
2021.02.24 Katja Carlsen (Thirdroom ‘CPO og
Co-Founder’), Rebecca Busck Bregengård (Thirdroom
‘Studentermedhjælper’) og Alfred Birkegaard (Thirdroom,
‘CEO og Founder’, RUC ‘Vejleder’)

Stefan: Sådan der. Skide godt. Jamen tak fordi i havde tid til at kaste jer ud i alle mine begynder
spørgsmål her.

Katja: Selvfølgelig.

Stefan: Jeg har læst Alfreds pdf’er i… er jeg ikke på kamera eller hvad? Sådan der. Jeg har læst
Alfreds, eller Aldred  han sendte mig to pdf’er i går. En der var rettet mod RUC, ja har ikke helt
forstået hvem der på RUC, men jeg formoder det bare er sådan alle mulige mennesker på RUC
som man gerne vil formidle hvad det her går ud på. Og så har han sendt mig en investor pdf også,
som jo grundlæggende må være en ekstern pdf kan man sige, udadtil. Og…

Katja: Præcis… xxx…

Stefan: Hvad siger du?

Katja: At den er fortrolig.

Stefan: Altså den eksterne?

Katja: Ja. Investor pdf’en.

Stefan: Ja, men ikke den interne formoder jeg. Eller hvad? Eller er det noget i bruger endnu?

Katja: Øhm… nu har jeg ikke set den, men jeg ved i hvertfald af investor pdf’en den er fortrolig.

Stefan: Ja.

Katja: Det er mere i forhold til hvis du skal bruge den i opgaven og sådan noget.

Stefan:Yes....det er fint du siger det for jeg har en øhh, en mentor som jeg sparrer med, en anden
studerende, og øhh. Der vil jeg også gerne lige høre hvad kan jeg dele med ham med hensyn til
de der pdf’er der? Så hvordan står det til med det?

Katja: Altså det enterne du kigger på er det korrespondancen med RUC eller hvad?

Stefan: nej, det er en... det er en præsentation som øhm... nu skal jeg lige finde den en gang her…
øjeblik.

1



Katja: Jeg kan også bare høre Alfred hvad det er for noget han har sendt dig. Det ved han sikker
bedst. Så må han lige følge på det.

Stefan: Ja.

Katja: Vi er gift Alfred og jeg, det ved du godt ikke Stefan?

Stefan: Jo… det har jeg luret.

Katja: Så han sidder deroppe og snakker og jeg sidder hernede. Sådan er det jo.

Stefan: Yes jeg kan spørge ham, jeg prøver at, jeg har skrevet og spurgt om han har tid i morgen
til at snakke, så kan jeg bare spørge ham der også.

Katja: Ja, det er run på for tiden, men han prøver at afsætte tid ved jeg.

Stefan: Ja… fedt. Nå men denne her pdf den har en øhm...  det kan være jeg lige skal prøve at dele
skær alligevel. Hvordan er det nu man gør det. Det gør man øhh…

Rebecca: Oppe i firkanten der ved pilen.

Katja: Ja oppe i det højre hjørne hos mig.

Stefan: Dit indhold, sådan der. Og nu sker der måske noget.

Katja: mmm... nu sker der noget. Yes.

Stefan: Så den her fætter ikke.

Katja: Uhum.

Stefan: Det er fra den øhh… det er RUC præsentationen. Og, og det var fedt at se det her ikke,
fordi hold kæft der er squ da gang i den i år. Altså der sker squ da ting og sager.

Katja: Vi kommer også til at have et vildt år, eller vi har allerede et vildt år.

Stefan: Yes… og det jeg lurer på det er

Katja: Stefan bare lige så du ved det.

Stefan: Ja.

Katja: Rebecca er ikke inde over på samme måde der. Der er ligesom to Thirdroom teams.

Stefan: Ja.

Katja:  Der er RUC Thirdroom teamet, som står meget for kultiveringen og så er der Thirdroom
developer teamet, som er… som står for at få alting på plads  med softwaren og sådan noget.
Men vi bruger også tid i RUC Thirdroom teamet, til at få noget af det her på plads. Fordi tingene
skal jo hænge sammen. Det skal jo være det de studerende synes er fedt. Øhh så hvis det ikke
virker blandt de studerende så dur det jo ikke. Altså så der skal ligesom være en god interaktion.
Men vi har også rigtig meget andet vi skal se til. Desværre.
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Stefan: Men jeg tror mit første spørgsmål er, hvordan går det med den timeline? Altså er den
stadig op to date? De her fire skridt.

Katja: Så, altså vi har stadig ikke fået, altså vi afventer jo en kontrakt fra RUC. Vi har jo sendt en
og den skulle have være underskrevet. Og nu har de så  sendt det videre i systemet. Øhh og det
gør RUC bare rigtig rigtig tit det der. Så selvom de har sagt, at de gerne vil alt det her og der
gerne vil indgå og de gerne vil sige ja til alting så skal de bare lige have nogle folk til at kigge på
det. Så før vi ligesom får underskrevet den her kontrakt, så kan vi af gode grunde ikke gå i gang
med at bygge alt det her.

Stefan: Nej.

Katja: Så det vil sige nu er vi i slut   februar og vi er ikke på etteren endnu. Det giver rigtig god
mening tingene ligesom bliver skubbet ikke.

Stefan: Jeg hørte ikke den sætning, i er ikke på hvad siger du?

Katja: Vi er ikke på etteren endnu.

Stefan: Etteren ahhh, yes, yes, yes. Så den her plan den er ligesom afhængig af at RUC ligesom får
nosset sig færdige og så i begynde at eksekvere på den her timeline.

Katja: Live præcis.

