivation til at opnå dette kompetenceniveau.  
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Det kunne eksempelvis være i forbindelse med Flipped Classroom4 videoer, online 
diskussioner, eller upload af arbejde. Med høj sandsynlighed vil det også gøre de studerende mere 
åbne for at bruge Moodle i andre situationer, f.eks. i forbindelse med projekter, da man øger deres 
kompetencer. Det vil altså ikke nødvendigvis have en direkte effekt på de studerendes videndeling på 
tværs, men i højere grad bane vejen for, at de studerende kan bruge Moodle i andre situationer. En 
sådan politik kunne være udformet på mange forskellige måder. Der kunne være forskellige 
retningslinjer for hvordan man udformer kursusrum og semesterrum, hvad disse skal indeholde og 
hvordan de skal stuktureres. Derudover kunne den også indeholde forslag til, hvordan man kunne 
bruge Moodle til forskellige undervisningsformål f.eks. upload af opgaver eller diskussionsfora.  
 
Dette løsningsforslag kan foregå på flere niveauer. Det kunne foregå internt på BEM-uddannelsen så 
koordinatorerne fælles udformede nogle retningslinjer, som blev opdateret alt efter erfaringer og 
evalueringer. Det kunne også være noget som skete på skoleplan eller for hele universitetet, så 
undervisere, der arbejder på forskellige uddannelser, har en enkelt politik at skulle forholde sig til.  
 
Fælles facebookgruppe 
I afsnit 4.1 så vi på, hvordan Facebook var en platform, der var meget brugt internt på holdene, men 
som ikke blev brugt i særlig høj grad på tværs af campusser. Den fungerer fint som 
videndelingsplatform, men formår ikke at skabe forbindelser mellem Aalborg og København. Dette 
vurderer nogle af de studerende selv til at være en vanesag, hvilket fremgår i afsnit 4.1. Denne 
problematik handler altså især om at dreje på knappen vaner. En af respondenterne foreslog selv, at 
tutorerne ved studiestart, når de laver facebookgrupper til de nye hold, også opretter facebookgrupper 
på tværs og samtidigt italesætter, at man normalt har meget samarbejde med dem på den anden side 
(fokusgruppeinterview København 2016). Altså en form for normdannelse tidligt i netværket. Dette er 
svært at styre fra central hånd, men kan bruges som en opfordring til de studerende, om at gøre det. 
 
Projektbibliotek 
Viden om tidligere projekter, som inspiration, er noget de studerende peger på som værdifuld viden. 
En øget tilgængelighed til projekterne kunne foregå på forskellige måder.  

Nogle af de københavnske studerende mener ikke, at projektbiblioteket er en særlig god 
platform. De finder det både svært at navigere i den, og synes der mangler en formidling af hvem 
forfatterne er, således at man kan tage kontakt til dem. Respondenterne i Aalborg finder det 
anderledes nemt at bruge, men bruger også i højere grad projektbiblioteket til at få inspiration til 
metode og lignende og søger ikke kontakt til forfatterne. En af grundene til de forskellige opfattelser af 

                                                
4 Optagede forelæsninger som skal ses hjemmefra og munder ud i workshops eller opgaveløsning 
med en underviser tilstede. 



 
 

66 
 

projektetbibliotekets adgang kan altså skyldes at man har forskellige forventninger til hvad 
bibliotekets funktioner er.  

Bjørn foreslår at adgangen kunne øges ved at lave et miniprojektbibliotek hvor de studerende 
skal uploade en kort gennemgang af deres projekt, hvor man nemt kan overskue indholdet og temaet. 
(Fokusgruppe København 2016) På den måde ville man bedre kunne overskue projekternes indhold.  

En anden mulighed er at lave nogle små videoer om projektet, hvor forfatterne kort 
præsenterer deres vigtigste konklusioner, refleksioner eller tanker om deres projekt. Dette ville gøre 
adgangen til projektbilioteket lettere, da det det ville inddrage nogle andre læringsstile og samtidig 
sætte nogle ansigter på de projekter som bliver skrevet. Det ville også være en god måde at få 
inspiration til projekter når man skulle lave gruppedannelse. 

