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Abstract

This report seeks to evaluate on lessons learned so far running the digital platform

Thirdroom since 2017, with its prime starting point in the Humtek house under RUC,

IMT. The information gathered is used to generate an implementation strategy for

Thirdroom to be executed on IKH in the nearby future. Through the use of ‘Semi

constructed Interview Method’ empiri has been gathered from different individuals

belonging to different interest groups, connected to the usages of Thirdroom.

3 people belonging to the Thirdroom team, 2 people belonging to the student body at

IMT, 1 Studyleader from IMT/Humtek, 1 person  belonging to the student body at IKH, 2

professors from IMT, 1 member from the top management of IKH and 1 member from

the top management of RUC.
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Begrebsafklaring

Nogle af nedenstående begreber er meget brede begreber. For at simplificere rapportens

begrebsafklaring er det kun de relevante dele af begreberne der er taget med i følgende

begrebsafklaring:

Begreb/ord: Forklaring:

AI En overordnet betegnelse for automatiserede digitale

systemer.

Aktørgruppe En gruppe med fælles interesser inden for et eller

flere givne området.

Digital indeksering Strukturering af digital data således at denne er

søgbar og tilgængelig.

Digital platform Et sted hvor producenter og forbrugere mødes.

IKH Institut for Kommunikation og Humaniora, RUC.

IMT Institut for Mennesker og Teknologi, RUC.

Kanban board Er projektstyringsværktøj der kan bruges til at

organisere opgaver og følge de forskellige delopgaver

fra start til godkendelse.

Kvalitativ empiri Ekspertviden indhentet hos personer med særlig

viden inden for det givne interesseområde.

Machine learning En software struktur der automatisk eller semi

automatisk forbedrer sin performance over tid.

Primær empiri Empiri man selv har indsamlet i modsætning af

sekundær empiri der er indsamlet af andre.
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Læsevejledning

Her følger en kort beskrivelse af hvilke tricks der er bygget ind i rapport designet med intention

om at gøre læsningen så flydende og udbytterig som muligt.

1. Alle overskrifter i denne rapport fungerer som aktive links der fører tilbage til

indholdsfortegnelsen. Prøv det ved klik på denne ‘Overskrift’. Få denne måde kan der let

navigeres rundt i rapporten via indholdsfortegnelsen og resten af rapporten. Alle

overskrifter i indholdsfortegnelsen fungerer også som aktive links.

2. Referencer i rapporten med blåt fungerer som aktive links der fører læseren til enten

rapportens Begrebsafklaring, Referenceliste eller andet relevant sted.

3. Bilag_x med blåt i rapporten fører læseren til det bilag linket refererer til.

Semester inddragelse

I denne rapport er der inddraget dimensionerne ‘Design og Konstruktion’, ‘Teknologiske

Systemer og Artefakter’ og ‘Subjektivitet, Teknologi og Samfund’. Disse dimensioner stammer fra

henholdsvis 1. og 2. semester på Humtek bachelor uddannelsen. Her følger en beskrivelse af de

elementer jeg har benyttet fra de 3 ovenstående dimensioner.

Design og Konstruktion

Designtænkning som det at skabe artefakter

Dimensionen ‘Design og Konstruktion’ interesserer sig for hvorledes designtænkning kan

bruges, hvad det kan bruges til og hvilke teorier der er blevet udarbejdet på området. Kurset

præsenterer 5 former for designtænkning (Pries 2018, slide nr. 5).

Jeg vil benytte mig af designtænkning  ‘som det at skabe artefakter’. Mit artefakt er i denne

henseende rapportens konklusion som løbende har integreret sig frem rapportens endelige

konklusion og produkt.
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Storyboard

Dimensionen ‘Design og Konstruktion’ indeholder også ‘Storyboard metoden’ som er illustreret i

Pries (2018, slide nr. 32-38). Storyboards er en hurtig og effektiv metode til at skabe overblik og

samtidig en god metode til at formidle ideer og processer til andre aktører. Jeg har benyttet

‘Storyboard metoden’ i starten af projektet da jeg planlagde hvilket indhold jeg gerne ville tilføje

til de 6 nedslag på projektet ‘Timeline’ i Thirdroom. Her kan ses 1. udkast til mit ‘Video

Storyboard’ til Thirdrooms ‘Timeline’:

https://www.dropbox.com/s/ookvfgiw4c0nl99/Storyboard%2C%20Thirdroom%20%27Timeli

ne%27%2C%20Version_2.pdf?dl=0

Teknologiske Systemer og Artefakter

Dimensionen ‘Teknologiske Systemer og Artefakter’ interesserer sig for hvordan man analyserer

og beskriver teknologi og præsenterer samtidig TRIN-modellen som et værktøj der kan bruges

(Teknologiske Systemer og Artefakter):

“… at opnå kompetence til at analysere og beskrive en teknologi. Mere specifikt er læringsmålene

at opnå kendskab til og kunne anvende TRIN-modellen, som har følgende centrale begreber.

1. Teknologiers indre mekanismer og processer.

2. Teknologiers artefakter.

3. Teknologiers utilsigtede effekter.

4. Teknologiske systemer.

5. Modeller af teknologier.

6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier.”

TRIN-modellen

Jeg har benyttet mig af TRIN-modellen til at se nærmere på hvilken størrelse (teknologisk

artefakt) Thirdroom er og således få en bedre indsigt i hvorledes Thirdroom kan implementeres

på bedste vis over for en ny gruppe brugere (Se ‘Hvad er Thirdroom og hvad kan det?’).
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Subjektivitet, Teknologi og Samfund

Dimensionen ‘Subjektivitet, Teknologi og Samfund’ interesserer sig for: (1) “... grundlæggende

viden om humanvidenskabelige teorier og metoder til at analysere samspillet mellem teknologier,

subjekt, samfund og hverdagsliv.” og (2) “... færdigheder i at tilrettelægge og gennemføre et

videnskabeligt, tværfagligt, problemorienteret projektarbejde.” (Sommer, 2018, slide 3).

Relationen mellem begreberne ‘Subjektivitet’, ‘Teknologi’ og ‘Samfund’ er i denne sammenhæng

at vi her taler om en subjektorienteret tilgang, der varierer sin metode anvendelse afhængigt af

hvilken videnskabelig tilgang brugeren vælger (Sommer, 2018, slide 4).

Interview

Inden for dimensionen ‘Subjektivitet, Teknologi og Samfund’ finder man metoden kaldet det

‘Kvalitative interview’. Jeg har benyttet denne metode til indsamling af  opgavens ‘Primær

empiri’. Denne empiri består således af ekspertviden og bruger viden, indsamlet i samarbejde

med aktører tilhørende forskellige interessentgrupper på og udenfor RUC.

Aktør netværks teori

Dimensionen ‘Subjektivitet, Teknologi og Samfund’ indeholder også ‘Aktør Netværks Teori’

(ANT) hvilket er den videnskabsteoretiske position jeg har valgt til dette projekt.

(Se ‘Videnskabsteoretiske overvejelser’ / ‘Aktør Netværks Teori’)
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Indledning

Følgende afsnit beskriver kort det overordnede problemfelt og interesse emne for denne

rapport.  Afsnittet afrundes med opgavens problemformulering.

Problemfelt

I 2017 gik den digitale platform Thirdroom online (Bilag_8, Del 1, tid 00:06). Målsætningen var

hen over tid at sprede Thirdroom ud på hele RUC og således skabe en mulighed flere forskellige

interessentgrupper at benytte og trække fordel af Thirdroom, til at kommunikere og samarbejde

med hinanden i et digitalt miljø. Der er sket meget for Thirdroom platformen og organisationen

siden 2017. Mange produkt iterationer og organisationsforandringer har fundet sted siden.

