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Transskribering: Stig Pedersen

(tid 00:01) Stefan: Grundlæggende spørgsmål. Det ene det er... jeg er interesseret i noget viden
omkring din forståelse for Thirdrooms ageren her internt på RUC. Og den anden; det er dit eget
brug af Thirdroom. Det er ligesom de to overordnet kategorier.

(tid 00:18) Joanna: okay, ja.

(tid 00:22) Stefan: Så jeg vil gerne starte med den første her. Hvor stort mener du, problemet er
med hensyn til at skabe en effektiv vidensdeling internt på RUC, og hvordan tænker du at
Thirdroom kan være med til at udbedre eller afhjælpe den problemstilling?

(tid 00:41) Joanna: Hvad mener du med vidensdeling..? mener du i forhold til tværfaglig arbejde
eller lidt mere generelt på RUC?

(tid 00:49) Stefan: Egentlig bare… der bliver genereret en masse viden og så kan man spørge sig
selv; bliver den egentlig delt særlig effektivt mellem de forskellige forskere eller de forskellige
institutter eller mellem de forskellige studerende… eller.

(tid 01:04) Joanna: det er stort spørgsmål. I forhold til selve RUC … jeg tænker at det er.. også for
mig det er et tough… der er også en forskellig mellem peer-reviewed research og så de
studerendes projekter … Så jeg tænker i forhold til forskning vi har [Thirdroom] som værktøj på
plads… vi har peer og [noget mangler her]... som forskning er det måske mere relevant. Lige så
relevant som måske nationale eller internationale udsyn og ikke kun på tværs som en
instruktion.
Min forståelse for hvor meget de studerende arbejder på tværs… Ja, det har ikke en stærk
følelse for, for mig… det skal Thirdroom selvfølgelig ikke bidrage med det… dets formål er at
skabe forbindelser på tværs af en organisation... det kan det sagtens spille ind i det.
Men lige nu, som jeg har forstået det, er det kun på IMT og brugt som et system… Hvor meget
det er et indlejret system i et system udkonsistering, som er RUC. Min fornemmelse er det er et
selvstændigt system der bare stadig er ‘around’, men ikke så forankret i de forskellige processer
og procedurer, som vi arbejder med… Så det er stadig, for mig, stadig et meget, meget ‘free
floating’ system... Selvom… Jeg ved godt det er som tilstøtning til læringsniveau… Jeg mangler
lidt den der erklæring om: at det er det her system alle på RUC skal bruge. Og at det er til gavn
for os alle, og at det er en deal at det er en del af en RUC uddannelse at bruge det her system…
Så for mig er det stadig lidt som en niche af IMT… For at det kan være kernen og en succes på
RUC, skal det være et universitetssystem og ses som et universitetssystem.

(tid 04:00) Stefan: Hvis vi skifter perspektiv nu og, ikke taler om vidensdeling internt på RUC,
men bare videndeling generelt… både internt og eksternt… hvordan ser du … har du nogle
tanker omkring hvordan Thirdroom kunne være med til… hvis vi udvider og bare tænker
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vidensdeling i forhold til din arbejdssituation, du behøver ikke begrænse dig, og så kaster vi
Thirdroom ind som krydderiet… hvilke tanker dukker der så op der?

(tid 04:30) Joanna: Jeg ved at det store fokus for RUC lige nu, er, samarbejde med både
virksomheder... inde i regionen og det er meget vigtigt at kunne bevise… at samarbejdet er sket
og derefter at bevise det… så du kan forestille dig et værktøj til det formål.
Jeg tænker at projekter som de studerende, de arbejder med… den der data som bliver
tilgængeligt på Thirdroom … jeg synes at de skal begynde at stille data til rådighed, hvis de
begynder at stille videoer op, interviews, alt muligt information som er tilknyttet projektet… det
har stor betydning for hvem er ansvarlig for den data… det har stor betydning for ophavsret og
data-etik… og jeg synes at det vil kræve en opbygning af de studerendes
informationskompetencer… og det kan være godt, for det er kompetencer som de studerende,
de skal bruge i hele deres liv og gennem deres uddannelse… Jeg ved ikke nødvendigvis om det
er et problem, men det er noget der skal adresseres.
Nu kan jeg ikke lige huske hvad spørgsmålet det var… var det at få det indlejret ind i RUC..?

