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Abstract 

This paper seeks to explore the possibility of collaborative learning. Based on a collaborative 

knowledge-sharing platform inspired and supported by an organization of interest, the purpose is 

to facilitate student-company relationships. As well as, through ANT analysis, investigate 

innovative network connections between its primary actors and its network. As this platform has 

the UN's Sustainable development goals in mind, it seeks to understand why innovation 

technologies and problem-solving strategies will have these as the ultimate goal.  

Due to the interdisciplinary nature of the UNs sustainable development goals, this paper 

furthermore seeks to understand the characteristics of complexity, through measures of complexity 

theory, and its characteristics. On the foundation of theory and methodology in Computer-

Supported Collaborative Learning (CSCL) and Computer-Supported Cooperative Work (CSCW), 

Roskilde University’s learning strategies and teaching methods will be investigated for innovation 

and project-oriented problem solving. 
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Ordliste & begrebsafklaring: 

UI - user interface- brugergrænseflade altså 

den del af styresystemet, programmet, eller 

softwaren, som den gængse bruger vil opleve 

og se eller danne erfaring med.  

Script - En del af koden der er uddelegeret til 

bestemt kommando  eller funktion, og som kan 

køre eller blive kaldt uden at blive kompilet. 

nogle populærer heriblandt er PHP, Python 

eller Javascript. 

CSCL - Computer supported collaborative 

learning, computer assisteret kollaborativ 

indlæring 

CSCW - Computer supported cooperative 

work, Computer assisteret kooperativt arbejde.  

API -  Application programming interface, et 

program interface, der skal definere 

interaktioner mellem forskellige software 

mellemled. Den definerer hvilke funktioner, 

forespørgsler eller ordre der skal kaldes og 

hvornår. 

 

MVC - Model View Controller, er et design 

software mønster, der normalt anvende af 

udviklere til at generere UI’s der uddelegerer 

program logik op i typisk tre indbyrdes 

forbundne elementer. Til formål at separere 

HTML5  -  Hypertext Markup Language  

HTML5 er nummer fem i række af HTML 

versioner. HTML er standardsproget for at 

skabe online dokumenter og hjemmesider. Den 

skal ses som skelettet til hjemmesiden der 

bestemmer de mest basale og strukturelle krav 

til hjemmesidens opsætning. Meget simple 

hjemmesider vil typisk være skrevet 

udelukkende i dette eller typisk med 

understøttelse fra et style sheet.  

 

Open Source  -  En åben delingsstrategi, ofte 

anvendt blandt udviklere, Open-source betyder 

at kildekoden er frit tilgængeligt.  

 

CSS  -  Cascading Style Sheet, CSS er 

computersproget for et style-sheet, CSS 

bestemmer hvordan man ønsker at elementerne 

i ens, (e.g.) HTML dokument, skal 

præsenteres. 

 

Wordpress  - Wordpress er en open source- 

indholdsdeling platform, der muliggør det for 

indholdsudviklere at skabe en flot hjemmeside, 

uden at skulle hard-code, det vil sige skrive 

hele hjemmesiden fra bunden. 

PHP  - Hypertext PreProcessor, dansk udviklet 

open source, objekt orienteret kodesprog, til at 

skrive dynamisk interagerende hjemmesider.  



Humanistisk Teknologi 2. Semester      SDG Challengeboard 

 S2024791261 

5 af 59 

repræsentation af information eller data, fra 

den reale data.  

SDG - Sustainable development goals, et sæt 

af 17 bæredygtige udviklingsmål rettet mod 

2030 nedsat af de forenede nationer (FN) for at 

mindske den globale opvarmning. 

Bæredygtig udvikling -  En bæredygtig 

udvikling, ligger lidt i navnet, det er en fremtid, 

der kan bære sig selv på alle parametre. For et 

eksempel har vi lige nu en primært fossil 

energiudvikling. Det betyder at for at 

producerer energi, tærer vi på nogle 

naturressourcer som langsomt men unægteligt 

vil blive tømt med tiden. Et bæredygtigt 

energisystem ville derfor ikke tære på finitte 

naturressourcer, men ville primært eller helt 

bestå af vedvarende energikilder.  

MySql  - Structured Query language  MySQL 

er en open source, Database styrings sprog.  

 

  

Social orden - den sociale orden knytter sig 

alment accepterede konstellationer af statusser, 

rollefordelinger, værdi og normer indenfor en 

social struktur, som eksempelvis familien. 

Herunder er bestemte relationer og normer 

med til at bevare bestemte og stabile 

 

IP - Intellectual Property/ Internet Protocol. 

DNS - Domain Name System. 

ISP -Internet Service Provider.  

JPS - Joint Problem Space, socialt forhandlet 

set af elementer som et fælles mål1. 

Kollaboration - Kollaboration er processen 

hvorved to eller flere, agenter arbejder sammen 

for at fuldføre en opgave eller opnå et mål.  

Kooperation - Samarbejde mellem to eller 

flere agenter mod et fælles mål med gensidig 

belønning.  

Forskellen mellem kollaboration og 

kooperation har at gøre med til hvilken grad en 

given opgave involvere et forud forstået 

element at uddelegeret arbejde mellem 

deltagererne (Koschmann 2006).  

Third room - Thridroom er online platform, 

der har til formål at facilitere 

informationsdeling i et semiåbent-fora format.  

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate 

Change,  IPCC er FN uddelegerede organ af 

udvalgte eksperter, til at vurdere effekten nu og 

fremtidigt af den globale opvarmning. 

Frontend - indenfor webapplikationer, som 

hjemmesider, så udgør frontend typisk det 

grafiske interface, som brugeren interagerer 

med på hjemmesiden.  

 

1 Roschelle og Teasly 1995 
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adfærdsmønstre i en social konstellation, 

hvilket konstituerer en form for social orden. 

Koordinering - koordineringen refererer til 

måden, hvorpå forskellige aktører bliver sat i 

relation til hinanden. Der findes en række 

forskellige koordinerings former, hvilket kan 

alt fra kommunikation til mobilisering og 

organisering. 

ANT - Aktør- netværksteori, forklaring følger. 

Backend - backenden står for alt det der 

foregår bag kulissen på hjemmesiden. Det er i 

backenden, at alt data bliver allokeret i 

databasen og det er også her, at hjemmesiden 

bliver holdt online ved hjælp af en 

serverforbindelse.  

HTTP-methods - HTTP-methods er række 

programmeringsværktøjer, der sikre 

kommunikation mellem backend og frontend, 

og udgør det bindeled, der sender oplysninger 

og information til databasen, og samtidigt 

henter informationen, så den kan vises på 

hjemmesiden.  

 

  

Kapitel 1: Indledning 

 

1. Problemfelt 

På Roskilde Universitets (RUC) har de 2018 fremlagt en række strategiske læringsmål og visioner 

for det problembaserede projektarbejde. Herunder har RUC en vision om, at deres forskning og 

uddannelse skal bidrage til et almennyttigt formål og bidrage til arbejdet med FN’s 17 verdensmål 

for bæredygtig udvikling. 

 

“RUC vil i forskning og uddannelse bidrage til arbejdet med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig 

udvikling inden 2030 særligt med fokus på målene for miljø, ulighed, demokrati, sundhed og 

kulturel sameksistens” (RUC Rammekontrakt 2018) 
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Nutidens problemstillinger, som behandles i verdensmålene, er utrolig komplekse fordi de i 

tiltagende grad er forårsaget og forstærket af forskellige dynamikker og faktorer på tværs af 

landegrænser  (Hansted 2016, s. 6). Det er derfor interessant, at undersøge hvordan RUC har planer 

om at forfølge deres vision om, at uddannelsen skal bidrage til arbejdet med FN’s verdensmål. Det 

er en problematisk opgave ikke blot, fordi det stiller høje krav til de studerendes faglighed, men 

også stiller krav til de studerendes samarbejdskompetencer. Hvis de studerende skal tackle disse 

problemstillinger, så kræver det en form for tværgående eller kollaborativt samarbejde på tværs af 

landegrænser, forskningsdiscipliner og mennesker.  

 

Til at imødekomme denne udfordring, så har RUC indgået et samarbejde med den kollaborative 

projektplatform Thirdroom og har planlagt at udgive en ny feature i form af et “SDG-

challengeboard” til deres hjemmeside. På challengeboardet skal det være muligt for virksomheder, 

forskere og organisationer at uploade projekt-ideer der bidrager til arbejdet med FN’s 17 

verdensmål. De studerende kan frit vælge, at skrive semesterprojekter om disse problemstillinger. 

Fra informationsteknologisk perspektiv er dette en spændende udvikling, fordi challengeboardet 

har til formål at facilitere en form vidensbaseret kollaboration mellem studerende og virksomheder 

og organisationer. Studier indenfor computer-understøttet og vidensbaseret kollaboration har siden 

1980’erne beskæftiget sig med, hvordan kollaborativ læring og arbejde foregår med 

tilstedeværelsen af kommunikation og informationsteknologiske redskaber, som eksempelvis 

hjemmesider eller andre softwareprogrammer (Koschmann 2020).  

 

Herunder har Jeremy Roschelle og Stephanie D. Teasley i artikelen “The Construction of Shared 

Knowledge in Collaborative Problem Solving” (1995) understreget vigtigheden, at af der 

konstrueres et “Joint Problem Space”, som konstituerer et form for fælles vidensgrundlag i det 

kollaborative arbejde. Roschelle og Teasley argumenterer for, at dette vidensgrundlag er en 

forudsætning for det kollaborative samarbejde, fordi arbejdsformen er kendetegnet ved en dyb 

sammenvævet og interdependent arbejdsprocess (Roschelle & Teasley 1995: 70). I kraft af at 

Thirdrooms hjemmeside indeholder projekter med problembeskrivelser, så er challengeboardet 

ikke blot et redskab til at skabe forudsætninger for et fælles vidensgrundlag, men det også med at 

facilitere et videre computer-understøttet kollaborativt samarbejde med andre virksomheder og 

organisationer. Dette er ikke blot væsentligt for RUC som tværfagligt universitet, men der ligger 
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også en intention bag disse sustainable development goals om, at etablere et fælles vidensgrundlag 

om verdens problemstillinger, som går på tværs af landegrænser, nationer. Denne forståelse er 

altafgørende for at det kollaborative samarbejde kan fungere. 

 

For at forstå etablering af dette JPS vil vi først og fremmest analysere hjemmesiden ud fra et 

teknisk perspektiv. Derefter vil vi undersøge, hvordan hjemmesiden kan facilitere de studerendes 

vidensdannelse og kollaboration ud fra et “Joint Problem Space”. Til sidst vil vi supplere med en 

aktør-netværks analyse for, at forstå nogle af de relationer og aktører, der er i bevægelse i 

challengeboardet og det problembaserede arbejde. Formålet med dette er, at undersøge  hvor der 

kan opstå nogle mulige konflikter for adoptionen og anvendelse af challengeboardet. 

Afslutningsvis vil vi diskutere, hvordan challengeboardet støtter op omkring RUCs vision og 

læringsstrategi.   

 

1.1 Problemformulering 

Hvordan kan Thirdrooms SDG Challengeboard, hjælpe til at skabe det " joint problem space", som 

skal til for at facilitere computer-supported collaborative work og hvordan støtter det op om RUC´s 

vision og læringsmål? 

1.2 Arbejdsspørgsmål 

● Hvordan er software arkitekturen bag en web applikation som challengeboardet? 

● Hvordan er challengeboardet en del af at konstruere et “Joint Problem Space”? 

● Hvordan faciliteres CSCL gennem SDG challengeboardet? 

● Hvordan understøtter challengeboardet det problembaserede projektarbejde på RUC ud fra 

et aktør-netværksteoretisk perspektiv?  