Thirdroom har vokset sig væsentlig større og har fået RUC’s ledelse med på ideen.

Thirdroom har i dag lidt over 1000 registrerede brugere primært med tilknytning til Institut for

Mennesker og Teknologi (IMT) (Bilag_8, Del 2, s. 7) Sammenlignet med det samlede antal

studerende og ansatte på RUC er dette stadig en relativt lille del af det tilgængelige potentiale.

Der er mange forskellige interessentgrupper at tage hensyn til ved implementering af et nyt

system på RUC. Der er administrationen, den overordnede ledelse, institut ledelsen, de

studerende, vejledere, studie ledere mm. Jeg har i dette projekt forsøgt at interviewe så bredt

som muligt (se ‘Interview mindmap’) for at få så mange forskellige synspunkter og perspektiver

som muligt på hvordan en  god og effektiv implementeringsstrategi af Thirdroom kunne se ud på

IKH.

Problemformulering

Hvilken implementeringsstrategi kan bedst facilitere Thirdrooms spredning på IKH, RUC?

Hvad er en digital platform?

Følgende afsnit bygger på Parker et al. (2016) omhandlende “How networked markets are

transforming the economy - and how to make them work for you” (Parker et al., 2016, s. 3).
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En platform er essentielt et sted hvor producenter og forbrugere kan møde og via denne

interaktion generere værdi for begge parter. Sådanne platforme har eksisteret længe men med

den digitale revolution har potentialet for en given platforms vækst, tilgængelig, udbredelse og

effektivitet vokset enormt (Parker et al., 2016, s. 63).

Parker et al. (2016) er fyldt med eksempler på hvorledes digitale platforme er i fuld gang med at

disrupte den digitale verden, måden virksomheder kommunikerer med deres kunder og skaber

værdi. Thirdroom er i denne kontekst en digital platform og er på den måde med på den nye

bølge af innovation inden for digitale platforme.

Hvad er Thirdroom og hvad kan det?

Det følgende afsnit afdækker hvilken størrelse Thirdroom er og hvor langt Thirdroom teamet er

nået i udviklingen af Thirdroom. Afsnittet starter med at benytte TRIN-modellen til at se på

Thirdroom fra 6 forskellige vinkler, hvorefter vi vil se på hvor Thirdroom står nu.

Trinmodellen

I det følgende afsnit vil jeg benytte mig af TRIN-modellen til at skabe et overblik over og

forståelse af fænomenet Thirdroom. TRIN-modellen bliver i det følgende beskrevet af en af dens

skabere som: “TRIN-modellen er en oversigt over seks aspekter af teknologier, man kan lægge

vægt på, når man analyserer og beskriver teknologierne. Vi kalder hvert aspekt for et trin, fx trin

et, teknologiers indre mekanismer og processer.” (Jelsøe et al. 2021, s. 1, l. 9).

TRIN-modellen består af 6 trin som hver forsøger at afdække forskellige aspekter omkring den

teknologi brugeren ønsker at undersøge. De 6 trin er som følger (Jørgensen, 2018, s. 2):

(1) Teknologiers indre mekanismer og processer

(2) Teknologiers artefakter

(3) Teknologiers utilsigtede effekter

(4) Teknologiske systemer

(5) Modeller af teknologi

(6) Teknologier som innovation
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I følgende afsnit vil jeg se nærmere på nogle af de ovenfor nævnte trin. Jeg har valgt at udelade

punkt (3) og (5) da jeg ikke føler de er relevante for min problemformulering.

Thirdroom som teknologisk artefakt

➢ Teknologiens indre mekanismer og processer: Thirdroom er essentielt en digital

platform. Det vi i hverdagssprog kalder en hjemmeside.

➢ Teknologiens artefakter: Thirdroom har brug for de sammen artefakter for at kunne

operere som hvilken som helst anden hjemmeside. Der er behov for computere til input

og output fra systemet, internet net struktur, programkode der kører selve Thirdroom

produktet og et team der fortsat udvikler på og formidler brug af platformen.

➢ Teknologiske systemer: Den store sammenhæng er her den mission Thirdroom har

med at forbedre videnskabelse og videndeling på RUC.

➢ Teknologien som innovation: Hvad driver Thirdroom frem og hvad holder det tilbage?

Det største barriere for spredning af Thirdroom har indtil nu drejet sig om juridiske

forhold omhandlende gdpr mm. Disse forhold er nu i gang med at falde endelig på plads.

Hvor står Thirdroom nu, produktmæssigt?

Hvad er det Thirdroom på nuværende tidspunkt tilbyder deres brugere? Overordnet kan ideerne

deles op i 3 hovedområder (1) Præsentation / CV, (2) Kollaboration og (3) Ekstern

samarbejde.
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(1). Præsentation /CV

Thirdroom giver brugeren mulighed for at præsentere deres akademiske projekter og opgaver,

på en flot og elegant facon. Hvert projekt er illustreret med en billed forside, projektets titel,

hashtags (for mere effektiv søgning i system) og en samlet oversigt over samtlige projekter den

enkelte bruger har deltaget i kan ses samlet under menupunktet ‘PROFILE’. Klikker man sig ind

på en opgave bliver man præsenteret projektets ‘Front page’. Herfra er der mulighed for at skifte

mellem projektets ‘Timeline’ og ‘Front page’. ‘Timeline’ viser brugeren en vertical tidslinje med

op til 6 punkter (brugeren kan oprette op til 6 nedslag) på undersiden og start, midtvejs og slut

nedslag på oversiden. Hvert nedslag kan bruges til at uploade, tekst, billeder, video, embed og

filer.

(figur 1: Thirdroom: Skærmbillede af nyt nedslag på ‘Timeline)

De brugere der er tilkoblet til projektet har ynderligere en menu knap der hedder ‘Backstage’

der giver de inviterede adgang til projektstyringsværktøj til deling af arbejdsopgaver,

arbejdsmateriale og til kommunikation gruppemedlemmerne imellem.

Brugeren af Thirdroom kan således klikke sig ind i hvert projekt, via forsiden, og således få

adgang til opgaven, se hvem der har skrevet den og kommentere på projektet. Kommentar

mulighederne fungerer samtidig som kommunikationskanaler hvor forfattere og interesserede

læsere kan udveksle tanker og ideer i relation til projekterne.
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(2). Kollaborations platform

Som forfatter er det muligt at invitere advisors / mentors til ens projekt. Så snart de inviterede

advisors / mentors har fået adgang til platformen, får de adgang til et ekstra menupunkt der

hedder ‘Backstage’. Denne funktion giver adgang til en slags forsimplet Kanban board hvor de

forskellige aktører kan dele materiale og kommunikere. Dette element er kun synligt for de

tilknyttede forfattere og advisors til det enkelte projekt. Kommunikation på platformen kan

forekomme mange forskellige steder afhængigt hvor man er og hvad man kigger på.

Thirdroom giver brugeren mulighed for at skrive kommentarer til alle projekter der er lagt op

på platformen. På denne måde kan brugeren både bygge på andres arbejde men samtidig

kommunikere med forfatterne til arbejdet og således potentielt nå dybere ned i materialet.