 
For at dette skal synkroniseres med det eksisterende projektbibliotek, kræver det en omstrukturering 
af platformens muligheder. Hvordan dette fungerer eller hvad det koster vil vi ikke forsøge at gøre os 
kloge på. Alternativt kan det laves som en individuel platform, evt. på et gratis medium såsom Google 
Drev, hvor de forskellige tekster eller videoer kan ligge til fri afbenyttelse. Hvis der skal laves videoer, 
kræver det også at de studerende får adgang til noget video og lyd udstyr, hvilket de ikke har pt. Det 
udstyr kan så også bruges, af de studerende, til at optage interviews mm. i løbet af studiet. Det er altså 
en yderligere udgift, men det kan støtte studiet generelt og være med til at gøre formidlingen af 
projekterne endnu stærkere. 

 
De to ovenstående eksempler er designet til at forsøge at løse et adgangsproblem, men en anden 
tilgang kunne være at de studerende får udvidet deres kompetencer til at bruge projektbilioteket. Dette 
kunne f.eks. løses med en kursusgang i at bruge projektbiblioteket, eller ved at gøre det obligatorisk at 
undersøge tidligere projekter fra det kommende semester. 

En anden mulighed er formidling af specifikke projekter fra undervisere og koordinatorer, som 
Tina foreslår til fokusgruppeinterviewene (Fokusgruppe København 2016). Dette kunne både gøres i 
forbindelse med gruppedannelsen og i forbindelse med kursusgange. Initiativet til dette kunne komme 
fra flere steder, men kræver flere ressourcer for de ansvarlige.  

Miniprojektbiblioteket kunne drives frivilligt af de studerende, men da flere af informanterne 
påpeger manglende engagement til frivillige tiltag, er dette måske ikke en holdbar løsning. Derfor ville 
det give mening at indlejre det i projektarbejdet og f.eks. gøre det til et afleveringskrav i stil med 
procesanalysen5. Man kan have procesanalyse på de første to semestre og derefter lave videoer eller 
små tekststykker, omhandlende projektet, på de andre. 
 
 
                                                
5 På de første to semestre skal de studerende aflevere en procesanalyse i forbindelse med deres 
studieprojekter, som beskriver og reflekterer over deres proces i projektarbejdet. 
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Statusseminiar 2.0, fem fede findings 
Statusseminaret bliver i fokusgrupperne fremhævet som en af de eksisterende platforme for 
videndeling, men oplever blandet kritik, og er af 6. semester i København blevet valgt helt fra 
(Fokusgruppeinterview København 2016). Det tyder heller ikke på at det er en mulighed at lave et 
fælles statusseminar på tværs af campusser, da dette ifølge en interviewperson vil tage for lang tid og 
videokonferenceteknologien er for dårlig jf. afsnit 4.1 og 5. 

Derfor foreslås det, at supplere statusseminaret med et koncept kaldet “fem fede findings”. 
Løsningen går ud på, at de studerende frivilligt eller obligatorisk skal dele foreløbige erfaringer eller 
viden om deres projekt, på en digital platform. Delingen skal ske løbende fx med en hyppighed på en 
gang om måneden. Ved delingen skal gruppen udarbejde 1-5 konkrete videnstilegnelser eller 
refleksioner, som de har gjort sig i løbet af projektet. Det kan være konkret viden i forhold til deres 
projekt, refleksioner over metoder eller en ny teori de har kastet sig over. Derudover skal 
projektgruppen kategorisere den viden som de deler i for eksempel metoder, teori, projektemne, 
proces osv.  

Der er ikke fokus på, at give hinanden feedback, men snarere inspiration. Løsningsforslaget vil 
bidrage til at ændre på de studerendes vaner, samt motivation. Motivationen ændres fordi 
videndelingen øger kendskabet til de medstuderendes projekter både internt og på tværs af campusser. 
Netop et manglende kendskab til de andre studerendes viden på modsatte lokation, kan være til grund 
for den manglende motivation for at videndele, som fokusgrupperne giver udtryk for. Samtidig ser de 
studerende et potentiale i at få viden fra andre projekter, der fx kunne bidrage som inspiration til deres 
eget projekt. 