1.3 Semesterbinding 

1.3.1 Teknologiske systemer og artefakter 

Kurset, teknologiske systemer og artefakter (TSA), er den obligatoriske dimension for 2. semester 

på uddannelsen humanistisk teknologi. Vi har derfor valgt, at inddrage TSA til at analysere 

Thirdrooms webapplikation “SDG-challengeboard” til at forstå, hvad der indgår udviklingen af 

webapplikationer. Vi har herunder analyseret challengeboardet ud fra TRIN-modellen med henblik 
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på, at forstå de indre mekanismer, teknologiske artefakter og det teknologiske system, som 

webapplikationen bygger på.  

 

1.3.2 Subjektivitet, teknologi og samfund 

Vi kombineret TSA med kurset Subjektivitet, teknologi og samfund (STS), fordi faget belyser det 

komplekse forhold der er mellem teknologiske artefakter og mennesker. Vi har i løbet af 

projektetarbejdet med computer-understøttet læring og arbejde, undersøgt hvordan læring og 

arbejde bliver faciliteret ved hjælp af informationsteknologiske redskaber. SDG-challengeboardet 

er naturligvis en teknologisk artefakt, men den anvendes af mennesker og kan være med til, at 

præge de gængse normer og værdier inden for forskning og det problembaserede projektarbejde 

på RUC. Vi har derudover foretaget en ANT-analyse for, at vise det komplekse sammenspil, der 

er mellem teknologiske artefakter og mennesker.  

 

1.4 Læsevejledning 

Projektet er primært struktureret op omkring arbejdsspørgsmålene. Forud for projektets analyse 

præsenteres SDG-challengeboardet, det teoretiske rammeværk og projektets metodologiske 

tilgang. Først foretager vi en teknologisk analyse af challengeboardet ud fra TRIN-modellen, hvor 

vi blandt andet går i dybden med software arkitekturen af web applikationer. Herefter er projektets 

analyse delt op i tre kapitler, hvor hvert kapitel forsøger at besvare ét af arbejdsspørgsmålene. Til 

sidst foretages en kritisk diskussion, hvor delkonklusioner bliver inddraget, til at belyse hvordan 

challengeboardet i Thirdroom påvirker gruppearbejdet og vidensdannelsen i det 

problemorienterede projektarbejde på RUC og hvordan det støtter op omkring læringsmålene på 

RUC.  
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1.5 Rapport-design 

 

 

Kapitel 2: beskrivelse af verdensmålene og RUCs uddannelsesfilosofi 

I det følgende kapitel vil vi indledningsvis komme med en redegørelse for nogle emner, der spiller 

en central rolle i projektet. Herunder vil vi kortfatte redegøre for FN’s verdensmål og RUCs 

uddannelsesfilosofi, da vi ofte nævner emnerne i relation til kollaboration og det problembaserede 

projektarbejde. 

 

2.1 FN’s Sustainable development goals (SDG) 

Den 1. Januar 2016 vedtog De Forenede Nationer en række målsætninger rettet mod at sikre en 

global bæredygtig fremtid (UNDP.ORG 2020). Det blev til i alt 17 mål. De 17 mål udgør 

forskellige felter for fremtidig udvikling, der hver især indeholder en masse delmål, somskal 

agerepejlemærke for FN’s medlemslande i år 2030. Aftalen blev efter meget debat udført som en 

resolution det vil sige, uden konsekvenser for de medlemslande som ikke opfylder aftalen. Aftalen 
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blev i første omgang heller ikke opstillet med klare mål der kunne krydses af hvis gennemført, det 

var en linje at rette den politiske agendas kurs ind efter. Nogle af målsætningerne sætter fokus på 

ulighed, fattigdom, hungersnød eller klima og miljø. De af målsætningerne der berører sidstnævnte 

bliver anvist af; The Intergovernmental Panel of Climate Change(IPCC), og bygger på et ønske 

om at begrænse den globale opvarmning til halvanden grad celsius. En temperaturstigning IPCC 

har vurderet ikke vil have yderligere katastrofale konsekvenser(IPCC 2020). Det er essentielt at, 

ikke kun FN’s medlemslande men at hele verden deltager i at hjælpe med at efterleve disse mål. 

Ved at vedtage en så bredt rammende resolution, fastsætter FN også at en multinational og 

tværdisciplinær indsats er nødvendig. Når vi har at gøre med problemstillinger, der inkorporerer 

to eller flere heterogene agenter eller organer, der agere autonomt, har vi således at gøre med et 

komplekst problem (Penichet et al., 2007).  

 

Vi har defineret at vi har at gøre med nogle yderst komplekse problemstillinger som fremført af 

FN, der indebærer mange forskellige nationer, som skal samarbejde om en fælles målsætning. 

Ydermere skal medlemslandene  udtænke innovative løsninger ud fra, og på tværs af en plethora 

af forskellige akademiske discipliner. Vi vil ud fra ovenstående, fremadrettet forsøge at belyse 

hvorfor RUC gennem dets tværfaglige profil kan hjælpe med at løse denne opgave. Samt hvorfor 

Thirdrooms kollaborative platform kan være en løsning, og et skub i den rigtige retning.  

 

2.2 RUC’s tværfaglige profil 

På Roskilde Universitet er det intentionen at de studerende skal lære at løse virkelige problemer. 

De studerende får gennem projekter mulighed for at udtænke kreative og innovative løsninger i 

samarbejde med både den private og den offentlige sektor. Det betyder at virksomheder derfor har 

muligheden for at få ny viden omsat i praksis. Virksomheder får gennem, blandt andet RUCs 

jobbank således en unik mulighed for at samarbejde med studerende, en løsning der kommer både 

virksomheder og de studerende til gode. De studerende bliver ofte tilbudt et praktik-eller studiejob 

efter et endt samarbejdsforløb(RUC 2016) og virksomhederne gengældes med fri intellektuel 

kapital og akademisk sparring fra de studerende. 
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De studerende får gennem disse virksomhedssamarbejder altså en unik mulighed for at koble teori 

og metode med praksis, samt for at anvende denne viden og erfaring til at løse de opgaver der 

stilles. Ligeledes er mange af de mulige linjer på RUC forankret i en tværfaglighed. Eksempelvis 

kan vores egen studieretning nævnes; humanistisk teknologi (HUM-TEK). På humanistisk 

teknologi, får de studerende således muligheden for at drage på fundamental viden fra både de 

humanistiske- og de teknologiske fakulteters akademiske bagkatalog, en kombination der derved 

giver den studerende en unik indsigt i humane værdier samt teknologiske muligheder og 

begrænsninger. 

 

2.2.1  RUC-modellen 

RUC-modellen er en læringsstrategi som spiller sig ud på en idé lånt fra amerikanske 

eliteuniversiteter om at de studerende lærer bedst ved problemorienteret projektarbejde (POP). 

Faktisk foregår cirka halvdelen af undervisningen på RUC projektorienteret. Disse projekter vil 

typisk foregå i grupper, som igen er med til at understrege den tværfaglige profil, da studerende 

vil have forskellige faglige baggrunde og derfor kan bidrage med forskellig viden hver især. Hvor 

der bliver påskønnet og givet plads til forskellighed (Andersen L. H., 2016). 

 

RUC er altså et universitet hvor tværdisciplinær forskning er af højeste prioritet og hvor de 

studerende gennem gruppearbejde, får muligheden for at prøve kræfter med virkelige problemer. 

Vi vil nu forsøge at gå endnu mere i dybden med at definere hvad gruppearbejde eller rettere, hvad 

kollaboration er, og hvorfor det er relevant til kompleks problemløsning. Derudover vil vi også 

forsøge at undersøge hvad Thirdroom kan byde ind med, som værktøj mod at løse nogle af de her 

SDG’s. Før metoden præsenteres er det dog nødvendigt med en præcisering af hvad kollaboration 

er.  
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Kapitel 3: Teori 

I det følgende afsnit vil redegøre for computer understøttet kollaboration, “Joint problem space” 

og aktør netværksteori. Vi har valgt de følgende teorier, fordi de hver i sær indfanger bestemte 

vinkler på det kollaborative problembaserede arbejde. CSCW er inddraget fordi forståelse for, 

hvordan de studerende kan opnå kollaborativt samarbejde, mens “Joint problem space” og ANT 

fordi de kan anvendes til at undersøge indflydelsen af challengeboardet på problembaserede 

projektarbejde.  

 

3.1 Kollaboration 

3.1.1 Hvad er kollaboration? 

Kollaboration som vi definerede i ordlisten i begyndelsen af teksten, er processen hvorved to eller 

flere agenter arbejder sammen for at udføre en opgave eller opnå et fælles mål. Denne definition 

er en glimrende definition til at få et fælles udgangspunkt, men der er brug for endnu yderligere 

uddybelse for at forstå dets presserende relevans i forlængelse af dette projekt. I 1995 forsøgte de 

to amerikanske forskere Jeremy Roschelle og Stephanie Teasley at undersøge effekten af computer 

understøttet kollaborativ indlæring (Computer-supported Collaborative learning (CSCL)), og 

definerede kollaboration ved nedenstående citat: 

”Collaboration is a coordinated, synchronous activity that is the result of a continued attempt to 

construct and maintain a shared conception of a problem” 

 -  (Roschelle & Teasley 1998: 8)  

 

Kollaboration er altså en proces der involverer to eller flere agenter, som indgår i en koordineret 

synkron aktivitet som følge af en fælles forståelse for et problem. Dette kræver et gensidigt 

engagement fra deltagerne der må koordinere deres indsats for at løse problemet sammen 

(Roschelle & Teasley, 1995: 70). Kollaboration ifølge professor på Stanford University, Vinton 

Cerf defineres som: 

”Collaboration in my view is multiple people working on the same problem and exchanging 

ideas…” 

– Vinton Cerf, 2014 
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3.1.2 Hvad adskiller så kollaboration fra kooperation? 

Kooperation kan være når flere arbejder på forskellige dele af det samme problem, men uden at 

der kræves en egentlig interaktion eller relation agenterne imellem (Cerf 2014). For at det er et 

kooperativt arbejde skal der altså være en uddelegering af arbejdsopgaver present, samt et 

individuelt delansvar (Roschelle & Teasley 1995:70). Agenterne kan gennem kooperativt arbejde 

således arbejde autonomt mod samme endelige målsætning, men kan principielt set sagtens 

gennem koordination ikke være klar over den endelige målsætning. I kooperation vil den mest 

normale form for kommunikation foregå ved overførsel af information, og ikke ved deling af 

information (Nissen et.al. 2014:1). Der skal således være et element af idé- eller vidensdeling 

agenterne imellem for, at kollaboration kan opstå og foregå succesfuldt (Ibid.:8). Der er i desuden, 

i kollaboration, et stærkere bånd og højere niveau af vidensdeling og tillid mellem agenter (Ibid.:1). 

Denne vidensdeling er helt essentiel fordi, når man har at gøre med heterogene agenter, er det 

nødvendigt at alle parter kan tale samme sprog og har en indbyrdes terminologi (Roschelle & 

Teasley, 1995:86). 

 

Det bør tilføjes at teorier fra Roschelle og Teasley primært bygger på CSCL og ikke CSCW. Dog, 

da meget CSCW teori, bygger på disse definitioner og grundet den interdisciplinære karakter af 

CSCW, har teorien en bred anvendelsesmulighed (Penichet et.al. 2007:2-6). Selve online 

perspektivet af kollaboration er et forholdsvist nyt felt, og vil nok se en eksponentiel vækst i 

fremtiden. Dette skyldes at teknologien i dag, tillader en nedbrydning af Space eller rum aspektet 

i Johansens Matrix (Ibid.). Hertil knyttes et citat af en af verdens førende forskere indenfor human-

computer-interaction (HCI),  

 

”The only successful CSCW application has been email”  

– ( Robert Kraut 1994 Citeret i Grudin 2004). 
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3.1.3 Online Kollaboration 

Man har tidligere forsøgt at eksperimentere med at skabe gruppearbejde online på RUC, Indtil 

videre har tidligere forsøg på online kollaboration ikke været helt succesfulde, da de studerende 

kun har udvist villighed til at udføre kollaborativt arbejde online, når det ikke har afledt yderligere 

komplikationer, eller på anden vis, vist sig besværligt. (Andersen & Heilesen, 2015).  

