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Abstract 
 
The year 2020 was largely affected by the COVID-19 pandemic. This resulted in the closing 

of educational institutions in Denmark, including Roskilde University. Due to the virus, it 

was necessary to adapt from physical forms of learning and group meetings into online 

platforms. The importance of collaborative groupwork and cooperative learning is 

emphasised with Roskilde University’s focus on problem orientated groupwork. This project 

will explore the problems that occurred when physical meetings were replaced by online 

meetings, and how students adapted during this process. To examine the problem, this 

project will conduct interviews and observations of students, and interview counsellors at 

Roskilde University. Furthermore, theory on Online Collaboration, Computer Supported 

Collaborative Learning and Computer Supported Cooperative Work is included in the 

analysis of the gathered data. Within scientific theory Postphenomenology is featured to shed 

light upon the relation between humans and technology.   

Based on the conducted analysis, this project determines, that with a lack of social relations 

between students, they tend to get distracted easily by networks, in form of notifications, and 

technologies, during an online meeting. This does not support the means needed to complete 

a productive group project. Therefore, this project will present a guideline for students that 

will hopefully help them strengthen their social relations and structure their online meetings 

and collaborative groupwork.  

In conclusion, a strong social relation (interaction) within the group is necessary in order to 

achieve increased productivity during the online group project.  
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Indledning  
 
COVID-19 er en pandemi, der ramte verden i 2020, som resulterede i en nedlukning af 

Danmarks uddannelsessituationer, herunder landets universiteter, hvis undervisning og 

samarbejde på tværs mellem de studerende, blev overført til onlineplatforme. Dette forårsagede 

en stor omvæltning i hverdagen, og efterlod studerende overfor nye måde at tilgå deres studie 

på. Mange unge er sociale mennesker, som er vant til at færdes i nære relationer med andre 

unge mennesker og især andre studerende igennem hele deres studie (bilag 4:4).    

Særligt for Roskilde Universitet fylder problemorienteret projektarbejdet en stor del af 

uddannelsen, hvor samarbejde på tværs af de studerende i form af projektgrupper er 

uundgåeligt for uddannelsen. Disse projektgrupper oplever stor modstand i deres forsøg på at 

tilgå deres gruppemøder online, da muligheden for at indgå i sociale relationer, hvor 

gruppearbejdet kan udfolde sig, ses at svinde (bilag 11:1+12:1). Ved brug af undersøgelser, af 

studerendes oplevelse af online gruppemøder under COVID-19, fokuserer dette projekt på, 

hvilke mangler der har opstået i onlinemødetilgang, samt elementer der kan bidrage til et mere 

velfungerende og produktivt online møde for de studerende fremover. Herunder med afsæt i, 

at kunne undersøge mulige tiltag til at afhjælpe de studerendes motivations- og 

koncentrationsbesvær, ud fra undersøgelser i rapporten. Dette påvirker samarbejdet i 

projektgrupperne i form af netværksforstyrrelser, som ses syndere i et produktivt online 

projektforløb.   

Motivationen bag dette projekt udspringer blandt andet af egen interesse for at undersøge, 

hvorfor vi selv – som studerende – har oplevet udfordringer med online projektsamarbejde 

under COVID-19. Dette giver også en større forståelse for, hvordan online gruppemøder og 

samarbejde kan tilgås bedre i et fremtidsperspektiv. I fremtiden kan det forventes, at online 

gruppemøder kommer til at fylde mere for projektgrupperne som resultat af COVID-19. Online 

gruppemøder åbner blandt andet op for en fleksibilitet, der gør, at alle gruppemedlemmer kan 

deltage aktivt uanset sygdom eller rejser.  

I dette semesterprojekt har vi valgt at udarbejde en guide til studerende, som de kan benytte til 

at strukturer og styrke deres online gruppemøder under projektforløbene.  



   
 

   
 

6 

Problemfelt  

COVID-19 ramte Danmark og resten af verden i 2020, hvilket resulterede i nedlukning og 

fysisk afstand. Denne situation betød blandt andet også, at mange uddannelsesinstitutioner blev 

nødsaget til at udarbejde en plan for den videre uddannelse, hvor det fysiske møde kunne 

undgås, hvilket resulterede i, at skibet så at sige blev bygget mens det sejlede. Det fysiske møde 

blev erstattet af onlineplatforme, hvor de studerende nu skulle tilgå deres studie hjemmefra 

(Jacobsen, 2020). Roskilde Universitet tilbyder en universitetsuddannelse, hvor 

problemorienteret projektarbejde udgør 50 % de studerendes uddannelse, og hvor samarbejde 

blandt de studerende er et pejlemærke for universitetets identitet (RUC 2020a). Dette betød for 

Roskilde Universitets projektgrupper, at de nu måtte forsøge at etablere et projektarbejde 

hjemmefra, som medførte en fysisk distancering mellem dem. Projektarbejdets er en essentiel 

del af studiets læring og udbytte, som skal styrke de studerende i problemorienteret fælles 

arbejde (RUC 2020a) Som en del af 2020, er projektarbejdet sat på prøve, som hverken de 

studerende eller vejledende lektorer fra universitet har set før.  

Problematikken med online gruppemøder mærkes også hos rådførende vejledere for 

projektgrupper på Roskilde Universitet. De beskriver, at projektgrupper oplever, at det er svært 

at sidde hjemme og holde motivationen oppe.  De pointerede derudover også, at det har været 

svært for studerende at komme i gang med deres projekter (bilag 1:2). Ydermere påpeger 

vejlederne, at nærværet og det at kunne aflæse kropssproget er essentielt for indlæring. Dette 

går tabt i de nyafprøvede onlinegruppemøder, og på baggrund af det kan der opstå 

misforståelser i kommunikationen mellem gruppemedlemmer (bilag 2:2 + bilag 3:2).  

En række af Roskilde Universitets projektgrupper har udtalt, at de generelt havde en mindre 

motivation til at fuldføre projektarbejdet, netop grundet den manglede sociale relation til den 

gruppe der arbejdedes i (bilag 4:2+5:4) Dette understøttes af teorien bag online kollaboration, 

hvor de sociale relationerne i en gruppe har en indflydelse på, hvor effektivt projektforløbet er 

(Peter & Manz 2007). Derudover viser en undersøgelse fra sommeren 2020, at landets 

studerendes engagement i studiet, her med Roskilde Universitet inkluderet i undersøgelsen, 

blev presset af lukningen af uddannelsesintuitioner, hvor 61% synes at deres engagement blev 

dårligere under COVID-19 (Bang 2020).  

De studerende oplever ensomhed og kedsomhed som følge af mangel på fysisk ansigt-til-ansigt 

relation i de online gruppemøder (bilag 4:1). Det nedsætter motivationen og engagement 

mellem de studerende og skaber en større modtagelighed overfor distraheringer.  
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Især under online gruppemøder er forstyrrelserne særligt oplagte, grundet en større 

modtagelighed hos de studerende der sidder alene i rummet (bilag 11:1+12:1). Forstyrrelser, i 

denne sammenhæng, er app-notifikationer fra enten computerskærm eller mobiltelefon, men 

kan også opstå i en baggrundsrelation, dette vil blive uddybet i et senere afsnit om 

postfænomenologi. Bent Meier Sørensen nævner i bogen Skærmens Magi (2018), at disse 

forstyrrelser primært opstår som følge af kedsomhed, hvor han anvender begrebet hektik, som 

er lysten og højere modtagelighed for at blive distraheret (Sørensen 2018). Det er dog vigtigt 

at pointere at forstyrrelser også ses under fysiske møder, hvor mobiltelefonen ofte er placeret 

ved siden gruppemedlemmerne, men at der er observeret en større tendens til forstyrrelser 

under online gruppemøder (bilag 8:2 og 9:1).  

Online gruppemøder, hos de observerede, fungerede ikke optimalt ifølge de studerende. Det 

har resulteret i, at de observerede og interviewede grupper i rapportens undersøgelser valgte at 

indgå i hinandens smittekæde i forsøg på at opretholde og fuldføre projektarbejdet i en fysisk 

tilstedeværelse (bilag 6:2). Dette leder op til en undersøgelse af forskellen på det fysiske og 

online møde, samt en udarbejdelse af hvilke forudsætninger der skal til for, at et online møde 

kan fungere optimalt for projektgrupper på Roskilde Universitet. Derudover vil der observeres, 

hvordan teknologi- og netværksforstyrrelser blandt projektgrupper påvirker koncentration og 

samarbejdet til det fælles læringsudbytte i gruppen.  

Dette leder os frem til følgende problemformulering: 

Problemformulering  

Hvorledes kan der ved brug af viden om RUC-studerendes oplevelse af online gruppemøder 

og allerede eksisterende teori, blive udarbejdet løsningsforslag der kan forbedre online 

gruppearbejde, når sociale relationer, som interaktion mellem de studerende, svækkes? 

Arbejdsspørgsmål 

  

1. Hvordan har studerende oplevet online kommunikation i form af gruppemøder i 

forbindelse med gruppearbejde under COVID-19?  

 

2. Hvilke typer online kollaboration kendes der til og hvordan kan der ved hjælp af 

‘CSCW’ og  ‘CSCL’  redegøres for online samarbejde?  
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3. Hvilken rolle spiller computeren for studerende i online gruppemøder, og hvilke 

forstyrrelser har tendens til at opstå med brug af computeren? 

 

4. Hvordan ses forskellen på det online og det fysiske gruppearbejde ud fra indsamlet 

empiri og teori, og hvilke aspekter skal til for at opretholde Roskilde Universitets 

problemorienteret projektarbejde? 

 
5. Hvordan kan der ved hjælp af Hevners tre-cyklus model, udarbejdes en guideline ved 

brug undersøgelsen af studerende og forståelsen af netværksforstyrrelser? 

Problemorienteret projektarbejde (PPL) 
Dette afsnit søger at redegøre for projektets målgruppe, samt hvilket projektarbejde og 

gruppemøder der henvises til i rapporten. Dette afsnit er udarbejdet ud fra Roskilde 

Universitets egen forklaring på det projektarbejde som Roskilde Universitetsstuderende 

arbejder med. 

Projektorienteret gruppearbejde udgør 50 % af uddannelsen på Roskilde Universitet, hvor det 

anden del har fokus på obligatoriske og selvvalgte fag. RUC (Roskilde Universitet) lægger 

vægt på, at der i gruppesamarbejde kan belyses problemer og områder mere dybdegående end, 

hvad der er muligt for et enkelt individ. Hver elev besidder forskellige kompetencer og kan 

bringe en bestemt viden og vinkel til projektet. Dette skaber en stor diversitet, som bidrager til 

faglige diskussioner. Samtidig opnår den studerende en større refleksivitet og læren om 

gensidig læring. RUC tydeliggør, at dette samarbejde vil styrke de studerendes evne til at 

gebærde sig på arbejdsmarkedet (RUC 2020b).   

 

Begrebsafklaring 

Dette afsnit vil tydeliggøre anvendte begreber og deres forståelse i forlængelse med deres 

anvendelse i rapporten.  

Netværk: Et netværk defineres som en teknologi. Dette kan være forskellige medier, såsom 

Netflix, Facebook eller Instagram, som alle ønsker at fange individer på deres platforme. Dette 

ses i relation til gruppesamarbejdet, hvor flere af disse medier forsøger at aflede den 

studerendes opmærksomhed fra arbejdet til netværkets underholdning.  
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Netværksforståelsen udspringer fra Bent Meier Sørensens bog Skærmens Magi, som vil blive 

uddybet i rapporten (Sørensen 2018). 

Netværksforstyrrelser: En netværksforstyrrelse vil blive defineret som en forstyrrelse af 

netværk platforme. Dette kan ske ved notifikationer fra telefon eller computer, der ønsker at 

aflede de studerendes opmærksomhed og dermed svække koncentrationen hos den studerende. 

Teknologiforstyrrelser: Teknologiforstyrrelser refererer, i denne opgave, til forstyrrelser der 

bryder den studerendes koncentration fra gruppearbejdet og leder opmærksomheden hen på 

teknologien. Disse vil tage udgangspunkt i Don Ihdes teknologiske baggrundsrelationer, som 

baggrundsmusik, larmende køleskabe eller belysning der bryder flowet i arbejdet (Olesen et. 

al 2020). Teknologiforstyrrelser adskiller sig fra netværksforstyrrelser i den forstand, at der 

med teknologiforstyrrelser henvises til andre teknologier, end netværk fra sociale medier.  

Social relation: Med social relation menes der en interaktion mellem to eller flere studerende. 

Social relation er opbyggelse af tillid mellem mennesker, som sker gennem større personligt 

kendskab til hinanden. Samtidig sættes det i forlængelse af Linda M. Peters’ og Charles Manzs 

teori om kollaboration, hvor flere studerende samarbejder for at opnå et succesfuldt projekt 

(Peters & Manz 2004). I rapporten vil social relation derfor blive anvendt i forlængelse med 

teori bag online kollaboration. Online kollaboration vil blive uddybet senere i rapporten.   

Afgrænsning  
Denne rapport har til formål at undersøge, hvilke forudsætninger det kræver, for at opretholde 

et produktivt online samarbejde i online gruppemøder hos studerende på Roskilde Universitet. 

Dette har derfor forsaget en række afgrænsninger, som er blevet foretaget i projektet. 

Afgrænsningerne skyldes blandt andet en tidsmæssig ramme, som Roskilde Universitets 

semesterprojekter skal holde sig til, men også en begrænsning af fagdimensioner. Der er lavet 

afgrænsning af ikke at inddrage teknologiske aspekter, af de forskellige anvendte 

onlineplatforme, som de studerende har anvendt til deres online gruppemøder. Dette betyder, 

at teori inden for Teknologiske Systemer og Artefakter herunder Computer Science og Datalogi 

ikke vil blive yderligere behandlet i rapporten, trods dets relevans. Dog er teori inden for 

Computer Supported Cooperative Work tilknyttet Computer Science, men vil i denne rapport 

blive anvendt i forlængelse med undersøgelser af tidsaspekter (synkron/asynkron). Dette er 

fravalgt for at kunne opretholde et fokus på hoveddimensionen Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund, samt sekundærdimension Design og Konstruktion. Projektet arbejdes ud fra et 

antropologisk perspektiv, som har til formål at undersøge og observere sociale processer.  
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Dimensionsforankring  

Vores projekt bliver forankret i dette semesters obligatoriske dimension Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund. Derudover vil vi inddrage Design og Konstruktion samt 

videnskabsteori. Følgende afsnit vil være et overblik over hvordan de forskellige dimensioner 

bliver anvendt i projektet.  

Subjektivitet, teknologi og samfund  

Dimensionen STS er essentielt for dette projekt, da STS-studier undersøger sammenhængen 

og forskellen på teknologien og mennesker. Her vil vi inddrage teori om CSCW – Computer-

Supported Cooperative Work, CSCL - Computer - Supported Collaborative Learning og 

Online Kollaboration. Disse teorier vil sætte fokus på samarbejde i grupper og endvidere, 

hvordan vi arbejder sammen online. Derudover vil der blive inddraget online kollaboration 

som teori, til at belyse fordele og ulemper ved online samarbejde. Der vil hertil inddrages 

etnografiske observationer af målgruppen samt en række semistrukurereret 

fokusgruppeinterviews til indsamling af empiri. Som en del af projektets samlede forståelse af 

netværksforstyrrelser, vil der anvendes Bent Meier Sørensens bog Skærmens Magi, som er 

blevet uddybet i forrige afsnit, og som vil optræde i forbindelse med rapportens reference til 

netværk og dets formål og betydning. Desuden vil der blive anvendt semistruktureret enkelt 

interview af en række vejledere af projektgrupper for at belyse problematikkerne yderligere. 