(3). Ekstern samarbejde

Thirdroom ønsker at styrke samarbejdet mellem studerende, forskere og den eksterne verden

uden for RUC. Der er en masse problemstillinger ude i verden og der er en masse skarpe hjerner

i det akademiske miljø. Ønsket er at fremme samarbejdet mellem disse aktører og således få løst

en masse problemstillinger der har brug for at blive løst. Thirdroom har som organisation

tilsyneladende være gode til at tage kontakt og være opsøgende på området. Her fortæller

Katja Carlsen (Thirdroom ‘CPO og Co-Founder’) om hvordan det står til med kontakt til

omverden uden for RUC: “... altså udover nogle ret stærke partnerskaber med i hvert fald 10

forskellige virksomheder, så tror jeg at hvis man tæller startups med, så er vi ved ude og have

berøringsflade med en 250 forskellige størrelses virksomheder. Og det er jo ikke kun tænkt til at det

er den store virksomhed Novozymes, der skal komme med en challenge som studerende skal… det

kan lige så vel være en startup, som står med et problem lige, som faktisk har brug for noget af den

ekspertise der ligger på RUC.” (Bilag_1, s. 18).
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Videnskabsteoretiske overvejelser

Dette afsnit beskriver mine videnskabsteoretiske overvejelser og hvilken videnskabsteoretisk

position jeg har benyttet mig af under projektet. Afsnittet indeholder (1) videnskabsteoretiske

krav til rapporten, (2) valg af videnskabsteoretisk position, (3) Aktør Netværks Teori og

(4) relationen mellem valgt videnskabsteori, teori og metoder.

Videnskabsteoretiske krav til rapporten

Her følger et udpluk af citater der beskriver de videnskabsteoretiske krav der er stillet til en

bachelorprojekt opgave på Humtek.  Vejledningen er skrevet af Finn M. Sommer (RUC, IMT

‘Lektor’) og er udgivet 1. februar 2016:

“Som led i bachelorprojektet skal der gennemføres en videnskabsteoretisk refleksion over anvendte

begreber, teorier og metoder:’Projektarbejdet skal omfatte videnskabsteoretisk refleksion over de

valgte begreber, metoder og teorier indbyrdes konsistens, samt hvordan forskellige fagligheder

supplerer hinanden.’ “ (Sommer, BA vejledning, 2016, s. 4)

“Videnskabsteori kan forstås som videnskabelige teoriers, begrebers og metoders forudsætninger.

Videnskabsteoriens genstandsfelt er således videnskaben selv.” (Sommer, BA vejledning, 2016, s. 4)

“Udgangspunktet for den videnskabsteoretiske refleksion er, at vor viden om verden og dens

beskaffenhed, og den måde, vi studerer verden på, definerer hvad vi lærer om den. Valg af

videnskabsteoretisk positionering har forskningsmæssige og forskningsstrategiske konsekvenser.”

(Sommer, BA vejledning, 2016, s. 4)
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Valg af videnskabsteoretisk position

Dette projekt er forankret i et Aktør netværk teoretisk position.

Aktør Netværks Teori (ANT)  interesserer sig for dynamikken mellem menneskelige aktører,

teknologiske aktører (artefakter) og måden hvorpå de relaterer til hinanden i hvad teorien

kalder ‘Aktør Netværk’.  ANT sidestiller samtidig alle de involverede aktører med hensyn til

deres effekt på Aktør Netværkets måde at operere på.

Aktør Netværks Teori

En generel beskrivelse af ANT fremstilles her af Bærenholdt & Jóhannesson (2020):

“In general, ANT can be described as a methodological device based on a particular worldview,

which aims to trace the practices through which society is assembled. ANT can thus be framed as a

practice-based perspective, but compared to other approaches it stands out due to its grounding in

material relationalism or material semiotics, clearly expressed by the principle of“general

symmetry.”This is a methodological principle that states that researchers should refute all pre

given distinctions between classes of possible actors (natural–social, local–global, and

economic–cultural) and treat these categories as symmetrical effects of relational practices.”

ANT tog sin begyndelse i Science and Technology Studies (STS) i begyndelsen af 1980’erne.

ANT er associeret med forskere som Bruno Latour, Michel Callon, John Las, og Annemarie Mol.

ANT har siden slutningen af 1990’erne spredt sig til nye områder hvor teorien har haft

indflydelse. (Bærenholdt & Jóhannesson, 2020, s. 33).

“ANT approaches the world as a continuous becoming arrangement. It thus seeks to bypass and

move beyond dichotomies orbinaries that have served as organizing principles of the modernistic

worldview, such as nature versus society and mind versus body.” (Bærenholdt & Jóhannesson,

2020, s. 33).

“A characteristic term that casts light on this associational process is“immutable mobiles.”The idea

of immutable mobile refers to the general term of inscription that describes how a particular entity

may be transformed into a stable object that holds its shape in time and space. An example is a ship
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that works like immutable mobile as long as the relation between all its parts holds still. If the ship

crashes into an iceberg its relational ordering may break down with devastating consequences.

” (Bærenholdt & Jóhannesson, 2020, s. 33).

Relationen mellem valgt videnskabsteori, teori og metoder

Ovenstående afsnit passer fint i relation til Thirdrooms organisation. Thirdroom arbejder med

en traditionel organisationsstruktur med ledelse, daglig ledelse, ansatte, studentermedhjælpere

og eksterne konsulenter. I praksis er organisationen dog meget flad og afstanden fra top til bund

er meget lille: “Så Alfred han er jo CEO, så der er, der er en lidt anden struktur der. Han er, altså

den er stadigvæk ekseptionelt kollaborativ i forhold til hvilket som helst virksomhed du ellers ville

vade inde i. Øhh fordi der bliver lyttet og der bliver ageret og man har rigtig frie hænder. Men der

er en retning og den bliver sat øhh. Og det er hovedsageligt Alfred der retningen. Men selvfølgelig

med hjælp fra os alle sammen.” (Bilag_1, s. 4).

Den passer også godt til relationen mellem de forskellige interessentgrupper der er involveret i

Thirdrooms implementering på IKH.

Overordnet kan man sige at ‘Aktør netværks teori’ fungerer som den overordnede ramme. Inden

for den er der benyttet ‘Semistruktureret Interview Metode’.  Rogers ‘Diffusion of Innovations’ er

benyttet til at identificere individer skal tilhører de 2 første ud af 5 ibrugtager kategorier. Denne

viden kan blive meget værdifuld når Thirdroom skal finde samarbejdspartnere i IKH i

forbindelse med den kommende implementering af Thirdroom.

Teori

Rogers theory of diffusion

Bogen ‘Diffusion of innovations’ blev udgivet i 1. udgave i 1962. Rogers arbejdede dengang som

assisterende professor i sociologi på Ohio State University, USA. Efterfølgende er ‘Diffusion of

innovations’ udkommet i 5 udgaver og er blevet den bog der er citeret anden flest gange, inden

for de humanistiske videnskaber (Wikipedia, Rogers)
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Diffusion handler i denne kontekst  grundlæggende om spredningen af nye ideer og Rogers

definerer diffusion som: “Diffusion is the process in which an innovation is communicated

through certain channels over time among the members of a social system. It is a special type of

communication, in that the messages are concerned with new ideas.” (Rogers, 2003, s. 5).

Rogers har skabt 5 adopter kategorier som han benytter til at beskrive spredningen af en ny ide

igennem en gruppe mennesker.  De 5 kategorier er: Innovators, Early Adopters, Early Majority,

Late Majority og Laggards (Rogers, 2003, s. 278-282).

Man skal forestille sig at den nye ide rejser fra ‘Innovators’ hen over hele rækken for tilsidst at

blive adopteret af  ‘Laggards’ kategorien.

(figur 2: Diffusion of Innovations: Adopter Categorization on the Basis of Innovativeness (Rogers,

2003, s. 280))

Disse kategorier kan være særdeles brugbare til at hjælpe med at identificere de 2 første

grupper nemlig ‘Innovators’ og ‘Early Adopters’. Rogers estimerer at ca. 2,5% af en given gruppe

mennesker vil tilhøre denne kategori imens Early Adopters udgør ca. 13,5% (Rogers, 2003, s.