 

“Derfor er det fysisk tilstedeværende gruppemøde stadig en vigtig del af gruppearbejdet når der 

skal tages beslutninger og diskuteres komplekse emner. I det arbejdet indskrænkes til at foregå 

online, bliver det præget af diverse udfordringer der fjerner fokus fra kerneopgave.” 

- (Andersen & Heilesen 2015). 

 

Det fysiske fremmøde er blot et af mange forhold der har vist sig svært, under udarbejdelsen af 

denne opgave, grundet sundhedsstyrelsens anbefalinger om minimering af Covid-19 smittefare. 

Gruppearbejdet har derfor i stedet taget form gennem online opkald. 

3.1.4 Thirdroom som kollaborativ platform 

Thirdroom startede som et eksperiment mellem humanistisk teknologisk fakultet ved Roskilde 

universitet og non-profit organisationen Collaboratorium. Thirdroom bygger på basale teorier og 

ideologier indsamlet af Alfred Birkegaard Hansted under udarbejdelse af sin PhD. afhandling i 

filosofi. I dag er Thirdroom en hjemmeside, der i samarbejde med universitetsstuderende, forsøger 

at forbedre den digitale kollaborative læringskultur på akademiske institutioner og prøver at 

fremme nye strukturelle metoder inden for transdisciplinær forskning(RUC 2020). 

 

Thirdroom fungerer ved at studerende kan dele deres projekter samt de læringskurver og 

udfordringer de har haft undervejs i tilblivelsen af en opgave eller et givent projekt. Dette har til 

formål at gøre informationen endnu mere tilgængelig.  

 

Formålet med Thirdrooms SDG challengeboard, er en kollaborativ projektportal til deling af 

forskningsprojektidéer hvor virksomheder kan opslå de udfordringer,problemer eller 

komplikationer de måtte have i forbindelse med at efterleve FN’s målsætning. Virksomheden kan 

således udlicitere kreative innovative løsningsforslag på en let-tilgængelig måde.Dermed  sparer 
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virksomheden penge på at henlægge egen intellektuel kapital ved at lade en gruppe 

universitetsstuderende gennemgå problemstillingen og løse de konkrete problemer. De studerende 

kan herefter byde ind med forslag på hvordan de mener at udfordringen eller problemet bedst kan 

løses ud fra den baggrundsviden de besidder2. Komplikationer der kunne opstå i forbindelse med 

dette, er at de studerende, i kraft af deres projektopgave, vil være studerende der går på samme 

linje. Hvilket implicerer at de besidder den samme akademiske baggrundsviden, hvorfor en sand 

heterogenitet ikke vil være opnået. Det er derfor at informationen på Thirdroom skal være 

tilgængelig for alle. En open-source platform skal derfor sikre at virksomheder kan få input fra 

forskellige projektgrupper, med forskelligartede akademiske bagkataloger. Kommunikation 

mellem parter med forskellig akademisk baggrund sikrer en tværdisciplinaritet, nødvendig for at 

vi kan løse FN’s komplekse målsætninger kollaborativt.  

Vigtigheden tværdisciplinaritet og kollaboration er således præsenteret, samt hvordan Thirdroom 

som kollaborativ platform kan hjælpe med at opnå et tværdisciplinært samarbejde der potentielt 

kan løse komplekse problemstillinger (Penichet et.al. 2007:5). Vi vil nu introducere gældende 

teorier indenfor computer-supported collaborative work (CSCW) ved hjælp af metoder og 

derigennem analysere SDG challengeboardet. 

 

3.2 Computer-Supported Collaborative Work (CSCW) 

3.2.1 Hurtig gennemgang og historisk overblik over CSCW teori, modeller, metoder og 

afgrænsning 

CSCW er en interdisciplinær arbejdsform, der kan klassificeres ud fra kriterier der opfylder en 

eller flere karakterkrav om henholdsvis; informationsdeling, kommunikation og koordination 

((Penichet et.al. 2007), (se Bilag 2). En klassifikationsmetode der opstod som en reaktion på den 

teknologiske udvikling der blandt andet muliggjorde videochat, som en udbygning på Johansens 

space-time matrice først introduceret i 1988 (for en opdateret version se bilag 1) og Jonathan 

Grudins model fra 1995 for succesfuldt samarbejde i en research og innovativ forstand (se bilag 

3).  Da Robert Johansen for første gang introducerede sin matrice i 1988, var CSCW endnu i sin 

 

2 https://ruc-thirdroom.dk/project/science-in-the-sky/timeline/#/post/37186 - tilgået den 21/05/2020 

https://ruc-thirdroom.dk/project/science-in-the-sky/timeline/#/post/37186
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spæde fase3, hvorfor Johansen anvender navnet for CSCWs foreløber Groupware i sin 

samarbejdsmodel (se bilag 1-2). 

 

Metoden tager udgangspunkt i designløsninger af komplekse problemstillinger med følgende 

egenskaber.  

I. Et stort antal komponenter og interne forbindelser blandt disse. 

II. Mange involverede agenter i løsningens tilblivelse. 

III. Opståede egenskaber og adfærd, ikke inkluderet i de enkelte komponenter. 

IV. Komplekse adaptive mekanisme og adfærd 

V. Uforudsigelige konsekvenser 

 (Boy, 2017: 3) 

 

 

 

 

Jonathan Grudin udvider sin model til anvendelse i en bredere forstand, dog med udviklings- og 

researchkontekster for øje, men formår også at inkorporere teknologiske aspekter hvorfor vi 

transcenderer fra Groupware til CSCW. (se bilag 3). Til Grudins model hører også en liste på otte 

udfordringer, man som udvikler skal være opmærksom på, når man ønsker at udføre research eller 

innovation (se bilag 4). Med sin liste over udfordringer for at opnå succesfuldt computer-

supported-cooperative-work, begynder flere forskellige metoder til forveksling at ligne hinanden, 

heriblandt syv dimensioner fremført i 2015 af Charlotte Lee og Drew Paine (Paine & Lee 

2016:185(se bilag 6)). Vi har af samtidig relevans i stedet valgt at se på Hansteds model fra 2016 

der trækker på Inspiration fra Leadbeaters model om de fem C’er og inkorporerer et nyt aspekt om 

anerkendelse eller credit (Hansted 2016:194-202) (se bilag 7). Vi vil derudover også ændre lidt i 

rækkefølgen af modellen så den i højere grad stemmer overens med RUCs projektorienterede 

metoder for problemløsning (se bilag 8).  

 

 

3 Begrebet CSCW blev anvendt første gang i 1984 af Irene Greif og Paul Cashman. Første forskningsartikel så dog 

først lyset i 1988, og skulle forstås i forlængelse af Doug Engelbarts forskning. Grudin & Poltrock. 
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3. 3 Aktør-netværksteori 

Aktør-netværksteori (ANT) er forskningstilgang til, at forstå de sociale strukturer og relationerne 

mellem mennesker, samfund og teknologi. Den er velegnet til teknologiske analyser, da 

omdrejningspunktet er, at kortlægge de mangeartede relationer mellem aktører og teknologiske 

artefakter i et bestemt netværk eller social struktur, som eksempelvis i gruppearbejdet. På den 

måde fortæller ANT en sammenhængende historie bag forskellige udviklingstendenser og 

dynamikker, som typisk er påvirket af en form for teknologisk udvikling (Jensen 2004:24). 

 

3. 3. 1 Aktør og aktanter 

Aktør begrebet indbefatter ikke blot personer, som naturligvis tilskrives handlingsmuligheder, men 

også objekter. Normalt, indenfor sociologien, anvendes begrebet kun om enkeltindividet, men 

ANT udgør et radikalt brud på denne forståelse ved, at inddrage artefakter og objekter og anskuer 

dem ud fra samme analytiske linse som enkeltindividet. Aktøren i ANT kan således ikke defineres 

entydigt. Det er et begreb, der konstant udvides og beriges, og indbefatter alt fra elektroner til 

organer til institutioner alt afhængigt af casen (Jensen 2004:7). Til trods for dette, så kan man godt 

indkredse begrebet. Aktøren skal ikke nødvendigvis forstås med henblik på dets handlinger, men 

nærmere hvor disse handlinger leder hen og deres effekt. Tag eksempelvis en dør. Den holder 

uvedkommende, regn og støj ude, hvis mennesket skulle erstatte denne handling, så skulle 

vedkommende bygge en mur og bryde den hver gange vedkommende skulle ud. På den måde er 

det ikke selve dørens elementære funktion, at den kan åbne og lukke, der er i fokus, men nærmere 

effekten (Mol 2010:255). Aktøren skal således ikke forstås isoleret, men udelukkende i kraft af det 

netværk af aktører den indgår i. Dette betyder også, at challengeboardets funktionalitet og evne til 

at facilitere kollaboration afhænger af, hvordan folk anvender det.  

 

3.3.2 Netværk 

Netværksbegrebet drager inspiration fra Ferdinand De Saussure’s semiotik, der hævder at ord ikke 

får deres betydning af deres direkte beskrivelse af virkeligheden, men i stedet ud fra deres 

modsætninger og sammenhænge med andre ord. Det sproglige netværksbegreb bygger derfor på, 

at ord får deres betydning ud fra dets relationer til det andre ord eller ud fra dets netværk. (Mol 

2010:257). ANT tager udgangspunkt i denne forståelse af netværksbegrebet, men anvender det 



Humanistisk Teknologi 2. Semester      SDG Challengeboard 

 S2024791261 

19 af 59 

dog i en ikke-sproglig kontekst og anskuer aktører, objekter og andre fysisk kendsgerninger ud fra 

dets relationer til andre.  

 

“This was the starting point: actors associate with other actors, thus forming a network in which 

they are all made into “actors” as the associations allow each of them to act.” (Mol 2010:260). 

 

Det er gennem dets relationer at en aktør får sin betydning, og ofte så handler disse aktører indenfor 

et netværk af andre aktører, som på forskellige måder handler og påvirker hinanden gensidigt (Mol 

2010:258). Dette betyder også, at hvis netværket eller enkelte aktører stopper med at fungere eller 

handle, så frembringer det ustabilitet i netværket og kan forårsage det til at nedsmelte eller 

omdanne sig. Netværker er dermed tilpasningsdygtige og genstand for forandring, hvis der 

eksempelvis introduceres en ny teknologisk artefakt eller aktør. Når et netværk er velfungerende 

betegnes det ofte som stabilt, hvorved der foregår minimal friktion mellem de forskellige aktører, 

dog bliver denne stabilitet konstant udfordret og vedligeholdt afhængigt af, hvordan de forskellige 

aktører handler og påvirker hinanden (ibid.:258). Tilmed skal det nævnes, at disse netværk ofte er 

heterogene og består af mangeartede relationer mellem objekter, fysiske kendsgerninger og 

mennesker (Jensen 2003:7). 

 

Delkonklusion 

Aktør netværksteori er relevant at anvende på challengeboardet og det problembaseret 

projektarbejde, da det ikke er nok at se på challengeboardets funktionalitet isoleret. Man bliver 

nødt til at anskue challengeboardet og projektgruppen, som et samlet og levende netværk for, at 

forstå hvilken indflydelse challengeboardet har på projektgruppen. 