(tid 06:34) Stefan: nej, jeg skiftede over til at stille spørgsmål med frihed … så hvis jeg bare siger
vidensdeling og Thirdroom og ikke nødvendigvis internt, hvilke tanker dukker så op for dig?

(tid 06:45) Joanna: Vidensdeling… okay, så hvornår er data ejet af en virksomhed og hvornår er
det ejet af os… hvornår kan vi stille noget op… hvilken ophavsrets og konsekvenser… en masse
data… og hvornår er det, at kunne se forskel mellem peer-reviewed forskning og noget som er
en del af en studerendes rapport, det er også meget vigtigt at det er nemt se den forskel der er
mellem de forskellige slags oplysninger… også i forhold til de studerende som kritisk forståelse.
Og jeg er meget interesseret i det fremtidige Thirdroom… jeg ved godt de er på vej med at
inkorporerer datakilder for eksempel for peer… hvad betyder det… og hvad er formen… For
mig er det ikke helt så tydeligt, hvad er formålet med systemet… hvad vil de opnå..?

(tid 07:56) Stefan: Når du siger systemet, så mener du Thirdroom som overordnet system, ikk?

(tid 08:00) Joanna: Ja, og hvad RUC opnår ved det… hvad er den strategiske målsætning for hvad
RUC opnår med Thirdroom… Jeg synes jeg leder efter en kobling med stragien og hele vejen
gennem RUC… og de forskellige… ikke kun de forskellige institutter, men også de forskellige
instruktørere områder… for eksempel på biblioteket, hvordan er det en del af vores system og
læringssystem.

(tid 08:46) Stefan: Så du mangler noget mere klart kommunikation på de områder?

(tid 08:52) Joanna: Ja… Hvis man kigger på Thirdroom… baby Thirdroom er en helt vildt vision
… det er meget langsigtede stort billedet vision, det er der… men jeg mangler lidt niveauet ned,
hvor det kommer tættere på, ‘hvad vi vil på RUC’... og hvad vi vil opnå på RUC… for mig er der
stor forskel på Thirdroom og RUC. For det er ikke det samme. Ja, jeg håber det er forståeligt.

(tid 09:44) Stefan: ja, det er det absolut.
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(tid 09:54) Stefan: Jeg havde hørt at Alfred havde talt om et koncept, jeg mener det er, det
levende bibliotek… Og hvis jeg nu skulle prøve at lave den kobling, og sige ‘det levende bibliotek’
/ ’Thirdroom’. Hvad dukker der så op i dine tanker?

(tid 10:10) Joanna: Ja, jeg har måske et counter spørgsmål, som er: hvad betyder det for
bibliotek generelt set… er det fordi vi er et dødt bibliotek ..? det synes jeg ikke vi er… vi er et
levende bibliotek, og jeg forstår ikke den… Jeg har lidt svært ved at forstå det koncept ‘det
levende bibliotek’, for, for mig, er, biblioteket levende… det er en gammeldags fortolkning af,
hvad et bibliotek laver, hvis vi bliver nødt til at sælge hvad vi laver her som et levende
bibliotek… fordi, vi er, vi samler masser af kilder og gør så meget som muligt tilgængeligt som vi
kan… Jeg har lidt svært ved at forstå… også det med biblioteket for vi vil gerne samarbejde…
men de kommer med: ‘vi laver det levende bibliotek’... Jeg tror det er meget svært for både dem
der arbejder her i biblioteket og dem som ikke gør, hvad de mener… for vi synes vi er et levende
bibliotek.

(tid 11:34) Stefan: Når jeg bruger ordet konceptet levende bibliotek, så troede jeg faktisk det var
noget der kom fra RUC’s bibliotek. Jeg har ikke undersøgt overhovedet hvor det kom fra. Så min
tanke, umiddelbart, var, at det var en visions del for hvad man prøver at bestræbe sig imod, og
det var derfor jeg ville prøve at sætte de to sammen. Men det var meget interessant, det du sagde
med …

(tid 11:55) Joanna: Jeg siger bare at vi opfatter os selv som et levende bibliotek… det fint… men
vi vil gerne samarbejde om at opbygge det her samlevende bibliotek, men jeg tænker at det er…
jeg har aldrig haft svært ved at finde det levende bibliotek…

(tid 12:18) Stefan: Så udtrykket er faktisk et Thirdroom opfindelse, er det sådan jeg skal forstå
det?