Stefan: Yes. Og det var det her Rebecca snakkede om med GDPR… øhh relaterede issues og
andre issues. Eller hvad er det andre issues i har med, ud over de… at det selvfølgelig er, sådan
hvad skal man sige, man ikke har projektet forankret oppe i ledelsen, så er det jo sådan virkelig
op af bakke. Så ud over at det sådan ret opbaklningsmæssige, hvad er det der sådan skal på
plads i den her kontrakt egentlig?

Katja: Altså det som bliver det store er at Thirdroom har jo været et lille eksperiment under
Humtek (Humanistisk Teknologisk Bachelor), og det blev også rullet ud som det her
eksperimenter, og det har jo så ligesom vist sit værd, gennem de sidste par år hvor vi har
arbejdet med det. Og nu er det så kommet op og i stedet for at det skal ligge… øh institutterne
har jo ligesom hver deres økonomi. Så et institut kan godt afsætte nogle penge til nogle
aktiviteter, som kun er deres. Men så findes der også nogle aktiviteter, som er RUC’s  generelt,
som ligger oppe under ledelsen.

Stefan: Ja.

Katja: Og det der så bliver balladen her, det er at vi flytter Thirdroom, fra Humteks budget, til op
under den paraply der hedder rektoratet. Men for at kunne gøre det. Så skal det selvfølgelig
være noget som man på tværs af hele RUC skal kunne sige god for.

Fordi det er lidt ligesom som, vi for eksempel bruger Teams (Microsoft) på tværs af hele RUC
skal, så er det er noget som alle institutter har været inde og sagt, at det vil de gerne udfolde, og
det vil de gerne godkende og det vil de gerne benytte det her sens.Så det som der så er nu, det er
RUC's grundlæggende it-afdeling, den har ikke været inde over på samme måde før. Den er nu
kommet over og skal kigge på, og hvordan og hvorledes, så de så sikre sig at det her også at det
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rigtige og at det spiller sammen med alt det andet de har og ja hvad der nu ellers er ikke.  Så der
ligger sådan en anden bureaukratisk proces i det ved at få  flyttet det hele. Så der er en masse
sådan øhm, hvad kan  sige, nye hovedet der skal nikke til det. At vi får denne her thumps up, og
kan komme  videre i paletten. Til gengæld så vil det være alfa og omega for at det her software
kan få lov til at blomstre. For den er tænkt til tværgående kollaboration. Ikke kun blandt, eller på
tværs af institutterne og fagene, men også på tværs af verden som Alfred jo også har prøvet at
forklare ikke. Altså uden for universitet og ind på universitetet og sådan. Øhm men vi bliver
simpelthen nødt til at have det forankret i paraplyen under rektoratet for at kunne gøre det.

Stefan: Jamen det giver super fin mening, altså hvis de ikke er med på den, så kan man  kun sidde
og eksperimentere i et hjørne et eller andet sted helt grundlæggende altså.

Katja: Ja, de vil det rigtig gerne, men RUC er jo et sjovt sted. Der er jo ikke sådan et hierarki som
som der normal er på en virksomhed, så nå en siger “nu gør vi det” så makker alle ret. På ruc der,
der hvis der er noget nyt, så skal det op og vende og det skal snakkes igennem, og det er noget
man skal vedtage og det er noget alle skal synes er en god ide. Og det er et betydeligt meget
mere… det tager noget mere tid, og få tingene implementeret. Og det er også en mere, hvad kan
man sige rodet og kaotisk proces, som jeg stadig er ved at vænne mig til. Jeg har jo hovedsageligt
arbejdet for en  institution, hvor der trods alt har været en der, der udstak retningen også er det
de andre der gjorde hvad de kunne for og følge trop.

Stefan: Ja det er jo, ja. Øhmm… det er et andet emne, det må vi nok tage lidt senere, men det får
mig til at tænke på RUC’s, eller selve… Thirdrooms egen interne organisation, nu hvor vi
snakker organisationsstrukturer. Det er faktisk lidt spændende. Men det tror jeg lige jeg vil
gemme.

Katja: 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. Jeg tror også at, at du Rebecca kan nikke
genkendende til at jeg kommer også med  en retning og så vi finder ud af om det også er den
rigtige retning, og så udfra det så vi lægger en strategi. Ja, så det er ikke kun galskab.

Stefan: Men den her tidslinje for 21 den havde i jo øhh håbet på kunne fyre afsted i januar. Vil i
sige at i har startet de her forhandlingsproces med RUC- ledelsen for sent eller har det bare taget
overraskende lang tid, eller har der kommer overraskende momenter, i ikke have regnet med ind
eller. Fordi det er jo en fin, jeg har jo kigget på jeres budget skema også. Altså det er, i har jo, i har
jo tænkt frem af og i har jo haft gang i nogle mennesker rundt omkring i landskabet, det er jo
helt tydeligt.

Katja: Så det, det… har ud over al forventning taget meget, meget længere tid og været mere
problematisk for os, end vi umiddelbart lige havde regnet med. Øhm og jeg tror det, det altså det
bunder i at der er mange kokke, der ligesom alle sammen gerne vil være den der vurderer hvad
det er vi skal lave af mad, var jeg ved at sige ikke. Altså øhh… men vi havde håbet lidt på at hvis
rektor sagde god for det jamen så kører ting. Og det viser sig at være betydelig mere tungt.

Stefan: Ok. Så i havde forestillet jer en relativt meget kortere, øh hvad skal man sige… process?
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Katja: Så altså ja, vi øhh… altså det har taget lidt over et år nu, tror jeg. Og vi havde håbet på at
det var noget der skulle tage en måned. Altså så det...

Stefan: Fordi i ligesom allerede var etableret, på en eller anden måde, vi i RUC huset og, eller i
institutionen.

Katja: Ja.

Stefan: Interesting.

Interessant. Har i, hvad, nu når… øhh har i nogen anelse om hvor i vil flytte tidslinjen til eller
sidder i sådan bare totalt i afventning position og bare sådan, de skriver når de har snakket
færdigt eller hvad, hvad siger de deroppe på gangene?