3.4 Computer Supported Collaborative Learning og Joint Problem Space 

I artikelen “The construction of shared knowledge in collaborative problem solving” (Roschelle 

& Teasley, 1995) har Roschelle og Teasley forklaret CSCL. Forskningen har på nuværende 

tidspunkt eksisteret i to hovedspor, hvor den ene tilgang har fokuseret på resultatet af kollaborativ 

læring, som eksempelvis den videns akkumulation studerende tilegner sig ved at få adgang til nye 

videns domæner, som de ellers ikke havde tilgang til. Den anden tilgang, som Roschelle og Teasley 

er hovedkomponent i, fokuserer ikke så meget på læring, men nærmere på den kollaborative 
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læringsprocesser som involverer koordinering og synkronisering mellem parterne, som vi 

eksempelvis finder i problembaseret læring. (Teasley 1995:70). Artiklen udforsker interaktionen 

mellem studerende i forhold til fænomenet “Joint Problem Space”, hvilket består af en en række 

emergerende, socialt-forhandlet intersubjektive videnselementer, som eksempelvis mål, 

problembeskrivelse og problemløsning, hvilket danner et solidt vidensgrundlag. Analysen viser, 

hvordan et vidensgrundlag og mening konstrueres i problembaseret projektarbejde gennem social 

interaktion og social forhandling og ved hjælp informationsteknologiske redskaber. Ifølge 

Roschelle og Teasley så kan dette “Joint Problem Space” konstrueres ud fire intersubjektive 

videnselementer: (a) mål, (b) beskrivelse af problemets status, (c) overblik over forskellige 

tilgange til at løse problemstillingen, (d) associationer der sammenknytter målene, problemet og 

problemløsningen (Teasley 1995: 5).  

Delkonklusion 

På baggrund af dette vil vi se på, hvordan challengeboardet kan hjælpe de studerende med at skabe 

dette vidensgrundlag og dermed se på, hvordan challengeboardet hænger sammen med 

etableringen af et “Joint Problem Space”.  

Kapitel 4: Metode 

Vi vil i det følgende afsnit redegøre for TRIN-modellen og CSCW som metodisk tilgang.  

 

4.1 TRIN-modellen 

Vi tager udgangspunkt i Niels Jørgensens tekst Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en 

teknologis indre mekanismer og processer (2018) til at beskrive trin 1, 2 og 4 i trin-modellen. Vi 

har afgrænset os til disse trin, fordi de knytter sig til de teknologiske mekanismer og processer i 

stedet for de socio-tekniske forhold, som udvundet gennem undersøgelse af utilsigtede effekter 

eller barrierer for udbredelse af innovationen. 

  

 

Trin 1: Teknologiens indre mekanismer og processer 



Humanistisk Teknologi 2. Semester      SDG Challengeboard 

 S2024791261 

21 af 59 

Indledningsvis giver man et overblik over teknologiens indre mekanismer og processer, hvilket er 

de centrale funktioner og elementer, som medvirker til at teknologien tjener sit formål. De indre 

mekanismer er defineret således:  

 

”Det eller de centrale principper ved en  teknologi, som bidrager til at opfylde teknologiens 

formål” -  (Jørgensen 2018:6).  

 

Trin 2: Teknologiske artefakter 

I trin 2 redegør man for de teknologiske bestanddele eller artefakter, som det samlede teknologiske 

redskab består af. Teknologiske artefakter adskiller sig fra naturlige genstande ved, at de er 

menneskeskabte, og derfor er manipulerede og transformerede naturlige og sociale ressourcer, som 

eksempelvis viden og arbejdskraft (Jørgensen 2018:7). De teknologiske artefakter defineres 

således:  

 

“Et teknologisk artefakt er et artefakt, som har en teknologisk funktion.” 

-  (Jørgensen 2018:7) 

 

Trin 4: Teknologiske systemer 

I trin 4 undersøger man et samlet teknologisk system fremfor at fokusere på en enkelt teknologisk 

artefakt. Teknologiske artefakter, som eksempelvis vindmøller, befinder sig et større netværk eller 

system af andre artefakter. Eksempelvis er vindmøllerne tilknyttet et større el-netværk, så de kan 

levere elektricitet til husstande eller oplagres til senere anvendelse. Mens vi i trin 2 kiggede på de 

enkelte indre bestanddele i en teknologisk artefakt, så kigger man i trin 4 på, hvordan denne  

artefakt indgår i en større og interdependent sammenhæng med andre teknologiske artefakter 

(Jørgensen 2018:8).  

 

4.2 CSCW metode 

Idéen om de seks C’er som nævnt tidligere, er først og fremmest baseret på Leadbeaters we-think 

teori (Hansted 2016:194). Hansted argumenterer i den anledning for at modellen er ufuldstændig 

idet, den mangler et element om anerkendelse. Her kan man også låne fra latin og spørge qui bono. 

Ikke set ud fra det kritiske spørgsmål om, ad hominem, men snarere set ud fra et spørgsmål om 
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hvem der får lov at stå som afsender, for et fælles stykke arbejde. En problematik der også leder 

op til en større diskussion om et tillidsdilemma mellem akademiker og virksomhed. Hvem har 

intellectual property (IP), var det idémageren/problemfinderen eller problemløseren? Det er ifølge 

Hansted et aspekt der skal gennemsigtiggøres og opklares ikke bare i starten af en sådan process, 

men skal tages op til overvejelse undervejs som der dukker nye utilsigtede effekter og 

konsekvenser op (Hansted 2016: 200).  

 

 

Bilag 8 
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4.2.1 Core 

Core handler om at undersøge sagen eller problemstillingen til bunds og finde ud af hvad præcist 

problemstillingen tager rod i, og hvilke elementer der forårsager denne effekt. Hansted beskriver 

det selv ved følgende beskrivelse  

”Kernen (core) udgør således et udgangspunkt, et ’frø’, hvorudfra man kan starte den kollaborative 

samskabelsesprocess.” – (Hansted 2016: 200).  

Det er principielt set det samme Roschelle og Teasley beskriver i deres definition af Joint-Problem-

Space (JPS) (Hansted 2016:195) (Roschelle & Teasley 1995:70). Det handler altså om at skabe et 

fælles rum hvor deltagerne kan forstå problemstillingen, og har en fælles vision om at ændre eller 

løse en sådan konflikt. 

I løbet af RUCs projektforløb podes denne tidlige fase med problem-finding gennem oplæg fra 

undervisere, vejledere og andre interesseorganisationer, der hver især giver deres bud på hvordan 

man kunne opstille en given problemstilling og yder forslag der forsøger at løse netop dette. De 

studerende vurderer dernæst individuelt om hvorvidt de besidder et fælles JBS med vejlederen 

eller om de har eller oplever et andet, for dem, mere presserende problem som de i højere grad 

ønsker at undersøge. Dette problem undersøges i grupper, og der brainstormes frem og tilbage på 

kausaler til problemet og hvordan disse kunne udredes. Det er ifølge Roschelle og Teasley faktisk 

her at første kollaborative øvelse indtræder (Roschelle & Teasley 1995: 70) og ifølge Vinton Cerf 

en af de mest produktive arbejdsmetoder (Cerf 2014). 

 

4.2.2 Connect 

Årsagen til at vi har valgt at undersøge dette som det næste kerneelement skyldes RUCs håndtering 

af gruppearbejde. På RUC bedes de studerende brainstorme idéer til projektopgaver, og dernæst 

danne grupper og eventuelt subgrupper af disse, til hensigt at i dybdegående undersøge korrelation 

og kausalitet af disse effekter. De sociale netværk de studerende bedes indgå i starter således i en 

tidlig fase.  

Connect-fasen skal i forbindelse med RUC forstås i to faser; 

Først og fremmest skaber man som studerende en forbindelse til indehaveren af problemstillingen. 

Det vil altså sige hvem der har fundet ud af problemet, det kan være virksomheder, vejledere, 
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interesseorganisationer eller som typisk andre studerende4[1]. De studerende begynder på baggrund 

af JBS eller en fælles målsætning at indgå i grupper af akademiske fællesskaber. Hvis der herefter 

er nok interesserede, kan disse grupper overgå til næste del af connect-fasen. Dog af praktiske 

hensyn på RUC, indskrænkes antallet af medlemmer i en gruppe og der dannes i stedet to grupper. 

Det kan dog godt være en god idé at føre en simultan udviklingsproces. Da der er tale om to 

heterogene grupper, vil løsningen sandsynligvis ikke være den samme alligevel. Det kan også være 

en god ide at lade de to grupper sparre med hinanden, og derved opnå en endnu højere indsigt 

(Nissen et.al.  2014:2). 

Herfra kan næste del af connect-fasen finde sted. Denne del går ud på at undersøge hvilke 

eksisterende teknologier inden for feltet der i forvejen måtte være og hvilke kombinationer der 

kunne føre til ny viden eller andre former for innovative løsninger (Hansted 2016:197). Roschelle 

og Teasley ville beskrive det som at kreere det rum eller space hvor denne vidensdannelse kan 

finde sted (Roschelle & Teasley 1995:75). Her er internettet nok et af de stærkeste 

værktøjer(Hansted 2016:197).  

 

Internettet giver netop mulighed for at forbinde sig selv og blive forbundet med et utal af aktører, 

der alle indgår i andre netværk. Connect fasen går altså helt kort ud på at skabe en kommunikativ 

forbindelse til ny viden Dette kan ske gennem en sparring (kollaborativ) eller en overførsel af 

viden (kooperativ). I den initiale fase, vil der ofte derfor indgå CSCL, der langsomt som de 

involverede parter opnår et internt fælles niveau af viden i gruppen , danner et fundament for et 

udgangspunkt med yderligere forudsættende præcisering (Nissen et. al. 2014: 2).  

 

4.2.3Collaborate  

Kollaborationsdelen handler i dette trin om at brainstorme og dele idéer frem og tilbage mellem 

deltagerne af projektet (Cerf, 2014), altså det gensidige engagement af de involverede parter med 

hensyn til at løse en fælles målsætning sammen. 

 

4 Det er her vi støder på første problem om hvem der besidder den intellektuelle ejendom IP, er det agenten der først 

opdager problemet eller agenten der finder en problemløsning og følger den til dørs, alt dette og mere, vender vi 

tilbage til i et senere afsnit.  
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Måske endnu vigtigere er det nødvendige forarbejde for at skabe et godt kollaborativt arbejde, 

hvor der unægtelig hører noget koordinering til; om så det er at mødes fysisk, skal der stadig gøres 

noget forarbejde i form af at aftale tid, sted og dato at mødes, sikre sig at der er de essentielle 

fornødenheder, eller i disse epidemiske tider at downloade den korrekte webbrowser til 

videokonferencer med skærmdeling osv. Man kunne evt. her overveje at tilføje et syvende C, til 

koordinering. Da arbejdet der går forud for succesfuld kollaboration i dets aktive fase med den 

største ydeevne, er signifikant (Koschmann 2006). 

 

4.2.4 Contribute 

Denne del af fase handler om at gå kritisk til værks. Her er selvkritik et lige så vigtigt værktøj som 

kildekritik. Fasen omhandler de heterogene grupper der indgår i kollaborationen. Hvilke 

intentioner har de, og hvem er de? Har man eksempelvis inkluderet interesseorganisationer bør 

man i den anledning overveje hvor troværdige de er som kilder (Hansted 2016: 196). Har man 

valgt samarbejdet med disse, kan man i stedet forsøge at undersøge om hvorvidt opgaven bærer 

præg af en gennemgående hjemmel der kunne skabe risici for potential bias. Desto mere kompleks 

opgaven desto sværere vil det være at gøre dette på overskuelig manér.  

 4.2.5 Create 

”A mass of contributions does not amount to anything unless together that creates something 

ordered and complex” – (Leadbeater i Hansted 2016: 198).  

