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Stefan: Jeg har 4 spørgsmål, så må vi se hvor langt vi når. Det første handler om sådan den
interne spredning af Thirdroom på RUC. Den anden handler om ekstern spredning. Den tredje
det legal issues. Og den fjerde er eget brug er Thirdroom. Så må vi se hvor langt vi kommer. Så
det første spørgsmål det er, med den specielle kendskab du har til RUC’s lidt særlige dna,
hvordan ville du mene at Thirdroom kunne sprede sig bedst fra IMT instituttet til de 3 andre
institutter på RUC?

Hanna: Ja eller øhh.  Man kan jo bedømme at det er på et bestemt institut eller eller på  en
bestemt uddannelse. Altså det er sådan lidt hvor man synes   det er vokset op henne. Øhm men,
men det er jo ihvertfald Humtek, jeg opfatter det meget som sådan en ting  der er opstået i
forbindelse med den humanistiske teknologiske uddannelse. Øh men selvfølgelig er der nogle
mennesker, og det er jo  ikke nødvendigvis…

(Teams fryser)

Stefan: Jo det første ud af de her 4 spørgsmål, intern spredning. Øhh med den specielle viden
øhh, du har i forhold til RUC’s sådan lidt særlige dna, hvordan vil du mene at den bedste
spredning, fra IMT til  resten af   RUC’s institutter kunne foregå bedst. Jeg tænker måske lidt her
med emnerne bottom up versus top down som sådan en ordnet strategi.

Hanna: Ja, altså mit  første, som jeg sad og sagde lige før, da vi ikke kunne tale ordentligt sammen
det var, at jeg opfatter det ikke som om det er IMT instituttet, jeg opfatter det som om det er
Humtek uddannelsen og tilknyttede aktører fordi, fordi de kan jo også godt komme fra IKH, altså
fra vores institut for kommunikation og humanistisk videnskab. Men øhm... så, så det er sådan
lidt, altså det er jo et RUC tiltag, men som er sprunget ud af mennesker som arbejder primært på
Humtek. Øhh og hvordan det skal sprede sig, så har det jo hidtil ihvertfald været sådan at, at det
har været, hvis jeg skal bruge nøgleordene bottom up og top down, så har det nok været lidt af
hvert. Fordi der hele tiden har meget kontakt til ledelsen, altså både på institutniveau, vi har
også arbejdet med Thirdroom for år tilbage i universitetsledelsen…

(teams fryser)

Stefan: Øhm nej vi kører bare videre, så må jeg løse det på en anden måde.

Hanna: Okay. Men altså, i hvert fald så nåede jeg til at sige at øh, du gav mig nøgleordene top
down og bottom up. Og det har været et, et øh Thirdroom har været hele tiden begge dele. Fordi
der har hele tiden været en ledelses opmærksomhed. Der har flere gange været drøftet i
universitetsledelsen og været understøttet på forskellig vis, og samtidig så kan det jo vokse
fagligt ud af, at de studerende kan bruge det og vejlederne kan se det, og at Humtekkerne især
har bygget det op. Altså det er især inde i den uddannelse. Men det er tilgængeligt for flere. Så,
som den ideelle udvikling der er vel altid at der er øh opbakning, man kan se det, der er nogen
der vil det. Der er, at det kommer ud over ildsjæle niveauet, og så  at det har en opbakning fra
ledelsen, som kan se, at det passer godt ind til RUC. Og det synes jeg er fantastisk at man får
digitaliseret, tydeliggjort i billeder og ord og med medier hvordan et projekt bliver til. Og at det
at være, det er ligesom at være i et projekthus. Altså at man, at man kan se hinandens projekter
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og følge dem og at det bliver visuelt samtidig. Jeg synes at det er ideelt i forhold til og
anskueliggøre arbejdet med projekterne, og også at det bliver til det som, som Thirdroom hele
tiden har sagt, studerende har sagt, at det bliver det levende bibliotek.

Stefan: Mm. Ja. Øh interessant. Lad os springe til den eksterne spredning. Øh mit spørgsmål går
på øhh, hvilken effekt på, på RUC som universitet og institut kunne du forestille dig at have, hvis
RUC (rettelse: Jeg mente Thirdroom) pludselig spredte sig som en, en form for steppeild uden
for RUC’s væge?