Katja: Altså etteren øhh skal vi i gang.  Så begynder vi noget workshop faktisk i morgen på hvad,
altså hvad det her sens nye site skal indeholde. Øhh med koder teamet. Så fordi at balladen her
er jo at vi har sommerferien til ligesom at få testet det hele af i og sikre os at alt spiller, og så har
vi jo et nyt semester der skal på.

Stefan: Ja.

Katja: Så vi håber meget på at, at i hver eneste dag vågner op til en mail fra RUC, der siger, nu har
underskrevet den der kontrakt der, og nu er alt som det skal være. Så, så  vi er igang med etteren,
men ikke så langt, som vi gerne vil være.

Stefan: Okay.

Katja: Og den er, den brænder var jeg ved at sige ik. Fordi den har ligesom en deadline der
hedder  sommerferie fordi vi har de her semester strukturer, som vi har.

Stefan: Men i princippet kunne man jo også udskyde det så, en semester, øhh fordi i  ville jo
gerne ha den nye version klar til, til deres, de nyes semesterstart.

Katja: Det giver ingen mening at sætte, hvad hedder sådan noget op, og uploade en ny version
midt i et semester, det ville bare forvirre de studerende. Så det er vigtigt at der ligesom er en
sommerferie, hvor vi får det testet rigtig godt igennem, og vi sikrer os at alt fungerer som det
skal, så der er ikke er en masse små fejl de løber ind i. Øhh og vi ved at det kan køre på den måde
det skal køre på.

Stefan: Nå, så forstår jeg, at der er federe end vinter, der er ikke så lang tid der. Ja, ja det kan jeg
godt se. Yes.

Katja: Og så vil vi også at når vi så unboarder den nye, hvad kan man sige, den nye første
semester, så får de den nye version. Så skal vi ikke også til at oplære dem i den nye version, var
jeg ved at sige, hvis man nu havde lært den gamle af kende ik.

Stefan: Ja.

Katja: Altså så meget forskel bliver der heller ikke men, men nok til at gøre det er lettere ligesom
at køre det ind, øhh over sommerferien.

Stefan: Ja, men det kan jeg godt se. Det giver super meget mening. Det må vi bare få til at ske.
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Katja: Ja, men er, vi arbejder i døgndrift.

Stefan: Fedt. Jeg fornemmer også at det bliver en intens semester for mig, det kan jeg godt
mærke. Øhmmm… jo jeg kan godt tænke mig noget anbefalet læsning. Nu har jeg brugt de sidste
par uger på at suse rundt i øhhm, i øhh og prøve at kigge på nogle af de opgaver som er skrevet
om Thirdroom, og jeg har fundet en øhh… umiddelbart kunne jeg finde otte, hvoraf tre af dem
var produceret af, det regner jeg så ikke Alfreds øhh forskellige øhh… med. Der regner jeg kun
normale studerendes opgaver. Og der er fem startende fra 17 af, og så er der tre Thirdroom
producerede sådan… se her det er hvad vi kan ik. Så det er hvad jeg har fundet og det synes jeg
var ret relevant læsning, fordi at jeg tænkte det giver sådan rigtig godt billede af hvad tænker de
der… øhh hvad tænker de der Humtek øhh studerende egentlig om Thirdroom. Og med
adskillelse af at jeg selvfølgelig også vil gå ud og snakke med, med bare generel Humtekkerne,
men hvad tænker dem som har brugt lidt mere tid på ligesom at fokusere ind på og analyserer
Thirdroom, og hvad sker der ik. Men ud over det, øhh er der noget jeg har overset med hensyn til
materialet på Thirdroom, når jeg… deler det op i to kategorier og siger at de her 5 rapporter og
så plus Alfred afdelingen. Er der noget hvor i tænker ahhh han burde selvfølgelig også lige læse
den der?

Rebecca: Altså umiddelbart tænker jeg at der ligge jo rigtig meget. Altså på Thirdroom. Jeg tror
jeg vil henlede dig til med, hvad hedder det, med tanker omkring challenge boardet og sådan
nogle ting. Der ligger rigtig mange dokumenter som er tilgængelige...

Stefan: Ja, jeg fandt en ekstre en, øhh den der challenge support ting der, så den er ud over de
fem.

Rebecca: Ja ok.

Stefan: Men den fandt jeg ikke, der søgte jeg bare på ordet Thirdroom og det var der hvor jeg
fandt de der otte der jeg snakkede om. Så den dukkede op øhh senere den der STG challenge
board

Katja: Jeg har ikke sådan oversigt over hvor meget der er skrevet om øhh… Thirdroom. Altså
hvor mange rapporter der er der. Altså jeg ved ikke, Camilla skrev og jeg tænker, og i lavede også
en ret god opgave Rebecca. Øhh... og hvad med den opgave Jeppe skrev i sin tid. Det var noget
med kollaboration ik. Jo. Den var du også inde over var du ikke.

Rebecca: Jo.

Katja: Ja. Altså det vil jeg sige det er nok nogle af de bedste.  Der er ihvertfald fire opgaver der
som er gode studie opgaver.

Stefan: Du sagde Rebeccas opgave eller den hun var med i. Øhh og nævnte du Jeppe og hvad
mere?

Katja: Øhh der er ‘TR som CSCW system på RUC’. Det er en af   Rebeccas.

Stefan: Ja.

Katja: Og så er der ‘Thirdroom og kollaboration’ og der kan jeg se at der Jeppe på også øhm.  Jeg
tror faktisk Alfred vejledte i den gjorde han ikke.
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Rebecca: Jo.

Katja:  I sin tid og det var faktisk sådan jeg mødte jer.

Rebecca: Ja, det var det, det var der det startede med mig Jeppe dengang… med Thirdroom og
kollaboration.