Derudover er en af de positive ting omkring statusseminaret, som bliver fremhævet i 
fokusgrupperne, at selve forberedelsen til oplægget er en stor hjælp for grupperne. Edna fra Aalborg 
siger: 

 
En af de ting som jeg ser er en stor fordel ved statusseminar er selvhjælp. At man selv lige får 
revet op i, hvor er vi egentlig i vores projekt. Hvad er det lige vi har skrevet? Hvad vil vi med 
det her, hvad har vores formål været? Så man ligesom får sat ord på det og er klar til at 
præsentere det til andre mennesker.  
(Fokusgruppeinterview Aalborg 2016, s. 23) 
 

Dette potentiale vil med “fem fede findings” blive udnyttet yderligere, idet de studerende kan gøre det 
flere gange i løbet af projekterne. Det kan i den forbindelse også være med til, at give de studerende et 
blik for, at de bevæger sig fremad, selv i de dele af processen hvor der ikke bliver produceret særligt 
meget skriftligt materiale til den endelige rapport.  
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Det er vigtigt at understrege at projektgruppens kategorisering og udvælgelse af viden skal ske i et 
format, hvor det ikke opfattes som alt for tidskrævende for de studerende, da de oftest har nok at se til 
med deres semesterprojekter (Larsen 2016).  
 Implementeres løsningen ved tvang, hvor videndelingen indgår som en obligatorisk del af et 
projektforløb, vil man muligvis kunne ændre de studerendes vaner. Alligevel er det vigtigt at overveje 
om det skal implementeres i et igangværende studieforløb eller om det først skal implementeres ved en 
ny årgang, da man ved krav om vaneændringer risikerer at møde modstand mod tiltaget. Kristian 
Olesen nævner “Herding cats” som fænomenet, der beskriver underviseres modstand mod nye ideer, 
de ikke selv har fundet på. Samme fænomen kunne gøre sig gældende for de studerende. 
Implementeres løsningsforslaget ved nye årgange bliver det en vane fra starten af projektarbejdet.  
 
Barriererne ved adgangen og kompetencerne for de virtuelle platforme afhænger af hvilken platform 
der vælges. Men implementeres Fem fede findings på frivillig basis, vil man kunne udnytte Facebook, 
som de studerende generelt har høje kompetencer til at bruge. Obligatorisk kan Moodle bruges og 
derved kan undervisere og koordinatorer løbende observerer hvordan forslaget fungerer i praksis og 
evt. kan komme med kommentarer eller andre fede indslag (såsom sjove kattevideoer). De manglende 
kompetencer til Moodle jf. kapitel 6 kan på sigt afhjælpes ved, at videndelingen sker med fast praksis 
og ved f.eks. at se løsningsforslaget i relation til en fælles Moodle politik, som nævnt tidligere. 
 

Løsningsovervejelser 
Betydende faktorer 
for virtuel 
videndeling 

Social og 
faglige 
relationer 

Adgang Kompetencer Vaner Behov/Motivation 

Netværk X   O O 
Moodlepolitik  X O O  
Fælles Facebook- 
gruppe 

   X  

Projektbiblioteket  X X  O 
Fem fede findings    X X 

Figur 7.1 giver et overblik over hvordan de forskellige løsningsforslag påvirker de fem knapper. 
Krydser er et udtryk for at løsningsforslaget bidrager særligt positivt, mens et O er et udtryk for et 
mere inditekte positivt bidrag. 
 
Arbejdsbyrden for BEM-aktørerne kan for nogle af løsningerne være meget krævende og for andre 
mindre krævende. En fælles facebookgruppe er ikke særligt krævende, da eksempelvis 
semesterkoordinatoren udelukkende skal opfordre til at benytte den. Anderledes forholder det sig med 



 
 

69 
 

løsningsforslaget om studieture. Her foreslås både hyppigere studieture, planlægning af fællesopgaver 
før, under og efter. Desuden skal der placeres et ansvar for at sikre, at studieture, planlagt i 
samarbejde med de studerende, realiseres. Disse tiltag kræver løbende en vis mængde ressourcer, 
hvert semester, fra BEM-aktørerne. Særligt det første års semesterkoordinatorer har en stor opgave i 
at skabe forbindelsen på tværs.  