Create-fasen er måske den allervigtigste fase, selvom det kan virke åbenlyst. Da det at samle hoved 

og hale kan være en udfordring i sig selv. Når man arbejder med så komplekse problemstillinger, 

der ikke entydigt vil have et binært succeskriterie, kan man sagtens finde frem til en løsning på en 

problemstilling som ikke er optimal. Hertil kan man også hurtigt selv blive farvet i frygt for at 

gennemgå hele processen igen, og dermed forværre produktiviteten. Derfor søger mange i den 

anledning at opnå en mere agil innovationsprocess også kendt som SCRUM (SCRUM 2020). 

Især med komplekse systemer i heterogene grupper, hvor individuelle agenter vil have forskellige 

evner inde for forskellige akademiske, erfarings- og tekniske discipliner der hver især giver dem 

en know-how og komparativ fordele for forståelse af disse komplekse systemer. Det kan 

eksempelvis være dyrt at få en applikation produceret hvis ingen i gruppen kan finde ud af at kode, 
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og endnu dyrere når man i slutningen af processen, finder ud af, at den løsning man har fundet 

frem til, kunne have været lavet på en mere optimal måde. 

 4.2.6 Credit 

Hansted argumenterer for en tilføjelse til Leadbeaters model ud fra et ønske om en klar afsender 

(Hansted 2016:200). Et ønske om anerkendelse er forståeligt set ud fra en forskers perspektiv, da 

undersøgelser har vist at mangelfuld forskning skaber et markant fald i brugen af tidligere 

offentliggjort arbejde (Dizikes, 2017)Dette betyder ikke kun at forskere der ikke bliver citeret 

risikerer at blive tilgodeset, hvilket dermed kan medføre at de går glip af eventuel troværdighed. 

Det kan også betyde at forskere, hvis navn kommer på en videnskabelig artikel med mangelfuld 

videnskabelig metodisk procedure, potentielt sætter egen troværdighed over styr.  Dette fænomen 

er ikke uvant i akademiske kredse og kan skade en forskers renomé og potentielt set et nuværende 

eller fremtidigt arbejde. Derfor er det fra starten af helt essentielt at sikre gennemsigtighed, hele 

vejen igennem arbejdet (Dizikes, 2017). Er forskningen blevet sponsoreret af en virksomhed, en 

interesseorganisation, eller kunne de studerende der udfærdiger opgaven eller artiklen have en 

gevinst ved at komme frem til et specifikt resultat. Derudover vil der internt i det samarbejdende 

kollaborativ være incitamenter for individer til at foretage ‘nemme’ løsninger hvis ikke de står 

direkte på som afsender og deres eget renomé dermed ikke er på spil. 
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Kapitel 5: Præsentation af interviews 

 

5.1 Det kvalitative forskningsinterview 

Vi benytter os af det kvalitative forskningsinterview, fordi vi ønsker et indblik i informanternes 

holdninger omkring at anvende challengeboardet og kollaborere med virksomheder. 

Forskningsinterviewet giver et kvalitativt indblik i informanternes livsverden og dermed deres 

subjektive indtryk af at arbejde med et informationsteknologisk værktøj til at supplere deres 

problembaserede projektarbejde (Riis 2005:99). Vi har i løbet af projektet foretaget tre interviews 

med nogle RUC studerende, fordi de er indforstået med det problembaserede projektarbejde, 

hvilket danner et godt udgangspunkt for, at spørge dem om kollaboration, samarbejdsmuligheder 

og anvendelsen af informationsteknologiske redskaber. Derudover har de i forvejen kendskab til 

brug og anvendelse af Thirdroom, hvorfor det ikke virke uvant at anvende en sådan portal. 

 

5.1.1 Interviewstruktur 

Vi har taget udgangspunkt i det semistrukturerede interview, fordi vi gerne vi gerne vil give 

informanten mulighed for at snakke forholdsvist frit ud fra spørgsmål. Formålet med dette, er at få 

et dybere indblik i informantens tankestrøm og subjektive holdninger. Det har derfor været vigtigt 

for os, at skabe en fin balance mellem spørgsmål og taletid til informanten for ikke at tabe nogle 

vigtige pointer som informanten kunne komme med. I løbet af interviewet følger vi derfor ikke 

interviewguiden nøjagtigt og stiller spørgsmål i formaliseret rækkefølge. Vi giver os plads til at 

stille relevante, uddybende og åbne spørgsmål, hvilket gør det mere til en samtale frem for et 

formaliseret interview (Kvale 1997:19). 

 

5.1.2 Operationalisering 

I forbindelse med besvarelsen af problemformuleringen har det været nødvendigt, at 

operationalisere nogle teoretiske begreber og gøre dem målbare. Ofte vil teoretiske begreber være 

abstrakte og uklare for informanten. Det er derfor nødvendigt, at oversætte og transformere 

begreberne til hverdagssprog og forplante dem i en forståelig spørgsmålskonstruktion, hvilket 

senere kan bearbejdes som empirisk data til analysen. (Harboe 2013: 149). I løbet af projektet har 

vi taget udgangspunkt i en række begreber, som inkluderer social orden, koordination, og joint 
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problem space. Vi har primært valgt begreberne, da det er centrale og teoretiske fænomener 

indenfor aktør netværksteori og computer-supported kollaborativ læring. 

5.1.3 Interviewguide 

Social orden - Hvilken type samarbejde ville du foretrække med en virksomheder? 

Tæt kollaboration eller en stærkt arbejdsdeling?  

- Hvilken type samarbejde ligger hjemmesiden op til?  

- Hvilke udfordringer tror du der er ved at samarbejde med en 

virksomhed, som du stødt på via et challengeboard?  

- Vil du foretrække i dine projekter at arbejde med din egne projektidéer 

eller kollaborere med en virksomhed under FN’s verdensmål og 

hvorfor? 

Koordination - Hvem forestiller du dig skal koordinere samarbejdet?  

- Og i hvilken grad forestiller du dig at denne koordination kunne foregå 

over challengeboardet? 

- Hvordan håber du og, hvordan forestiller du dig at jeres 

kommunikation foregår? 

- Hvem skal anerkendes for det endelige produkt? 

- Hvem er ansvarlig for det endelige produkts tilblivelse og 

implementering 

- Du har måske dine egne løsninger, men virksomheder kan have en 

bestemt idé, hvordan finder i en fællesløsning?  

- Hvordan kommer man på bølgelængde? 

- Hvem skal være den kompromissøgende agent i en sådan interaktion? 

Joint  

Problem  

Space 

- Når du møder en ny problemstilling i din projektgruppe, hvordan opnår 

du så viden om problemstillingen før du vælger at tackle den?  

- Hvordan opbygger du viden omkring problemstilling?  

- Kan du forestille dig at virksomhederne hjælper dig? Eller at du 

umiddelbart kun læser om det på challengeboardet og derefter går din 

egen vej? Eller at din viden opstår i samspil med andre? 
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5.2 Baggrundsinformation om informanterne 

Ingen af vores informanter ønskede at opgive deres køn, Vi har givet dem numre for at sikre deres 

anonymitet.  

Informant 1. Er 23 år gammel og studerer Humanistisk teknologi på RUC, på 4. Semester.  

Informant 2. Er 24 år gammel og studerer Naturvidenskabelig bachelor på RUC, på 6. semester 

Informant 3. Er 25 år gammel og har læst Samfundsvidenskabelig bachelor på Roskilde 

Universitet.  

 

5.3. Analyse af Interviews 

“Analysen kan også i forskellig grad indbygges i selve interviewsituationen” (Kvale 1997:177). 

En metode vi har forsøgt, omend dog kun i minimal grad, for at opsummere informantens 

udtalelser eller for at få præciseret en mening ved at stille uddybende spørgsmål. En 

interviewanalyse har til formål at afdække en mening med et spørgsmål, og derved eksplicitere de 

forudsætninger der ligger til grunds for den sindsopfattelse udtrykt, eller den mening holdning 

eller standpunkt der implicit måtte ligge mellem linjerne (Kvale 1997:177).  

 

5.3.1 Informant 1 

Informant 1 udtaler en klart mening om tillid som udslagsgivende for et godt samarbejde. Den 

adspurgte person eftersøger også en upartisk tredjepart til at koordinere kommunikationen mellem 

agenterne. Informant 1 ønsker også bedre muligheder for kommunikation over siden, men 

forestiller sig alligevel at kommunikationen lige så vel som over Thirdroom, kommer til at udspille 

sig over andre kommunikationsmidler generelt. Det forstås at informanten er bekendt med diverse 

medier til kommunikative anvendelser og informanten virker i den anledning ikke til at være berørt 

af ikke at være i samme rum, da informanten alligevel forestiller sig at skulle arbejde med 

internationale organisationer fremadrettet. I forbindelse med spørgsmålet om anerkendelse udtalte 

informanten at; 

“Der skal være lige så meget værdi i at være kollaborator som der skal i at være virksomhed” 

 - Informant 1. 
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Hvilket tilkendegiver informantens initiale ønsker om indbyrdes tillidsforhold agenterne imellem.  

 

5.3.2 Informant 2 

Informant 2 efterspørger til at starte med en kooperativ arbejdsfordeling mellem virksomhed og 

studiegruppe, “Altså det fede ville jo være hvis der var helt konkrete arbejdsopgaver, hvor jeg 

kunne løse et reelt problem” og fortsætter med et ønske om ikke bare at foretage en opgave for at 

proforma men i stedet for “at gøre en forskel i verdenen”. Her udviser informanten et ønske om et 

gensidigt gavnende forhold intern i den professionelle relation, hvilket spiller fint overens med 

vores teori om Groupware (Grudin 2014, s. 2). Ifølge Paine og Lee er det netop den distinktion 

mellem kooperation og kollaboration, der sætte på spidsen. Da vi spurgte informanten om hvilken 

type samarbejde personen håbede på at kunne opnå med hjemmesiden, blev svaret en efterspørgsel 

på et reelt samarbejde, som kan være svært da “verdensmålene kan være meget brede og er vagt 

definerede” Et problemstilling der vil blive diskuterede yderligere i diskussionsafsnittet senere i 

opgaven, men ikke desto mindre en valid pointe. 

Et ønske fra informanten er desuden en mere brugervenlig guide til brug af SDG challengeboardet 

for førstegangsbrugere.  

 

Da informanten blev spurgt om hvorvidt det var at foretrække at arbejde med en virksomhed i 

forhold til at egenhændigt at prøve at løse et SDG mål ud fra egne projekt idéer svarede 

informanten “Der ville jeg helt klart foretrække tæt samarbejde med en virksomhed, fordi der 

måske så ville være en større viljestyrke til at udføre det her filantropiske mål.”. Endnu en gang 

understreger informanten en ønske følelse om at gøre en forskel, hvilket igen spiller overens med 

Teorien om et JPS, mellem virksomheder og studerende, især med klimaet for øje som det bliver 

understreget senere i interviewet. Da vi spurgte om hvorvidt og til hvilken grad den studerende 

kunne forestille sig at benytte challengeboardet til den fremtidige kommunikation mellem 

studiegruppe og virksomhed svarede Informant 2; “Jeg tænker i hvert fald den første kontakt, der 

er det jo helt oplagt, men i forbindelse med at få et workflow sat op, der tror jeg virkeligt at det er 

svært at få nedsat nogle faste rammer… Så det kan være fedt til den første kontakt...” 

Challengeboardet skal i den anledning have opsat en bedre chatfunktion mellem de involverede 

agenter, eller finde sig til rette med ‘blot’  at være den initiale kontaktflade. Da vi spurgte 

informanten ind til et utopisk kommunikationsforhold agenterne imellem. Blev vi heller ikke 
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overrasket over svaret; “... Det allerfedeste ville jo være at få en kontorplads så man kunne være 

en del af projektet helt ind i kernen.” og uddyber med “Jo mere integreret i en virksomhed man 

kan blive, desto mere reelt ville det føles at udføre de her projekter for dem.”  