Hanna: Det har RUC jo gjort før, kan man sige, altså det at gå foran øhh pædagogisk med
problemorienteret projekt læring (PPL). Øh det er jo noget som RUC har gjort siden
halvfjerdserne og har været et reform universitet der er gået foran, så det ønsker vi selvfølgelig
alle sammen at RUC skal blive ved med at gøre. Hvad enten det så er med platforme, digitale
platforme, eller nye læringsveje, så det ligger i den grad i vores DNA. Det er på nye måder, når
der er sådant et redskab her som jo, som du også udmærket ved, ikke ejes af RUC, men som RUC
bemander på RUC, og som vi så arbejder med på forskellig vis.

Stefan: Mm, øhmm… men du siger der er, altså du opfatter det som om at det ville være en
øhh… endnu en iteration af noget der egentlig foregår i forvejen. Det var sådan dit take på det,
som jeg opfattede det, med hensyn til spredning af ideer udadtil.

Hanna: Ja, altså foregår i forvejen. Jeg sagde ihvertfald at, at det var RUC’s profil. Altså at selve
det at øh at RUC blev oprettet i   halvfjerdserne, altså i tooghalvfjerds. Og havde en
undervisningsform som man havde behov for i Danmark. Det var, det var jo en måde at få, og få
det institutionaliseret,  didaktiseret, skabt som en arbejdsform, som så har bredt sig til
folkeskoler og gymnasier og til hele systemet i Danmark. Altså så man kan sige at RUC har haft
enorm stor gennemslagskraft, sammen med Aalborg. Men de har haft lidt forskellige roller. Så
det jeg siger er at når vi laver nye ting på RUC, når i laver nye ting på RUC, så er det en del af at
det hører med til vores, det som man nogle gange kaldes dna. Det hører med til det som RUC
egentligt er… sat i verden for kan man sige. Altså det er jo at prøve at gå foran med nogle
pædagogiske ting og nogle læringsmæssige ting. Og i dag meget gerne noget der er understøttet
af noget teknologisk, og noget der giver mening for studerende. Også noget der giver mulighed
for, altså at være samarbejdende og kollaborative, at give hinanden feedback og have den der
åbne, åbne rum som vi også gerne vil være. Det ligger også i RUC’s øhh måde, tilgang. Det der
med at man gerne vil være åben, man vil gerne være engageret, man vil gerne være i dialog.

Stefan: Mmm. Uhum.. lad mig lige springe tilbage til det første spørgsmål kort, fordi det jeg lagde
lidt op til som sådan et hovedemne, det var sådan bottom up versus top down. Og grunden til at
jeg hakker i den, det er fordi at jeg hører på vandrørene rundt omkring, at stemningen i øhh den
er, altså stemningen for RUC’s dna er på en eller anden måde: ‘Lad os tage noget bottom up, det
virker nok bedst’. Og det er også det jeg hører lidt over fra IMT huset, eller fra Humtek huset,
eller lad os sige fra IMT’s organisation, fra ledelsen der hører jeg at: ‘Hmm ja, hvis vi laver for
meget top down så tror vi der kommer modstand. Lad os foreslå endnu mere bottom up’. Og hvis
jeg så snakker med verdenen uden for RUC, hvis jeg nu skal kategorisere det sådan, så siger den:
‘Mmm ja, det er meget godt men der er altså brug for noget top down’. Øhh så, så derfor
begynder jeg at tænke i ikke den ene eller den anden men i en eller anden form for
kommunikation. Og der er jo i virkeligheden også det er sket på IMT indtil videre. Ja, det var i
virkeligheden sådan et lille oplæg jeg fik lavet der, men det handler vel om at det kunne være, at
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det lyder som om RUC læner sig som institution med bottom up, men der muligvis er brug for
noget mere top down blandet sammen i den her process her. Det er sådan min tese…

Hanna: Mit svar, mit svar det var at det var blandet. Og det har været blandet hele tiden.