Anderledes står det til med udarbejdelsen af en moodlepolitik, der ellers også kræver en del 
ressourcer fra BEM-aktørerne, i forhold til at koordinere deres praksis. Her kan både undervisere og 
koordinatorer involveres. Forskellen her ligger i, at udarbejdelsen af en moodlepolitik ikke er en 
tilbagevendende udgift i modsætning til studieture. Efter at moodlepolitikken er blevet implementeret, 
vil den sandsynligvis være knap så ressourcekrævende at holde kørende, for både studerende og 
undervisere. De studerende slipper for, forgæves at søge efter information, mens underviserne slipper 
for, at hjælpe studerende der ikke kan finde den pågældende information på Moodle (Lassen 2016). 

 
De tiltag der kræver meget af BEM-aktørerne passer ikke med hvor lang tid, der er sat af i 
jobbeskrivelsen for underviser, semester-, kursus- og/eller programkoordinator. Alle aktørerne savner 
understøttelse fra systemet, Aalborg Universitet, der kunne motivere til at medtænke videndeling på 
tværs jf. afsnit 4.2. 

Imidlertid bør studieturstiltagene vægtes særligt højt, fordi det er de eneste tiltag som ændrer 
på de sociale og faglige relationer, der jf. afsnit 5.1 kan ses som en nødvendighed i netværksdannelse. 
Derfor appellerer løsningsforslagene til, at BEM-aktørerne i et større omfang end hvad der er tilfældet 
nu, prioriterer videndeling på tværs, i deres arbejde. En tidlig relationsdannelse på tværs af lokationer, 
kan skabe grobund for at andre initiativer, og måske ligefrem fremtidige studieture, med større 
sandsynlighed kan etableres på de studerendes initiativ. 

De studerende har imidlertid også en tidsmæssig barriere, men til forskel fra BEM-aktørerne, 
så sigter alle forslagene mod at skabe bedre rammer for videndelingen blandt de studerende, og skal 
bl.a. nedbryde denne barriere. I det perspektiv er der belæg for at desto flere implementerede 
løsningsforslag, desto større er sandsynligheden for, at de studerende prioriterer videndeling på tværs. 
I bedste fald tager de studerende selv initiativet.  
  
Løsningsforslaget ‘Fem fede findings’ sigter mod at forbedre behov/motivation og vaner. 
Semesterkoordinatoren kan implementere det som en del af projektforløbet, men den største opgave 
vil ligge hos de studerende. Optimeringen af projektbiblioteket er uden for BEM-aktørernes 
kompetenceområde og vil derfor primært være en opgave for IT-holdet på AAU, medmindre en 
uformel platform etableres, hvilket BEM-aktørerne kun kan opfordre de studerende til at gøre. Dette 
vil særligt bidrage med bedre adgang til projektrelateret viden på tværs.  
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Til at understøtte og udvikle nye græsrods/bottom up initiativer, har studienævnet en evaluerende 
rolle, jf. afsnit 4.2. I en sådan rolle ville initiativer løbende holdes op mod initiativernes formål, 
studienævnets mål og de studerendes modtagelse ved eksempelvis at lade det indgå i 
semesterevalueringen. Det ville være et naturligt skridt at evaluere på videndelingen mellem 
studerende i semesterevaluering, da deling af viden, jf. problemfeltet, er et kvalitetskriterie for 
universiteter. Kvalitetskriterier som semesterevalueringen netop har til formål at sikre (Olesen 2016). 
 For at skabe relationer mellem de studerende kan PEAS, som aktørerne også peger på, have en 
gennemgående rolle. Studenterorganisationen er relevant at inddrage som talerør og aktør på de 
studerendes vegne, når disse har en central rolle at spille. 

 
Det er vigtigt at understrege at ingen af løsningerne kan stå alene. Ønsker man at fremme 
videndelingen, må studiet dreje på alle knapper og det vil også være nødvendig med en fortsat 
udvikling af konkrete løsninger, så BEM-studiet kan gå fra at være én uddannelse på papiret til også at 
være det i praksis.  
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8. Konklusion 
Hvordan kan dannelsen og opretholdelsen af vidensnetværk imellem BEM-studerende på tværs af 
Aalborg Universitet - Aalborg og Aalborg Universitet - København fremmes, med fokus på 
mobilitetsproblemstillinger? 
 