Videnskabsteori 

Ved brug af videnskabsteori er det muligt at undersøge, hvordan mennesket erfarer verden. Vi 

har valgt at bruge postfænomenologiske tilgange til at forstå, hvordan teknologien kan mediere 

mennesket og verden og endvidere, hvordan teknologien kan blive ‘usynlig’, men samtidig 

være forstyrrende. Herudover vil vi fokusere på field of awareness. Samtidig ønsker vi ikke at 

gøre analysen for indsnævret, og vi vil i samarbejde med deltagerobservation være bevidst om, 

at skærmen ikke er den eneste teknologi, vi observerer, men ydermere også hvilke andre 

teknologier, som kan virke forstyrrende i processen.  

Design og konstruktion  

Design og konstruktion handler om at skabe en løsning på et reelt problem, som vi i dette 

projekt antager, der opstår i et online gruppesamarbejde. Vi vil ved brug af Alan R. Hevners 

model om de tre-cyklusser under Design Science Reasearch, kunne identificere og analysere 

problemer hos online gruppemøder. Vi vil dog kun arbejde i de to cyklusser: rigor og 
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relevansen, som skal give os et perspektiv omkring designløsningsbehovet. Projektet søger som 

mål at opnå en forståelse for de ‘mangler’ der opstår ved online gruppemøder, hvor tre-

cyklusmodellen her skal forsøge at rammesætte online gruppemødetilgangen 

Skærmens magi 
 

Dette afsnit er skrevet ud fra Bent Meier Sørensens bog Skærmens Magi fra 2018. Bent Meier 

Sørensen har en Ph.d og er professor på Institut for ledelse, politik og filosofi på CBS. Bogen 

forsøger at afdække, hvordan skærmen påvirker de studerende, men også blandt mennesker i 

hverdagen. Skærmens Magi vil blive anvendt som en overordnet forståelse af 

netværksforstyrrelser, som opstår hos studerende. Derudover vil Bent Meier Sørensens tilgang 

anvendes i analysen som en sammenkobling med de etnografiske deltagerobservationer af 

online gruppemøder. 

Bent Meier Sørensens grundlæggende principper i bogen er, hvordan skærmen kan distrahere 

individet og, hvilke muligheder der er for at kunne afhjælpe dette. Sørensen forklarer, hvordan 

mennesket er blevet trænet til at vide, at netværk som Facebook og LinkedIn egentlig skal være 

med til at styrke os, men også er dem der går ind og distraherer os. Her argumenterer Sørensen 

for, at Netflix er med til at afbryde andre store netværk i hjernen som søvn, og dette har en 

effekt på mennesket (Sørensen 2018). Netop på grund af denne konstante distrahering, bliver 

alle de forbindelser mennesket har blot midlertidige, indtil et andet netværk, af eksempelvis et 

socialt medie afbryder. Ved denne distrahering, og det ‘midlertidige’ kritiserer Sørensen også 

ordet multitasking, da flere og flere antyder dette ord som værende positivt i denne forstand. 

Sørensen mener derimod, at det blot er en antegnelse af konstant afbrydelser hos mennesket 

(Sørensen 2018). En anden vigtig faktor for Sørensen er også kedsomheden, som mennesket 

oplever, som vil blive forklaret senere i afsnittet. 

Hele udviklingen omkring denne afbrydelse, som Sørensen argumenterer for, stammer tilbage 

fra fortiden. Her var det vigtigt at holde konstant udkig efter fjender i naturen eller mad, for at 

kunne overleve (Sørensen 2018). Det var netop den ekstreme opmærksomhed til flere ting, som 

de afbrydelser vi oplever i dag, stammer fra.   

Det er menneskets opmærksomhed, som de forskellige netværk kæmper om. Sørensen 

forklarer, at der oftest ikke antydes, at netværk har kræfterne til det, men ved at mennesket 

nærmest ikke kan leve uden dem i dag, har de en stor indvirkning på menneskers liv. Han 

forklarer, at menneskets relationer oftest bliver skabt gennem netværk, og vi rastløst giver 
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netværk mere frihed til at bestemme over os. Ydermere er det ikke blot en passiv ressource for 

mennesket, men med den konstante udvikling af dem bliver mennesket brugt som forsøgskanin 

til at overskride sociale grænser (Sørensen 2018). Desuden antages mennesket for at være 

nederst i prioriteringen, selvom der argumenteres for at det hele er horisontalt og ingen er over 

andre, er det i sidste ende mennesket der står forskud som forsøgskanin i denne udvikling af 

netværk (Sørensen 2018).  

Unge mennesker er sociale mediers største brugere, og er dermed også den helt store synder 

for afbrydelser i hverdagen. For de forskellige netværk forklarer Sørensen at mennesket er 

ubetydeligt, da man ikke har en større rolle, når man først er logget ind (Sørensen 2018). Men 

så snart du logger ud, eller bevæger dig over til et andet netværk, vil kampen for din interesse 

stige. Her vil netværk forsøge at trække dig ind i deres system, og væk fra et andet netværk der 

lige har fjernet dig fra et tredje netværk. Dog argumenterer Sørensen for, at det ikke kun er 

netværk der ønsker dig tilbage på platformen, han tager brug af betegnelsen hektik, som 

mennesket rammes af. Det er lysten til at bliver afbrudt af et netværk, og håbe at næste netværk 

vil give dig opmærksomhed. Sørensen beskriver det som følgende ”Hektik er basalt dig selv, 

der afbryder dig selv, på samme måde som en hektisk feber afbryder kroppens oprindelige 

rytme og gør den febril” (Sørensen 2018:38) På den måde bliver en afbrydelse en del af 

menneskets hverdag, og heraf er mennesket konstant på jagt efter en ny afbrydelse (Sørensen 

2018). 

Denne afbrydelse mener Sørensen er essentielt, for at kunne forstå, hvordan netværk påvirker 

mennesker. Han tager brug af eksemplet, hvordan han som underviser ikke ved, hvordan de 

unge egentlig bliver afbrudt i undervisningen, men da han sætter sig ned blandt de studerende 

til en undervisning, bliver han bevidst om problemet (Sørensen 2018). Han pointerer, hvordan 

en studerende ikke lytter til forelæsningen, men er fuldt optaget af sociale medier (Sørensen 

2018). Sørensen sammenligner, hvordan de studerende bliver belastet, af afbrydelser fra 

netværk som søger opmærksomheden. Han forklarer, hvordan netværk også er med til at danne 

en identitet for de unge, ved for eksempelvis Facebook opdateringer, Instagram billeder og 

LinkedIn forbindelser. De er alle med til at danne rammerne for fremtiden for de unge, og det 

er essentielt for at kunne komme igennem livet (Sørensen 2018). Sørensen understreger i 

afsnittet, hvordan alle forbindelser og afbrydelser af netværk bliver ens til sidst, fordi de netop 

bliver en del af hverdagen, og derfor bliver “lige gyldige, nemlig ligegyldige” (Sørensen 

2018:166). Med balancen mellem netværks afbrydelser og koncentrationen hos de studerende 

tydeliggør Sørensen, at de studerende står mellem orden og kaos, men er på vej mod kaosset. 
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Grunden til de konstante afbrydelser, som Sørensen forklarer, er også den vigtige komponent 

hos mennesket, nemlig kedsomhed. Ved at individet keder sig, bliver det også nemmere for 

netværk at afbryde, da mennesket gerne vil undslippe den kedelige verden. Her vil 

koncentrationen gå ned og distraktionen øges, og dette afhjælpes ved at lade netværk afbryde 

og trække mennesket ind i en anden verden (Sørensen 2018). 

Skærmens påvirkning på os som mennesker, spiller i hverdagen en stor rolle. Nu hvor en stor 

del af gruppemøderne er online, spiller skærmen en større rolle i vores hverdag. Det er netop 

der, hvor vi skal være ekstra opmærksomme på afbrydelsen af disse netværk, og hvordan de er 

med til at overtage vores koncentration i enten et gruppemøde eller gruppeprojekt.  

Det er med Bent Sørensens måde at forstå skærmens betydning på, rapporten anvender i 

analyse af skærmens rolle i især online gruppemøder. Skærmens rolle vil, videre i rapportens 

analyse og diskussion anvendes i forbindelse med at skabe en bredere forståelse for netværk 

og dets betydning for koncentrationen hos de studerende.  

Teori  

De følgende afsnit vil bestå af redegørende teoriafsnit herunder: postfænomenologi, som vil 

belyse relationen mellem mennesker og teknologi. Herefter, vil vi med Online Kollaboration 

fokusere på samspillet mellem gruppemedlemmer og hvad online samarbejde kræver. 

Afslutningsvis vil der redegøres for Computer Supporrted Cooparative Work og Computer 

Supported Collaborative Learning, som skal bidrage med en forståelse for vigtigheden af 

hvilke komponenter, som skal være til stede ved et online samarbejde.  

Postfænomenlogi 
Dette afsnit vil afdække det videnskabsteoretiske teori anvendt i rapporten. Afsnittet vil derfor 

være et redegørende overblik over den anvendte tradition ’postfænomenlogi’ og dets 

relationer, som efterfølgende vil anvendes i analyse senere i rapporten. Dette afsnit er 

udarbejdet af Robert Rosenberger og Peter-Paul Verbeek’s ”Postphenomenological 

Investigations: Essays on Human-Technology Relations” i samarbejde med blandt andet Don 

Ihde fra 2015, samt en rapport under udgivelse fra Roskilde Universitet af Finn Olesen, Mikkel 

Bille og Søren Riis ”Postfænomenologi” fra 2020. Afslutningsvis vil der uddybes hvordan 

teorien bliver brugt i projektet. 

Forholdet mellem mennesket og teknologiske artefakter er ikke kun med fokus på 

teknologierne som funktionelle og instrumentale objekter, men også deres indvirkning i at 
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forme menneskelige relationer til den verden vi lever i. En måde hvorpå der kan studeres 

teknologiers påvirkning af menneskets erfaring af verden, er den filosofiske tilgang 

postfænomenlogi (Rosenberger & Verbeek 2015).  

Postfænomenologi er udviklet ud fra diskussion af den klassiske fænomenologiske tradition, 

som var grundlagt af Edmund Husserl, og som grundlæggende baserede sig på filosofiske 

spørgsmål om den menneskelige erfaring af verden (Olesen et. al 2020). Den klassiske 

fænomenologiske tradition spurgte ind til de almene og abstrakte spørgsmål, som omhandler, 

hvilke betingelser der skulle tilgå, før der kunne tales om teknologi og her dens 

’transcendentale mulighedsbetingelser’ (Olesen et. al 2020). Den fænomenologiske tilgang er 

derfor en filosofisk analyse, som henviser til et ’fænomens’ fremtrædelser igennem hvordan vi 

ser, rører og tænker på det, og samtidig en undersøgelse af de forståelsesstrukturer, som tillader, 

at de fremtræder, som de gør (Olesen et. al 2020). Her havde den klassiske fænomenologi et 

mere romantisk og monolitisk syn på teknologi, hvilket blev problematisk, da dens 

undersøgelser mistede kontakten med de faktiske oplevelser, som folk havde af teknologiernes 

rolle i menneskelige praksisser (Rosenberger & Verbeek 2015).  

Postfænomenologien opstod derfor i forsøget på at gøre op med det romantiske perspektiv på 

teknologi, og derimod undersøge teknologier på et mere empirisk niveau, uden at afstå fra de 

filosofiske spørgsmål fra den klassiske fænomenologiske teknologifilosofi (Rosenberger & 

Verbeek 2015) (Olesen et al. 2020). Derimod mener postfænomenologien, at 

teknologifilosofien ikke skal lade sig kigge bagud mod de transcendentale 

mulighedsbetingelser for teknologi, men i stedet se fremad og følge teknologiers spor i 

konkrete brugssammenhæng. Herunder undersøgelse af teknologiers faktiske tilstedeværelse, 

hvordan vi fortolker det, spørger til det og hvordan vi samvirker med det, samt de konsekvenser 

som det medbringer (Olesen et. al 2020).   

Den postfænomenlogiske tilgang til teknologifilosofien blev dannet af filosof Don Ihde 

omkring 1980, og er sidenhen blevet videreudviklet af flere forskere (Olesen et. al 2020). Don 

Ihde beskriver, at teknologier fungerer som medieringer af vores sansning af verden og 

definerer disse medieringer i forskellige relationer afhængigt af, hvordan teknologien indgår i 

menneskers kropslige væren (Rosenberger & Verbeek 2015). Denne måde som Don Ihde 

inddeler relationerne i, er derfor stærkt nyttige til at kunne analysere medierede forhold mellem 

mennesker og teknologi i brugsrelationer samtidig med, at det kan undersøge konkrete sanse- 

og brugerforståelser af teknologier (Rosenberger & Verbeek 2015).  
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Ihde udvikler, i forlængelse med den teknologiske mediering af mennesket, en opstilling der 

skal illustrere forskellige former for, hvordan medieringen opstår. Denne illustration af 

teknologisk mediering bliver præsenteret som følgende; (Human — Technology — World), og 

bruges i relationerne til at illustrere den teknologiske mediering (Rosenberger & Verbeek 

2015). De teknologiske medieringer er opdelt i fire relationer; embodiment-, hermeneutic-, 

alterity- og background relations. I denne rapport, tages der kun brug af to relationer, som 

bliver forklaret herunder (Rosenberger & Verbeek 2015).  

Ved kropsliggørelse (embodiment relations) beskrives den teknologiske mediering som en 

legemliggjort, teknologi-medieret-relation, hvor teknologien bliver en del af menneskets 

kropslige erfaring af verden (Rosenberger & Verbeek 2015). Et klassiske eksempel på denne 

relation er et par briller, hvor den der bærer dem ’ser verden igennem’. På den måde bliver 

brillerne en semi-transparent del af personens erfaring af verden, og bliver kun objektiviseret i 

situationer hvor de eksempelvis bliver duggede eller fedtede (Olesen et. al 2020). Derfor 

opstiller Ihde relationen som (I — Technology) → World, da teknologien i denne relation 

kropsliggøres med mennesket for at han/hun kan erfare verden (Olesen et. al 2020). Den anden 

relation Ihde peger på er baggrundsrelationer (background relationen), som udgør de 

omgivelser hvor teknologien påvirker det miljø mennesket befinder sig i. Her kunne det 

eksempelvis være lyset, summelyden fra køleskabet eller radiatoren. Teknologier som indgår 

som teaterkulissen og danner baggrunden for forestillingen (Olesen et. Al 2020). Her opstilles 

relationen som I — (—Technology ) — World, da vi kun bemærker teknologien hvis 

eksempelvis at temperaturen i stuen er for lav (Rosenberger & Verbeek 2015). 