280))

Jeg vil bruge denne viden til at hjælpe med at identificere personer tilknyttet IKH, der i relation

til Thirdroom, kunne tilhøre enten kategorierne ‘Innovators’ eller ‘Early Adopters’.
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Organisation og Ledelse af Designprocesser

Faget ‘Organisation og Ledelse af Designprocesser’ interesserer sig for

forandringsledelse/implementering af designprocesser og sidestiller moderne ledelse

med forandringsledelse da forandringerne i vores samfund går hurtigere og hurtigere og

således ikke kan ignoreres i relation til ledelse. Forandringsledelse bliver også

beskrevet som en ‘Succesopskrift’ da målet for den planlagte ‘Ledelseskoncept’ gerne

skulle føre organisationen frem mod et ønsket mål (Sverud, 2021, s. 2).

Metode

Interview mindmap

I ‘figur 3’ nedenfor ses en oversigt over de aktører der er blevet interviewede i forbindelse med

udarbejdelsen af denne rapport (med undtagelse af Alfred Birkegaard der er blevet taget med i

denne oversigt for at illustrere hans igangsættende effekt og start impuls til hele projektet).

Figur 3 skal læses fra venstre mod højre (med tiden på x-aksen) og det er således let at se

hvornår de forskellige aktører kom ind i billedet og hvilke af de interview anbefalinger jeg har

fået som jeg har gennemført. Jeg nævner dette specifikt da jeg har fået mange flere interview

forslag via min empiri end jeg har haft mulighed for at gennemføre inden for dette projekts

tidsramme på 4 måneder.
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(figur 3: Interview Mindmap: Oversigt over interview udført)

Interview

Interview processen i dette projekt har været meget i fokus og det er også fra denne process at

jeg indsamler al min ‘Primær empiri’ Interview processen har foregået i flere faser som kan kan

beskrives som (1) Lav en interview liste med potentielle interview kandidater, (2) Send

mail invitationer afsted, (3) Afhold de interviews der bliver godkendt og (4)

Transskribering og behandling af empiri materialet

Inden udførelse af ovenstående skal der overvejes hvilken interviewmetode man ønsker at læne

sig op af. Jeg har i dette projekt valgt at benytte mig af den ‘Semistrukturerede interview

metode’ som enkelt beskrevet handler om at møde til sit interview med forberedte spørgsmål

,man som interviewer er villig til at lave afstikkere fra, ved brug af opfølgningsspørgsmål

undervejs i interviewet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 19-23).

Alle rapportens 12 interview er således afholdt med udgangspunkt i ca. 4 planlagte spørgsmål

hvor tillægsspørgsmål er blevet stillet undervejs når ekstra interessante emner og overvejelser

er kommet til overfladen. Den ‘Semistrukturerede interview metode’ foreskriver også at der skal

findes en balance mellem den der er interviewer og den der bliver interviewet således at

stemning ikke bliver for venskabelig men samtidig ikke for formelt og stift. Metoden anbefaler

en gylden mellemvej for bedst udbytte. Det sidste punkt jeg vil nævne her med hensyn til
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metoden er, at det er vigtigt at lade den der bliver interviewet tale frit så den interviewede ikke

føler sig irettesat eller på anden måde set ned på. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 19-23).

(1). Lav en interview liste

Mine første input til min interview liste kom fra min vejleder Alfred Birkegaard. Han foreslog

mig at jeg skulle tage kontakt til Joanna Ball (RUC, Bibliotek ‘Chef’). Derudover foreslog han

Søren Riss (RUC, IKH ‘Lektor’) og Hans H. K Sønderstrup-Andersen (RUC, IMT ‘Studieleder’).

Mit første interview blev afholdt d. 24. februar 2021 med deltagelse af Katja Carlsen

(Thirdroom ‘CPO og Co-Founder’), Rebecca Busck Bregengård (Thirdroom

‘Studentermedhjælper) og Alfred Birkegaard (Thirdroom ‘CEO og Founder, RUC ‘Vejleder’).

Her fik jeg min første forståelse for Thirdroom. Derefter satte jeg Hanne Leth Andersen (RUC

‘Rektor’) på listen da det var vigtig for mig at forstå hvor RUC’s topledelse stod i forhold til

Thirdroom. Derefter kom de studerende i form af Simon Stensgaard (RUC, IKH ‘Studerende

årgang 2018’), Sofie Camilla Nielsen (RUC, IMT ‘Studerende årgang 2018’) / Lucas Kolding (RUC,

IMT ‘Studerende årgang 2018’), og Rebecca Busck Bregengård (Thirdroom

‘Studentermedhjælper’, IMT ‘Studerende årgang 2017’). Derefter fik jeg et interview med Pedro

Parraguez (Thirdroom ‘Konsulent’, Dataverz ‘Co-founder og CEO’) som fortalte om den AI (i form

af machine learning og recommendations teknologi) der bliver tilføjet til den nye opdaterede

version af Thirdroom, der kommer i slutningen af 2021. Afslutningsvis fik jeg afrundet min

interview række med to aktører fra IKH, nemlig Sine Nørholm Just (RUC, IKH ‘Professor’, ADD

[Algoritmer, Data og Demokrati] ‘Chef’) og Julie Sommerlund (RUC, IKH ‘Dekan for Humaniora’)

De hjalp mig forstå IKH bedre  som institut og samtidig fik jeg en indsigt i hvilken specialviden

de ligger inde med, i relation til den kommende implementering af Thirdroom på IKH.

(2). Send mail invitationer afsted

Dette gøres løbende i processen. Efterhånden som nye aktører kommer i syne eller bliver

anbefalet skal der sendes mail invitationer afsted med passende tids varsel. Mine mail

invitationer har typisk være ret korte, bestående at en kort introduktion af hvem jeg er, hvorfor

jeg skriver og hvilke spørgsmål eller emne jeg er interesseret i at tale.

(3). Afhold de interview der bliver godkendt

På dagen for det pågældende interviewe er det en god ide at teste alt sit udstyr inden

interviewet går i gang. Eventuelle lydindstillinger eller lignende skal helst være på plads således
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at interviewet får en god og flydendende start udenden pinlige problemsøgnings “pauser”. Under

min afholdte interviews har jeg bestræbt mig på at tale minimalt og lade den interviewede tale

færdigt. Før selve interviewet går i gang spørger jeg den interviewede om tilladelse til at brug

vores interview og fastsætter rammen for under hvilke betingelser. Efter interviewet afrunder

jeg og forklarer at optagelsen vil blive skåret til i begge ender og sendt til dem så de selv har

adgang til det.

(4). Transskribering og behandling af empiri materialet

Jeg har bestræbt mig på at tale langsomt og tydeligt. Dette har jeg gjort af 2 årsager.

(1) Microsoft Word har fået en ‘Start Word Dictation’ funktion der nu supporterer dansk

(se figur 4). (2) Ved at tale langsomt og tydeligt håber jeg på at inspirere

den interviewede til at gøre det samme og således få en bedre maskin transskribering fra

Word. Denne maskin udskrift fra Word  tager efterfølgende mindre tid at efterbehandle end at

transskribere det hele selv. Den metode jeg fik itereret mig frem til i løbet af projektet er som

følger: Optag, afspil fra optag mekanisme og via mikrofon ind i ‘Word Dictation’ (følger med på

skærmen mens Word skriver og lytter samtidig) og afslut med at læse igennem og rette til med

navne og min stil af transskribering. Ved at følge denne teknik sparer jeg væsentlig tid på

transskriberings processen og får samtidig lagret den empiriske data bedre i min hukommelsen

da jeg først lytter + læser hvorefter jeg finkæmmer materialet direkte bagefter med

høretelefoner og en audio player.
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(figur 4: Microsoft Word: ‘Start Word Dictation’ funktionens placering i Word)

Iterations design af rapportens produkt/konklusion

Hvert interview har tilføjet nye vigtige tilføjelser til rapportens produkt / konklusion.