 

Her er der flere teorier der gør sig gældende, både ift til. CSCW teorien der trækker på Leadbeaters 

‘core’ begreb om at dele en problemstilling, men også problemstillingen med den 

fysisk/geografiske lokation af samarbejdet, dette spiller ind i Johansens Space-Time matrice, som 

det også benævnes;  

 “Collaborative work at a distance will be difficult to do for a long time, if not forever”  

 - Olson and Olson (citeret i Lee & Paine 2015, pp. 184) 

 

Da den adspurgte blev interviewet omkring anerkendelse eller Credit som Hansted beskriver det. 

Gav informanten udtryk for at der ikke kan opstille en generel klar guideline for emnet, i 

forbindelse med IP.  

“Gode idéer kan være billige, hvis man ikke kan føre dem ud i livet”. - Informant 2. 

 

I forbindelse med det interne magtforhold mellem de heterogene agenter, hvor der kan opstå 

uenigheder, mener informant nummer to at det i høj grad afhænger af hvilket forhold 

kollaborationen er indgået under. Er der tale om et projekt eller en opgave de studerende bedes 

løse på en specifik måde, kan det være svært for en virksomhed at være kompromissøgende 

grundet en begrænsning af finansielle midler. Og at man som ‘arbejdstager’ opnår mest relevant 

erhvervserfaring ved at indgå i et kompromissøgende samarbejde. 

 

5.3.3 Informant 3 

Informant 3 finder at for komplekse problemstillinger er “kollaboration det der skaber det 

stærkeste endelige produkt” Informant 3 finder det essentielt med en forventningsafstemning i 

samarbejdets tidlige fase især, men også hele vejen igennem for at sikre strømlining og at løsningen 

studiegruppen måtte finde frem til også var i stil med hvad virksomheden ønskede, og dermed 

sikre rentabilitet. Informant 3 ønskede et gensidigt engagement mellem agenterne. (Koschmann 

2004 : 70) 
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Kapitel 6: Teknologisk Analyse 

Trin 1: Indre mekanismer og processer 

Formålet med det følgende afsnit er, at redegøre SDG-challengeboardets indre mekanismer og 

processer, som bidrager til hjemmesidens overordnede virke. Først er det dog nødvendigt, at 

klargøre challengeboardets hovedformål. Hjemmesiden har et mål om, at facilitere et tværfagligt 

samarbejde med SDG’erne mellem studerende, forskere, organisationer og virksomheder, hvor de 

kan bidrage med projektideer, viden og ressourcer. På hjemmesiden skal brugerne derfor være i 

stand til at uploade og se forskellige udfordringer inden for FN’s verdensmål. Dette bliver muligt 

ved, at organisationer, forskere og virksomheder kan uploade og gemme bestemte projektideer på 

hjemmesiden, som de studerende senere kan tilgå på et senere tidspunkt i en brugervenlig 

brugergrænseflade.  Dette bliver muligt ved hjælp af tre centrale mekanismer: (1) brugere kan 

uploade tekst og billeder der beskriver en given problemstilling, (2) disse problemstillinger 

gemmes i en elektronisk database, og (3) problemstillingerne kan tilgås på hjemmesiden i en 

oversigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenstående billeder er fra vores udvikling af challengeboardet, viser hvordan brugerne kan tilgå 

forskellige problemstilling ved at trykke på de forskellige challenges og verdensmål, submit 
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formen viser den form, som brugerne skal udfylde for at uploade en challenge til vores database, 

og det sidste billede viser vores programmerings bibliotek, hvor har filer i CSS, HTML, Javascript 

og PHP.  

 

 

 

Trin 2: Teknologiske artefakter 

Afsnittet vil kortfattet beskrive de teknologiske artefakter, der indgår i udviklingen og 

vedligeholdelsen af en hjemmeside, som SDG-challengeboardet. Vi har i løbet af projektet selv 

lavet en prototype af SDG-challengeboardet på en privat server, så den kun er tilgængelig for os. 

Formålet med dette var at opnå en klar forståelse for det teknologiske system og de involverede 

teknologiske artefakter. Derigennem ved vi, at de væsentligste teknologisk artefakter bag 

udviklingen af web applikationer er følgende: Wordpress, databasen (MySQL) og web hosting 

services.  
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Wordpress er det primære udviklingsværktøj bag hjemmesiden. Det er et open-source værktøj, der 

er anvendt på 35% af alle hjemmesider og web applikationer verden over, og det tillader brugere 

at bygge hjemmesider på en effektiv og billig måde. Wordpress har en række faste og 

tilpasningsdygtige designs til hjemmesider, som brugerne frit kan anvende. Til trods for dette, så 

har vi udviklet challengeboardet fra bunden med programmeringssprog, som eksempelvis PHP, 

CSS og HTML.  

 

Indbygget i Wordpress er en database ved navn mySQL. MySQL organiserer data og oplysninger, 

som eksempelvis projektbeskrivelser og billeder, i tabeller og kolonner på en overskuelig facon. 

Den bagvedliggende teknologi, som muliggøre kommunikationen mellem databasen og 

brugergrænsefladen er det man kalder “Hyptertext Transfer Protocol Methods” eller HTTP-

methods. Grundlæggende består dette i, at mellem grænsefladen og databasen foregår der en to-

vejs udveksling af information og oplysninger. Kommunikationen kan inddeles i “post” og “get” 

requests, hvor post requests er ansvarlig for at uploade oplysninger til databasen, og “get” requests 

henter oplysningerne og viser dem på hjemmesiden. På challengeboardet lagrer vi tekst og billeder 

om bestemte problemstillinger og kategoriserer dem ud fra, hvilken af de 17 verdensmål, som den 

behandler.  

 

For at hjemmesiden skal være kørende og tilgængelig på internettet, så kræver det at man uploader 

sine filer, som inkluderer sine PHP scripts, Javascripts, Wordpress-installation, stylesheet og 

HTML-kode til en online web hosting service. I vores tilfælde har vi kørt hjemmesiden på en lokal 

server via XAMPP. XAMPP er et open-source software program, der er udviklet af Apache 
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friends, og gør at din egen computer kan fungere som server fremfor en remote server. Til gengæld 

i normale tilfælde anvender man en online web hosting service, hvor man køber plads på en remote 

server, hvor man lagre alle filer fra din hjemmeside.  

 

Trin 4: Teknologiske system 

Teknologiske artefakter er ofte en del af et større teknologisk system. Mens vi i trin 2 har fokuseret 

på de enkelte artefakter vil vi de følgende afsnit redegøre for det samlede teknologiske system, og 

dermed redegøre for system arkitekturen bag SDG-challengeboardet. Vi har inddraget modellen 

“Web Application Architecture” for at vise, hvordan hjemmesiden er bygget op.  

 

Enhver webapplikation består af en 

front-end og back-end. Front-enden 

er den brugergrænseflade som 

brugeren interagerer med i deres 

browser. I dette tilfælde er det SDG-

challengeboardet, hvor brugerne kan 

uploade eller gennemse projekt 

ideer. I backenden har vi databasen 

og serveren, hvor oplysninger og 

informationer lagres. Backenden 

kommunikerer med frontenden ved hjælp af HTTP-methods. 

 

6. 1 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående kan vi konkludere det følgende: hovedformålet med challengeboardet, 

fra et teknisk perspektiv, er at (1) brugere kan uploade tekst og billeder der beskriver en given 

problemstilling, (2) disse problemstillinger gemmes i en elektronisk database, og (3) 

problemstillingerne kan tilgås på hjemmesiden i en oversigt. For at dette er muligt, skal de følgende 

artefakter være tilstede: (1) wordpress, (2) databasen, (3) web hosting. Derudover redegjorde vi 

for system arkitekturen, som består af en frontend, backend og HTTP-methods til at kommunikere 
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mellem brugergrænsefladen og databasen, hvilket får det samlede teknologiske system til at spille 

sammen.  

 

Kapitel 7: Joint Problem Space  

Siden vores formål er at undersøge konstruktionen af fælles viden i et kollaborativt 

problembaserede projektarbejde ved hjælp af et informationsteknologisk værktøj, så det relevant 

at kigge på, hvordan SDG-challengeboardet bidrager til etableringen af dette “Joint Problem 

Space”.  

 

Etablering af et Joint Problem Space 

Forestillingen om etableringen af en fælles forståelse af en problemstilling er væsentligt i det 

problembaseret projektarbejde på RUC, fordi de studerende foretagere længevarende 

forskningsprojekter, hvor de forsøger at forstå, finde løsninger, problematisere eller skabe ny viden 

om en given problemstilling (Petersen 2019: 22). Det problembaserede projektarbejde på RUC 

kan fortolkes som et kollaborativt fagligt samarbejde, hvor der opbygges et fagligt fællesskab 

omkring en problemstilling. Karakteristisk for denne arbejdsprocess er, at der forekommer en tæt 

og sammenvævet og endda interdependent arbejdsstruktur, hvor løsningen af enkelte opgaver er 

dybt afhængige af hinanden, hvilket stiller krav til koordinering mellem arbejderne. Roschelle og 

Teasley understreger i den forbindelse, hvor væsentligt det er alle deler den samme opfattelse, 

erfaringer og vidensgrundlag af problemstillingen for at det kollaborative samarbejde kan lykkes 

og problemstillingen kan blive løst. (Teasley 1995: 81) Hvis dette vidensgrundlag ikke bliver 

etableret, så faldet det kollaborative samarbejde til jorden, eller så oplever man at projektet går i 

forskellige retninger og påvirker problemløsningen negativt.  

 

Dette videnskab grundlag har mange paralleller til “Joint Problem Space”. SDG-challengeboardet 

er naturligvis en projektbank, hvor studerende kan finde projekter indenfor et afgrænset emne, men 

det udgør et informationsteknologisk værktøj, der være med til at skabe et “Joint Problem Space”, 

hvor de studerende kan skabe en fælles forståelse af en problemstilling. Ifølge Roschelle og 

Teasley så kan dette “Joint Problem Space” konstrueres ud fire intersubjektive videnselementer: 

(a) mål, (b) beskrivelse af problemets status, (c) overblik over forskellige tilgange til at løse 
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problemstillingen, (d) associationer der sammenknytter målene, problemet og problemløsningen 

(Teasley 1995, s. 5).  

 

SDG-challengeboardet bygger på FN’s 17 verdensmål og opstiller derfor nogle globale og 

universelle mål som medlemslandene i FN har forpligtet sig til, og vil forfølge i sin lovgivning, 

forskning og politiske agenda. På den måde er målene klart defineret, men det overordnet mål er 

ikke nødvendigvis at løse ét af FN’s 17 verdensmål, men at tackle den specifikke udfordring, der 

forekommer i projektbeskrivelsen på de enkelte udfordringer. Siden de studerende relativt nemt 

kan tilgå disse projektbeskrivelser og udfordringer på hjemmesiden, så kan challengeboardet 

bidrage til fastsætte et overordnet mål for projektgruppen. I en global kontekst, så er 

verdensmålene også med til at etablere et fælles vidensgrundlag og målsætning for medlemsstater 

i FN, og er altafgørende for etablere et globalt kollaborativt samarbejde mellem lande, universiteter 

og nationer.  