I denne rapport tages der brug af relationerne indenfor postfænomenologi i analysen af empiri, 

til at kunne forstå forholdet mellem teknologiens mediering og mennesket, heraf hvordan det 

påvirker de studerende i deres gruppemøder.  

Field of awareness  
 
I forlængelse med relationerne opstilles begrebet field of awareness som er en overordnet måde 

at forstå forstyrrelsen af teknologier på (Rosenberger & Verbeek 2015). Et andet perspektiv af 

postfænomenologi består af bevidsthedsfelter (field of awareness).  Rosenberger og Verbeek 

definerer begrebet som følgende; en transparent teknologi som fremtræder i hverdagen, som 

mennesket har en stor tilknytning til. Derudover bliver der tydeliggjort, at teknologien står i 

baggrunden og samtidig er i menneskets bevidsthed. I forlængelse af Ihdes relations begreber 

bliver udtrykket transparent brugt som en definerende funktion af kropsliggørelses relationer  
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(embodiment relations). Rosenberger & Verbeek argumenterer derimod, at denne idé blot er 

én af mange måder teknologier medierer på og skaber oplevelsen for mennesket. Desuden er 

det interessant at undersøge, hvad der trækker opmærksomheden væk og, hvad der fastholder 

opmærksomheden. Et eksempel på dette er at have mobiltelefonen i hånden eller ej imens der 

køres bil, og at det faktisk ikke gør en stor forskel. Fokusset hos mennesket er forbundet 

følelsesmæssigt til den person vi taler med, da opmærksomheden bliver fjernet fra 

omgivelserne (Rosenberger & Verbeek 2015).  

Field of awareness vil i denne rapport anvendes i analysen af empiri, til at forstå den transparent 

teknologi, som medlemmerne i gruppemødet tager brug af. Derudover også forståelsen af 

teknologiens fremtræden i de online gruppemøder.  

Online kollaboration 
 
Følgende afsnit om online kollaboration er udarbejdet på baggrund af teksten“Identifying 

antecedents of virtual team collaboration” fra 2007 af Linda M. Peters og Charles Manz. 

Afsnittet redegører for online kollaboration, og hvordan et online gruppearbejde får de bedste 

mulige forudsætninger for sucess. Afslutningsvis vil der uddybes hvordan teorien bliver brugt 

i projektet. 

Online kollaboration er betegnet ved, at medlemmer af samme gruppe ikke er geografisk nær 

hinanden (Peters & Manz 2007) eller som under COVID-19 pandemien, ikke har mulighed for 

at mødes fysisk for at udarbejde et projekt. Virtuel kollaboration arbejder uafhængigt af tid og 

sted, og kan åbne op for nye ideer og innovationer på tværs af kulturer og faglige områder. 

Selve kollaborationen opstår, når et medlem af gruppen ikke føler de kan løse et problem alene, 

og bliver åben overfor andres ideer, initiativer og holdninger (Peters & Manz 2007).  

Kollaboration kræver tillid til hinanden i projektarbejdet og der ligger en forventning om at 

alle parter som er involveret deltager aktivt, laver deres arbejde og overholder deadlines. Ved 

traditionelt samarbejde er der oftest en topstyrer eller supervisor, der fungerer som en 

tovholder. Ved online kollaboration er gruppen sammensat af mennesker, der anser hinanden 

på lige fod. Der er ikke én enkelt person, der holder øje med andre grundet den fysiske distance 

og derved opretholdes produktiviteten ved tillid til hinanden (Peters & Manz 2007). Derved 

kan der være mulighed for at manglen på en topstyrer resulterer i mangel på ansvar i gruppen. 

Uden tillid vil en kollaboration ikke kunne finde sted, da man ikke kan være sikker på at et 

medlem af gruppen ville prioritere sig selv over andre medlemmer. Kollaboration handler om 



   
 

   
 

17 

at prioritere gruppens succes over personlig success, "virtual teams exist under conditions of 

uncertainty and complexity, coordinated action is only possible if mutual confidence or trust 

is present” (Peters & Manz 2007: 119ff.).  

Et fælles mål er ikke nok til, at en online kollaboration opnår succes. Der skal være en strategisk 

og fælles forståelse af, hvad de forskellige gruppemedlemmers styrker er og derved 

tilrettelægge projektet, så de bliver bedst udnyttet (Peters & Manz 2007). Styrken af 

relationerne mellem gruppemedlemmerne har indflydelse på effektiviteten i projektet. 

Undersøgelser peger på, at læringsudbyttet og kommunikationen er væsentligt stærkere ved 

ansigt-til-ansigt kommunikation end ved online kommunikation (Peters & Manz 2007). For at 

få størst udbytte, ved online kollaborative projekter, er det vigtigt at medlemmerne, i starten af 

samarbejdet, prioriterer ansigt-til-ansigt møder. De mest succesfulde online grupper tilbragte 

tid på at danne relationer mellem hinanden. Knap så succesfulde grupper nedprioriterede disse 

relationer og senere opstod der problemer med den interne kommunikation (Peters & Manz 

2007). Jo mere komplekst et projekt er, jo stærkere skal relationen være mellem 

gruppemedlemmerne (Peters & Manz 2007). 

Online kollaboration vil i dette projekt blive brugt i analysen af den indsamlede empiri til at 

undersøge sociale relationer og, hvilken roller det spiller, når der stræbes efter et succesfuldt 

RUC-projektsamarbejde, hvor at arbejdet mellem gruppemedlemmerne af lige fordelt uden en 

topstyrer af projektet. Herunder en undersøgelse af, hvordan manglen på ansigt-til-ansigts 

relationer har af effekt på gruppesamarbejdet hos RUC-studerende.  

Online kollaboration videreføres i Computer Supported Cooperative Work (CSCW) og 

Computer Supported Collaborative Learning (CSCL), som begge støtter op omkring og danner 

grundlag for et produktivt onlinegruppearbejde. 

CSCW - Computer Supported Cooperative Work 
 
Følgende afsnit omhandler CSCW, der er en forkortelse for Computer – supported cooperative 

work. Det er et område inden for teknologiudvikling og analyse hvordan mennesket bruger 

teknologier ved online kollaboration. CSCW blev dannet af Irene Grief, forsker inden for 

computer science og Paul M. Cashmann i 1984 med henblik på at opstille en teori, der skal 

danne grundlag for et produktivt online samarbejde (Grundin & Poltrock 2014). Dette afsnit 

er skrevet ud fra to litterære artikler af Kjeld Schmidt og Jonathan Grundin & Steven Poltrock 
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fra henholdsvis 2014 og 2015. Her vil der redegøres for teorien, og afslutningsvis hvordan 

CSCW anvendes i projektet. 

CSCW er en fremgangsmåde til at forstå, hvordan der arbejdes kollaborativt gennem 

teknologier (Schmidt 2015). Der er fokus på udviklingen af forståelse for, hvordan der arbejdes 

bedst muligt gennem computere, når der opstår en fysiske distance mellem de involverede 

mennesker. CSCW er under udvikling i takt med at nye teknologier udvikler sig og dannes ved 

hjælp af en kombination af tekniske og etnografiske metoder. De etnografiske metoder bliver 

brugt som en måde til at forstå, hvordan kollaboration påvirker menneskelig opførsel og 

teknologiers effekt på kollaboration (Schmidt 2015). Dette bliver uddybet i metodeafsnittet. 

Det skal dog pointeres at CSCW ikke er skaberen af online kollaboration, men snarere en 

videreudvikling af konceptet. Faktisk kan de første typer kollaboration gennem en computer 

ses i midten af det 20. århundrede (Schmidt 2015). Den type online kollaboration og 

kommunikation, vi kender i dag, opstod ved opfindelsen af internettet i 1980’erne. Her blev 

det muligt at kommunikere hurtigere ved hjælp af e-mail, beskeder og online chats (Schmidt 

2015). I takt med at det blev mere og mere populært at benytte computeren som et 

kommunikationsmiddel, blev der stillet større krav til, hvad den skulle kunne og, hvordan det 

kunne understøtte online kollaboration. Der opstod problemer med kommunikation, og det var 

i forbindelse med dette, at Irene Greif besluttede sig for at danne CSCW (Schmidt 2015). Her 

kom der mere fokus på udvikling af platforme, der skulle understøtte det kollaborative arbejde 

og observationer af, hvordan personerne arbejdede gennem disse online platforme (Schmidt 

2015). Undersøgelsen af CSCW dækker over en bred fane af felter, bl.a. computer science, 

sociologi, psykologi og antropologi (Schmidt 2015).  

Systemer kendt som computer-mediated communication er en online platform, der fremmer 

kollaborationen mellem mennesker (Grundin & Poltrock 2014). Herunder findes begrebet 

groupware, der har særligt fokus på mindre grupper mennesker, som arbejder sammen. For at 

få en forståelse af, hvordan online kollaboration og kommunikation foregår i praksis, har 

CSCW udformet en tabel inden for groupware.  I tabellen kan der aflæses forskellige typer af 

kommunikation mellem personerne og hvilken tidsramme de befinder sig i (Grundin & 

Poltrock 2014). Det kan aflæses at kommunikation, informationsdeling og koordinering, er de 

forskellige måder at kollaborere mellem de involverede gruppemedlemmer. Det er herefter 

også interessant at bemærke adskillelsen mellem synkron tid (real time, synchronous) og 

asynkron tid (asynchronous), da det pointerer fleksibiliteten af online kollaboration.  
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En gruppe kan have haft et online møde i synkron tid, og derefter aftale opgaver der skal være 

løst eller arbejde videre på inden deres næste møde. Herefter er gruppemedlemmerne selv herre 

over, hvordan de strukturer deres arbejde og dette er det asynkrone tidsaspekt. Det giver 

anledning til, at medlemmerne kan dele eventuelle dokumenter og tekster med hinanden, uden 

at der forventes en øjeblikkelig reaktion eller tilbagemelding. Kombinationen af de 

tidsmæssige aspekter og de forskellige typer kollaboration danner fundamentet for et fleksibelt 

samarbejde der ikke kan udføres uden hjælp fra online platforme (Grundin & Poltrock 2014). 

 

(Figur: Grundin & Poltrock 2014) 

CSCW skal i dette projekt understøtte forståelsen, og give kvalificeret teoribelæg for, hvordan 

gruppemedlemmerne kommunikerer gennem teknologier undervejs i projektet. Herunder vil 

tidsaspekter, som synkron og asynkron tid, blive en del af analysen af gruppernes arbejde 

online, og hvordan opgaverne i gruppen bliver udført.  

I forlængelse af CSCW bruges CSCL (Computer Supported Collaborative Learning), som har 

et større fokus på, hvad der bliver formidlet fremfor hvordan, som er gældende indenfor CSCW. 

Ved CSCL er der også fokus på kollabortiv læring og kommunikation, dog med udgangspunkt 

i selve gruppeforholdet og deres fælles læring.  

 

 



   
 

   
 

20 

CSCL – Computer Supported Collaborative Learning 
 
Nedenstående afsnit af skrevet med udgangspunkt i teksten ‘Building collaborative knowing: 

elements of social theory of CSCL’ af Gerry Stahl (2004). Afsnittet uddyber forståelsen af 

hvordan kollaborative gruppers læring og vidensgrundlag udvikles i samarbejde med 

hinanden. Afslutningsvis vil der uddybes hvordan teorien bliver brugt i projektet.  

CSCL handler om at udvide det fælles vidensgrundlag inden for gruppen der arbejder sammen. 

Personerne indgår i kollaborativt samarbejde for at opnå ny viden og få en bredere og dybere 

perspektiv, end et enkelt individ kan opnå. Gruppen opnår erfaringer og værktøjer, de ikke ville 

kunne opnå alene (Stahl 2004). Der angives et eksempel i litteraturen af Gerry Stahl, hvor en 

gruppe skoledrenge observeres, når de skal løse et problem. Individerne i gruppen har 

forskellige kompetencer og derved er nogle hurtigere end andre til at komme frem til eventuelle 

løsninger. Dog ved hjælp af åben kommunikation, det vil sige, ved at de forklarer hinanden, 

hvordan de kom frem til løsninger, går alle fra samarbejdet med en fælles løsning på problemet 

og derved ny fælles videns basis. ”In collaboration, by definition, the work is done by the group 

as a whole, for instance in meetings or other forms of discource” (Stahl 2004).  

Selve diskursen er vigtig i kollaborative sammenhænge, da måden hvorpå gruppen opnår ny 

viden, er ved at formidle og diskutere den nye viden fælles i gruppen. Det kollaborative 

samarbejde (CSCL) kan ses i kontrast til kooperativt samarbejde (CSCW), som defineres som 

et gruppearbejde, der baseres på, at opgaver bliver uddelt blandt medlemmerne og de løses 

individuelt, hvorefter afsnit samles som en hel opgave. Der har derved ikke været en aktiv 

vidensdeling, men i stedet mindre individuelle dele af en større opgave (Stahl 2004).  

I CSCL skal design af teknologier og systemer bestå af medier og rammer, der kan understøtte 

og strukturere det kollaborative samarbejde og læring.  Medierne kan derfor anses som 

stilladset omkring læringen. ”Networked CSCL applications have the potential to engage 

groups in building collaborative knowing on a scale previously unimaginable” (Stahl 

2004:38). Et system for det kollaborative samarbejde kan indeholde funktioner, som  

kollaboration, til at hjælpe medlemmer i gruppen  til at holde et overblik over projektet, blandt 

andet ved hjælp af facilitering. Social opmærksomhed (social awareness) skal anvendes for at 

danne et overblik over, hvilke kompetencer bestemte medlemmer af gruppen besidder, hvem 

der gør hvad og hvornår. Vidensopbygning (knowledge building) indsamler, sorterer, 

organiserer og viser den indsamlede data for gruppen gennem medier.  
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Videns ledelse (knowledge management) understøtter muligheden for indsamling af viden og 

derefter sortering af det, alt efter de forskellige perspektiver indenfor emnet der arbejdes i 

(Stahl 2004). 

CSCL og CSCW bidrager med forskellige dele til en større forståelse af online samarbejde og 

dets læringsudbytte. De inddrages for at få en hel forståelse af online gruppearbejde. CSCW 

bidrager med viden om kommunikationsteknologier og de tidsmæssige aspekter, mens CSCL 

bidrager med viden om læring og, hvordan et fælles vidensgrundlag dannes. Teorierne kan 

bruges i forlængelse af hinanden, og understøtter begge aspekter af måden, rapporten ønsker 

at undersøge online gruppearbejde blandt Roskilde Universitets projektgrupper. CSCW har 

fokus på arbejde, hvor CSCL har fokus på læring - begge kan derfor bidrage til en samlet 

forståelse og vurdering af de forudsætninger, som opstår i forsøget på at samarbejde online.  

Metode 

Det kvalitative interview 
 
Dette metoderedegørende afsnit er skrevet ud fra Brinkman og Kvale “Kvalitative Metoder en 

grundbog” fra 2010 og vil forsøge at afdække projektets kvalitative tilgang. Der vil blive belyst 

den kvalitative forskningsmetode som er projektets overordnede tilgang. Herunder med 

redegørende indblik i det semistruktureret interview af fokusgrupper som er projektet 

overordnede tilgang til empiriindsamling.  