(tid 12:22) Joanna: Det synes jeg, for første gang jeg så det, var det ‘okay, hvad det siger det om
os’ som bibliotek. Jeg bruger en del tid på at møde den der fortolkning af et bibliotek som bare er
en bygning fyldt med gamle bøger, fordi der kommer næsten ingenting fysisk ind mere. Alle
vores oplysninger og informationer er digitalt nu. Alle vores services kører digitalt. Alt vores
undervisning kører digitalt. Jeg har tyve mennesker på biblioteket som arbejder fuld tid
hjemmefra… Så vi er et levende bibliotek… Så nu har jeg sagt det.

(tid 13:17) Stefan: Ja, det er en god pointe, at… nu fandt jeg så også ud hvor udtrykket kom fra…
Som sagt jeg har ikke gravet i det…

(tid 13:22) Joanna: Ja, jeg er også interesseret i: ‘hvor kommer det fra’ for…

(tid 13:28) Stefan: Ja, det skal jeg have gravet lidt mere i. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig
om, hvilke, hvis… hvilke funktioner eller dele af Thirdroom platformen får du selv mest ud af,
ved at benytte dig af?

(tid 13:45) Joanna: Jeg har aldrig… jeg har været inde på det og kigge på det, men det er ikke et
værktøj som min interesse kommer fra… hvordan… hvis det her, det er et RUC system, som er
indlejret gennem RUC, hvordan kan vi som bibliotek støtte hvordan de studerende bruger det…
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selvfølgelig skal vi sikre at det er lovligt, hvis de studerende lægger noget information op på
det… at de forstår at det de laver er offentlig tilgængeligt, tilgængeligt for alle med tilladelse fra
alle dem de har interviewet… Og… jeg har måske et behov for at forstå hvordan RUC… hvordan
Thirdroom spiller ind med alle de andre ‘open infrastructure’ der er derude. Hvorfor har vi
behov for Thirdroom? Hvorfor kan vi ikke bruge andre kollaborationer? Og den der forskel
mellem kollaboration og forskning, hvor ligger den henne? Den synes jeg er virkelig interessant
den her… for grænsen mellem de to koncepter kan være svær at definere.

(tid 15:20) Stefan: Interessant… så 3 minutter tilbage… så nu vil jeg gerne høre om du har
nogle … det er bare for at holde mig til de 20 minutter…men jo, er der nogle kontakter, som
kunne være rigtig interessant for mig, at prøve at tage kontakt til?

(tid 15:50) Joanna: For dig … du … Du må meget gerne tage kontakt til bibliotekets personale
på RUC… men lige nu har de ikke nogen forståelse for systemet, at de kan komme med et bud på
hvordan systemet… ja, udvikler sig… jeg tænker det kunne være interessant at … ja, det ved jeg
ikke… RUC digital systemet… U S…

(tid 16:38) Stefan: Hvad er U S?

(tid 16:41) Joanna: Uddannelse og Studerende… så det er xxxxxxxxxx, som er
institutionel/situationel på det område … Vi har lige haft et møde om, hvordan vi kan bevise
samarbejde… eksternt samarbejde … som de studerende laver i løbet af deres uddannelse… så
det er en meget relevant drøftelse omkring kollaboration og samarbejde, og det er meget
relevant for RUC… så jeg tænker det er … så også de andre institutter, jeg ved ikke, hvor langt
Thirdroom er nået med dem… at få systemet udbredt til dem de andre institutter. Jeg tænker det
også kunne være interessant at høre deres xxxxxx, har de bekymringer over … ja… at de ikke
bruger det, fordi de har kendskab til det… eller ja.

(tid 17:55) Stefan: Så de andre institutter ledere?

(tid 17:58) Joanna: Ja, det kan være institutleder eller … jeg ved ikke hvem vil være mest
relevant at tage kontakt til… prøvedekanen som er ansvarlig for uddannelse… det kan godt
være du skal starte med sekretær lederen og så kan de stille dig i kontakt med de andre, som de
synes er mest relevant fra instituttet.

(tid 18:23) Stefan: Du sagde Uddannelse og Studieleder… var der en speciel person inde fra US?

(tid 18:29) Joanna: Nej, det var bare vise direktør som jeg tænkte du kunne starte med…

(tid 18:36) Stefan: Hvad hedder hun siger du?

(tid 18:38) Joanna: Maria Søndergård.

(tid 18:54) Stefan: Ja, det var lige skarpt på de tyve minutter.
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