Challengeboardet indeholder også en række projektbeskrivelser, der burde forklare situationen 

eller problemet, hvilket kan skabe et indledningsvist grundlag for, at projektgruppen kan danne sig 

fælles forståelse af problemstillingen. Et form for fælles udgangspunkt. Til trods for dette, så burde 

deres forståelse og viden udvikle sig i løbet af projektet, hvilket stiller krav til projektgruppens 

indbyrdes koordination og kommunikation. I forhold til mulige problemløsninger og associationer 

mellem mål, problemstilling og løsning, så kan det kræve en del forudfattede viden og indbyrdes 

diskussion i gruppearbejdet, som yderligere kan suppleres ved hjælp af pensumlitteratur, kurser 

eller hjælp fra virksomhederne. 

Delkonklusion 

Challengeboardet virker som et informationsteknologisk værktøj, der kan supplere de studerendes 

etablering af et “Joint Problem Space”. SDG’erne og udfordringer sætter nogle faste mål for 

projektgruppen, som de kan forfølge i deres semesterprojekter. Dernæst er projektbeskrivelserne 

med til at give projektgruppen et fælles udgangspunkt og vidensgrundlag for at tackle 

problemstillinger. De potentielle løsningsmuligheder og associationer mellem elementer kan 

kræve en del forudfattet viden, men det kan også løses via en kollaborativt process. På den måde 

er challengeboardet med til at facilitere tværfaglig kollaboration internt i projektgruppen gennem 

vidensdeling og etableringen et “Joint Problem Space”, men det kan også facilitere 

samarbejdsmuligheder med en virksomhed.  
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Kapitel 8: Aktørnetværksteori-analyse 

Det problembaseret projektarbejde på RUC udgør en socio-teknologisk analyseenhed. De 

studerende anvender ofte information og kommunikationsteknologiske værktøjer (ICT), som 

eksempelvis moodle, Thirdroom, email-systemer og powerpoints, til deres vidensbaserede læring. 

Det er således vigtigt, at man forholder sig til denne kompleksitet. ANT kigger på interaktionerne 

og relationen mellem menneskelige og ikke-menneskelige aktører, men den kommer sjældent med 

et bud på, hvordan en bestemt teknologi skal adopteres. På trods af det, så er ret relevant at 

undersøge de faktorer der er involveret i adoptionen af en ny teknologi, det er herved muligt se på, 

hvordan man kan forbedre den interaktion og relation, der er mellem aktørerne i netværket.  

 

8. 1 Aktører 

Det computer understøttet projektarbejde på RUC udgør et komplekst netværk af teknologiske, 

menneskelige og sociale elementer. Projektarbejdet består af en række aktører, hvor nogle er 

menneskelige, mens andre er tekniske eller materielle. Nogle af de menneskelige aktører er 

eksempelvis undervisere, forskere, FN, Thirdroom, organisationer, virksomheder, studerende, 

forskning- og uddannelesministeret, politikere m.fl. Hvor nogle af de tekniske aktører udgør 

eksempelvis computere, internettet, challengeboardet m.fl. 

 

8. 2 Computer-understøttet kollaboration i det problembaseret projektarbejde 

I det følgende afsnit vil tage vise, hvordan disse teknologiske og menneskelige aktører er med til 

at påvirke hinanden i etableringen af et fælles netværk.  

 

Fra ANT-perspektiv, så konstrueres meningen bag det kollaborative problembaserede 

projektarbejde ikke ud fra, at se på de enkelte individer i projektarbejdet, men nærmer ved, hvordan 

de står i kontrast til eksempelvis civile mennesker og andre samarbejdsformer. Med andre ord, så 

får det problembaseret projektarbejde mening gennem dets relation og type relation til andre 

teknologiske og menneskelige aktører. Projektarbejde består grundlæggende af en bestemt 

uddannelsesfilosofi på RUC, der foreslår at viden ikke blot skal opremses, men det skal opvejes 

og anvendes på virkelige problemstillinger, hvilket er fastlagt af en række eksperter og senere 

godkendt af forskningsministerium. Derudover, så når man taler om et kollaborativt samarbejde, 
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så sætter det også nogle krav til den type relationer, som de studerende har med hinanden, 

virksomheder og undervisere og disse relationer vil typisk blive influeret af nogle forud etablerede 

sociale normer og værdier, som eksempelvis indføres og læres i den sociale interaktion eller i 

seminarerne omkring det problembaseret projektarbejde. Dette bliver tilmed faciliteret af en række 

informationsteknologiske værktøjer, som eksempelvis moodle og Rhirdroom. På den måde giver 

det ikke mening, at tale om projektgruppen som en isoleret enhed, men som fænomen der opstår, 

influeres og vedligeholdes af bestemte relationer til bestemte aktører. På den måde udgør det 

problembaserede projektarbejde på RUC et netværk af aktører, som konstant vedligeholder og 

influerer hinanden. 

 

8. 3 Stabilitet og Ustabilitet i et nyt netværk 

Til trods for dette, så kan man ofte tale om stabilitet og ustabilitet i et netværk af aktører. Det kan 

være den kollaborative process falder sammen, eller at forelæsninger bliver aflyst pga. en pandemi. 

Der kan være mange årsager til, at et netværk bryder sammen eller er præget af ustabilitet. Specielt 

når man vælger, at adoptere en ny teknologi på studiet, som eksempelvis challengeboardet, så kan 

man opleve at de studerende ikke interesseret i kollaboration og vil hellere følge deres egne projekt 

ideer. Det betyder derfor når man forsøger, at sætte nye aktører i relation til hinanden og udvide 

netværket, og eksempelvis skabe nye normer for forskningen, så opstår normalisering ikke 

automatisk som en følgevirkning.  

 

Eksempelvis har vores informanter givet udtryk for, at challengeboardet lægger op til 

interessekonflikt, hvor de studerende hellere vil arbejde på deres egne præmisser eller forfølge 

egne projekt ideer frem for et kollaborativt samarbejde med en virksomhed under FN’s 

verdensmål. Ligeledes er det ikke altid en virksomheds eller organisations kerneværdi at bidrage 

til arbejdet med FN’s 17 verdensmål. På den måde har challengeboardet nogle udfordringer i 

forhold til at etablere et netværk mellem de studerende og virksomheder. Hovedkernen for, at en 

teknologi kan blive en succes er, at de tiltrække finansiering og brugere, hvilket gør det vanskeligt 

for challengeboardet hvis der ikke er en interesse for det. Så selvom det er muligt for studerende 

at komme i kontakt med virksomheder, på tværs af tidszoner og byer, og dele viden omkring 

problemstillinger, så det ikke sikkert at dette netværk bliver etableret på grund af modstridende 

normer værdier og interesser. 
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Etablering af stabile netværk er ikke en nem opgave. Til trods for dette, så kan teknologiske 

artefakter som challengeboardet godt være et middel til at skabe nye sociale normer og kulturelle 

værdier i det problembaserede projektarbejde, hvilket medfører en højere grad af stabilitet. Når 

man kigger på stabilitet i et netværk eller i en social orden, så er det nødvendigt at spørge, hvordan 

denne sociale orden kan etableres og  kan vedligeholdes. Ifølge Annemarie Mol, så kan 

teknologiske artefakter virke som midler, der kan sikre en form stabilitet i netværket. Det ser vi 

allerede i vores samfund, hvor informationsteknologiske redskaber, som telefonen, er med til at 

præge vores kommunikation og nærvær med andre mennesker på tværs af geografisk placering og 

tid, hvilket skaber en form for stabilitet i et større netværk. Der findes en række måde, som dette 

netværk af aktører i det kollaborative projektarbejde kan etableres og vedligeholdes. Først og 

fremmest så sætter challengeboardet de studerende i kontakt med virksomheder og organisationer, 

hvilket lægger op til en form for koordinering og kommunikationsprocess, der yderligere kan 

forsikre et kollaborativt eller kooperativt samarbejde. Dette foregår ved, at de studerende kan se 

på hjemmesiden, hvem der har skrevet om problemstillingen eller udfordringen og dermed senere 

tage kontakt. Derudover så kan challegeboardet også, som tidligere påvist i analysen, have en 

positivt indflydelse på det problembaserede projektarbejde i kraft af, at det skaber vidensgrundlag 

for alle gruppemedlemmer, siden de relativt nemt kan tilgå oplysninger og viden omkring 

problemstillingen på hjemmesiden. Disse to elementer, kontaktoplysningerne og 

projektbeskrivelserne, er på hver sin måde med at sikre en form for stabilitet i netværket i kraft af, 

at det er med til at organiserer og koordinere den sociale samhandlingen i projektgruppen.  

Delkonklusion 

I løbet af analysen har vi påvist at det kollaborative projektarbejde er involveret i et netværk af 

teknologiske og menneskelige aktører, der konstant er influeret og vedligeholdt af bestemte 

relationer. Til trods for dette, så kan netværksrelationerne være ustabile, hvis de studerende eller 

virksomhederne ikke anvender challengeboardet på grund af eksempelvis modstridende interesser. 

På den anden side, så besidder challengeboardet en række funktionaliteter, som eksempelvis 

kontaktoplysninger og projektbeskrivelserne, som på hver sin måde kan sikre stabilitet i netværket, 

fordi de er med til at organiserer og koordinere handlingsmuligheder for projektgruppen. 

Stabiliteten i netværket afhænger derfor i høj grad af, hvordan de forskellige menneskelige aktører 

vælger at anvende challengeboardet.  
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Kapitel 9: CSCW Analyse af Thirdrooms SDG Challenge Board 

9.1 Core 

Frøet der har spiret idéen om en opslagstavle til Thirdroom, kommer i høj grad fra Thirdroom selv. 

Catja Carlsen som er forperson for platformen hold et foredrag til de 2. semesters studerende på 

Humanistisk teknologi og bidrog med forslaget om at skabe en platform der kunne sammenvæve 

et Joint Problem space virksomheder og studerende imellem, med det krav at det skulle være rettet 

mod at løse FNs verdensmål.  

 

9.2 Connect 

Næste fase foregik i samarbejde med Thirdroom om at anskue problemet fra alle dets sider. En 

sådan sparring med Thirdroom ansatte fandt sted umiddelbart lige efter. Her blev vi udleveret med 

materialer om hvordan Thirdroom ønskede designet således at det var strømlinet med 

hjemmesidens forhenværende design. Dette kom på baggrund af en tidligere projektopgave og ud 

fra et design udviklet og godkendt af Thirdrooms stab (se bilag 9).  

 

Connect-fasen handler om at se på hvilke nye kombinationer der kan føre til ny viden, nye 

innovationer eller nye løsninger på det problem, som er defineret i kernen (Core). I connectfasen 

handler det om at spørge ind til hvordan vi kan skabe rum, som tillader at nye forbindelser finder 

sted. Alting har et udgangspunkt, og i denne fase fremhæver Leadbeater vigtigheden at processen 

starter med en ‘Core’ altså en kerne. Som Leadbeater formulerer det i forskningsinterviewet: 

 “ It is very difficult for people to start collaborating without some core, that someone have put 

in place that says I got something which is promising, but unfinished” (Leadbeater, 

forskningsinterview: 18;10) s195 p. 198. 

Kernen (core) udgør således et udgangspunkt, et ‘frø’ hvorudfra man kan starte den kollaborative 

samskabelsesproces.  
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9.3 Collaborate  

Kollaborationen fandt i højere grad sted mellem medlemmerne i studiegruppen, end den gjorde 

mellem virksomheden og studiegruppen. Dette skylde i høj grad at Thirdroom havde lavet noget 

forarbejde, et design som jo i forvejen var blevet kollaborereret på. På den måde kan man også 

sige at kollaborationen var fuldendt, da de forskellige heterogene grupper netop fik lov til at byde 

ind med hver sine faglige kompetencer. Selve kollaboration processen har da også været lidt haltet 

af ikke at kunne mødes, da dette klart er den mest optimale kollaborationsform. Specielt i den 

tidlige fase af projektet, hvor en visualisering af projektets endelige målsætning er nødvendigt for 

at skabe et JBS.  