Konklusionen har således udviklet sig løbende sammen med afholdelsen af de forskellige

interviews. Det var meget åbenlyst under processen hvor vigtigt det var at tale med personer fra

forskellige interessentgrupper da de alle havde deres egen vinkel på projektet afhængigt af

deres eget ståsted.

Fra netværk til sociale cirkler

Jeg har i 2020 eksperimenteret med en model jeg kalder ‘Fra netværk til sociale cirkler’.

Modellen er opbygget af nogle trin der både kan udføres lineært og iterativt:

1. Genopliv gammelt netværk

2. Udvid nuværende netværk

3. Opret sociale cirkler fra netværket

4. Inviter selektivt til sociale cirkler fra det voksende netværk
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Analyse

De forskellige interessentgrupper

Lad os først identificere hvilke forskellige interessentgrupper vi har at gøre med i forbindelse

med implementering af Thirdroom på IKH. Det er væsentligt for en succesfuld implementering

af Thirdroom at de forskellige interessentgruppers ønsker og behov bliver tilgodeset. Her følger

en oversigt over interessentgrupperne på RUC, udenfor RUC, og en analyse af hvilken viden de

har tilført rapportens konklusion.

RUC

De studerende på IMT og IKH

De studerende på IMT og IKH er 2 vigtige interessentgrupper i rapportens kontekst. De IMT

studerende har siden 2017 være eksponeret for Thirdroom, hvilket har gjort det muligt for

Thirdroom teamet at indsamle vigtig data fra denne gruppe og via denne data forbedre deres

produkt igennem mange iterationer.

Jeg har interviewet 1 studerende fra IKH Simon Stengaard (RUC, IKH ‘Studerende årgang 2018’)

(Bilag_6), 2 studerende fra IMT Sofie Camilla Nielsen RUC, IMT ‘Studerende årgang 2018’ /

Lucas Kolding RUC, IMT ‘Studerende årgang 2018’ (Bilag_7) og 1 studenter medhjælper Rebecca

Buch Bregengård (Thirdroom ‘Studentermedhjælper’, IMT ‘Studerende årgang 2017’)(Bilag_8).

De studerende på IMT

Lad os se nærmere på hvad de studerende på IMT fortæller om deres oplevelser med

Thirdroom. Her med særlig fokus på (1) hvorledes har implementeringen af Thirdroom

fungeret i Humtek huset og (2) hvad vi kan lære af denne proces når det kommer til den

kommende implementering på IKH.
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(1). Implementeringen af Thirdroom i Humtek huset

Lucas fortæller: “Så vidt jeg husker tog det ikke voldsom lang tid og komme i gang med. Øhh det

var sådan rimelig fint at bruge, det var intuitivt. Og jeg tror,   jeg brugte det så lang tid man skulle.

Altså lige så  længe det var obligatorisk fordi jeg ikke, altså jeg følte ikke rigtig  det gav noget

ekstra for vores arbejdsproces og havde tingene derinde. Det gav ikke noget ekstra. Det var

egentlig bare et ekstra skridt man lige skulle hen over for at komme videre.“ (Bilag_7, Lucas, s. 1).

Lucas giver her udtryk for at Thirdroom var rimelig intuitivt at bruge. Dog havde han svært ved

at se den tilføjede værdi Thirdroom tillagde til projektets proces. Sofie beskriver sin opstart med

Thirdroom således: “... jeg brugte det også på 2. og 3. semester projekterne, fordi vi skulle. Og var

nok en af dem der også var lidt modstander af det, fordi det jo bare var endnu et sted man skulle

uploade og endnu et skridt i, i hele den der process med semesterprojekterne, som var lidt

uoverskuelig dengang.” (Bilag_7, Sofie, s. 2). Sofie beskriver her et lignende synspunkt. Nemlig

den at hun oplevede Thirdroom til at starte med som endnu en ring der skulle springes igennem

i forbindelse med hendes studie. Både Lucas og Sofie har en manglende forståelse for hvilken

værdi Thirdroom platformen kan tilføje deres projekt proces.

Sofie fortsætter: “Øhm og der vil jeg sige, altså på 2. og 3. semester var oplevelsen markant

dårligere, fordi at altså der var vi ikke blevet introduceret ordentligt til hvad det egentlig kunne og

hvad det skulle, og hvorfor at det var vigtigt for os at bruge, eller sådan hvorfor det kunne være

relevant for os at bruge. Det var bare, ja et skridt i processen ikke, hvor at på det her semester

projekt der blev jeg så lidt mere, altså fik noget mere indsigt i sådan okay, hvor mange  værktøjer er

der egentlig lige på Thirdroom. Fordi der er faktisk mange flere end man umiddelbart lærer at

kende, når man får den der korte introduktion.”(Bilag_7, Sofie, s. 2). Sofie efterlyser her, på samme

måde som Lucas gør det, en bedre forståelse for produktet.

Implementeringsprocessen på IKH skal således sørge for at inkludere en

vidensoverførsel til de enkelte brugere  således at de på en konceptuelt plan forstår

hvilken værdi Thirdroom kan tilføje til deres projekt processer og projekt produkter.

Efterfølgende skal der være kurser og/eller workshops til rådighed hvor interessenter

kan opnå fortrolighed med Thirdroom mange funktioner og muligheder.
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(2). Hvad vi kan lære af deres proces med Thirdroom

Lad os se på hvad Lucas og Sofie siger i forhold hvilke faldgruber man kunne undgå ved

implementering på IKH: “Ja, så tror jeg,   jeg ville ha fokus på at det skulle være en ting fra starten

af, som om at det var naturligt at det skal du bare gøre. Det er en del af processen. At vi nåede at

prøve at det behøves man ikke 1. semester og så lige pludselig så skulle vi, bare fordi Thirdroom var

i en proces hvor nu ville de gerne pushe det ud.” (Bilag_7, Lucas, s. 3).  Lucas giver her udtryk for

den irritation han oplevede ved at blive pålagt at skulle bruge Thirdroom efter han var startet på

IKH og argumenterer for at nye studerende skal introduceres til Thirdroom fra starten af deres

studie.

Sofie taler i samme retning: “... ja altså nu er det jo ved at være nogle år tilbage, men som jeg

husker det, så sidder jeg lidt tilbage med en følelse af sådan, at de fortalte en helt masse ting de

kunne, men ikke rigtig satte det i kontekst til, hvorfor det var relevant for os. Og det skal man

måske ligesom starte med at være meget eksplicit omkring. Sådan det her er et værktøj til jer. Det

kan det her. Brug det nu, fordi det er fandme smart agtigt. Og så øh, og så derfra at ligesom, som

Lucas også siger sådan, giv dem det ind med modermælken på en eller anden måde, altså fra

starten af bare fodre dem med selvfølgelig skal i bruge det.“ (Bilag_7, Sofie, s. 4).

Nye studerende på IKH skal introduceres til Thirdroom fra starten af og ikke i løbet af

deres studie. Her gælder det de studerende der starter efter og inklusiv sommer start

2022. Dette er min anbefalede skæringsdato for obligatorisk brug af Thirdroom på IKH.

Med skæringsdato menes at alle studerende der starter på IKH sommer start 2022 skal

benytte sig af Thirdroom til deres semesterprojekt process. Det samme gælder også

efterfølgende årgange. Årgange før denne skæringsdato har samme adgang til Thirdroom

og kan benytte sig af det på frivillig basis.