Katja: Så er der en der hedder ‘Thirdroom arbejdspraksisser øhh som jeg tænker har lavet...

Rebecca: Ja hvad er det for noget der er … ja det er måske i virkeligheden det andet
semesterprojekt.

Katja: Neeeej det tror jeg ikke. Øhm… det var forholdsvis langt henne. Det hed informatik kan
jeg huske. Og… så er der den der CSCW i Thirdroom. Den har Niklas lavet. Så der er der en
mere… studio opgave brugerdreven analyse af Thirdroom. Så det eneste der  ligger i Camillas
app det er jo altså, og jeg forstår ikke helt at hun har arbejdet for os. De misforstod ligesom for
Thirdroom og så sammenlignede de den med biblioteket eller sådan noget lignende. Og hvad for
en var det bedst at skrive opgaver i  eller sådan noget.  Det undrede mig rigtig meget fordi at, at...
Thirdroom er jo ikke bare en opgavebank. Det er faktisk, altså hvis det var der var vores
hovedformål så, så havde det squ nok set lidt anderledes ud. Undskyld hvad siger du?

Rebecca: Er det Camillas opgave der? Det undrede mig øhh da jeg havde læst den øhh. Fordi den
ligesom, den går ind på præmissen af at Thirdroom ligesom skulle være et, hvad hedder sådan
noget, et biblioteks portal. Ja øhh… og så sammenligner den med biblioteket. Ja jeg tror jeg føler
faktisk jeg kan huske, da jeg snakkede med Camilla om det dengang, da hun forklarede mig hvad
det var deres projekt endte med at handlede om. Så de byggede hele deres indgangsvinkel, at de
havde snakket med nogle studerende som, så en vigtig betydning i Thirdroom i forhold til at
finde inspiration netop, altså som var det et bibliotek. Og så virkede det som om hun bare lod sig
rive med af det. Og besluttede sig for jamen så var det så Thirdrooms virke lige pludselig ik. Men,
men...

Katja: Der er forskel på at analysere det med henblik på at det er det eneste det skal kunne. Og så
analysere det med henblik på at det er en del af noget større.

Rebecca: Præcis.

Katja: Altså Thirdroom skal jo initiere kollaboration og videndeling på tværs. Men pyt nu med
det. Øhm men der er nogle ting der, der ikke var sådan helt øhh…  ihvertfald som overraskede
mig. Nu ved jeg ikke hvad for nogle af   dem du har læst Stefan.

Stefan: Jeg har kun læst konklusionerne på dem. Jeg har ikke læst så dybt i dem. Men de fire jeg
har linet op de hedder øhh… inde i Nvivo. Det, fra 17 af så hedder den ‘Potentialet for tværs
videnskabelig kollaboration’. Og fra 19 af... hvad?

Rebecca: Det var bare den mig og Jeppe startede med at skrive på ved første projekt.

Stefan: Okay.

Katja: Men den er også rigtig fin fordi den viser det i forhold til RUC modellen. Altså jeg tror
egentlig at i er en af de få der virkelig sådan går godt ind i det. Og hvorfor er det her er RUC
software altså.
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Stefan: Ja, det var også det indtryk jeg fik da jeg læste indledningen det er rigtig. Øhh 19, altså år
19, der hedder den ‘Overgang fra computerskærm til touch tavle. Det er nogle af mine med
studerende. Øhh Bastian og et par stykker andre, der har skrevet den.

Katja: Den er… bare så du ved det.

Stefan: Hvad?

Katja: Den er elendigt.

Stefan: ja okay. Øhh… ja men det var heller ikke altså, det fangede heller ikke umiddelbart
interessen altså fordi at, hvad skal jeg bruge til at overføre til en specifik skærm over i  Humtek
huset. Men øhh...

Katja: Altså hele ideen var at de skulle analysere prowise applikationen, der jo kører på de her
storskærme rundt omkring i husene.

Stefan: Ja.

Katja: Og se på hvad sker der, når det er i stedet for at vi, klistrer alt mulig info øhh,  topdown
agtig ud til de studerende på de her skærme, at vi så gør Thirdroom, som faktisk er dem og deres
indhold synligt på skærmene og lader dem navigere i det. hvad sker der så?

Stefan: Ahaa.

Katja: De, de for fuldstændigt vild i den dersens opgave der og endte med at komme med en eller
anden underlig konklusion omkring at prowise skærme kan rigtig meget, så derfor er det synd
at bruge dem til Thirdroom, fordi så udnytter man ikke alle de tegne funktioner der er i en
prowise skærm. Jeg tror   det var sådan noget, der blev deres konklusion. Og det var slet ikke det
de skulle undersøge.

Stefan: De var mere forelsket i skærmen end i softwaren eller hvad?

Katja: Ja, altså det. Jeg tror slet ikke de forstod hvorfor det var relevant at få Thirdroom over de,
altså. Det er ligesom, det glippede fuldstændigt hvad ideen var med det der. Altså, men, men de
havde også en meget tumult gruppe hvor den ene af deres gruppemedlemmer var totalt kaotisk
og ikke mødte op og alt muligt og sådan noget, så jeg tror også det er sådan en af de der opgaver,
der blev skrevet i, ottende time.

Stefan: Ja det kan man jo godt brænde noget energi af på ik.

Katja: Ja. Men hvis du skal bruge tid på at læse nogen, skal lad være med at læse den. Så læs
noget af det der er konstruktivt altså.

Stefan: Yes, yes. Det er noteret.

Rebecca: Jeg tror altså også, at det er helt sikkert, at det måske ikke er der du skal finde din
litteratur eller sådan, eller men der er jo rigtig nok det er jo ret interessant og se på, hvad der er
for nogle indgangsvinkler der er, altså fra udenforstående også ik. At lægge mærke til hvad er det
folk synes Thirdroom er, og  hvorfor synes de det er vigtigt at undersøge lige præcis de her ting.