Stefan: Yes, helt klart. Øhh så har jeg hørt lidt rygter om nogle legal issues med hensyn til, jeg
tror det er GDPR, jeg er ikke helt sikker, i forhold til Thirdroom og de informationer der vil flyde
ind på det, og så var jeg lidt nysgerrig på at vide om, de processer omkring de her legal issues,
om det så er GDPR eller ej, om de er ved at falde på plads i øjeblikket, eller hvad er udsigterne i
forhold til de her kontraktforhandlinger og så videre?

Hanna: Ja, det er det jeg hører. At det er simpelthen ved at falde fuldstændig på plads, og vi kan
fejre det lige om   lidt. Det har været en stor tur. Øhh det er ikke nemt og vare både, altså både
starte virksomhed og være på en offentlig institution altså. Og det er der, det er noget vi lærer en
masse af. Fordi det er, det er jo igen noget som et RUC også skal kunne. Vi er, vi har et meget
stort ansvar i forhold til og være en offentlig institution i forhold til de midler vi får, hvad de må
bruges til, og derfor har der været sådan nogle ting. Altså der har været eksperter på denne
opgave i meget, meget lang tid. Og det er ved at falde på plads. Og det er ikke mig, der sidder
med det, der sidder en en gruppe eksperter.

Stefan: Okay. Hvis du skulle give os nogle overordnede titler, altså nu nævnte jeg GDPR, fordi det
er det eneste jeg ligesom har hørt om. Kunne du sætte nogle andre sådan overordnede titler på
de der legal issues, eller?

Hanna: Nej, det er jeg simpelthen ikke langt nok inde i. Der må du kan tale med juristerne. Eller
ja, men som sagt, det er heldigvis, jeg tror at det er, jeg tror at det er landet. Altså det er mit
billede.

Stefan: Øhh... så kommer vi til sidst til det finurlige. Jeg er nysgerrig på øh hvordan du, hvilke
funktioner eller dele af Thirdroom, som du selv benytter eller sætter pris på. Øh du har en lidt
unik situation som rektor og det er jo ikke alle delene nødvendigvis i Thirdroom, der er
interessant for dig, men er der nogen specielle dele, som stikker ud?

Hanna: Altså jeg benytter det jo desværre ikke selv. Jeg har godt være tæt på at forsøge mig med
det, fordi jeg også har været involveret i det i flere år, og derfor kan man jo heller ikke sige, at det
ikke er… jeg er godt nok en ildsjæl, men jeg er altså også rektor og dermed så er der
ledelsesinvolvering i det. Og det har også, som nævnt, været rigtig mange gange rundt i vores
ledelse, hvordan vi kunne fange det rigtig godt. Man kan tydelig se at der er noget rigtig
spændende ved det. Og det er jo det jeg også er fascineret af øhmm, som en pædagogisk aktør.
Altså jeg er professor i universitetspædagogik, jeg er meget optaget af RUC’s undervisnings- og
læringsformer… og den samarbejdsånd der er. Det er ligger i RUC’s uddannelsesmodel. Og det
synes jeg denne her… tilgang eller det her redskab favner og fanger det på en ny og stærkere
måde. Øh fordi at det bliver lagt ind til en umiddelbar deling, på nogle medier som vi alle
sammen bruger i dag. Og fordi at det er et rum som åbner for samarbejde.  Det er et rum der
tydeliggør processen. Det er nogle gange de vi, altså det kan også skabe større bevidsthed om
hvad det er man kan, når man kan arbejde med projekter. Alt det som, som vi har gjort meget ud
af i de senere år, fordi vi har fået et forskningscenter i PBL. At vi bliver mere og mere tydelige på,
hvad det er… nu ved alle, hvad de syv principper er, det gjorde man ikke for 5 år siden, selvom
de var der helt tilbage fra 70’erne og 80’erne, hvor det er blevet udviklet. Så jeg synes at det at få

3



gjort det til et endnu mere delbart  redskab, hvor man tydeligt kan se hinandens proces, uden at
man behøver at sidde i et rum og sige det hele til nogle nye hele tiden, men det ligger der.
Tydeligt gjort, det er visualiseret, det kan deles, og når det er færdig så har man en portefølje, øh
sin egen portefølje projektportefølje. Det er, det er virkelig godt. Og det understøtter netop den
tilgang vi har. Men hvor mediet styrker det. Hvor vi nogle gange kan synes at medierne kan
svække kommunikationen eller at de kan fremmedgøre. Så her der trækker mennesker tættere
og deres projekter tættere og styrker faktisk lige præcis det som er klassisk RUC.