De kvalitative forskningsmetoder kan tilgås på forskellige måder, og er meget udbredt til at 

indsamle empiri (Kvale & Brinkmann 2010). Dog findes der ikke én almen definition på, hvad 

kvalitativ forskning egentlig er, da kvalitativ forskning bredes ud på mange niveauer og 

dimensioner i udforskningen af menneskelige og sociale processer (Kvale & Brinkmann 2010).  

Den kvalitative metode står i modsætning til den kvantitative metode, hvilket betyder, at den 

ikke kan gøres op i mål eller tal-baseret analyser, som kan anvendes data statistisk. Derimod 

undersøger den kvalitative forskning hvordan noget gøres, siges, opleves, fremtræder eller 

udvikles (Kvale & Brinkmann 2010). Dette skal forstås således, at den der forsker er 

interesseret i at beskrive, forstå, fortolke eller dekonstruere menneskelige og sociale processer. 

Dette gøres for at kunne give indblik i, at forstå konkrete personer og sociale grupperingers 

tanker og følelser, hvordan de handler, lærer eller udvikles (Kvale & Brinkmann 2010). 
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Det semistruktureret interview 
 
Ved den kvalitative forskningsmetode er det semistrukturelle interview i midten af det 

struktureret og ustruktureret interview. Det vil sige, at den der interviewer har mulighed for at 

få besvaret en række spørgsmål, som kan variere i rækkefølgen, mens respondenten har samme 

fri mulighed for at kunne ‘styre’ svarenes gang (Kvale & Brinkmann 2010). Tilgangen er en 

forholdsvis moderne interviewforskning, hvor interviewet forløber som en interaktion mellem 

forsker og respondent, hvor der udarbejdes en større samtale omkring et givent emne. Dog er 

det semistruktureret interview udført på basis af en interviewguide som kan være mere eller 

mindre detaljeret eller teoristyret (Kvale & Brinkmann 2010). Her udarbejdes en 

interviewguide, som skal skelne mellem forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål. Det 

gøres på baggrund af, at forskningsspørgsmål sjældent fungerer godt som interviewspørgsmål, 

da interviewspørgsmål helst skal være mere mundrette, ligefremme og med konkrete 

beskrivelser, mens forskningsspørgsmål ofte søger forklaringer på bestemte fænomener, 

processer eller sammenhænge (Kvale & Brinkmann 2010). 

I det semistrukturerede interview kan der anvendes forskellige interviewspørgsmål, som skal 

skabe rammerne for interviewet. Det kan være flere slags, og kommer afhængigt af dets 

relevans i forhold til den interviewedes fortællinger, for at kunne uddybe og forstå fortællingen. 

Det kunne henholdsvis være: Det indledende spørgsmål, hvor der gives anlæg til at fortælle 

konkrete episoder, som kan have relation til forskningsemnet. Det opfølgende spørgsmål, hvor 

episoderne bliver holdt i live, ved at den interviewede uddyber relevante beskrivelser. Det 

sonderende spørgsmål, hvor intervieweren spørger konkret indtil en mere detaljeret beskrivelse 

af det intervieweren, fortæller om. Det specificerede spørgsmål, hvor der spørges mere direkte 

indtil episode i henhold til, hvad gjorde du så eller hvad skete der bagefter? Det fortolkende 

spørgsmål, hvor der søges bekræftelse på, at der som interviewer har forstået det der fortælles 

om rigtigt. Det projektive spørgsmål, hvor der kan styres i en retning som er nyttig for 

forskningens fokus eksempelvis hvad tror du din mand tænker om det her? (Kvale & 

Brinkmann 2010). 

Efter interviewet er det vigtigt at man som interviewer, tydeliggøre den sociale kontekst som 

opstod under interviewet. Dette kan gøres ved, at intervieweren gengiver den interaktion 

mellem spørgsmålene og svar og ved at beskrive bestemte stemninger samt rammerne omkring 

selve interviewet (Kvale & Brinkmann 2010).  
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Fokusgruppeinterviews 
 
I den kvalitative forskningsmetode indgår der også fokusgruppeinterviews. Når der anvendes 

en fokusgruppe til dataproduktion, udarbejdes der empirisk data på gruppeniveau af et bestemt 

område (Kvale & Brinkmann 2010). Metoden fungerer godt til at undersøge sociale gruppers 

fortolkninger, interaktioner og normer (Kvale & Brinkmann 2010). Derudover vil de 

forskellige deltagers sammenligninger, erfaringer og forståelser typisk kunne producere viden 

om kompleksiteterne som ville være svære at få frem i individuelle interview. Grunden til dette 

er, at deltagerne interagerer og spørger ind til hinanden, emnet og kommentere på hinandens 

erfaringer ud fra en kontekstuel forståelse (Kvale & Brinkmann 2010). Med dette sagt, er det 

derfor også vigtigt, at der som forskere udgøres en række overvejelser i at finde denne 

fokusgruppe. Det kan blot ikke være en tilfældig udvælgelse, men snarer være analytisk selektiv 

(Kvale & Brinkmann 2010). Dette vil sige, at det er essentielt at medlemmerne besidder vigtige 

karakteristika i forhold til problemstillingen og er repræsenteret i indsamlingen af den 

kvalitative forskning. Herunder er et andet vigtigt element, at grupperne hverken er for 

homogene eller heterogene, da de enten kan betyde mindre interaktion eller at der opstår flere 

konflikter under interviewet (Kvale & Brinkmann 2010).   

I projektet er den kvalitative tilgang valgt, til at kunne undersøge og understøtte problematikker 

af studerendes egne erfaringer ved online gruppemøder. Der er anvendt semistruktureret 

enkeltinterview til interviews af en række vejledere til flere projektgrupper på Roskilde 

Universitet. Disse interviews bliver anvendt som en problemforståelse, men vil ikke blive 

yderligere undersøgt i analysen. Derimod vil de semistruktureret interviewet fokusgrupper 

blive anvendt i analysen til at kunne fremlægge studerendes problematikker, samt til at kunne 

undersøge hvilket behov online gruppemøder skal forsøge at opfylde bedre. Den kvalitative 

tilgang i rapporten leder op til en redegørende beskrivelse af etnografiske deltagerobservation 

som er rapportens anden metodetilgang til indsamling af empirisk materiale.  

Etnografisk metode – deltagerobservation 

Følgende afsnit er skrevet ud fra bogen “Antropologiske projekter: En grundbog” fra 2018 

skrevet af Helle Bundgaard, Hanne Overgaard Mogensen og Cecilie Rubow. Afsnittet vil 

redegøre for den etnografiske metode; deltagerobservation, og hvilke teknikker, der kan 

anvendes, for at få brugbar empiri. Afslutningsvis vil der uddybes, hvordan metoden bliver 

brugt i projektet. 
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Bronislaw Malinowski (1884-1942) polsk/engelsk antropolog tydeliggjorde videnskabelige 

idealer indenfor feltarbejdet for at kunne forstå verden og dens perspektiver. Efter hans død 

begyndte antropologer at anvende deltagerobservation, som et samlet begreb for feltarbejdet 

og inkluderede: observation, formelle og uformelle interviews (Bundgaard et. al 2018). 

Formålet med disse observationer skulle være at vise, hvordan institutioner hang sammen og 

fik samfundet til at fungere, derfor var det nødvendigt at observere forskellen på hvad folk 

gjorde, og hvad de sagde. Dermed var det muligt at komme tættere på hverdagspraksissen. Som 

deltagerobservatør er der opstillet to formål: At være nærværende i aktiviteten som en given 

situation kræver, samt at observere mennesker og materielle aspekter som er indlejret i 

situationen. Dermed er det vigtigt, som deltagerobservatør, at observere hvem gør hvad, måden 

de bevæger sig på, interagerer med hinanden og desuden, hvordan en bestemt teknologi 

fremmer en særlig opførsel (Bundgaard et. al 2018). Desuden bliver der fremsat nogle etiske 

udfordringer i henhold til feltarbejdet. Dette inkluderer, at observatøren kan blive involveret 

med andre mennesker i en sådan grad, at der skal stilles spørgsmålstegn ved, hvor meget der 

kan blive nedskrevet. Derudover skal observatøren være opmærksom på, hvad der modtages 

og gives igen til de involverede mennesker (Bundgaard et. al 2018). I de senere år, er der udover 

et fokus på menneskers samspil og levevis, kommet opmærksomhed på, at mennesker også 

interagerer med fysiske omgivelser samt materielle genstande. Lige netop dette aspekt, er noget 

vi i projektet ønsker at have med baghovedet. Ikke blot at observere mennesket, som mennesket 

i sig selv, men deres samspil med computer, genstande og online interaktion. 

Der bliver påpeget, at mennesket ikke kun observerer med synet, men at mennesker erfarer 

multisensorisk, forstået på den måde, at synet ofte vil blande sig med sanserne lugt og lyd. Dog 

fremhæves vigtigheden i ikke at lade sig fuldkommen optage af sanserne, men derimod forblive 

undrende (Bundgaard et. al 2018). Denne tilgang går i spænd med fænomenologiske analyser, 

hvor begrebet ”epoché” sommetider bliver anvendt. Begrebet bliver brugt om vendingen om 

opmærksomhed, hvor man prøver ”…at sætte sig ud over sine forventninger til det 

umiddelbare kendte” (Bundgaard et. al 2018). I et samspil mellem metode og 

postfænomenologi, er det netop dette vi sigter efter at opnå.  

Der bliver samtidig pointeret, at det at observere, ikke bare er noget der gøres med en blyant 

og notesblok, men hvis man ved, hvordan man stiller de rigtige spørgsmål, kan den etnografiske 

metode være nyttig og indbringe god empiri. Der bliver opsat to former for 

observationsstrategier. Den åbenlyse, hvor den observerede er bevidst om, at den bliver 

observeret og en observation af folk uden deres vidende.  
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I begge strategier medfølger der nogle udfordringer. Ved den åbenlyse, kan man forvente, at 

den observerede agerer anderledes end normal hverdagspraksis, da de ofte viser deres gode 

side. Dermed kan blive et problem hvor repræsentativt, materialet er. Ved den uvidende 

observation, vil der, som skrevet før, følge en række etiske problemer. Hvilke dele af materialet 

må man bruge? Der bliver fremhævet en tommelfingerregel, som siger, at man skulle kunne se 

den, observerede i øjnene efter der er blevet skrevet om dem (Bundgaard et. al 2018). Vi vil i 

vores observationer gøre brug af den åbenlyse observation, da vi grundet COVID-19, er 

nødsaget til at observere nogle af grupperne i hjemmet. Ved denne observation er vi dog 

bevidste om, at der kan forekomme bias, dette vil blive diskuteret senere i opgaven. 

James Spradley amerikansk antropolog (1933-1982), opsatte nogle forslag til fokuspunkter 

under observation, disse lyder: 

• Rummet – det fysiske sted 

• Aktører - de der er involveret 

• Aktiviteter – handlingerne som flere mennesker udfører 

• Objekter – Fysiske genstande der er til stede 

• Handlinger – noget en enkel person gør 

• Begivenheder – forbundne aktiviteter  

• Tid – rytme og sekvens 

• Formål – hvad prøver folk at opnå 

• Følelser - kropsligudtryk for hvad folk føler 

(Bundsgaard et. al 2018). 

Afslutningsvis påpeger antropologen Andrew Causey (1940-2014), at der er et stort skel 

mellem ”at se” og ”at kigge”. Causey tydeliggør, at man ved at kigge, blot scanner 

omgivelserne passivt, hvorimod, man ved at se, opnår en aktivt granske (Bundgaard et. al 

2018). 

Rapportens observationer vil tage udgangspunkt i fokuspunkterne ovenfor. Dette vil der gøres 

for at give struktur og indskrænke fokus. Derudover vil der være særlig opmærksomhed på 

brug af teknologier og afbrydelser af netværker. Denne metode vil blive anvendt til at analysere 

det indsamlede empiri. 
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Metodeguide til analyse af etnografiskmateriale 
 
Følgende afsnit er udarbejdet ud fra bogen ”Antropologiske projekter: En grundbog” fra 

2018, skrevet af antropologerne Helle Bundgaard, Hanne Overgaard Mogensen og Cecilie 

Rubow. Afsnittet vil eksemplificere, hvordan der senere vil analyseres etnografiske indsamlede 

empiri i form af deltagerobservation og fokusgruppeinterviews? 

At analysere betyder kort sagt at opdele og opløse en helhed til små bestanddele til enkelte 

bestanddele, for til sidst at kigge på det som en helhed igen (Bundgaard et. al 2018). For at 

forstå et interview eller en observation på ny, uden blot at gengive det gamle skrev, men få 

indsigt i et socialt teknologiske liv, skal der ses frem og tilbage på felterne i materialet og skabe 

en kodning af det, altså en forståelse. Koder er på en måde etiketter, ens materiale bliver inddelt 

i, nogle temaer i empirien går igen og indeholder et specifikt etnografidatamateriale. Samtidig 

er det vigtigt at pointere, at kodning er det første skridt på vejen til begrebsliggørelse og 

generalisering. Desuden bliver der fremlagt to væsentlige tilgange til kodning: analytiske koder 

og etnografiske koder. Her vil vi fokusere på de etnografiske koder, som omhandler en 

identifikation af koder, der udspringer fra materialet.  Samtidig ønsker vi at gøre brug af åben 

kodning, og forholde os åben i størst muligt omfang til resultater af materialet (Bundgaard et. 

al 2018).  

En af det første væsentlige processer i denne kodning, er at skildre de observerede og 

interviewede i alder, køn, uddannelse eller hvad der væsentlig for projektet. Hernæst er det 

vigtigt at gennemlæse materialet og finde ud af mønstrene i selve empirien. Hvad interesserer 

de sig for? Hvad gør de? Hvad taler de om? Dertil skal der findes frem til de vigtigste temaer, 

og forsøge at begrænse sig til få og gå i dybden med disse. Det er essentielt, at der i de valgte 

temaer er nok materiale til at understøtte, så man senere kan udarbejde tekst dertil. 

Afslutningsvis, når materialet er kategoriseret, kan temaerne sammenlignes. Hvilken 

sammenhæng er der, hvordan passer teorien, er resultatet anderledes en forventet? (Bundgaard 

et. al 2018). 

Denne tilgang til metodeanalyse vil blive anvendt i henhold til rapportens eget indsamlet empiri 

og vil derefter analyseres i forlængelse med, at kunne identificere temaer og sammenhænge, 

for til sidst at vurdere det med rapportens indsamlede empiri i forhold til anvendt teori.  
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Hevners tre-cyklus model  
 
Dette afsnit er skrevet ud fra Alan R. Hevners (1951) afsnit “A Three Cycle View of Design 

Science Research” i “Scandinavian Journal of Information Systems” der er udgivet i 

University of Florida i 2007. Afsnittet omhandler Hevners model omkring tre-cyklusser som en 

design proces. Afslutningsvis vil der uddybes, hvordan metoden bliver brugt i projektet.  