Stefan: Altså jeg har...
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Rebecca: Så selv om det, altså ligesom at Camilla måske har misforstået noget lidt essentielt  i
forhold til at Thirdroom er meget mere end bare et bibliotek ik, så er det jo også  interessant og
prøve at sætte sig ind i nå men hvordan kan det være at hun tænker sådan ik . Det er interessant,
at du ser på disse forskellige perspektiver i sidste ende, på Thirdroom, som bliver vist i de her
projekt projektet, ik.

Katja: Prøv at se her.  I bedste, i bedste hvad hedder sådan noget, tidslinje ‘dokumenter din
vidensrejse stil’ som Thirdroom jo er i sin essens, så lavede vi et eksperiment, da det var da
Alfred skrev sin Phd. Og det er det eksperiment Thirdroom bygger på. Og er fordi det
eksperiment virkede at vi byggede Thirdroom.

Stefan: Er det det her med Maltes bio fab lab inde i byen og Novozymes formoder jeg, når du
siger eksperiment?

Katja: Det var… jo det var et af   mini-eksperimenterne inde i det store eksperiment.

Stefan: Ahh ok.

Katja: Men det gik sådan set ud på, at kigge på, jamen hvad sker der, hvis det er man
dokumenterer sin vidensrejse. Kan man så formidle hvordan man er kommet til sine indsigter
på en anden måde.Og hvilket format skal der så til for at du kan nå det sådan ikke faglige
publikum. Fordi kollaboration fungerer kun når det er at vi arbejder på tværs af faggrupper.

Stefan: Ja

Katja: Hvis vi bare sidder i en silo, så kan vi alle sammen blive enige og klappe hinanden på
ryggen, og så bliver vi ikke en skid klogere. Det vil vil sige vi har brug for og ha nøglen til,
hvordan kommunikerer vi på tværs. Så noget af det vi har eksperimentere,  det var skabelsen af
den her dokumentarfilm, og vi fandt ud af film kan det.  Film kan noget som som det skriftlige
medie på ingen måde kan.

Fordi den har også noget tavs viden med sig, Du kan rent faktisk se om de siger det her i spøg
eller om de mener det gravalvorligt. Og nogle gange så siger de faktisk ikke det de mener. Men
du ved godt hvad de mener alligevel, fordi det er den måde de siger det på, altså ik.

Stefan: Der er mange flere bites information der bliver overført.

Katja: Lige præcis. Al det her sens dokumenterede vi inde på… øhh det som blev vores tidslinje,
hvis du kan kalde det det, og som vi kalder CollaborativSociety.org og den har Alfred sikkert også
sendt et link til dig ik?

Stefan: Øhhh… nej.

Katja: Det har han ikke. Nå jeg har lige lagt det op i chatten. Så kan du se det der.
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Stefan: Yes.

Katja: Øh den her… altså denne her, ud over at have dokumentarfilmen øverst, så har den en god
portion af alle de interviews vi lavede med alle de mennesker. Som ligger til grund for den
forskning, som phd’en bunder i.

Stefan: Ahh. Det er den her DIF konference, med de forskellige filmmagere og… der snakker
om…

Rebecca: Prøv at klik på det link der lige er blevet lagt ind af chatten. Fordi det der skete var jo
netop at tog til Silicon Valley blandt andet intro og interviewede en masse mennesker, og det er
meget af det du får adgang til den her hjemmeside.

Katja: Ja, du får adgang til vores vidensrejse.

Rebecca: Ja.

Stefan: Ahh den her har jeg ikke luret før. Oh yes.

Katja: Så hvis vi nu altså det Jeg vil godt der er lidt mere end de her seks, som vi har inden for
Thirdrooms tidslinje ikke. Men hvis vi nu antager at det her var en tidslinje, så ville øhh… så
ville du sådan kunne følge vores videns rejse hele vejen igennem og finde ud af hvad jamen hvad
er det for noget viden det her sens rent faktisk bygger på.

Stefan: Men det er jo interessant at i siger det med video ik, for nu sad jeg jo i… jeg har jo sådan
over flere bølger været inde over og rundt i Thirdroom rigtig meget her de sidste to uger, fordi
jeg har jo været ret passiv bruger kan man sige ik. Jeg fandt nogle beskeder du havde skrevet
Katja, helt tilbage fra, fra… anden semester tror jeg. Øhh som er gået fuldstændig over hovedet
på mig og, og som... som jeg ikke engang kunne finde efter jeg ser dem første gang ik.  Så det var
sådan en fatamorgana besked ik altså. Sådan jeg, jeg vidste hun har skrevet men hvor fanden er
det egentligt? Nå det kan være systemet har glemt de beskeder i. Og så er det så gået op for mig,
de forskellige steder man kan kommunikere. Jeg har så forstået, aha det er dér de er og sådan
noget shit. Det her med ligesom at tage nogle forskellige runder i Thirdroom og blive mere
fortrolig, så kom jeg i går til at sige aha jamen, nu har jeg jo oprette en opgave her. Jeg skal lave
en tidslinje, og hvad kan den her tidslinje så ikke? Ja, okay, den kan lave seks nedslag. Okay fedt
nok. Og så… seks nedslag… hvordan kan jeg lave det første det første nedslag, nu skal jeg lave
det første nedslag, og det skal være noget som giver noget og så tænkte jeg, nå men det har ikke
noget godt bud på så lad mig gå ind på, på skaberen og det er skidt her og se, jamen hvad han
gjort med  sin tidslinje? Og hvad er han gjort? Jamen han har brugt 5 ud af 6 nedslag til at lave
video. Og så er jeg sådan lidt. Ah ja selvfølgelig. Altså.. hvis du bruger et relativt mange af de her
nedslag til at lave video, så har du en pisse god introduktion til hvad det er læseren ligesom skal
i gang med. Sådan så de er indsat i et mindframe setup op hvad det er de læser. Og så tænkte jeg
nå men så er 6 nedslag jo fint ikke. Altså fordi hvis det var 6 billeder af, af min håndtegninger, så
var der sådan lidt ahh. Altså så der det måske flot ud, men men det er begrænset hvilken effekt
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jeg tænker det kan få ikke. Men med seks video nedslag… ah skit. Det kan jeg sku godt se. Det
giver virkelig noget ik.