 

9.4 Contribute  

Generelt set er der også et højt niveau af Group learning på RUC. Et universitet som derfor vil 

tilgodese POP- og PPL-læringsstrategier. Denne undervisningsmetode har også sine kritikpunkter, 

herunder: Højt niveau af koordinationsarbejde, Ujævn arbejdsfordeling, interne sociale dilemma i 

gruppen. Derudover kan der være mulighed for en specialisering. Specialisering er ikke 

nødvendigvis dårligt, i enkelte tilfælde vil det være fordelagtigt såfremt det hæver det fælles 

niveau.  

Selv interviews foretaget er foretaget af potentielle brugere, og der vi har at gøre med en 

hjemmeside, der primært er rettet mod andre studerende på RUC, er der også herigennem i høj 

grad mulighed for potential bias. Samme gælder meget af den teori der er anvendt. CSCW & CSCL 

er ikke en akademisk disciplin, hvorfor der ligefrem er en overflod af empirisk understøttet teori 

på emnet. Mange af teksterne anvendt i forbindelse med denne opgave er i den anledning også fra 

en anden teknologisk æra. Hvor virkeligheden så helt anderledes ud, end den gør den dag idag, og 

verden stod overfor nogle andre komplikationer. Grundet Covid 19 har bibliotekerne desuden 

været lukket, hvorfor majoriteten af empiriindsamlingen er foregået online. Det er der jo som sådan 

ikke noget i vejen med, men der har været et ønske om at inkludere flere forskellige bøger, som 

ikke har været mulige at opstøve andetsteds. Det er blandt andet også derfor at vi har anvendt både 

teorier indenfor CSCL og CSCW. Antagelsen der ligger bunds for dette tager rod i at RUC’s rektor 

mener at de studerende lærer gennem erhvervsrelateret og projektorienteret arbejde (Leth Hanne 

A. 2016, Nissen et al. 2014: 8). Som group-learning en bred disciplin, og kan skildres mellem 
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kooperativ og kollaborativ, som er to forskellige interaktioner agenterne imellem men utvivlsomt 

til stadighed begge en indlæringsstrategi (Nissen et al, 2014:1). 

 

9.5 Create  

Selve udviklingsfasen i forløbet med vores opgave har ikke båret præg af en gensidig gavnende 

konsekvens, som følge af arbejde, andet end en forhåbentlig opgave. Denne process kan generelt 

vise sig at være sub-optimal da studerende måske ikke har incitament til nødvendigvis at gøre 

deres bedste, men måske bare vil være effektivitetssøgende og blot finde på en hurtig i stedet for 

den optimale løsning og ‘go the extra mile’.  

Dette kan skyldes trivialitet, at de studerende ikke ønsker at gentage arbejdsprocesser, fordi de 

finder dem repetitive. Dette kan også skyldes klassiske problemer som studerende gennemgår; 

andre eksaminer, en forholdsvis stejl learning-curve, i projektets spæde fase, deadlines, og 

eventuelle deltidsjobs, pointen her værende at en fuldtidsmedarbejder, i create fasen, kunne have 

strømlinet sin udviklingsprocess i højere grad.  

9.6 Credit 

Spørgsmålet om anerkendelse lægger op til en større debat om tillid, i forbindelse med vores 

challenge board er der som sådan ikke nogle yderligere komplikationer. De kreative rettigheder 

tilhører Thirdroom og de som har udviklet sidens tiltænkte UI. Vi har som sådan egentligt blot 

udført et arbejde og løst en konkret og klart defineret opgave, som hvis man eksternt havde 

udliciteret en jobbet til en programmør. 

 

9.7 Delkonklusion 

CSCW kan bruges til danne struktur, for et kollaborativt arbejde. Dette finder sted ved, at give 

begge agenter værktøjer, til at sikre klar kommunikation på tværs af discipliner. Samt ved hjælp 

af en gennemsigtiggørlse af den underliggende intention nødvendig for at sikre gensidigt 

engagement gennem stiftelse af et joint problem space. CSCW kan være en fordelagtig 

arbejdsmetode med afsæt i dets åbenhed for multidisciplinaritet da det muliggør heterogene 

agenters indblanding og relevant divers faglig indskydelse. 
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Diskussion 

 

SDG challengeboardet har ud fra vores informanters mening kun en kollaborativ funktion i kraft 

af at det initiere et samarbejde, studerende og virksomheder imellem. Dette kan både vise sig at 

have fordele og ulemper. Først og fremmest er det hjemmesidens primære funktion at skabe nye 

bånd og forbedre, samt skabe nye kommunikationsnetværk mellem studerende og virksomheder. 

Her ville det i allerhøjeste grad være relevant at udspørge en privatejet virksomhed om de fandt 

siden letanvendelig og om de kunne se sig selv bruge siden.  

 

Dernæst såfremt at den initiale kommunikationsform (læs Thirdroom) kan tændes gnisten for et 

eventuelt tæt samarbejde fremadrettet har siden vist sig brugbar. Kollaboration foregår bedst i 

samme rum, på samme tid. (se bilag 1 for Robert Johansen’s Matrix Lee & Paine 2015, Cerf V. 

2014).  Dette kan dog vise sig at være en uforsvarlig handling som sundhedsstyrelsen fraråder  i 

en tid som denne (Covid 19 epidemi). Heldigvis er der kommet flere og flere teknologiske 

løsninger der langt hen ad vejen kan afhjælpe disse miskommunikations barriere der måtte være.  

 

Denne omvæltning fra normen kræver dog en ændring i adfærdsnormer både for studerende og for 

virksomheder. Der kan for studerende som virksomheder være en stejl learning-curve forbundet 

med denne omvæltning, og det kan for store kommunikationsdrevne virksomheder være forbundet 

med store omkostninger.  

CSCL, PPL, POP og group-learning er blot en af mange læringsstrategier. Den optimale 

læringsstrategi kan varierer fra elev til elev, og vil for nogle ikke være gavnende. CSCW som det 

er foreslået af RUC, selv og thirdroom vil inkludere nogle trivielle arbejdsopgaver som kan virke 

demotiverende for den studerende og derigennem mindske det personlige niveau af engagement. 

Dette kan medføre at den studerende er villig til at ‘springe over hvor gærdet er lavest’ på 

bekostning af virksomhed. FN’s verdensmål er en resolution er dermed uden politisk indgribende 

konsekvenser såfremt de ikke overholdes. Derudover er disse SDG’ goals enormt vagt definerede, 

og uden klare målsætninger for egentlige løsningsforslag. Dette Janus ansigt kan komme til syne; 

både ved at virksomheder kan lukrere på gratis arbejdskraft, og på skjulte agendaer som ikke 

oplyses for udfordringstageren.  
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Løsningsforslag kan være sup-optimale. Når virksomheder vælger at kollaborere med studerende 

vil det for virksomheden typisk ikke være forbundet med omkostninger at samarbejde, medmindre 

dette eksempelvist er dyrt i materialer eller virksomhedsindkøbte artefakter. Der kan dog godt være 

en omkostning for de studerende i kraft af at de fx. Kunne have en deadline for aflevering af en 

opgave, med et klart defineret løsningsforslag. Uanset den initiale kvalitet af idéen. Her ses også 

en stigende tendens til at anvende SCRUM-metoden(google trends 2020) til software udvikling, 

fordi den er mere agil og hurtigere tillader mulighed for evaluering og revision(SCRUM 2020). 

 

Da vi endnu ikke er forskerstuderende har vi som  bachelorstuderende eller undergraduates ej 

heller et incitament til at blive påvirket af et mangel på anerkendelse på over Thirdrooms portal. 

Dog set i en bredere forstand er det helt essentielt at der er gennemsigtighed i forhold til 

anerkendelse og ejerskab over den udvundne viden eller udviklede teknologi i forlængelse af et 

foretaget kollaborativt arbejde.  

I forbindelse med ANT analysen af menneskelige ageren i dets omkringliggene netværk ville det 

i den forbindelse være oplagt, at foretage et etnografisk studie i fremtiden for at dykke dybere ned 

projektgruppens koordinering, organisering og den interaktion, som de studerende har med 

hjemmesiden. Man ville hermed eftervise, om challengeboardet besad de nødvendige teknologiske 

egenskaber til etablere en kultur for, at de studerende kan foretage forskning der bidrager til 

arbejdet med FNs verdensmål, men det ville i høj grad afhænge af, hvordan de studerende valgte 

at anvende challengeboardet og indrette deres semesterprojekter herfor.  

 

Konklusion 

I løbet af projektet har vi forsøgt, at besvare problemformuleringen “Hvordan kan Thirdrooms 

SDG Challenge board, hjælpe til at skabe det " joint problem space", som skal til for at facilitere 

computer-supported collaborative work og hvordan støtter det op om RUC´s vision og 

læringsmål?”  

 

Først og fremmest har vi foretaget en teknologisk analyse af challengeboardet, hvor vi har kigget 

på teknologiske artefakter og softwarens systemarkitektur. Måden challengeboardet er opbygget 

på med at brugere kan dele projekt ideer inden for verdens målene, hvilket er faciliteret ved hjælp 

af MySQL database og HTTP-methods, så kan hjemmesiden hjælpe med at skabe et “Joint 
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Problem Space”, hvilket etablerer det nødvendigt vidensgrundlag for kollaborativt arbejde. En 

fælles forståelse af en problemstilling er en forudsætning for et kollaborativt samarbejde. Her var 

det primært projektbeskrivelser af verdensmålene som var med til etablere et fælles 

vidensgrundlag. Til trods for dette, så kræver det, ligesom vores informanter gav udtryk for, at 

dette vidensgrundlag udvides i løbet af projektet for at man kan komme med en passende løsning. 

Dette kan ikke alene gøres ud fra challengeboardet, men vil ofte kræve en videre interaktion og 

koordinering mellem gruppemedlemmer og organisationer, specielt når man arbejder med 

komplekse problemstillinger. Herunder kiggede vi på nogle potentielle barrierer og 

passagepunkter, for at denne form kollaborativ problembaseret projektarbejde kunne blive en 

virkelighed. Her foretog vi en ANT-analyse, hvor vi forsøgte at påvis at det kollaborative 

projektarbejde er involveret i et netværk af teknologiske og menneskelige aktører.  Disse netværk 

er konstant influeret og vedligeholdt af bestemte relationer. Til trods for dette, så kan 

netværksrelationerne være ustabile, hvis de studerende eller virksomhederne ikke anvender 

challengeboardet på grund af eksempelvis modstridende interesser. På den anden side, så besidder 

challengeboardet en række funktionaliteter, som eksempelvis kontaktoplysninger og 

projektbeskrivelserne, som på hver sin måde kan sikre stabilitet i netværket, fordi de er med til at 

organiserer og koordinere handlingsmuligheder for projektgruppen. Stabiliteten i netværket 

afhænger derfor i høj grad af, hvordan de forskellige menneskelige aktører vælger at anvende 

challengeboardet, hvilket vi ikke kan komme med præcis prognose af på nuværende tidspunkt, 

fordi hjemmesiden stadig er under udvikling.  

 

Thirdrooms addition af et SDG challengeboard som fremsat af thirdroom selv, kan hjælpe 

virksomheder med at drage kontakt til studerende, og kan starte gnisten for et gensidigt gavnende 

samarbejde. Dette kræver dog at de studerende selv har motivation for at løse den udfordring som 

fremstillet af virksomheden. I forlængelse af RUC læringsstrategi, der prioriterer gruppearbejde 

og projektorienteret problemløsning stemmer dette godt overens. SDG challengeboardet er dog 

ikke alene tilstrækkeligt til at danne rammen for succesfuldt kollaboration, da succesfuld 

kollaboration indebærer en vis mængde koordination 
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