De studerende på IKH

Lad os nu se på hvad de studerende på IKH har at sige. Her med særlig fokus på (1) hvor

teknologi glade er de generelt på IKH og (2) hvilke forslag en udefrakommende

interessent, med minimal kendskab til Thirdroom, har til produktet og

implementeringsprocessen?
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(1). Hvor teknologi glade er de generelt på IKH?

Simon fortæller: “Altså jeg kan huske i starten for eksempel, hvor vi skulle introduceres til nye hvad

det nu hedder  platforme, for eksempel bare sådan Teams, hvor vi fik at vide at det var den der var

hoved hvad det nu hedder, den der var hoved delings side for RUC og den skulle vi benytte os af

igennem vores projekt proces. Og der var det sådan at alle var, vi benytter os bare af docs i stedet

for og så til allersidst der ligger vi det lige ind i Teams, fordi vi gider sku ikke til at lære en ny, lærer

en ny hvad hedder det en ny delings hjemmeside.“ (Bilag_6, Simon, s. 3). Simon fortæller her om

modstanden mod at bruge et nyt produkt, i det tilfælde at nytteværdien ikke er tydelig for

brugeren. Nytteværdien skal således helst stå mere klart for brugeren end det eventuelle

besvær der er ved at tilpasse sit workflow igennem et nyt produkt.

(2). Forslag til produktet og implementeringsstrategien

Simon fortsætter: “Ja, måske eller måske øhh, det ved du også når du laver sådan første udkast til

forskellige, til forskellige hjemmesider, så er det jo det som man kalder for et meget, et basis udkast,

hvor det er meget dumbed down. Det er meget, altså det er meget hvad vil man kalde det,

simplistics. Og jeg føler lidt at Thirdroom den går lidt efter det der, det er ikke ligeså simplistic som

man ser det med basis udgaven af andre hjemmesider jeg har været på. Jeg synes det er lidt mere

sådan indforstået.“ (Bilag_6, Simon, s. 1). Simon giver her udtryk for et ønske om en mere intuitiv

brugeroplevelse. Han fortsætter med at tegne et billede af hvordan dette kunne forbedres men

udgangspunkt i et andet digitalt produkt han har brugt for nyligt: “Ja for eksempel det der pop up,

du siger, fordi nu ved jeg nu har jeg brugt... der er jo den app der hedder Duolingo, hvor du kan lære

sprog på, det var der jo også i begyndelsen af Duolingo hvor der decideret, der kom der pop ups

hele tiden, når du kom ind på noget nyt, hvor det ligesom forklarede dig det gør denne her knap

eller det betyder det her. Og altså det kan jeg huske fordi jeg havde også meget svært ved at bruge

den i starten, men det hjalp sindssygt meget til ligesom at finde ud af, hvordan du egentlig

navigerer rundt på hjemmesiden generelt.“ (Bilag_6, Simon, s. 2).  Simon fremlægger her et

forslag til hvorledes en del af implementeringsprocessen på IKH kunne foregå, med afsæt i hans

egen oplevelse af studiestart på IKH: “Så jeg føler den allermest optimale proces, det vil bare at

informere dem. Implementere hvad det nu hedder i rus-perioden, hvor man får Humtek huset ud og

snakke med, til de forskellige huse. Give dem et generelt gennemgang af hvad man kan benytte sig

af… hvad de positive aspekter er ved det. Så og simpelthen ligesom håbe på at det tager fat. For jeg

tror heller ikke, du kan heller ikke forcere folk, hvad hedder det til at benytte sig af det. Det er jo
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meget, sådan hvad hedder det, enten kan du lide det eller også kan du ikke lide det.” (Bilag_6,

Simon, s. 4).

Introduktionens processen af Thirdroom skal foregå så tidligt i processen som muligt,

gerne allerede i rusperioden. Samtidig kan der eventuelt tages ved lære af andre digitale

produkters support funktioner, i form af pop up windows og andre lignende hjælpe

funktioner.

Vejledere

Vejlederne på IMT har siden 2017 spillet  en væsentlig rolle i implementeringsprocessen på IMT.

Der har dog været en del modstand mod Thirdroom platformen netop fra forskellige vejlederes

side: “Og øhh der var nok, det var nok en vis modstand kan man sige fra øhh, altså fra vejledere

faktisk også fra studerende. Hvad skal vi nu til at gøre det her for. Det var ekstra arbejde og de

kunne ikke lige se hvad de skulle bruge sådan et system til og øhh.” (Bilag_2, s. 2).

RUC Bibliotek

Jeg har interviewet Joanna Ball, RUC Bibliotek ‘Chef’, (Bilag_5) da jeg var interesseret i at forstå

(1) Hvor Biblioteket ser sig selv i forbindelse med Thirdroom.

(1). Hvor ser RUC Bibliotek sig selv i forbindelse med

Thirdroom?

Joanna: “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.” (Bilag_5, s. 3, tid 13:45) Det er tydeligt at se her at Joanna

er i tvivl om hvordan hun bedst kan støtte op om Thirdrooms videre implementering på RUC.

Der er således brug for en specifik indsats fra Thirdrooms med hensyn til at informere RUC

bibliotek med hensyn til hvad Thirdroom er, hvilke intentioner de har og hvor langt de er nået.
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Ledelsen på IKH

Jeg har interviewet Julie Sommerlund, IKH ‘Dekan for Humaniora’, med intention om at forstå:

(1) Hvordan hun oplever Thirdroom som produktet. (2) Hvilke tanker har hun med

hensyn til en implementeringsstrategi af Thirdroom på IKH . Samtidig var jeg også meget

interesseret i at indfange (3) Noget af den specielle viden IKH besidder, opnået via dets

tradition for virksomhedssamarbejder.

(1). Oplevelsen af Thirdroom

Julie taler her om hvordan hun oplever Thirdroom platformen: “… og det synes jeg bare var

meget overbevisende og meget altså også bare meget flot. Altså her hvor jeg kunne se, der er jo

lavet masser og så tænker jeg måske især på CV delen hvor jeg tænkte… jeg har set mange bud

på sådan noget hvor jeg tænkte hmmm, men der hvor jeg tænkte det var faktisk lækkert og

tilgængeligt og jeg tror at det ville kunne bruges til mange af de problemer der tit bliver peget på

med humaniora studerende har svært ved at pege på deres konkrete kompetencer problem.“

(Bilag_11, s. 2). Det er meget positivt at ledelsen på IKH er positivt stemt over for Thirdroom

som produkt.

(2). Tanker om implementeringsstrategi på IKH

Julie Sommerlund taler her om hvad kun tænker er vigtigt af overveje i en

implementeringsstrategi af Thirdroom på IKH: “Jamen så tror jeg man skal lave en eller anden

form for blanding. Ja jeg tror at man skal, man skal analysere hvem der sidder med opgaver som

har med employability at gøre. Altså nogle af de ting som i gerne vil, så skal man finde ud af, hvem

er det der sidder med sådan nogle emner? Det kunne være, ikke kun på IKH faktisk, det kunne også

godt være centralt på grupper at der var nogen i studie og karrierevejledningen for eksempel. Det

kunne jo være studieledere og det kunne sådan set også være studienævn. Men jeg tænker det er en

selvstændig opgave i virkeligheden  og analysere det. Hvem er det der sidder med de her opgaver.