Katja: Altså hele ideen her det er jo at vi ikke begrænser dig til kun at blive, hvad hedder sådan
noget, kun udvikle og udfolde dig igennem dit sprog, som ellers er akademia, øh hvad hedder
sådan noget, hoved krone på værket eller hvad fanden man skal kalde det ik. Det du får din
karakter på baggrund af det, det er det vi bedømmer dig på, om du kan dit faglige akademiske
sprog, om du kan skrive en rapport. Ideen her er, at du kan arbejde med det, du synes er
spændende og det du har dine kompetencer indenfor. Så hvis det er programmering, jamen, så
kan du lægge programmering ind. Hvis det er tegning, så kan du tegne. Hvis du går ind på
Nicklas profil, så vil du se de fedeste tegnede  tidslinjer. Hvis du er god til at lave videoer så kan
du gøre det. Hvis du laver podcast kan du gøre det. Hvis du sådan en som skriver meget, jamen
så skriv. Altså du kan også tage billeder du kan princippet også lave alt din research igennem
Facebook opslag og så embed dem på tidslinjen. Så det vigtigste er sådan set bare at du
dokumenterer din vidensrejse og du tager stilling til hvordan du rejser, var jeg ved at sige. Og om
du så vil gøre det igennem videoer eller om du vil gøre det igennem dagbogs opslag. Eller om du
vil gøre det igennem øhh… øhh der er, vi plejer at sige til de studerende, jamen vælg noget
klassisk til at starte med. Vælg først og læg al jeres litteratur, eller hvad i er inspirerede med på
den første. Så den næste så gå ind og lav noget mindmapping eller et eller andet hvor man kan se
hvordan kom i så frem til den ide i sidder med. Så den tredje sammen så gå ind der og upload
jeres spørgeskemaer. Hvis i har været ude at lave interviews eller eller jeres film eller jeres
podcast fra det her interview eller hvordan og hvorledes. Og, og den fjerde der kan i så gå ind og
vise måske prototypen på den model i har og i forskellige stadier. Og den femte kan i så, sådan så
man ligesom får en forståelse af okay, hvad er det egentlig for en rejse du har været på? Hvordan
kom du frem til den her viden?

Stefan: Men jeg, jeg synes lidt hvis man hvis man bare sådan øhm... det virkede som om, at at
hvis hvis jeg ligesom bare tager billede af det der, altså det virker ligesom... jeg tænkte bare, jeg
bliver nødt til at producere video altså. Det kan godt være Jeg har lyst til at tegne, men fuck, altså
jeg bliver nødt til at lave video i mindst 5 ud af 6 af dem, fordi at det vil bare... være det mest
effektiv i at præsentere læseren for, hvad de skal i gang i? Det er min mulighed for ligesom at
sætte dem i det rigtige headspace. At de ikke skal læse, at det, at de ikke skal læse så langt ind i
rapporten, før de egentlig begynder at forstå, hvad det er. Gg at de ikke nødvendigvis behøver at
have akademisk træning, fordi hvis du prøver at læse en 60 siders rapport, ahh nu bliver den så
ikke 70 sider når jeg skriver alene. Hvis man prøver at læse en sådan en… ja en eller anden lang
rapport, og man ikke har en forståelse, hvis man ikke har læst ret mange akademiske rapporter
ikke har en forståelse for hvad det er for en afdeling er i gang i nu her, så fatter man jo ikke en
skid altså.

Katja: Jamen det er fandme også et show ikke.

Stefan: Jamen så fatter man jo grundlæggende ikke noget fordi at man, man har jo ikke haft
årevis af,  sådan du ved køren rundt i de her forskellige kasser af hvor er vi henne nu og hvordan
relaterer det til den anden kasse og sådan noget shit? Så alle akademiske ikke træning
mennesker er jo bare, de må jo være lost. Altså det var jeg sku da jeg startede på RUC.
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Katja: Men jeg tror, det er vigtige der er også, fordi Thirdroom virker på flere måder. Det virker
til dels sådan så du kan dele din viden og bringe den i spil over for andre, der finder den. Men
den virker også på den måde, at hvis du dokumenterer din rejse undervejs, så skabes der altså...
jeg ved ikke om du har snakket med Alfred om det her med hukommelse, altså at kunne huske
tingene og, altså lagre minder og sådan noget.

Alfred: Ja det er den helt store fortælling kan jeg høre.

Katja: Nå okay skal jeg stoppe eller hvad.  jeg snakker med Stefan?

Alfred: Snakker du med Stefan?

Katja: Ja ja. Så kom Alfred lige ind i billedet her. Men han skal også lige forstå, hvorfor fanden vi
har skabt det vi har skabt, tænker jeg. Øhm jeg har en masse videoer jeg kan sende din vej, hvis
du sådan vil dykke ned i det men i bund og grund så kender du sikkert det der med at du har
kigget ned i sådan et barndoms album, med billeder fra dengang du var lille eller sådan noget.
Og jeg vil næsten æde min hat på at mange af de minder du har kigget på der, det er faktisk dem
du husker i dag.

Stefan: Ja. Øhh… det giver jeg dig fuldstændig ret i.

Katja: Og det gør du fordi du genser plus at at du har, i det du har ligesom nedfældet det her så
har du også fået en oplevelse med det. Nu er det måske dine forældre der har lavet det her sens
men, men når det er du dokumenterer din rejse igennem den her tidslinje, så udover at du kan
genkende den og gense den, og den derfor vil lagre sig meget meget dybere. Og det vil sige du får
rent faktisk en læring du kan bruge til noget senere og du ikke bare har glemt igen.