Stefan: Det er et spørgsmål jeg er begyndt at stille til alle dem jeg interviewer, fordi det giver mig
en vinkel fra deres synsvinkel om hvad Thirdroom er for dem. For det er jo et vigtigt spørgsmål
for mig at forsøge at besvare, når jeg skal prøve og regne ud hvordan kan det spredes bedst. Det
er for at regne ud hvad er Thirdroom for forskellige mennesker. Hvordan bruger de det. Så det er
sådan et nyt spørgsmål, der er dukket op i min kæde . Så jeg det sidste. det er fordi, så fandt jeg
ud af,  at jeg snakkede med nogle, og gav de mig nogle spændende ledetråde til nogle andre jeg
skulle snakke med, som jeg ikke havde tænkt over. Så mit sidste spørgsmål det er om du har
nogle gatekeepers eller VIP persons til dette her projekt hvor du tænker at det ville være super
interessant at lige ta 20 minutter med dem. Hvis der er noget der dukkede op der?

Hanna: Nej, men det er, altså på RUC er det jo i højere grad… øh vores studieledere, og det er i
høj grad Humtek personer. Og så sidder vi jo  alle sammen og er interesseret i det, så jeg tænker
har   du har talt med Joanna Ball, vores bibliotekar, altså lederen af RUC bibliotek?

Stefan: Ja hende har jeg, hende har jeg interview med i morgen tidlig.

Hanna: Ja, fordi øhh netop det med biblioteket, altså den måde vi deler viden på. Altså i forhold
til at alle ruc’s projekter står nede i kælderen under biblioteket, så er det jo enormt spændende,
at de nu kommer til at være delt på en ny måde, og det går hun meget op i forhold til forskning
og kontakten til forskning. Så, så hende kommer jeg lige til at tænke på som en, jeg kan tænke på
rigtig mange, men det er jo også lidt med hvor, hvor meget det vi kan byde ind med er nye ting
eller om jeg… altså det er jo klart sådan en som prorektor Peter Kjær, det kunne også være
super fint men nu har du jo talt med mig så har du nok rektorat nok. Men har er selvfølgelig også
optaget af hele det der med hvordan vi arbejder med forbindelsen mellem forskning og
uddannelse.

Stefan: Ja Alfred har nævnt Peter Kjær og det er nok meget i kontekst af at han er forbundet med
Hello Science vil jeg skyde på.

Hanna: Ja, så det er lidt, igen når du spørger, hvad er det for nogle vinkler, man ville anlægge på
det her. Man kan jo heldigvis anlægge utroligt mange vinkler på det. Fordi du går direkte ned i
essensen af   RUC's projektarbejde. Og det er, RUC’s projektarbejde forbinder sig til deling, til
samarbejde, til tværfaglig problemorientering, til procesbevidsthed og til forskning. Fordi det er
forskningsmetoder, og  fordi vi gerne vil være tæt på forskningen. Så det er jo en platform som,
som er i stand til at styrke arbejder sådan som det er på RUC, i en periode hvor vi også prøver på
at generelt styrke projektarbejdet og skabe større bevidsthed om hvad det er for en
professionalitet vi har, hvad det er man kan når man kommer ud af RUC. At man er hamrende
god til sit fag, ja fordi det bliver man af at arbejde motiveret med det, på den måde som man gør,
og som Thirdroom styrker rammen for, rammesætningen af. Øh og så har man en lang række
skills og kompetencer, altså eller færdigheder og kompetencer som man kan sige er sådan 21.
century skills, altså som ligger i… som nogle gange har været lidt for upræcise for nogle der har
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skullet gå ud fra RUC og søge et job. Nå ja hvad er det egentlig jeg kan. Så den tydeliggørelse altså
af det professionelle arbejde med projekt og problemorientering, at det er en faglig. At det er
noget der kommer til og, ud over at man har en faglighed. Det har vi behov for at formidle meget
tydeligere til vores kandidater. Og det synes jeg også at det her er med til at styrke. Altså vores
arbejde med forskningen ligge i PPL. Tydeliggørelsen, flere, vi har meget mere opkvalificering af
vores undervisere og så at vi anskueliggør hvad det er projekt arbejdet går ud på. Og det synes
jeg Thirdroom bidrager rigtig meget til. Når du spørg om det der med hvad jeg særligt hæfter
mig ved, så kan jeg sige jeg hæfter mig særligt ved det visuelle, som gør det muligt at dele. Og det
er nok fordi jeg selv tænker sådan. Jeg kan meget bedre forstå når jeg får tydeliggjort en
organisering, tydeliggjort en tidslinje. Tydeliggjort, og det visualiserer en række af de ting som vi
har brug for at flere er bevidste om, at de kan og de kan arbejde med.