Hevners model om tre-cyklusser er en del af design science research. Den bruges på en 

designvidenskabelig måde, for at kunne vurdere og revurdere et design løbende ved brug af 

feedback fra miljøet, brugerne og ny viden, der skal øge opfyldelsen af designets krav. Hevner 

forklarer, hvordan det er vigtigt at kunne kommunikere omkring designet for at komme frem 

til den bedste løsning (Hevner 2007).  

Processen i modellen er vist på denne måde:  

  

  

 

 

 

 

(Hevner 2007:88) 

Hevners model består af tre cyklusser: relevanscyklussen (the Relenavce Cycle), rigor 

cyklussen (the Rigor Cycle) og den centrale designcyklussen (the Design Cycle).  

Relevanscyklussen:  
Den første del, omhandler relevanscyklussen. Denne del sammenkobler brugermiljøet og 

designet, for hele tiden at bibeholde brugerens interesse samt dets relevans. I denne cyklus 

bliver problematikker identificeret og rammesætter forudsætningen for designløsningen 

(Hevner 2007). Dog hævder Hevner, at der med denne aktuelle relevans, som designet skal 

have, kan medføre nye problematikker, behov og problemstillinger i det brugermiljø der 

forskes i. Denne cyklus er også med til at sætte kriterierne for de foreløbige vurderinger af 

designet, da det netop skal give svarene på hvilke mangler eller forbedringer designet skal 

opfylde. En metode der anvendes til at optimere designet, er feltarbejde (Hevner 2007).  
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Her udspecificerer Hevner, at feltarbejde ved brug af eksempelvis interviews, kan vurdere, om 

der skal indgå nye tiltag eller perspektiver i designet, for at kunne holde dets relevans i 

brugermiljøet. Et andet eksempel på hvad feltarbejde kan gøre for designfeedback, er at kunne 

konkludere at det indsamlede data fra første omgang var mangelfulde, og der derfor ikke kom 

det ønskede resultat. Herfra skal designeren starte igen, og få gjort designet meningsfuld efter 

brugernes behov til brugermiljøet (Hevner 2007).  

Rigorcyklussen:  

Rigorcyklussen sigter mod at inddrage relevant og allerede eksisterende viden til designet, for 

at kunne bibeholde dens funktion og relevans i praksis for brugeren. Denne cyklus forbinder 

den allerede eksisterende viden indenfor designets komponenter med det reelle design. Hevner 

pointerer, at det er essentielt for et godt design at starte ud på et godt vidensgrundlag. Her 

menes der, at brugeren af designet har en tiltro til at, designudvikleren har researchet de 

relevante teorier, metoder og indsamlet empiri (Hevner 2007). Ydermere nævnes der, at 

allerede eksisterende artefakter, analogier og metaforer kan tages i brug, for at skabe den rigtige 

vidensbasis (Hevner 2007).  

Designcyklussen:  
Design cyklussen er den centrale del i designprocessen. Det er her konstruktionen af et artefakt, 

evalueringen af det og feedbacken heraf, er med til at forme designets udvikling Denne cyklus 

fremstilles ved at inddrage de forskellige komponenter fra de andre cyklusser, for at komme 

frem til den bedste designløsning. For at tilkomme denne proces af designmodellen, hævder 

Hevner, at det er essentielt at tage brug af, og forstå både rigorcyklussen og relevanscyklussen. 

Forståelsen af disse to cyklusser skaber et grundlag der bidrager til designet, så designet har 

belæg. Til slut er det også vigtigt, ved brugen af denne designcyklus, at designet bliver brugt 

flere gange i det brugermiljø der designes til, så det kan blive bedømt (Hevner 2007). 

I dette projekt, tages der dog kun brug af de to første cyklusser, da der ikke kommes frem til et 

endeligt design, men blot et løsningsforslag. Grunden til dette fravalg, er at muligheden for 

reevaluering af designet ikke har været til stede. Ved brug af disse to cyklusser, kan der i 

designprocessen undersøges, ved inkludering af undersøgelser af studerende og forståelsen 

indenfor teknologier, og hermed kunne skabe ramme for projektet. Denne designmetode er 

derfor interessant, da det kan samle projektets dimensioner af indsamlet empiri og relevant 

teori, i en designproces som skal forsøge at give et udkast til løsningsforslag for projektgrupper 

der anvender online mødetilgang. 
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Empirianalyse 
 
I følgende analyseafsnit, vil der blive henholdsvis introduceret og analyseret etnografiske 

deltagerobservationer af fysiske møder og online gruppemøder, samt analyse af interview af 

fokusgruppe bestående af studerende fra Roskilde Universitet. Der vil efterfølgende være 

delkonklusioner ved hver af de tre analyseafsnit. Afslutningsvis vil der ud fra analysen 

udarbejdes en diskussion af rapportens undersøgelser. 

Introduktion til empiri af etnografiske deltagerobservation af fysiske 
gruppemøder 
 
Der blev observeret fire grupper, der er i gang med en bacheloruddannelse på Roskilde 

Universitet, i alderen 21-26 år bestående af begge køn. De valgte at afholde deres gruppemøde 

fysisk. Møderne for de fysiske grupper, blev observeret i to timer. Der refereres til følgende 

bilag; 7, 8, 9 og 10.  

I bilag 7 blev der observeret en gruppe på fire piger og to drenge og afholdt deres gruppemøde 

i en stue hjemme hos et af gruppemedlemmer. I bilag 8 bestod gruppen af tre piger, som også 

afholdt deres møde hjemme hos et af medlemmerne fra gruppen. Den observerede gruppe i 

bilag 9, sad hjemme hos et af medlemmerne, og gruppen bestod af fire piger. Fælles for 

grupperne i bilag 7, 8 og 9 var at, de mødtes privat, med afspilningen af musik i baggrunden, 

samt mad og drikke. Gruppen i bilag 10 bestod af to piger, som til forskel fra de andre 

observerede grupper, havde et gruppemøde i et lokale på Roskilde Universitet. Fælles for alle 

de observerede grupper der mødtes fysisk var, at hvert medlem sad med deres computere og 

mobiltelefoner fremme under mødet. Derudover lå der bøger fremme som grupperne 

inddragede i deres møder. Et andet element var, at alle grupper havde til fælles at deres brug af 

online platforme som Teams eller Google Docs til at samle projektet. Alle grupper havde åben 

dialog og diskussioner mellem medlemmerne og fandt på svar og løsninger til spørgsmål og 

problemer i fællesskab. 

Analyse af etnografisk deltagerobservation af fysiske gruppemøder 
I dette afsnit vil det fysiske møde blive analyseret ud fra den indsamlede empiri som findes i 

bilag 7, 8, 9 og 10. Afsnittet vil blive opdelt i fire væsentlige hovedpointer, som er blevet 

analyseret os frem til. Hovedpointerne er heldholdsvis: åben kommunikation, sociale relation, 

netværk- og teknologiforstyrrelser og arbejdsmiljø.  
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Dette skal forsøge at give et overordnet indtryk af, hvordan det fysiske gruppemøde påvirker 

de deltagende i deres præsentation under et gruppemøde.  

Åben kommunikation og social relation 
Gruppernes tydelige interaktion mellem hinanden, i form af åben kommunikation, var 

bemærkelsesværdig, da det netop var her der opstod høj arbejdsintensitet mellem 

gruppemedlemmerne. Dette blev observeret på baggrund af, at alle grupper havde momenter 

af interaktion og dialog ved brug af spørgsmål til hinanden, kropssprog og at kunne vise 

hinandens computerskærme og bøger indbyrdes i gruppen (bilag 7:1, 8:1, 9:1 & 10:1). Det var 

tydeligt at observere ud fra alle grupper, at motivationen steg i takt med at gruppemedlemmerne 

sad sammen og havde en interaktion med hinanden. Motivation til arbejdet i gruppen sås 

eksempelvis ved, at gruppemedlemmerne viste stor glæde ved at se hinanden, og at der opstod 

en form for opbakning til hinanden, som påvirkede motivation og arbejdsprocessen positivt. 

Dette tydeliggør vigtigheden ved den sociale relation (bilag 8:1+9:1). 

 Netværksforstyrrelser og teknologiforstyrrelser 

Generelt for grupperne optrådte teknologier i forskellige sammenhænge under et gruppemøde. 

Som en hovedsagelig del af gruppemøderne, blev computere anvendt som et arbejdsredskab 

og en mulighed for at kunne skrive og undersøge projektet. Dog sås der at teknologier også 

fremgik som en forstyrrelse og en baggrundsstøj. Dette giver perspektiv i den 

postfænomenologiske teori om, hvordan teknologier går ind og samvirker og påvirker 

menneskelig adfærd. I det fysiske møde var det tydeligt, at teknologi opstod under mødet som 

en baggrundsforstyrrelse i form af, eksempelvis et køleskab der begynder at larme og bliver 

pointeret af gruppemedlemmerne (bilag 7:1). Netop dette er én af Don Ihdes teknologiske 

medieringer; baggrundsrelationer (backgroundrelations) (Rosenberger & Verbeek 2015) Dette 

var en faktor, der forstyrrede flowet i arbejdet hos gruppen, som derefter begyndte at lave 

vittigheder i relation til larmen (bilag 7:1). I et andet eksempel opstod denne baggrundsrelation 

i form af musik på en højtaler som en hyppig gentagelse af en forstyrrelse, da flere 

kommenterede eller ville skifte musikken (bilag 8:1). Forstyrrelsen i gruppen opstod, når 

musikken skulle skiftes. Dette betød også, at denne teknologirelation var med til at skabe et 

brud i arbejdsprocessen.  

Udover baggrundsstøjens forstyrrelser i gruppearbejdet, blev der observeret, hvordan 

koncentrationen hos gruppemedlemmerne i grupperne blev afbrudt af netværksforstyrrelser, i 

form af notifikationer på mobiltelefonen. Dermed blev gruppens bevidsthedsfelts fokus (field 

of awareness), som Don Ihde også forklarer, lagt på deres telefon, da det var i denne situation, 
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gruppemedlemmernes individuelle opmærksomhed blev fanget (Rosenberger & Verbeek 

2015). Dette resulterede i, at gruppens fælles koncentration hurtigt blev afbrudt, da der var en 

transparent teknologi, som søgte opmærksomheden. (bilag 8:2+9:1). Et eksempel på dette 

fremtrådte i observationen af en gruppe, hvor en person fik en notifikation på sin telefon og 

herefter viste det til et andet gruppemedlem, hvilket startede en kædereaktion af et mistet fokus 

hos gruppen (bilag 7:2). Et andet eksempel sås ved, at en af gruppemedlemmerne kiggede på 

Facebook, hvilket ledte til, at person ved siden af fulgte samme mønster (bilag 9:2). Dette læner 

sig også op ad Bent Meier Sørensens begreb hektik, når kedsomheden opstår, er der en større 

tendens til at blive distraheret. 

Arbejdsmiljø 
En tydelig observation i det fysiske møde, var det arbejdsmiljø som gruppen befandt sig i. Tre 

af grupperne befandt sig i et mere ‘privat’ miljø i en af gruppemedlemmernes hjem. Dette 

betød, at de gruppemøder i arbejdsmiljøet tildelte sig en mere ‘hyggelig’ stemning. Ved at 

denne stemning opstod i arbejdsmiljøet resulterede det i en større interaktion mellem 

gruppemedlemmerne, som muligvis skabte en tættere social relation internt i gruppen. 

Eksempelvis blev det observeret, at gruppemedlemmer indførte privatsnak ved deres 

gruppemøder (bilag 8:1+9:1). Tre af grupperne valgte som deres arbejdsmiljø at sidde ved et 

bord (bilag 7:1, 9:1 og 10:1), dog var der en enkel gruppe der valgte at sidde i sofaen, hvilket 

resulterede i, at gruppen fik en mere tilbagelænet holdning til arbejdet (bilag 8:1). Trods valget 

af sofaområdet var arbejdsintensiteten alligevel høj blandt gruppen, da en fysiske 

tilstedeværelse opretholdt interaktion mellem dem og derved et fælles fokus (bilag 8:1). En af 

grupperne havde et arbejdsmiljø i et lokale på RUC, hvilket skabte en mere neutral stemning, 

da der hverken var musik eller andre baggrundsstøj. Her var interaktion mere lige til, da deres 

formål var at skrive på projektet uden nogle forstyrrelser (bilag 10:1). Selvom gruppen i 

sofaområdet var mere afslappet tilrettelagt og omvendt var RUC-lokalet mere struktureret og 

arbejdsrelateret, sås det fysiske arbejdsmiljø ikke som en afgørende faktor i begge gruppers 

arbejdsintensitet.  

Delkonklusion 
Som et samlet resultat af deltagerobservationerne af de fysiske grupper, var samarbejdet 

effektivt og arbejdsintensiteten høj. Selvom miljøet og netværks- og teknologiforstyrrelser 

spillede en rolle i gruppens arbejde, var grupperne gode til at samle fokus komme tilbage på 

sporet, hvilket lykkedes gennem en tilknyttet social relation af den fysiske tilstedeværelse. Der 

kan ud fra observationerne konkluderes, at den fysiske tilstedeværelse havde en betydning for 
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udbyttet af arbejdsprocessen og påvirkede i høj grad arbejdsintensiteten mellem de studerende. 

Dette begrundes, da der blev observeret en stærk interaktion mellem de studerende. 

Interaktionen gav deres møde et langt større udbytte, grundet muligheden for at kunne 

interagere med mimik og kropssprog, samt at gruppens motivation blev forøget af 

tilstedeværelsen af gruppens medlemmer, da kritiske og diskuterende dialoger iagttoges at have 

nemmere passage. 

 

Introduktion til empiri af etnografiskdeltagerobservation af online gruppemøder 

Der blev observeret to grupper, der er i gang med en bacheloruddannelse på Roskilde 

Universitet, i alderen 21-26 år bestående af begge køn. De studerende blev observeret i et 30 

minutter online møde, som foregik på Microsoft Teams. Der refereres til bilag 11 og 12.  

I bilag 11, blev en mandlig studerende observeret, han sad alene i sit hjem og hans gruppe 

havde oftest afholdt deres møder online. I bilag 12, sad en kvindelig studerende også alene 

hjemme. Hendes gruppe havde fornyelig skiftet til online gruppemøder fremfor at afholde 

fysiske møder. Fælles for begge studerende var, at de sad med deres computere og 

mobiltelefoner fremme og havde kontakt til deres grupper via computerens mikrofon og 

webkamera.  

 

Analyse af etnografisk deltagerobservation af online gruppemøder 
I dette afsnit vil det online møde blive analyseret ud fra den indsamlede empiri fra de 

etnografiske deltagerobservationer fra bilag 11 og 12. I analysen er der valgt 

hovedfokuspunkter af social relation, skærmens rolle, samt netværksforstyrrelser. Dette skal 

forsøge at give et overordnet indtryk af, hvordan det fysiske møde påvirker de deltagende i 

deres præsentation under et gruppemøde. 