BEM-studiet er opdelt på to lokationer, hvor flere af de studerende på hver lokation, kun i meget 
begrænset omfang videndeler med andre end projektgruppen, og nærmest ikke på tværs af campusser.  

Den manglende videndeling er et resultat af mange ting. Én af dem er holdningen om, at 
studerende på samme semester, på modsatte lokation, ved stort set det samme og dermed ikke ser 
nogen merværdi. Den viden som de medstuderende formodes at have, værdisættes altså ikke i 
tilstrækkelig grad til, at der i et højt omfang sker en frivillig videndeling på tværs lokationerne, på de 
virtuelle platforme.  

Det til trods, finder nogle studerende det brugbart med inspiration til projekter, både i forhold 
til metode og emne. Denne viden deles hovedsageligt i sfærer karakteriseret ved fysisk nærhed og nære 
relationer. 

 
De officielle platforme hvor videndelingen kan finde sted, har adgangs- og kompetenceproblemer, der 
gør videndeling på tværs mindre gnidningsfri end ved den uformelle platform, Facebook. Disse 
adgangs- og kompetenceproblemer knyttes bl.a. til BEM-organisationens forskellige og manglende 
praksisser for videndeling, samt en platformindretning, der, ifølge nogle af de studerende og ansatte, 
ikke er logisk. Facebook bruges i større udstrækning, hvilket blandt andet kan kædes sammen med 
bedre kompetencer. Dog kan der være manglende adgang til de forskellige sfærers grupper på 
Facebook, da de ofte er lukkede. Samtidig anvendes interne sfærer (bl.a. på grund af vaner) på trods af 
muligheden for at bruge et fælles netværk.  

 
De BEM-studerende er på papiret en del af en fælles uddannelse, men dette transformeres ikke til et 
effektivt vidensnetværk. Sociale relationer og normer for videndeling er i den forbindelse en 
mangelvare. Studieture har en positiv indvirkning på disse, når der laves gruppearbejde på tværs, fordi 
der etableres face-to-face møder.  

Videoundervisning og statusseminarer er også en del af BEM-studiet. Videoundervisning 
fungerer som en erstatning for face-to-face møder med underviseren, mens statusseminarer etablerer 
et ekstra møde mellem de studerende, som ellers ikke ville have været der. De giver dog ikke en positiv 
effekt på vidensnetværket, nærmere modsat. 
  
Ovenstående problematikker og potentialer har ført til udviklingen af 5 knapper: adgang, 
kompetencer, motivation/behov, vaner, samt sociale relationer, jf. kapitel 7, der alle har betydning 
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for de studerendes virtuelle videndeling. Ved at implementere løsningsforslagene: Fem fede findings, 
Netværk, Projektbiblioteket, Fælles facebookgruppe og Moodlepolitik er BEM-organisationen i stand 
til at skrue på de 5 knapper, som har betydning for etableringen af et vidensnetværk på BEM-studiet 
mellem Aalborg og København. 
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9. Perspektivering 
Videndeling i mellem studerende på tværs af campusser er et emne, som indeholder problemstillinger 
af geografisk og dermed mobilitetssociologisk karakter. Hvordan deler man mest effektivt viden 
mellem de studerende? Hvilken form for viden er det værd at dele mellem campusser, og hvilken viden 
er svær at overføre? Der er mange spørgsmål omkring dette emne der kan arbejdes mere grundigt 
med. 
 
Her ser vi på andre situationer hvor videndeling er relevant og meget af den forståelse vi har 
konstrueret i rapporten kan være med til at skabe en bedre undersøgelse af videndeling mellem f.eks. 
forskere eller studerende ved det humanistiske fakultet. De fem knapper vi bruger som ramme i 
kapitel 7 er lavet med udgangspunkt i vores interviews samt i nogle generelle teoretiske begreber og vil 
derfor sandsynligvis have en betydning i andre cases. Dog vil man skulle tage højde for den nye 
kontekst man befinder sig i. Et eksempel på dette kunne være om studiet har praktiske elementer, som 
er svære at dele virtuelt eller om de studerende i kraft af deres uddannelse er bedre disponeret for at 
arbejde med IT, hvis de f.eks. læser IT, Læring og Organisatorisk Omstilling.  