Og så tror jeg at det er rigtig vigtigt at man øhm at man tænker på, at man skal komme til de her

mennesker med Thirdroom som en, en hjælp eller en løsning eller noget der kan få deres arbejdsliv

til at blive bedre og nemmere og øhh løfte nogle ting som, som er svære. Altså jeg tror at rigtig

mange af som sidder på de her positioner, de har en masse opgaver, masse ting de skal løse.  Så, så

man skal undgå ligesom at det opleves som en ekstra ting der kommer, men mere at det er en hjælp
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til noget af det de sidder med i forvejen. Altså en lettelse eller løsning er nok det rigtige, det rigtige

ord. Så på den måde tror jeg det er lidt øhh det er en blanding ik. Man skal finde de forskellige,

sådan hvad kan man kalde det proces målgrupper eller sådan noget. Nogen der i stedet for at

skulle ud og have fat på den enkelte studerende eller den enkelte underviser så få fat på dem, der

har fat på mange andre og så hjælp dem med at gøre deres arbejdsliv bedre og nemmere. Det tror

jeg er det i skal gøre.“ (Bilag_12, s. 1). Hvad er det de forskellige involverede aktører har brug for

at hvordan kan Thirdroom hjælpe med at løse disse problemer.

Julie taler her om vigtigheden af at lave indledende pilotprojekter og om hvad en ledelse har

brug for når den skal træffe beslutninger såsom tilføjelser til det obligatoriske program: “ … så

tror jeg man skal lave noget forarbejde først fordi det er altid en stor øhm, en stor ting  give til en

ledelse hvis man laver den slags den streg i sandet som betyder at nu skal alle gøre et eller andet

bestemt så skal man som ledelse være meget sikker på at det man sætter dem til at gøre er det

rigtigt. Så der tror jeg det er vigtigt at der er lavet piloter eller på anden vis at man har, har prøvet

det af i praksis, på en systematiseret praksis. Sådan så at man som ledelse kan sige, okay det har

faktisk virket, det vil vi gerne gøre nu. øhm fordi det er altid en kæmpe ting hvis man ligesom skal

sætte obligatoriske  indsatser i gang på tværs af hele institutionen.” (Bilag_12, s. 1). Vi får her et

indblik i IKH ledelsens bekymringer ved implementering af obligatoriske elementer. Det er

vigtigt i den kontekst at forstå hvad ledelsen har brug for, for at kunne tage beslutninger.

Julie Sommerlund taler her om frivillig implementering og ledelsens behov for systematiseret

data, også i relation den del af implementeringsstrategien der handler om dem der deltager på

frivillig basis: “Ja, men i forhold til dem der så er med frivilligt, der skal i sørge for at skaffe jer

systematiseret data, som kan bruges som baggrund for en ledelsesbeslutning. Det er man som

udgangspunkt som ledelse utilbøjelige til at træffe beslutninger, hvis der ikke er systematiserede

data som baggrund. Så der skal i tænke over hvordan, hvordan kan vi tracke det her, hvordan det

virker og ikke virker, og sådan så, så vi ved hvad det er vi beslutter ik.” (Bilag_12, s. 2).

(3). IKH’s specielle erfaring

De har på IKH en tradition for virksomhedssamarbejder og i den kontekst har de lært hvor

vigtigt det er at møde fysisk op til møder med forskellige aktører: “Det er i hvert fald også noget

af det som vi kan se på ’HumanImpact’ projektet, det der kommer tilbage nu,  der at

virksomhederne har været meget glade for at… altså en ting er at jeg faktisk er mødt op ude hos
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dem. Det er der ikke så mange virksomheder der er vant til at universitetsfolk gør åbenbart. Så har

man allerede taget helt vildt mange stik når man står og ringer på dørklokken.” (Bilag_11, s. 2).

Det kan nås langt ved at give sig tid og lytte til folk: “Altså jeg har oplevet at det var meget vigtigt

at jeg var interesseret. At jeg har oplevet at virksomhederne synes at det var fantastisk at tale med

nogen som stillede dem interesserede spørgsmål og prøvede at få dem til at tænke sådan på de ting

de ellers kun har tid til at tænke over når de cykler hjem fredag aften.“ (Bilag_11, s. 2).

Ifølge ovenstående citater kan kan komme rigtig langt med fysisk fremmøde og aktiv lytning.

Denne indsigt vil jeg forsøge at benytte mig af så meget som muligt i den kommende

implementeringsproces på IKH.

Ledelsen på RUC

Jeg har interviewet Hanne Leth Andersen, RUC ‘Rektor’, da jeg ønskede at forstå: (1) Hvor langt

processen er nået med hensyn til Thirdrooms forankring i RUC’s topledelse (Bilag_4).

Yderligere var jeg interesseret i at høre (2) Hvilke tanker RUC Rektor har med hensyn til en

implementering af Thirdroom på RUC. Sidst men ikke mindst var jeg interesseret i at høre (3)

Hvordan RUC’s topledelse ser på Thirdroom og dets potentiale uden for RUC, som et

potentielt RUC spin-off. Den potentielt første af sin slags i RUC’s historie.

(1). Hvor langt er processen nået mht. det juridiske grundlag

Der har været en del problemer med at få kontraktforhold forhandlet på plads mellem RUC og

Thirdroom. Rektor på RUC Hanne fortæller her om hvor langt processen er nået: “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. “ (Bilag_4, s. 3).

(2). Tanker omkring implementeringsstrategi på IKH

Rektor for RUC giver her sit bud på hvad der er vigtigt at få med i en implementeringsstrategi

rettet mod IKH: “... 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
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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.” (Bilag_4, s. 1). Rektor taler her om

vigtigheden af ledelsens opbakning i en implementerings process. Dertil taler hun om ildsjæle

og deres vigtige funktion med hensyn til den fortsatte spredning.

(3). Thirdroom som spin-off fra RUC

Rektor taler her om RUC’s lange tradition for at gå foran og være innovative på forskellige

områder:“... 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.”

(Bilag_4, s. 2).  Rektor fortsætter med at tale om RUC’s vilje til at kommunikere og være

nysgerrig på sin omverden. En tendens det projektorienterede projektarbejde lægger fint op til

på RUC da mange af de anvendte problemstillinger bliver genereret af de studerende selv: “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.“ (Bilag_4, s. 2). RUC’s dna ser således gunstigt ud som grobund for

Thirdroom som spin-off fra RUC.
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Ekstern

Virksomheder og startups

Jeg har interviewet Katja Carlsen, Thirdroom ‘CPO og Co-founder’ (Bilag_1). En af de ting jeg var

meget interesseret i at vide mere om var (1) Hvor langt Thirdroom er nået med hensyn til

deres samarbejde med forskellig virksomheder og organisationer udenfor RUC.

(1). Ekstern samarbejde med virksomheder

Thirdroom har i noget tid arbejdet på et koncept de kalder ‘Challange Boardet’. Dette koncept

skal være med til at løfte den eksterne kontakt yderligere: “Altså hele ideen her er, at vi skaber jo

det som du også så fint viste i din præsentation, der hedder det der Challenge Board, som er post

nummer 2 i todo listen. Og det her Challenge Board, det er tænkt som sådan en art, et mødested, en

smeltedigel for virksomheder som starter hvad det nu ellers måtte være, og som gerne vil ind og

poste en Challenge. ” (Bilag_1, s. 18).

Thirdroom har været flittige med hensyn til at kontakte og opbygge relationer til virksomheder,

starups og organisationer af forskellig slags: “Og i forbindelse med det der har vi jo søster

platformen til Thirdroom, der ligger i Novozymes. Og Novozymes arbejder jo aktivt med startups

igennem ‘Hallo Science’, som er søster platform. Og der ligger… der ligger i hvert fald... altså udover

nogle ret stærke partnerskaber med i hvert fald 10 forskellige virksomheder, så tror jeg at hvis man

tæller startups med, så er vi ved ude og have berøringsflade med en 250 forskellige størrelses

virksomheder.“ (Bilag_1, s. 18). Katja fortæller her om et ret veletableret kontaktnet af

virksomheds interessenter der ønsker at samarbejde med Thirdroom.