Social relation  

Ved den etnografiske deltagerobservation af begge studerende kunne vi se, at opbyggelse af 

social relation indbyrdes i gruppen var tydelig nedprioriteret. Dette pointeres på baggrund af, 

at der i begge observationer blev observeret, at formålet og forventningen til det 

onlinegruppemøde, var en kort dagsorden, der skulle overstås, hvilket betød at der ikke blev 

sat tid af til smalltalk af mere åben kommunikation eller diskussion (bilag 11:2 + 12:1). Den 

ene gruppes møder (bilag 11:1) bestod ofte af online gruppemøder, derfor kan der vurderes, at 

den sociale relation kun i meget lav grad opbygges under møderne.  
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Ud fra observationen pegede det på, at gruppen havde en mere vanebaseret fremgangsmåde til 

deres møder, da de fra start havde en opdeling og strukturering af skriveprocessen (bilag 11:2). 

Derved karakteriseres onlinemødetilgangen gennem observationsundersøgelser, som en måde, 

hvorpå gruppen kunne øge deres individuelle arbejdsintensitet, frem til næste gruppemøde. Der 

var derved et gentagende perspektiv i mangel på fælles indsats og samarbejde. Ved manglen 

på fælles opsamling og samarbejde ses der derved også en mangel på den interaktion som 

styrker sociale relationer i gruppen. Ud fra observationen så vi, at én af grupperne virkede til 

at have en stærkere social relation, hvilket kan vurderes til, at de ikke havde online 

gruppemøder som deres primære tilgang (bilag 12:1). Den stærkere relation i gruppen betød, 

at der var en bredere forståelse for hinandens vidensområder, samt flere indskydende spørgsmål 

til hinanden. Derudover sås det, at de studerende så ud til at kede sig i løbet af deres møde, 

hvilket kom til udtryk ved, at de gabte og der opstod stilhedspauser. Hertil pointeres der, at 

nedprioritering af opbyggelse af social relation i gruppen har en påvirkning på motivationen 

og engagementet mellem de studerende.  

Skærmens rolle 
Ud fra et online møde er det interessant at kigge på computerens rolle i det online møde, da 

skærmen fungerer som den primære funktion og en nødvendighed for at kunne afholde et 

online gruppemøde (bilag 11:1+12:1). I relation til postfænomenologiens teknologiske 

mediering, opstod Don Ihdes kropsliggørelse (embodiement relations) af en teknologi, som en 

stærk forbindelse mellem det online gruppemøde og brugen af skærmen. Det forstås på den 

måde, at skærmen kropsliggøres hos den studerende, hvorpå der kan kommunikeres og se 

hinanden, trods den fysiske nærhed er ikkeeksisterende. Dette betyder blandt andet også, at det 

online møde kun kan fungere, hvis teknologien gør. Som eksempel oplevede en af de 

studerende, hvordan deres computer begyndte at skratte, lyden blev svag og dialog forsvandt 

(bilag 12:2). Den studerende blev kun, i dette eksempel, gjort opmærksom på, at det var en 

computer, der forbandt personen med resten af gruppens medlemmer, da computeren fungerede 

som en forlængelse af synet og hørelsen. Da skærmen i observationerne bliver kropsliggjort, 

og de studerende ser verdenen gennem denne, bliver teknologien først synlig, når der sker et 

brud i processen. Grundet tilgangen, opstod der i observationerne flere gange frustrationer, da 

skærmens rolle er afgørende for et funktionelt møde (bilag 11:1+12:2). Skærmens rolle 

fremsætter også større koncentrationsbesvær af netværksforstyrrelser, som var gennemgående 

i begge observationer, hvilket besværliggjorde online gruppemøder, da skærmen er mødets 

primære tilgang og ikke kan undværes. 
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Netværksforstyrrelser 
Forstyrrelser optrådte i flere former hos den studerende, dog observeres der oftest, hvordan 

netværksforstyrrelser optræder i høj grad, for de studerende der sidder online alene. Dette ses 

eksempelvis ved, at der på computeren kunne ses, at der var flere faner åbne, herunder sociale 

medier. Der opstår flere pop-op notifikationer på de studerendes computerskærme og 

mobiltelefoner, hvilket påvirkede den studerende, da blikket søgte derhen. En af de observerede 

personer skiftede ofte fane for at kigge på Facebook, rulle lidt ned på siden og hurtig skifte 

tilbage igen, når gruppens fokus vendte tilbage på personen (bilag 11:1). Undervejs fik begge 

personer notifikationer på deres mobiltelefon, hvilket resulterede i, at de begyndte at sidde med 

telefonen uden for kameraets vinkel (bilag 11:1+12:1). Dette kunne de andre 

gruppemedlemmer ikke se, og for dem så det ud som om, at den studerende kiggede ind i 

computerskærmen (bilag 11:1+12:1). Flere gange opstod der stilhed i gruppemødet, da 

medlemmerne til tider blev ufokuseret, som fra observatørens side, sås at være på grund af 

sociale medier. Det resulterede i, at gruppen med den intense dagsorden, ikke nåede opgaverne 

til den planlagt tid, da netværksforstyrrelser ofte overtog koncentrationen. Dette betød, at 

mødet blev stressende til sidst, fordi flere personer havde andre gøremål (bilag 11:1). De 

konstante afbrydelser, som opstår hos de studerende, kan argumenteres for at være påvirket af, 

at de studerende keder sig i deres online møde, hvilket giver anledning til, at tilbøjeligheden til 

at blive afbrudt stiger. Dette argumenteres med Bent Meier Sørensens begrebsdefinition hektik, 

hvordan ønsket om at blive distraheret stiger når kedsomheden indtræder. Hertil kan der ud fra 

observationerne pointeres, at netværksforstyrrelser påvirker et online gruppemødes 

koncentration og fokus, hvor distraheringen stiger i takt med at engagementet falder og ideen 

om, at resten af gruppen ikke har mulighed for at kunne observere dette.  

 

Delkonklusion  
Som et samlet resultat af deltagerobservationerne af online gruppemøder kan der uddrages, at 

der ikke er en prioritering af opbygning af social relation indbyrdes i gruppen. Dette pointeres 

blandt andet på baggrund af de studerendes måde at tilgå et online gruppemøde på, i den 

forstand, at mødet blev struktureret med en hurtig dagsorden. Det ses tydeligt, at de studerende 

i mødet mistede fokus og motivation, da der blev observeret større mangel på koncentration. 

Manglen på koncentration medvirker til netværksforstyrrelser, hvor notifikationer fra 

mobiltelefoner og computeren er gennemgående mere tilgængelige for studerende, der sidder 

i online gruppemøder. Her hvor hektik opstår i forlængelse med mindsket motivation og 

kedsomhed. Netværksforstyrrelser opstår blandt andet på baggrund af, at skærmen optræder 
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som den primære funktion i det online møde, hvor kropsliggørelsen af computeren betyder en 

større tilknytning til teknologien og derved en lettere tilgængelighed for forstyrrelser af 

netværk.  

Introduktion til empiri af kvalitative fokusgruppeinterviews 
De semistruktureret interviews blev anvendt ved fokusgruppeinterviews, hvor der blev 

udspurgt reflekterende spørgsmål til den interviewede gruppe. Der refereres til bilag 4, 5 og 6. 

I bilag 4 blev der interviewet en 3-mandsgruppe bestående af kun kvinder. I bilag 5 blev der 

interviewet en 4-mandsgruppe bestående af kvinder. I bilag 6 blev en 2-mandsgruppe, 

bestående af to kvinder, interviewet. Fælles for alle fokusgruppeinterviews var, at alle var i 

gang med en bacheloruddannelse på Roskilde Universitet. Interview spørgsmål var følgende: 

• Hvor ofte anvender i online platforme som teams eller zoom? 

• Hvordan synes I at den online kommunikation i jeres gruppe fungerer? 

• Hvordan føler I kommunikationen og arbejdsmoralen er under jeres fysiske møder? 

• Hvad er jeres forventninger når I mødes til online gruppemøder? 

• Hvad er jeres erfaringer med online kommunikation? 

• Hvor ofte føler I, at der opstår distraheringer som kan fjerne jeres fokus og hvilke? 

• Hvad føler du fungerer godt og hvad fungerer skidt ved et online møde? 

• Hvordan foregår det videre arbejde efter et endt online gruppemøde? 

• Hvordan har jeres gruppemøder ændret sig efter COVID-19 pandemien?  

• Hvordan tror I jeres gruppemøde ville være hvis den kun foregik online? 

 

Analyse af fokusgruppeinterviews  
 
Analysen laves ud fra den etnografiske metode til at analysere indsamlet empiri. Med afsæt i 

teorierne CSCW, CSCL og online kollaboration er det interessant at undersøge de interviewede 

gruppers oplevelse af online samarbejde ved online gruppemøder under Covid-19. 

Social relation 
Kollaboration grunder i en tillid til hinanden i gruppen, og hvis nogle gruppemedlemmer ikke 

overholder deadlines, kan det være problematisk for gruppens fremtidige samarbejde (Peter & 

Manz 2007). I forlængelse af dette, bliver den manglende tillid tydeligt fremhævet. Her 

pointerede en studerende, at personen i sin fagvalgsgruppe havde en eksamen, hvor at 

engagementet ikke var lige så højt. 
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“ … der er vi alligevel otte personer, der skal sidde over teams og snakke, og det er vildt 

uoverskueligt og demotiverende, fordi man skal tage stilling til syv andre mennesker, som alle 

skal kunne få ordet online, men hvis der er to personer, der snakker i munden på hinanden, 

kan man ikke høre noget. Jeg kendte dem heller ikke så godt, så jeg havde ikke den samme 

skyldfølelse, ved ikke at være så deltagende ” (bilag 4).  

I denne situation er tilliden mellem gruppemedlemmerne essentiel og ved en udeblivelse af 

dette, opstår en større fralæggelse af ansvar. Som Linda M. Peters og Charles Manz 

eksemplificerer, vil det online samarbejde fungere bedst, hvis gruppemedlemmer har en stærk 

social relation til hinanden og derved en stærk tillid. Derudover vil fraværet af en topstyrer i 

dette eksempel ende ud i, at flere af gruppemedlemmerne ikke vil være så deltagende, da 

kommunikationen ikke blev optimal. Derved kan resultatet af onlinemødet ende med at blive 

dårligere end forventet (Peter & Manz 2007). 

Kommunikation mellem de studerende  
Ved øget brug af online platforme til at afholde gruppemøder, er der opstået ændringer i, 

hvordan et projektforløb udspiller sig. Studerende har givet udtryk for, at det er sværere at 

kommunikere gennem online platforme, og at deres projekter bærer præg af opdelte 

individuelle afsnit, i stedet for et fælles overblik på alle afsnit (bilag 4:3). Dette er en klassisk 

type samarbejde indenfor CSCW, hvor projekter løses kooperativt, hvilket vil sige at afsnit 

bliver uddelt og skrives af forskellige gruppemedlemmer, som derefter samles i det færdige 

projekt (Schmidt 2015).  

Studerende påpegede, at online gruppemøder har ændret måden, de strukturerer deres møder 

og deres egen tid på. Da online gruppemøder og kommunikation tillader en vis fleksibilitet 

inden for planlægningen af møderne, kan nogle af møderne opstå spontant: "Men samtidig 

superfleksibelt og nemt at planlægge. Det er virkelig en åbenbaring, man har fået i lyset af 

Corona” (bilag 6). Inden for CSCW beskrives disse komponenter som synkron tid og asynkron 

tid (Schmidt 2015). Når de studerende afholder videomøder gennem platforme som Teams 

eller Zoom, beskrives tiden som synkron. Ved den asynkrone tid menes der for eksempel, når 

de studerende sender online mails eller beskeder til hinanden eller skriver på egne dele af 

projektet. De får ikke nødvendigvis svar fra de andre gruppemedlemmer med det samme, nogle 

studerende udtrykte også frustration over det problem. “Men det er også irriterende med 

kommunikationen online, for der kan gå længere tid før man får svar på et spørgsmål. Måske 

er man midt i at lave noget, og har et spørgsmål, men fordi vi arbejder hver for sig, kan jeg 

ikke lige spørge omkring det.” (bilag 5).  
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Dette støtter op omkring, at det online samarbejde opleves som mere fleksibelt til tider, da 

gruppemedlemmerne selv er herre over deres tid. Den online kommunikation åbner op for en 

måde at tage kontakt til hinanden på uden at skulle mødes fysisk, og gruppemedlemmer kan 

kommunikere oftere online (bilag 4:3). Andre grupper oplevede at denne fleksibilitet i 

kombination med manglende struktur i hverdagen, gør det svært at overholde interne deadlines 

(bilag 6:2). 

Motivation  
Motivationen for et produktivt projekt bunder i, at de studerende kan mødes fysisk og være 

sammen om opgaven. Samtidig, at kunne have en social relation og tale om andet end skolen, 

for ikke at blive fanget i kedsomheden alene derhjemme (bilag 6:2). Derudover fremhæver 

Gerry Stahl, i Building collaborative knowing: elements of social theory of CSCL (2004), at 

læringsudbyttet i et projekt kan blive øget ved at arbejde i en ansigt-til-ansigt relation. Her vil 

de studerende opnå et bredere perspektiv ved et kollaborativt samarbejde, som gør at gruppen 

opnår nye værktøjer, de ikke vil have fået alene (Stahl 2004). Dette bliver også påpeget af de 

studerende, som tydeliggjorde at deres engagement og lyst til at lære blev forstærket, når de 

kan spare med hinanden.  

“Jeg tror også at, hvis man hele tiden sad derhjemme hver for sig, så får man heller ikke delt 

sine tanker på samme måde. Når man sidder sammen, kan man slynge ideer ud, hvor man 

tænker også en gang i mellem siger “ej det kan vi ikke bruge til noget” hvor nogle andre måske 

opfanger den og siger “jo, det kan man da godt!” Den proces misser man lidt, hvis man sidder 

online” (bilag 6). 

Den åbne kommunikation er, i dette eksempel, også en essentiel del af arbejdet. Stahl pointerer, 

i forlængelse med dette, at man ved denne form for kommunikation kan gå fra samarbejdet 

med en fælles forståelse af problemet og dertil løsninger (Stahl 2004). Som der her bliver 

tydeliggjort, er kommunikationen vigtig, da de sammen kan diskutere og spare med hinanden 

og derved opnå en synergi, hvor de forstærker hinanden ved hjælp af deres individuelle viden 

og arbejde i synkron tid. Det er dette element der er vigtigt indenfor CSCL, hvor det er 

udvidelsen af det fælles læringsgrundlag for gruppemedlemmer, der er i fokus (Stahl 2004).  