Så vil der også ske det hersens med at du ligesom begynder at forstå, hvad er det du har med at
gøre her ikke? Altså hvad er det for en størrelse? Fordi der er der noget andet i at formidle det
man sidder i end bare et studie. Altså der, der er, man kan sagtens læse et eller andet, men hvis
jeg beder dig om at undervise min datter i det, så vil du hurtigt finde ud af at du ikke forstod
halvdelen af det du læste ikke. Øh.. lige da du havde læste det så tænkte du ‘det har jeg styr på’,
den er lukket ikke.

Stefan: Ja.

Katja: Så det er også en helt anden form kompleks videnstilegnelse du skaber, ved at arbejde
med sådan en simpel ting som en tidslinje. Men jeg har nogle videoer jeg kan sende afsted til dig.
Hvis vil vide lidt mere om hvorfor det ser ud som det gør og hvorfor det er vigtigt og hvorfor
tænker og lærer vi mennesker gennem historier og tidslinjer og sådan noget.

Stefan: Det ville være rigtigt fint. Det var først i går faktisk at jeg begyndte at grave ned i sådan, i
tidslinjen. Fordi jeg prøver jo at sideløbende forstå og også benytte mig af det samtidig, så jeg
ligesom får det fra… og så har jeg…

Katja: Du skal også have lidt erfaring med det her.

12



Stefan: Ja. Jeg har sådan 3 forskellige tanker omkring internt empiri på RUC. Og det er sådan i
klasser ment på den måde at øhh,  jeg vil snakke med medstuderende, som ikke har fokuseret på
Thirdroom på nogen speciel måde. Hvad, hvad tænker de? Hvad er deres oplevelse været? så er
der dem, som så har fokuseret ind på det, ved at skrive opgaver. Og så er der så mine
medstuderende, fra de andre huse er, som jeg skriver nogle andre... som jeg har øhmm hvad
hedder det? Som jeg har kurser denne semester, dem vil jeg prøve at suge ind også. Og for
eksempel, og køre, at prøve at bruge Thirdroom til øhh, til og lave nogle af de, én af de opgaver
sammen med dem, fordi så kunne man prøve at få noget feedback fra nogen der er helt
uforstående og som aldrig nogensinde hørt noget om Thirdroom. Ja og så er de forhåbentlig
snart kommende kunder i butikken.

Katja: Det er en god idé at prøve at lave noget med en gruppe også.  For det er jo tænkt som et
gruppe værktøj. Og du har sikkert også vist Stefan backstage og sådan noget ikke Rebecca.

Stefan: Jo.

Katja: Og det er jo netop en måde ligesom at kunne holde styr på mange af de hersens store
grupper og får uddelt noget af ansvaret og sådan, så man ikke kunne ryger i de der fælder med
at folk løber fra deres ansvar var jeg ved at sige.

Alfred: Det er også meget  set fra vejlederens perspektiv. Meningen er også at skabe et mere
intensiv forløb, med de her teams teams. Det prøver jeg også, man kan sige vi har mange
grupper, der alle sammen bliver…. Så hvordan kan man skabe et langt bedre produkt og et
meget mere intensivt forløb, der er meget mere interaktivt. Altså jeg synes også deres perspektiv
er vigtigt. Det vil du også opleve....

Katja: Ja men det er også en praksis. Det er jo også
derfor vi arbejder så indgående med kultur Rebecca og jeg. Der er en anden praksis, der skal til,
og det er altid svært, når der er en der ligesom er kørt i hak.

Stefan: Altså, altså kommunikationen mellem gruppe og, og vejleder. Når du siger anden praksis
så er det det du mener ikke?

Katja: Lige præcis. Altså Thirdroom ligger meget mere op til vejleder som holdspiller, som du
kan spille bolden over til og smider de den tilbage igen. Og den vejleder praksis der er nu, der
fremlægger du et dokument og så læser vejlederen, og så kommer de med noget konkret
feedback, og så kører vi videre ikke.

Alfred: Hvis man kigger lidt historisk på det, for det har været kendetegnet for RUC, det har
været
viden du har skabt mellem vejleder og de studerende. Og jo mere det ligesom bliver en
pølsefabrik, jo mere det bare bliver nogle møder, jo mindre får man den der… intense vejleder
praksis. Fordi det stammer jo fra det Humbariske, og didaktiske lærings idealer med at
forsknings universitet, hvor ny viden bliver skabt mellem vejleder og studerende. Og den praksis
går man længere og længere væk fra jo mindre intensivt det er.

Katja: Ja det er rigtigt, så får du mindre ud af det.
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Stefan: Altså grundlæggende er det bedrøveligt så lidt man får ud af de her vejleder
interaktioner. Jo altså. Taget i betragtning at det jo  nærmest er, altså vi snakker halvdelen af
ECTS pointene der ryger på opgaven,  og så er man sådan i store træk bare overladt til sig selv
agtig ikke altså.

Rebecca: Og der er jo noget de studerende rigtig meget har behov for også de nye, som ikke
engang har en særlig lang erfaring med det her med at have en vejleder. Jeg kan mærke at når jeg
snakker med dem om backstage og snakker om at det netop også kom af en interesse fra
vejlederen, altså for at have et rum, hvor du netop kan indgå mere sådan en form for interaktivt
samarbejde.  Så lige pludselig at  motivere de studerende mere til at bruge det. Altså jeg kan
virkelig mærke det på dem, når jeg snakker med dem faktisk. At det begynder at give bedre
mening, fordi de gang på gang oplever at vejlederne ikke rigtig aner hvor de er i deres forløb, og
kommunikationen går vildt skævt, og ligger i en eller anden indbakke et eller andet sted og..

