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Udgangspunkt I:
• Hvad er data og datastrømme? Hvordan forstå, anvende og
kommunikere data? Datavisualisering
• Datadannelse og demokratisering af data – biblioteker og medier
• 2017-2018: Stor ansøgning om forskningsprojekt. I stedet
projektet Data-demokrati: Datadannelse på bibliotek –
Kulturstyrelsen.
• Det – det dér med data. Hvad er det egentlig?
• Blevet bedt om at give et helikopterperspektiv – et overblik,en
måde at tale om det på. Hvad bruges data til?

Udgangspunkt II
• Siden 2006 arbejdet med Digital Urban Living (2008 til 2012) og
Media Flow (2014)
• Nu ikke længere mobil og de sociale medier der er de afgørende
forandringskræfter – hvad er det så? På hvilke måder?
• I to år arbejdet på projektet Media Connectivity – en tese om
forbundethed, connectivity-teknologier, nye digitale og urbane
infrastrukturer – data og datastrømme helt centrale – råstoffet
• Connectivity – forbundethed i folkebiblioteker?

Globale megatrends 1
Globalisering og urbanisering
•
•
•
•

Megatrends er irreversible – trends/tendenser kan påvirkes
Ens globale løsninger – ens globale standarder/ AAU
Byernes århundrede, flytningen fra land til by, nye livsstile
Det urbane. Fra indendørs til udendørs – København. Byerne
forandres gennemgribende

Globale megatrends 2

Digitalisering - 4. industrielle revolution
• Mobil allestedsværende – tilgå indhold udendørs og undervejs
• Byrum, veje og bygninger digitaliseres
• Selvlærende objekter, kunstig intelligens, data og datastrømme,
Internet of Things, 5G mobil, 3D-printere

• Granuleret til bits og bytes –
hvordan gøres det teknisk?
• Giver ingen mening i sig selv –
indsamling, bearbejdning og
formidling i en kontekst
• Kan kombineres i uendelige
kombinationer
• Algoritmer og API’er
• Til information, oplevelse,
visualisering – fysiske handlinger
• Data, datastrømme i realtid
• Digitale fodspor når vi lever vores
hverdagsliv: bevidst og ubevidst
• Tændte mobiltelefoner, tracking,
betalingskort, nethandel, websites
og sociale medier

DATA

Hvad snakker vi om?
DATA-typer
• ”Organic versus purposeful or designet data”
• ”Real Time Data, Passive Data Generation, Data from Active
Monitoring Technologies, Data from Social Media, Data from
National Statistic Agencies”
• Brugerdata og interne data i virksomhederne – big data
• Geodate – snart gratis rådata om klima fra DMI
• Offentlige data i Open Data DK – ca. 1000 datasæt, dynamiske
• Private data – hjemmene, sundhedsoplysninger, løberuter

Mobilnetværk
og 5G
•
•
•
•
•

2020. 10 gange hastighed, 10 gange flere på af gangen
Nye chips, men de nye mobiltelefoner kan tilgå 5G i dag
Lav lacency – stor hastighed, driftssikkerhed og kapacitet
Nye sendere – antenner – fra 3200 til minimum 4000
En ny europæisk model – dele sendenettet

IoT – Internet of Things
• Den næste helt store datagenerering – ude og hjemme
• ”Interconnectivity of everything”
• Nu - stemmekontrollerede
personlige assistenter Alexa fra
Amazon, Google Assistant, Apples
HomePod
• Intelligente bygninger og byrum
• Om få år selvkørende biler,
intelligente cykler

Teknologisk kvantespring i Aarhus –
Nyt GPS-system
• Aarhus City Lab, Netværk til transport af IoT-data: LoRaWan – i
København andre teknologier, Sigfox
• Sensorer og trackers, Dokk1 og Havnepladsen
• Superpræcis positionering baseret på Galileo-GPS-systemet. Ned
til en kvadratcentimeter. Stedfæstelse. 11 referencestationer
• Mangler 5G mobilnetværk

Hvad bliver data brugt til?
VM i Sejlads – medier og biblioteker
• Aktive på brugerdata og visse typer af big data - undersøgende
• VM. Internet of Things-ting. Billeder. Visualiseringer. Software
• Urbane data og datastrømme. 18 interview, 13 cases. Medier
og produktionsselskaber – ikke i gang/totalt passive
• Bibliotekerne –
brugerdata og …

Datadannelse – datademokrati
datadrømme

• For alle – kommercielt og socialt. Den europæiske/nordiske måde
– techno-social, mennesket i centrum
• Nyhedsmedier og folkebiblioteker har beslægtede opgaver – en
ny public service-opgave
• Tredobbeltheden : Vi danner data hele tiden. Vi skal have en
dannet/etisk omgang med egne og andres data.
Vi skal være dannede/
professionelle/dygtige
i brugen af data
• Datadrømme – hvad vil vi?
• Hvad skal vi kunne?
• Hvad skal bibliotekerne?

Ny bog:

Media Connectivity
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