Stefan: Det var også grundlæggende det svar Hans fra IMT, han gav. Så det var også det svar, jeg
havde regnet med ville dukke op af dig.

Hanna: Men jeg er jo ikke nødvendigvis som Hans.

Stefan: Nej, men det er præsentationsdelen, det, det, det er den del han han bruger når han er
ude og skal fortælle om RUC, så har han mulighed for nemt at sige se her ik, og så dukker der
farve kladder op.

Hanna: Nå ja.

Stefan: Så det er den del han han er interesseret i at benytte sig af, han er også interesseret i de
andre dele men det er den del han praktisk benytter sig af. Ja.

Hanna: Ja, men jeg tænker egentlig helt personligt at, at jeg har hele tiden opfattet mig som
ekstrem visuel og kan godt lide at tegne ting, på tavlen eller have et flip over så jeg kan tegne og
ser organiseringen. Eller tegne lige det her vi lige har sagt. Så jeg opfatter det også som en meget
personlig ting. Nu er 80 procent af, af alle mennesker også visuelle så det giver sig selv, men,
men, jeg har en særlig inklination for det visuelle. Og så er det rigtig godt, når man skal rundt og
tegne og fortælle om det, så jeg kan godt forstå at det falder sammen med Hans. Plus at det er,
der kan også være noget pædagogiske vi har til fælles.

Stefan: Du nævnte lige studievejlederen, øh studieleder, det ville jeg lige høre, hvorfor du nævnte
ham eller hende? Hvis jeg lige kunne få det med som en sidenote med hensyn til…

Hanna: Jamen der er jo, det er jo Hans.

Stefan: Ok det er ham. Okay fint nok. Ja, men ham har jeg interviewet.

Hanna: Ja, og i det hele taget studielederne. Altså de har jo en kreds af bachelor studielederne.
Der er, der er 5 batchelor studieledere og det er oplagt at de også deler den her viden om
hvordan Thirdroom kan bruges øh i forskellige uddannelser. Og det vil også sige studienævnene,
altså fordi at det er jo ved og, det er en meget stærk, hvad skal man sige faglig ledelse af
uddannelserne. Den ligger jo i studienævnene. Så derfor har de også stor indflydelse på hvad for
nogle redskaber man kan bruge på det pædagogiske. Igen så er der jo også frihed for den enkelte
underviser og den enkelte vejleder, metodefrihed. Men man kan godt lægge op til nogle
platforme som man deler og er enige om. Og metodefriheden på RUC, den går selvfølgelig ikke
ud på at man ikke skal lave projektarbejde på RUC måde, fordi det, det er ligesom det, det der er
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vores fællesskab. Så det er jo selvfølgelig inden for fællesskabet der har man den faglige frihed.
Den kan nogle gange, det vil sige, noget som i også kunne, altså hvis i taler om udbredelse som et
tema, så vil øhmm, så vil selve studielederne være interessante men også studienævnene.
Hvordan ser de på det. Og hvordan ser de på deres rolle i forhold til det. Men så er det kun
ildsjælen og ledelsen man kigger på. Men der er mange strukturer ind i mellem.

Stefan: Ja. Ja men øhh, jeg tror jeg har ædt min tid. Den er 33.
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