Thirdroom som potentielt spin-off fra RUC

Jeg har interviewet Julie Sommerlund, IKH ‘Dekan for Humaniora’ og har i den sammenhæng

interesseret mig for (1) Hvordan Julie ser på muligheden for at Thirdroom kunne gå hen og

blive et spin-off, med afsæt i RUC.
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(1). Thirdroom som spin-off fra RUC

“Vi har jo ikke rigtig nogen erfaringer med, med spin-offs. Men man kunne jo håbe, og nu digter jeg

bare ik, man kunne jo håbe at fordi det har den dér som praktisk, øhh forankring og employability

retning. At det så ville kunne understrege nogle af de ting, som vi jo rigtig gerne vil, og som vi synes

at vi i forvejen er rigtig gode til, men som vi måske ikke altid får formidlet godt nok. Nemlig at det

faktisk er et universitet der er rigtig tæt på, på praksis og på aftager, og som altid arbejder

praktisk og, og har den dér sådan virkelighedsnærhed i alt hvad der foregår. Og det er jo meget det

som vi gerne vil ha, altså som er RUC, som vitterligt er anderledes end de andre universiteter. Øhh

så det kunne være en en måde, vi kunne få hjælp til at kommunikere det på andre og nye måder, så

vil det jo klart være en hjælp.“ (Bilag_12, s. 2).

“... altså nu er spin-off ’s ikke noget der er specielt stort i universitetsverdenen overhovedet. I den

udstrækning det findes, er det jo mest inde på det sundheds faglige områder, så vidt jeg ved. Måske

også på det tekniske område. Det er ikke stort på de andre områder, men det tror jeg på en måde

skyldes noget vanetænkning. Altså så jeg tror ikke hvis du tager til, til de humanistiske fakulteter

rundt omkring på landets øvrige universiteter, så tror jeg ikke at de vælter sig, eller det ved jeg at

de gør, vælter sig i spin-off ’s heller. Men så RUC burde være tættere på at kunne gøre det også inden

for de andre områder. “ (Bilag_12, s. 2).

Iterationsproces over konklusionen

Der er blevet gennemført 12 interview i forbindelse med denne rapport. Det første blev

gennemført d. 24. februar 2021 og det sidste blev gennemført d. 17. maj 2021, eller med andre

ord over en periode der strækker sig over cirka 7 uger. Hvert interview har givet mig ny indsigt i

min problemformulering og har således løbende hjulpet mig at forstå den kontekst problemet

skal forsøgt løst i. Jeg vil i det følgende afsnit forsøge at belyse hvorledes denne vidensrejse har

hjulpet til at iterere mit konklusion frem imod en bedre og bedre version.
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Diskussion

Hvordan har jeg selv benytte mig at Thirdrooms timeline

Thirdrooms timeline har mulighed for oprettelse af op til og med 6 nedslag. Disse har jeg valgt at

benytte til at formidle 6 videoer til læseren. Indholdet af den formidlede kan deles op i 2

hovedområder. (1) Information der får læseren introduceret til hvilken rapport de skal i

gang med at læse og hvilken tilgang til rapporten emnet der er valgt, (2) refleksioner over

den vidensrejse jeg har været på i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten.

(1). Introduktion til rapporten

Jeg har benyttet mig af de 6 nedslag på ‘Timeline’ til at sætte læseren i rapportens kontekst

inden læsningen starter.

(2). Min vidensrejse gennem projektet

Min rejse gennem rapporten har været meget lærerig og tilfredsstillende. De 6 nedslag på

tidslinjen har sat mine tanker i gang tidlig i processen men hensyn til hvordan rapporten skulle

struktureres. Jeg har lært meget med hensyn til planlægning og udførelse af interviews, relations

opbygning og strategisk planlægning.

Konklusion

Her følger rapportens konklusion med hensyn til hvordan en implementering af Thirdroom på

IKH kunne se ud. Konklusion er opdelt i undertitler for bedre overblik. Mit forslag er en blanding

mellem ledelsesforankret forandring og frivillig forandring.
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Hvor står Thirdroom nu?

Thirdroom holdet er i skrivende stund ved at skifte deres digitale platform fra Wordpress til et

Lavar baseret produkt. Dette skift vil bane vejen for at Thirdroom kan skalere Thirdroom

platformen uden tekniske ‘flaskehalsproblemer’. Intentionen er at denne proces skal være

gennemført i sin første iteration, til semesterstart september 2021.

RUC ledelse

RUC’s overordnede ledelse bakker fuldt op med hensyn spredning af Thirdroom til hele RUC.

Dette forhold gør det muligt at implementere en delvis ledelsesforankret implementering af

Thirdroom på IKH, med første opstart til semesterstart september 2021.

De forskellige interessentgrupper

Det er væsentligt at lægge mærke til at vi i denne situation har med flere forskellige

interessentgrupper at gøre. Disse grupper har deres egne problemstillinger, ønsker og

forbehold. De studerende, vejledere, institutledelsen, administrationen og eksterne

samarbejdspartnere har alle forskellige problemstillinger de søger løsninger på og det er vigtigt

at identificere disse så der kan udarbejdes en kommunikationsstrategi for hver af ovenstående

interessant grupper.

Et pilotprojekt på IKH som opstart af hele processen

Som opstart anbefaler jeg at 1. semester (med opstart september 2021) bruges til at køre en

pilottest med studerende fra IKH, der på frivillig basis finder pilot projektet interessant.

Semesterprojekt grupper fra 3. til 6. semester på IKH kunne være gode kandidater til et sådant

pilotprojekt. Det 1. semester med Thirdroom på IKH kunne således bruges til at blive klogere på

hvilken ‘type’ institut IKH er og hvilke faldgrupper Thirdroom holdet skal forsøge at undgå i

relation til spredning af Thirdroom til hele IKH.
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Den ledelsesforankrede implementering

Med erfaringerne fra pilotprojektet i lommen kan næste fase påbegyndes. Semesterstart februar

2022 kunne således blive den 1. semester på IKH hvor de nye studerende bliver præsenteret for

Thirdroom som et værktøj der skal benyttes (obligatorisk) i forbindelse med afleveringer.

Næste fase kan påbegyndes til semesterstart september 2022, hvor et væsentligt større hold,

vinterstart sammenlignet med sommerstart, af studerende ankommer til IKH. De erfaringer, der

naturligt vil akkumulere sig mht. opstart af 1. hold, kan justeres og finpudses inden opstart af

hold 2.

Erfaringerne fra IMT viser at der opstod en del modstand og utilfredshed, specielt fra

studerende, som allerede havde startet på IMT og efterfølgende blev introduceret til Thirdroom

som et obligatorisk værktøj. Denne problemstilling undgås hvis den obligatoriske

implementering på IKH kun gør sig gældende for årgang februar 2022 og efterfølgende årgange.

Den frivillige implementering

Med hensyn til alle de studerende der har startet på IKH før september 2021, foreslår jeg en

frivillig implementeringsstrategi. Det er her ekstra vigtigt at forklare og kommunikere

relevansen for de IKH studerende og hvad de kan få ud af at benytte Thirdroom. Her kommer

Rogers ‘Adopter Categories’ ind i billedet. Disse kategorier kan benyttes i 2 omgang. Første gang

ved opstart af pilotprojektet som jo vil foregå på frivillig basis. I anden omgang handler det om

at tiltrække Thirdroom ambassadører der kan hjælpe med at sprede ‘det gode rygte’ til resten af

de IKH studerende. I begge tilfælde handler det om at identificere kategorierne ‘Innovators’ og

‘Early Adopters’ og få disse til at introducere Thirdroom til katagorierne ‘Early Majority’ og ‘Late

Majority’.
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