Nogle karakteristika ved BEM-casen er tilstedeværelsen af studieture og brugen af video feed 
på tværs af campusser, samt et relativt lille antal studerende på ca. 39 eller under per semester. Dette 
kan således være eksempler på parametre hvormed man kan vurdere BEM-konteksten op imod 
konteksten på andre studier.  
 
Metodetriangulering 
Derfor opfordrer vi, med dette projekt til, at denne case kan undersøges med andre metoder. Vi har 
belyst nogle tendenser og holdninger, men har ingen kvantitative data. Det betyder at det er svært at 
udtale sig om udbredelsen af disse holdninger. Derfor kunne det give god mening at forholde sig til 
spørgsmålet om videndeling og forholdet til sine medstuderende på det andet campus, f.eks. ved 
semester- eller kursusevalueringer. 
 Derudover kan nogle af de løsningsforslag vi kommer med afprøves og evalueres, for at 
undersøge om de medfører den ønskede effekt. 
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Videndeling på andre studier 
Undervejs i arbejdet med dette projekt har vi fået en fornemmelse af, at dette problem skriver sig ind i 
en større kontekst af problemer med videndeling på universitetet generelt. Vi har arbejdet med at 
forsøge at skabe mere deling af viden på tværs af de to campusser Aalborg og København. Ud over 
BEM bliver flere uddannelser fra forskellige fakulteter på universitetet udbudt på både Aalborg og 
København Campusserne: 

- By-, Energi- og Miljøplanlægning (Bachelor) 
- Kommunikation og Digitale Medier (visse retninger, Bachelor) 
- Landinspektørvidenskab (Bachelor) 
- Medialogy (Bachelor) 
- Teknoantropologi (Bachelor) 
- Information Studies (Kandidat) 
- IT, Læring og Organisatorisk Omstilling (Kandidat) 
- Kommunikation (Kandidat) 
- Læring og Forandringsprocesser (Kandidat) 
- Medialogi (Kandidat. Bliver udbudt i både Aalborg, København og Esbjerg) 
- Socialt arbejde (Kandidat) 
- Sound and Music computing (Kandidat) 
- Surveying, Planning and Land Management (Kandidat) 
- Turisme (Kandidat) 

(Aalborg Universitet u.å. B)(Aalborg Universitet u.å. D) 
Denne problemstilling kan således tænkes at dække over en række forskellige uddannelser, da mange 
af de udfordringer vi har arbejdet med i dette projekt, kan tænkes at gælde for flere af studierne på 
denne liste.  
  
Vi har i projektet fokuseret på videndeling på BEM-uddannelsen, men vores 5 knapper vil kunne 
overføres til andre uddannelser, da de er udviklet med udgangspunkt i nogle generelle teorier omkring 
social kapital og mobilitet. Vægtningen mellem knapperne vil dog være forskellig. Samtidig er studiet 
meget kontekstafhængigt og derfor vil man med høj sandsynlighed komme frem til nogle andre 
konklusioner og dermed løsningsforslag, hvis man kigger på et andet studium. Én ting er, at andre 
respondenter sikkert vil fokusere på andre aspekter af problemstillingen. Derudover kan konteksten 
som de andre studier arbejder i, variere meget. Eksempelvis har mange af de nævnte studier IT og 
medier som temaer og man kan derfor forestille sig, at virtuel videndeling her, kan være meningsfyldt 
på en anden måde. Nogle af uddannelserne undervises på engelsk og har en stor grad af internationale 
studerende. Således kan sprogbarrierer blive en udfordring, som man ikke har på BEM-studiet. 
 I dette projekt forsøger vi at afdække forskellige aspekter ud fra et mobilitetsperspektiv, som 
med fordel kunne være belyst fra andre vinkler. Det er ting som brugen og udformningen af 
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internetplatforme, som med fordel kunne analyseres af en webdesigner eller lignenende. Derfor kunne 
det være ret fedt at arbejde med den samme problemstilling, men ud fra forskellige fagdiscipliner, for 
at se om det fører til andre eller bedre løsningsforslag. 
 