Dette står i kontrast til det online samarbejde, hvor, som skrevet tidligere, en studerende 

fremlagde deres frustration over, ikke at kunne få svar på et spørgsmål, når de arbejdede 

asynkront, da tiden, hvor de ventede på svar, var længere (bilag 5:2). Samtidig er den sociale 

opmærksomhed (social awareness) også vigtigt for projektet, da den er med til at danne overblik 

over kompetencerne hos gruppemedlemmerne (Stahl 2004). En studerende eksplicerede også, 
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at de i gruppen har hver deres rolle i projektet, hvilket betyder, at selvom der til tider kan gå 

snak i den, er de bevidste om, at alle får lavet deres del, da alle er opmærksom på, hvad de er 

gode til “Vi kender hinanden godt, og ved hvad hinanden kan. Nogle gange snakker vi for 

meget, det ved vi godt, men vi er også sikker på vi nok skal blive færdige”(bilag 4) 

Motivationen steg ved den fysiske nærhed, hvilket resulterede i, at de studerende valgte at blive 

en del af hinandens ‘smittekæde’ under COVID-19 og derved trodse Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger om ikke at mødes fysisk. De studerende vurderede, at det er nødvendigt at mødes 

fysisk for at udarbejde et godt projekt, dette støtter teorien online kollaboration op om, da de 

sociale relationer er væsentligt for at et godt gruppesamarbejde. Herunder begrundede én af de 

studerende deres fravalg af online gruppemøder således;   

“Jamen jeg tror, at vi blev enige om, at det var bedre at mødes, fordi det var nemmere at sætte 

os to og to sammen også følge op på det sammen. Synes også at motivationen steg når vi var 

sammen i intensiv (intensivskriveperiode). Ikke så meget fra os to, men fra de andre som havde 

haft svært ved at følge op på deres ting. De var i hvert fald bedre når ‘man holdt øje med dem’ 

og at man skulle mødes og ikke kunne undvige at bruge nogle timer til at skrive.” (bilag 6). 

Teknologiforstyrrelser & netværksforstyrrelser 
Udover at gruppemedlemmerne pointerede at en social relation er essentiel, har studerende 

også givet udtryk for, hvor vigtigt det er, at de onlineplatforme de anvender til gruppemøder 

og kommunikere igennem, virker optimalt. “... når det går galt på Teams, så bliver vi irriterede 

og så er vi nemmere til lige at tage pause og distrahere os selv lidt. Det afbryder os ret meget” 

(bilag 5). Projektgruppen oplevede, som følge af tekniske problemer, at blive afbrudt når de 

forsøgte at afholde et online møde. Til forskel for ansigt-til-ansigt møder, hvor der er stærk 

kommunikation (Peters & Manz 2007), stopper den online kommunikation helt og 

medlemmerne blev frustrerede. Den platform der skulle understøtte deres onlinesamarbejde, 

kunne i sidste ende skabe yderligere frustrationer og forstyrrelser i projektgruppen. Når de 

onlineplatforme ikke understøtter det onlinemøde, forklarede de studerende, at de er mere 

tilbøjelige til at lade sig distrahere af teknologier. Herunder er det især sociale medier og 

mobiltelefonen, der er distraherende som en studerende påpeger “... hvis der kommer et ‘bib’ 

fra telefonen så kigger man da på den for eksempel når man får en sms, det føler jeg ikke helt 

jeg kan lade vær med” (bilag 6).  

Andre studerende er mere tilbøjelige til at blive distraheret af computeren, der i forvejen er 

åben under de online gruppemøder; “online har jeg så let ved at blive distraheret jeg kan være 
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to minutter i et online gruppemøde også er jeg et eller andet sted hen fordi så skal jeg lige se 

det her og tjekke det her” (bilag 4). Det kan være svært for de studerende at skelne mellem 

arbejde og fritid, da computeren bliver brugt til begge og den normale strukturering af 

hverdagen er ændret. Bent Meier Sørensen tydeliggør måden, hvorpå skærmen og teknologier 

distraherer mennesker i bogen Skærmens magi (2018). De forskellige netværk påvirker 

mennesket direkte, og kæmper om opmærksomheden (Sørensen 2018). Studerende, der i 

forvejen bliver forstyrret, er mere modtagelige overfor at blive distraheret yderligere gennem 

online gruppemøder (bilag 4:3). Ved kombinationen af afbrydelser fra netværk af sociale 

medier samt en manglende social relation og tillid blandt gruppemedlemmer, kan det være 

svært for studerende at holde fokus og overholde aftaler med projektgruppen.  

Dog er det vigtigt at pointere, at til trods for at der er en ansigt-til-ansigt kommunikation, kan 

der opstå distraheringer under gruppemøder. Dette er tilfældet, hvis gruppen ikke har en stærk 

sociale relation, da man derved ikke har samme ansvarsfølelse til projektet. For at skabe de 

gode rammer om projektet, er det vigtigt, at der er en motivation udover en social relation. 

Delkonklusion 
Igennem interviews af fokusgruppes pointeres der, at de studerendes deler fælles holdninger 

og erfaringer til online gruppemøder. Det online gruppemøde fravælges, når formålet er en 

større samarbejdsproces, men samtidig kan det fungere som en hurtig løsning på opdeling af 

skriveproces. Gennemgående for analysen af fokusgruppeinterviewene opstår der 

problematikker i den onlinemødetilgang, hvor motivation og fokus bliver påvirket af manglen 

på social relation i gruppen af ansigt-til-ansigt kommunikation. Samtidig betyder de øget 

koncentrationsbesvær, hos de studerende i et online gruppemøde, at der opstår hyppigere 

netværksforstyrrelser. Disse forstyrrelser betyder blandt andet, at der ødelægges en del af 

samarbejdsprocessen i gruppen.  

Diskussion 

Denne diskussion vil tage udgangspunkt i foregående analyser af etnografiske 

deltagerobservationer og fokusgruppeinterviews. Dette udarbejdes med et fokus på at 

diskutere undersøgte fokuspunkter fra analyserne i forlængelse med anvendte teori af online 

kollaboration, CSCL, CSCW og postfænomenologi samt “Skærmens Magi”. Her med formål 

til at kunne identificere, hvilke mangler der opstår i forsøg på at opretholde et 

projektsamarbejde i en online gruppemødetilgang.  
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Gennem empiriindsamling af etnografiske deltagerobservationer og kvalitativ semistruktureret 

fokusgruppeinterviews muliggjorde det, at tilgå problemstillingen i praksis, samt at få 

repræsentativt svar på, hvad de studerende har af opfattelse og erfaring med online 

gruppemøder. Dog skal det pointeres, at det er svært at opnå en fuldkommen repræsentativitet. 

Som den etnografiske metode fremhæver, vil de observerede i en observation til tider agere 

anderledes, når de er bevidste om deltagerobservatørens tilstedeværelse (Bundgaard et. al 

2018). Derfor kan der forekomme bias ved projektet, som kan svække repræsentativiteten, da 

forskning kun er en udsnit og skildring af virkeligheden.  

På baggrund af analysen, er der grundlag for at kunne diskutere, hvilke aspekter der mangler i 

online gruppemøder, for at et online samarbejde bliver mere produktivt. Det fremgår tydeligt i 

observationerne af gruppemøderne, at valget af mødetilgangen spiller en rolle i udformning og 

formål for gruppemødet. Når det arbejdes med problemorienteret projektarbejde, kan 

gruppemøder opstå med forskellige formål til at tilrettelægge projektopgavens arbejdsproces. 

Der ses et tydeligt et skel mellem onlinemødet og det fysiske mødes formål. Her hvor et fysisk 

gruppemøde har et bredere formål, da mødet ikke kun er fagligt tilrettelagt, men også ligger 

vægt på at opbygge sociale relationer mellem de studerende. Modsat er online gruppemøder 

mindre opsøgende for opbygning af relationer, men tilrettelagt ud fra et effektivt perspektiv, 

hvor opdeling af skriveproces er særlig prioriteret. Derfor kan der argumenteres for, at hvis der 

ønskes at opnå bedre samarbejde i et projekt i online mødetilgang, skal der være en aktiv tilvalg 

af samme karakteristika som i det fysiske møde. Derfor kan der argumenteres for, at der i online 

gruppemøder sker en misforståelse af, hvad det kræver at udføre et produktivt online 

samarbejde, hvis formålet for mødet er en større samarbejdsproces for projektets helhed og 

kompleksitet. 

Der kan argumenteres for, at en aktiv prioritering af opbygning af sociale relationer i online 

gruppemøder mangler. Det resulterer i, at det online gruppesamarbejde i dets udfoldelse i 

praksis mislykkes. Dette fremgår tydeligt i kontrast til, at der i fysiske gruppemøder opstår en 

mere ustruktureret kreativ proces ud fra åben kommunikation og som giver mulighed for at 

udvide forståelseshorisonten, hvilket går tabt i online gruppemøder. Dette understøttes på 

baggrund af Linda M. Peters og Charles Manz der pointerer, at online kollaboration har behov 

for, at den sociale relation prioriteres for, at et onlinesamarbejde kan lykkes (Peters & Manz 

2007). Ud fra Peters og Manz teori kan der derfor argumenteres for, at hvis der opbygges en 

god relation, er det også lettere at forstå og lære og give viden videre. Dette udsagn understøttes 

blandt andet i projektets indsamlede empiri, hvor de studerende tilvælger de fysiske møder 
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frem for de online, netop fordi den fysiske nærhed opbygger tættere social relation og derved 

et bedre samarbejde. I det fysiske møde kan der argumenteres for, at grunden til at den sociale 

relation er mere prioriteret sker på baggrund af, at der som en del af den fysiske nærhed, hvor 

der løbende opstår social interaktion og derved en naturlig forstrækning af den sociale relation. 

Ved at den sociale relation opbygges mere naturligt, som følge af den åbne dialog og den 

fysiske nærhed, prioriteres relationen derved ubevidst i gruppen. I forlængelse med dette kan 

det fremhæves, at den sociale relation ikke opbygges naturligt i et online møde og derfor skal 

være en aktiv prioritering for, at der kan opbygges tillid og relationer imellem.  

Det fælles samarbejde i Roskilde Universitets problemorienteret projektarbejde bunder ud i, at 

skulle give de studerende en fælles videns basis, hvilket kan argumenteres at gå tabt, da online 

gruppemøder tilvælger større opdeling af projektet og mindre opsamlende samarbejde (bilag 

11:2). Der kan ud fra fokusgruppeinterviews vurderes, at der opstår en mere splittet og 

usammenhængende opgave, fordi der i processen ikke er prioriteret en fælles viden og 

forståelse for opgavens sammenhæng. Ud fra Gerry Stahls beskrivelse af CSCL, kan det 

diskuteres at tab af læringen sker grundet manglende mulighed for at kunne diskutere og skabe 

en fælles videns basis. Her henviser de studerende til, det brud der bliver på den fælles 

forståelse og sammenhæng i projektet, når online mødetilgang anvendes (bilag 6:2). Fælles 

forståelse og samarbejde på tværs drager paralleller til Roskilde Universitets problemorienteret 

projektarbejde, som i høj grad prioriterer samarbejde og udvikling af fælles læring. CSCL 

handler netop om, hvordan en gruppe får opbygget samme vidensgrundlag gennem samarbejde 

(Stahl 2004). Det kan derfor diskuteres om opdeling af projektet resulterer i, at 

gruppemedlemmerne mister viden inden for forskellige områder i deres projekt. På den ene 

side, kan den opdelte proces fra CSCW betyde individuelt vidensgrundlag, hvilket går imod 

teori om det produktive og lærerige samarbejde fra CSCL (Stahl 2004). På den anden side, kan 

der argumenteres for, at måden at opdele skriveprocessen også kan give positive sider, da nogle 

studerende skriver bedst ved at sidde med sig selv (bilag 6:3). Alligevel, hvis delene ikke drages 

ordentligt sammen, vil sammenhængen i projektet miste sin røde tråd. Hvis gruppen er bevidst 

om deres faglige kompetencer, altså social awareness (Stahl 2004), kan der argumenteres for, 

at arbejdsopdelingen vil styrke de individuelle afsnit, sagt med andre ord, hvert afsnit vil blive 

skrevet af et gruppemedlem med stor viden indenfor området. Derudover er der flere der 

foretrækker at sidde koncentreret alene og arbejde. Dermed vil gruppens endelig projekt bestå 

af velskrevet og understøttende afsnit. Desuden er det dog vigtigt at pointere, at for et 
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kooperativt samarbejde kan fungere i asynkron tid, skal gruppens medlemmer kunne indgå i 

en åben kommunikation om styrker og svagheder i det faglige arbejde (Peters & Manz 2007).  

Der tydeliggøres gennem observationerne af de studerende, CSCW-aspekt af synkron tid og 

asynkron tid (Schmidt 2015) også spiller en rolle for kommunikationen mellem 

gruppemedlemmerne. Når der arbejdes i den synkrone tid, gav det langt bedre fælles forståelse 

og anledning til diskussion, mens den asynkrone fremtvang en opdeling og forsinkelse af svar 

på relevante spørgsmål. Selvom at synkron og asynkron tid kan opstå både i det fysiske og det 

online møde, har den synkrone tid, når der mødes online, mindre social interaktion, hvilket kan 

medføre at der i det asynkrone tidsaspekt, hvor der samarbejdes hver for sig, opstår en større 

opdeling af den fælles viden. Ved at grupperne fuldfører projektarbejdet primært i asynkron 

tid, fører det til, at de sidder mere alene hjemme med opgaven. Som der blev fremlagt i 

analysen, påpegede flere af de studerende, at der var en tendens til at motivationen og 

koncentrationen faldt i takt med det selvstændige asynkrone arbejde (bilag 4:3). Når 

arbejdsintensiteten afhang af dem selv, havde de en større tilbøjelighed til at kede sig og lade 

sig distrahere af netværker som Netflix eller Facebook (bilag 4:3). Dette lægger sig op ad 

begrebet hektik, som kan tolkes at være gældende i denne situation (Sørensen 2018). Her er det 

ikke kun netværk, der ønsker at fange opmærksomheden, derimod en ubevidst handling fra 

individet om et ønske at blive distraheret væk fra kedsomheden. For at undgå dette, skal der 

findes en løsning, som mindsker muligheden for hektik.  

Der kan derfor argumenteres for, at en løsning på netværksforstyrrelser under et gruppemøde 

skulle være at fjerne de teknologier som ses skyldige i deres magt over koncentrationen hos de 

studerende. Dog er både de fysiske møder og online gruppemøder afhængige af computeren 

som et værktøj til arbejdet, hvilket besværliggør muligheden for, at kunne fjerne 

netværksforstyrrelser fra et gruppemøde. Alligevel som fremgik i analysen, var de online 

gruppemøder tydeligt mere påvirket af koncentrationsbesvær og mindsket motivation som 

lagde grund for flere netværksforstyrrelser. Set i perspektiv til postfænomenologien 

(Rosenberger & Verbeek 2015) kan der argumenteres for, at den teknologiske mediering er 

særligt gældende i det online møde, da der som nævnt tidligere, sker en kropsliggørelse af 

computeren. Dette medfører en større tilknytning mellem mennesket og computeren end ved 

et fysisk møde, da muligheden for at vige fra computeren og interagere uden for teknologien 

ikke er muligt i et online møde. Der kan derfor argumenteres for, at tilknytning til computeren 

gør, at netværksforstyrrelser har en nemmere passage ved et online møde, hvilket giver et anlæg 

til, at netværksforstyrrelser får en langt større rolle i gruppens forsøg på at opretholde 
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koncentration. Disse forstyrrelser ses derfor påvirket af, at de studerende bogstaveligt talt 

sidder med det i hænderne, uden mulighed for at kunne ligge det tid siden.  

For at opsummere, er det blevet tydeliggjort at den sociale relation opstår naturligt i projektet, 

når grupper har mulighed for at mødes fysisk. Denne relation opstår ikke naturligt i online 

gruppemøder, men skal derimod aktivt prioriteres. Manglen på social relation i projektgrupper 

vil derfor starte en form for kædereaktion, som vil medføre nedsat koncentration og motivation. 

Ved en nedsat koncentration og motivation, vil det være øget tendens til netværksforstyrrelser. 

Samtidig vil den manglende relation mindske tilliden mellem medlemmerne. Dette vil medføre 

en mangelfuld kommunikation, som afviger fra det fælles vidensgrundlag.  

Der vil i forlængelse af diskussionen udarbejdes en guideline, ud fra af analyse og teori anvendt 

i opgaven, til at forstærke onlinegruppemødes produktivitet ved guidelines som søger at 

forstærke den sociale relation i grupper. 

 

Design proces 

I dette afsnit vil der blive anvendt rapportens analyse og teori til designprocessens to cyklusser 

til at kunne fremlægge et designudkast til løsningsforslag. Derudover vil vi indsnævre vores 

fokus, således at vi kan opstille en guideline til hvordan gruppemedlemmerne opnår en større 

viden samt højere motivation for online gruppemøder.  

Relevanscyklussen 
Relevanscyklussen omhandler brugerens interesse for designet, hvor sammenkoblingen af 

miljø og design er essentiel. Heraf bliver miljøet repræsenteret, i denne opgave som værende 

det bruger miljø den studerende sidder i, under et online møde. Det er også i denne cyklus, at 

problemet i miljøet bliver identificeret, som skal give rammen for designet. I denne opgave har 

vi gjort brug af interviews af RUC-studerende og observationer af RUC-studerende til et online 

møde, for at få en forståelse for problemet, og samtidig også kunne forstå relevansen for 

designet og kunne bibeholde den.  

Ud fra fortolkningen af analyserne, vurderes der at online gruppemøder ikke fungerer optimalt, 

i forhold til de fysiske møder heraf, hvordan mimikken hos de studerende forsvinder, og der 

ikke længere er mulighed for at kunne tyde hinanden.  Generelt er der en enighed hos de 

studerende om, at informationer går tabt, når de ikke sidder overfor hinanden (bilag 6:2). 

Nærværet er heraf væsentligt for de studerende, og derfor er det en vigtig komponent at have 
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med i designprocessen/designet. Det manglende nærvær betyder derfor, at fokusset på 

mimikken hos de studerende er relevant at inddrage i designløsningen.  

Et af de væsentlige problemer i miljøet ved online gruppemøder er koncentrationen og 

forstyrrelserne hos de studerende. Her pointerede de studerende, at det har været frustrerende 

at sidde derhjemme, grundet manglen på koncentration og motivation ved at sidde alene (bilag 

4:2). Dette kan ses, ved vores observationer af de to studerende til et online møde, hvor 

koncentrationen ofte blev afbrudt af forstyrrende elementer (bilag 11:1+12:1). Begge de 

studerendes møder, havde forstyrrelser fra netværk, heraf notifikationer fra mobiltelefoner og 

computeren (bilag 11:1+12:1). Disse forstyrrelser var med til at nedsætte motivationen for 

mødet, som resulterede i at mødet blev distanceret for den studerende og derved var det ikke 

oplagt. I projektet ønsker vi skabe en ramme for både online og fysiske gruppemøder, hvor 

netværksforstyrrelser er til stede i en mindre grad, så mødet fungerer bedre for den studerende. 

Netop et fokus på nedsættelse af netværksforstyrrelser er derfor relevant at inddrage i vores 

design, for at kunne opretholde relevansen for brugeren i takt med notifikationer og teknologier 

udvikler sig.  

Begge møder bar præg af en kort dagsorden, hvor mødet blot skulle overstås (bilag 11:2+12:1). 

I det ene møde var den sociale relation nærmest ikke til stede, hvilket også resulterede i at 

mødet blev hurtigt og upersonligt (bilag 11:2). Denne sociale relation er essentielt for det online 

gruppemøde, da en gruppe pointerede at kommunikationen mellem medlemmerne også blev 

mere fyldestgørende og hyggeligere når relationen er stærkere (bilag 5:2). På baggrund af dette, 

skal den sociale relation også inddrages i vores design, for at kunne opretholde et gruppemøde, 

hvor motivationen og koncentrationen kan forbedredes gennem relationen til hinanden. 

Dermed betyder den sociale relation ikke blot at forholdet mellem medlemmerne er bedre når 

der skrives frem og tilbage, men også når der afholdes møder, er relationen essentiel for at 

kunne motivere hinanden, og derved holde koncentrationen.  

Alle disse problematikker er med til at forme de komponenter der skal indgå i designet. Hvor 

designet, ved hjælp af interview og observationer, bliver tildelt en relevans for det miljø der 

designes i.  

Rigorcyklus 
I Rigorcyklussen er det essentielt at inddrage eksisterende viden om designet. Det vil bidrage 

til at få et bredere perspektiv af problemet og mulige løsninger til det (Hevner 2007). Dette vil 

vi gøre i form af vores teori fra online kollaboration og CSCL.  
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Derudover inddrager vi viden fra Skærmes Magi af Bent Meier Sørensen til at fremhæve, hvilke 

aspekter der skal findes til en løsning. En vigtig faktor for CSCL er, for at opnå en succes med 

gruppearbejdet, skal der være en fælles videns basis blandt gruppemedlemmerne. Denne videns 

basis opstod først når gruppen indgik i en åben dialog med mulighed for at diskutere og 

fremlægge undrende spørgsmål (Stahl 2004). Hvis der dernæst ses på online kollaboration, vil 

den åbne dialog og diskussion først finde sted, når der er skabt en tillid og relation mellem 

gruppemedlemmer (Peters & Manz 2007). Den manglende relation og åbne kommunikation 

var en af de vigtige punkter vi observerede hos gruppemedlemmerne (bilag 7:2). Derfor vil vi 

forsøge at finde en løsning på, hvordan der kan skabes en sociale relation, når fysisk interaktion 

ikke er muligt grundet COVID-19. Når den sociale relation ikke er til stede og kedsomheden 

indtræffer, vil der opstå en større tendens til at gruppemedlemmerne lader sig distrahere af 

netværker. Dermed vil der opstå netværksforstyrrelser. Bent Meier Sørensen anvender begrebet 

hektik i denne sammenhæng, som kort sagt betyder lysten at til at lade sig distrahere. Denne 

hektik så vi observeret specielt i de online gruppemøder, hvor den fysiske relation ikke er 

tilstedet (bilag 11:2 og 12:1). Dog er det vigtigt at pointere, at netværksforstyrrelsen også var 

til stede hos de fysiske gruppemøder. Derfor vil der i forlængelse af den sociale relation finde 

en løsning på hvordan man i både online og fysiske gruppemøder kan mindske 

netværksforstyrrelserne.  

Præsentation af designløsning 
 

Ved brug af komponenterne fra rigor- og relevanscyklussen, er vi kommet frem til et 

løsningsforslag. Disse er baseret på en guideline, opstillet til projektgrupper i begyndelsen af 

projektet. Denne kan følges ved første gruppemøde og undervejs samt ved individuelt arbejde 

hos de studerende. Guidelinen er udarbejdet ved brug af metoder, teori samt Hevners model og 

skal forsøge at optimere of forbedre online gruppemøder. Guidelinen består af fire dele, hvor 

der både er guidelines for den individuelle og for den enkelte studerende. Herunder er der 

guidelines til opstart inden det første gruppemøde og herefter efterfølgende gruppemøder.  
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Guidelines til gruppearbejde online – Gruppens opstart (gruppe)  

  

Tjekliste  

  
   Første møde: Fortælle lidt om sig selv, evt. Familie og hverdag    

  

  

  
   Andet møde: Rundvisning i hjemmet  

  

  

  
   Følerrunde: Forventningsafstemning omkring projektet og gruppesamarbejdet  
  

  

  
   Interne aftaler eks. At lukke Facebook, og lægge telefonen væk fra start  
  

  

  
   Aftal i gruppen, at man kan mødes online uden skolerelateret    
ccarbejde undervejs. Dette kunne være at se en film sammen online eller 
cclave bingo  
  

 

  
  

 
Guidelines til gruppearbejde online – Gruppens opstart (individuelt)  

  

Tjekliste  

  
   Overvej hvad der skal fortælles om dig selv  

  

  

  
   Forbered en leg, der kan få dig til at lære de andre bedre at kende  
  

  

  
   Overvej hvis du har problemer, du vil fortælle gruppen om i følerrunden, som 
cckunne påvirke gruppearbejdet  
  

  

  
   Overvej de interne aftaler du ønsker der skal opretholdes 
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Guidelines til gruppearbejde online – Hvert møde (gruppe) 

   

Tjekliste  

  
   Til hver gang skal der laves en dagsorden af facilitatoren. Facilitatorrollen går   
ccpå runde  
  

  

  
   Start mødet med 10 min snak om hverdagen og forandringer fra sidste møde  
cc(Tal ikke om projektet)  
  
  

  

  
   Prioritering af synkron tid med online møder, gruppemøderne skal være 
cclængere og prioriteres i forhold til at skrive sammen  
  

  

  
   Ved asynkront arbejde: Afhold 30 minutter oplæg og spørgerunde om sit 
ccemne, for at skabe fælles videns grundlag  
  

  

  
   Til slut aftal hvem der skal have et underholdende element til næste gang  

  

  
  

 
Guidelines til gruppearbejde online – Hvert møde (individuelt)  

  

Tjekliste  

  
   Husk at overholde aftaler i forhold til eks. lektier  
  

  

  
   Sætte sig ved et spisebord/skrivebord  
  

  

  
   Tage høretelefoner på/i for at udelukke forstyrrelser   
  

  

  
   Huske på interne aftaler der er lavet i gruppen fra start af  
  

  

  
   Hvis din tur, forbered et underholdende element   
  

  

  
   Hvis du begynder at miste koncentrationen, spørg gerne efter en pause   
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Vurdering af guidelines  
 
Vores guidelines er opbygget fra vores teori og metode, som er gennemgående i projektet. 

Hvert punkt i vores guidelines er underbygget af forskellige teorier, som er anvendt i vores 

empiri for at opnå en forståelse for problemet. Vores guidelines for gruppearbejdet, er bygget 

på at kunne skabe et godt samarbejde, ved brug af online kollabration hvor tilliden til hinanden 

er essentielt. Dog skal det også pointeres, at selvom tilliden til hinanden opstår i gruppen, er 

det ikke sikkert, at medlemmerne vil holde de interne aftaler. Her kan de studerende for 

eksempel, åbne deres webbrowser og kigge på Facebook uden de andre medlemmer ser det. 

Det er netop af denne grund, at tilliden til hinanden er vigtigt, og derved også bliver skabt i det 

online gruppemøde. Med dette sagt, er det ikke garanteret at denne tillid vil blive opbygget af 

vores guidelines.  

En anden essentiel del af guidelines, er måden at arbejde i synkron og asynkron tid i 

gruppeprojektet indenfor CSCW. Det er essentielt at arbejde synkront, da det kan give grundlag 

for et længere møde og dermed en bedre relation til hinanden. Det skal understreges, at denne 

arbejdsmåde ikke er hensigtsmæssig for alle grupper. Derfor er muligheden for at arbejde 

asynkron er også eksisterende. Ved dette er det dog væsentligt, at der skabes samme videns 

grundlag mellem medlemmerne, med eks. oplæg og spørgerunde. 

Overordnet for gruppemedlemmerne er den måde det online gruppemødetilgås på særlig. Her 

er den individuelle præstation vigtig, for at kunne skabe et godt gruppemøde. Dette bygger på 

at den studerende udelukker forstyrrelser ved brug af høretelefoner, men også vælger at sætte 

sig ved et bord, for at øge koncentrationen. Den enkelte studerende har ansvar overfor gruppen, 

for at kunne præstere det der forventes og det som facilitatoren har opsat for gruppens daglige 

mål. Det er vigtigt, at den studerende kan erkende, når de bliver ufokusseret så 

netværksforstyrrelserne ikke når at overtage. I denne situation skal den studerende efterspørge 

en pause. At kunne forvente, at en studerende altid er koncentreret, er også et urealistisk mål, 

derfor er dette blot en guideline til et eller flere gode gruppemøder.  

Disse guidelines er dog ikke repræsentative for alle studerende, de kun har taget udgangspunkt 

i studerende fra Roskilde Universitet. Derudover kan vi ikke vide, om vores guidelines vil virke 

i praksis, da vi har udeladt Hevners tredje cyklus design cyklussen, hvor designforslaget bliver 

taget i brug og evalueret.  
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Konklusion 
 
Motivationen bag dette projekt omhandlede at opstille guidelines for at optimere 

produktiviteten i et online gruppemøde for Roskilde Universitetsstuderendes problemorienteret 

projektarbejde, som ses at have været udfordret grundet COVID-19. Vores guidelines ligger til 

grund for, at der i rapportens undersøgelser viste, at den sociale relation havde stor betydning 

for både fysisk og online gruppemøder. Der kan på baggrund af undersøgelserne konkluderes, 

at den sociale relation og opretholdelsen af koncentration og motivation påvirker hinanden. 

Nedprioritering af social relation i online gruppemøder medførte, at gruppemøderne bar præg 

af manglende motivation og koncentration, som resulterede i forstyrrelser af netværk hos de 

studerende. Dette tydeliggøres i de online gruppemøder, hvor forstyrrelser af netværk er særligt 

gældende blandt andet grundet computerens altafgørende rolle i at optræde i et onlinemøde. 

Hertil en konklusion der peger på, at det er essentielt, at der skal laves et forarbejde forud for 

onlinegruppemødet, som er et af trinene i vores guideline. Desuden kan vi konkludere, at 

brugen af CSCL, for en fælles videns basis, og CSCW, opdeling af projektet, er vigtig. Dette 

betyder, at der skal opbygges en forståelse for det onlinemiljø, som gruppen arbejder i, for at 

opfylde Roskilde Universitets problemorienteret projektarbejde. Netop på baggrund af 

komponenter fra online kollaboration, CSCW og CSCL giver vores guidelines muligheden for 

at optimere gruppearbejdet online. Dog er den hurtige tilpasning til at arbejde online grundet 

COVID-19 stadig ny for Roskilde Universitets projektgrupper. Derfor kan der være ukendte 

komponenter i dette forskningsområde, som vi endnu ikke kender til ved online gruppemøder. 

Således er denne konklusion kun baseret ud fra vores undersøgelser, og ikke en generalisering 

af online gruppesamarbejde. Selvom det online gruppemøde har mangler, er der fordele og 

positive egenskaber ved online møder som fleksibiliteten i planlægningen og struktureringen. 

Afslutningsvis har rapporten prøvet at tydeliggøre vigtigheden af den sociale relations 

opbygning mellem projektgrupper på Roskilde Universitet, da netop den sociale relation ses at 

have stor betydning for gruppens arbejdsintensitet. Dog er det svært at konkludere, om de 

opstillede guidelines i praksis vil forbedre gruppearbejdet i online gruppemøder. Vi kan dog 

konkludere, ud fra projektets teori og indsamlede empiri, at vores guidelines opfylder kravene 

til at kunne optimere online projektgruppemøder.  
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