Videndeling mellem årgange på campus 
Videndeling er ikke kun en geografisk udfordring. I forhold til at få viden spredt hos de studerende kan 
man med fordel også kigge på en anden problemstilling. Det bliver nemlig, både af de studerende og 
Sanne Vammen Larsen, peget på, at der burde være mere videndeling på tværs af årgangene internt på 
campus. Som Gitte siger det: “Det jeg umiddelbart ser det største behov for, det er noget mere 
kommunikation og samarbejde på tværs af årgangene.” (Fokusgruppeinterview København 2016, s. 
15). Vidensdeling på tværs af årgange internt på campus er ikke på samme måde splittet af afstand, og 
derfor kan de geografiske udfordringer, der opstår være noget anderledes. Overvejelser om hvordan 
man kan skabe vidensdeling på tværs, har i den forbindelse et større spektrum af muligheder for 
fysiske møder med det formål at aktivt vidensdele og ikke kun at skabe sociale relationer for at kunne 
understøtte vidensdeling virtuelt. 
 
Videndeling mellem uddannelser 
En anden form for videndeling, som også kunne være interessant at undersøge, er muligheden for at 
vidensdele på tværs af uddannelser og således give de studerende mere erfaring med at bruge deres 
specifikke faglighed på tværs af discipliner. Som Bjørn fra København siger: 
 
Man har jo heller ikke så meget at gøre med andre studieretninger her på universitetet. Vi har en del 
med landinspektørerne, fordi vi har haft et semester med dem. Men f.eks. teknoantropologerne har 
vi ikke noget videndeling med, selvom det måske kunne være oplagt nogle gange. 
(Fokusgruppeinterview København 2016, s. 7) 
 
Dette kunne tilføje både dybde og forståelse til de projekter som laves på de forskellige studier. F.eks. 
kunne man i dette projekt have arbejdet sammen med Teknoantropologer, medialoger eller 
Humanistisk Informatik 
 
Videndeling mellem forskere 
Mangel på videndeling er ikke kun et problem, som knytter sig til de studerende, men også hos 
forskerne hvor videndeling på tværs af campusser kan være en udfordring. Kristian Olesen udtaler, at 
“lige nu er opdeling også sådan at forskningsgrupper er placeret her eller her. Der er ikke så mange 
af de der forskningsgrupper der krydser bæltet” (Olesen 2016, 41:08-41:17). Derfor kunne man også 
belyse deres interaktion fra en mobilitetssociologisk vinkel for at forbedre denne. 
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Videndeling på universitetet 
Til sidst findes den her mangel på videndeling ikke kun på studenter- og forskningsniveau, ifølge vores 
informantinterviews. Udfordringen med at oprette og fremme videndeling knytter sig også til et 
problem, der handler om cirkulation af viden som er relevant for universitetets praksis. Det kan være 
organisationsledelse, pædagogik og lignende. I forhold til videndeling er her et eksempel, som handler 
om, at netop forskning i videolæring (som der forskes i på Aalborg universitet) ikke bliver delt med 
resten af universitetet, i forhold til deres praktiske erhverv som undervisere og koordinatorer: 
 
Der er der fuldstændig vandtætte skodder mellem de folk, der er på universitetet, som rent faktisk 
forsker i videolæring og så resten af systemet [universitetet]. Det er ikke sådan at man siger (...) vi 
giver det [forsknings]miljø 20 millioner om året (...) for at sørge for, at der sker en pædagogisk 
efteruddannelse[af universitets undervisere]  
(Lassen 2016) 25:40-26:04 
 
Hele problematikken omkring videndeling hænger altså sammen. Den videndeling mellem campusser, 
som vi har undersøgt, støder ind i flere barrierer f.eks. i form af dårlig brug af videolæring. Dette 
kunne bl.a. løses gennem et andet problem, nemlig den dårlige deling af viden, som omhandler 
universitetspraksis i forhold til videolæring. Derfor er det også interessant at undersøge videndeling 
fra forskning til praksis, internt på universitetet. 
 
Vi ser altså videndelingsproblemet i en større kontekst, der handler om videndeling på mange 
niveauer og i mange former. Vi vil i den forbindelse kun opfordre til, at man undersøger problemet 
nærmere og i forhold til løsninger, tænker ud af boksen, og går 
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