Stefan: Man har jo ikke engang styr på sin egen kommunikation i gruppen, så skal man også lige
have styr på en ekstra… ja.

Rebecca: Det er jo det. Så har man sådan en vejleder der står med 20 andre grupper. Det er jo
helt umuligt og holde styr ikke.

Stefan: Øhh jeg tænker jeg vil holde det til en time, fordi at jeg ville hellere egentlig prøve at
holde lidt flere møder, altså ikke trække trække rovdrift på jer, så vi har 7 minutter tilbage.

Katja: Men altså du kan jo starte med at addere Rebecca og mig ind i dit tidslinje.

Stefan: Ja hvordan øhh? Altså det her møde agtigt?

Rebecca: Ej som, altså som vores brugere af Thirdroom, så ligesom du har adderet Alfred og den
anden mentor der.

Stefan: Ahhh på den måde yes. Jamen godt du siger det fordi det havde jeg faktisk tænkt mig at
spørge om det var fint og øhh det har jeg så glemt så øhh der kom du mig i forkøbet. Skide godt.

Katja: Og så kan du jo i backstage, så kan du jo skrive søger spændende litteratur, for det lyder
som om at det er noget af det du gør.

Stefan: Ja.

Katja: Og så kan du jo tage Rebecca og mig, og så kan vi smide alt vi ellers støder på derind.

Stefan: Ja den er, den er købt.

Katja: Så kan vi, så kan vi samle sammen. Ja så kan du altid se hvad du vil bruge hvad du ikke vil.

Stefan: Yes.
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Rebecca: Du må jeg ikke lige høre Stefan hvor du er i forhold til afgræsning og sådan noget.  Nu
snakkede lidt om sidst, at du godt kunne tænke dig at fokusere på det kommunikative, i forhold
eksterne samarbejder.

Stefan: Ja nu har jeg faktisk sprunget over og tænkt at øhh, at den her skift fra de der 1000 plus
og så til de der 5000 plus, at det er... nu er det det min hjerne, den kører i.

Katja: Hvad skal der til for det eller hvad? Hvad?

Stefan: Hvad ville være den bedste plan altså. Men de... jeg tænker det må jo være en anden
kombination af en autoritær, og en frivillig proces altså. Den skal jo nok starte autoritært helst
fra bunden af i RUC’s ledelse, hvor de grundlæggende siger hey prøv at hør det er… det skal
udfyldes. Men det vil ikke være godt, hvis det kun er den besked der kommer tænker jeg,  det
skal udfyldes, fordi det er sådan lidt det selv jeg har oplevet ikke. Altså så, altså min egen
oplevelse har været, nå så udfylder man det i 2 semestre. Og når rygterne så langsomt går, at det
er vist ikke helt obligatorisk, så begynder det at glide lidt ikke. Så min tanke går på at det der,
den her voksning dér den er, den er ret spændende.

Rebecca: Okay så det er faktisk  i virkeligheden implementeringen...

Stefan: Undskyld det hørte jeg ikke.

Rebecca: Altså det kommer til at handle om implementeringen af Thirdroom på RUC, som
overordnet platform eller hvad?

Stefan: Ja det er det jeg tænker nu. Fordi der er jo, der er jo en intern verden og så er der en
ekstern verden. Og de er jo begge to ret vigtigte, men jeg kan ikke forestille med at jeg på nogen
som helst måde kan gabe over begge 2 altså. Så derfor, så tror jeg går efter den interne

Rebecca: Ja.

Rebecca: Altså, det tror jeg faktisk også noget af det der er blevet skrevet ret mange projekter
omkring. Det er netop det her. Hvad skal der til for at Thirdroom kan blive implementeret på
bedst muligvis ikke. Og hele den dér, altså netop hvordan motiverer man de studerende til at
indgå aktivt for den her platform. Og det er jo netop noget vi har diskuteret rigtig meget internt i
Thirdroom, det her med det obligatoriske. Og hvad er det så vi får ud af at gøre de her 3
milepæle, for eksempel som lige nu er obligatoriske ikke. For du får jo alligevel en udvidelse som
vi er interesseret i, i systemet. At de bare linker til deres oplæg til deres problemformulerings
seminar og rapporten. Fordi så er vi nemlig ude i det der Camilla snakker om. Altså kunne det
ligeså godt bare være en søgning indenfor REX, hvis man bare vil finde en projektrapport ikke.

Stefan: ja.

Rebecca:  Så det er jo også  det her med, hvordan får vi de her mange, mange, mange studerende
til at bruge det, og netop til at facilitere deres process og ikke bare lægge deres resultat op, når
de endelig har afsluttet projektet ikke.
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Stefan: Og så synes jeg også det er altså… vi snakkede også om sidste gang, hvad er det egentlig
man kunne få ud af det som bruger ikke, og en oplagt kunne være altså en, en meget mere
smooth overgang både til studiejob men også til jobs. Og det synes jeg også er super fedt, men
jeg tror bare det bliver en mindre del af rapporten, fordi jeg mener ikke jeg kan nå begge steder.
Begge dele så øhh. Så den synes jeg er ret oplagt. Fordi lige lige nu så har du et collaborations
tool og du har et kommunikations tool. Og du har et CV tool, du ved engang i fremtiden langt
væk. Men, men der kunne jo sagtens være andre relationer til omverdenen som ikke er langt
væk, men som er nu og her ikke altså, eller måske bare allerede på 2. semester.

Rebecca: Jeg tror også nogle gange så det her med det der CV tool som du så kalder det, det er jo
også på en eller anden måde misforstået, at det først er noget der skal i brug om lang tid. Altså
fordi det er noget der netop blevet skabt… og som er noget der skaber et grundlag for at vi kan
finde hinanden og samarbejde med hinanden ik. Løbende men også netop hvis du er ude efter et
studiejob
eller leder efter en studerende angående en samarbejde, så er det jo også et CV der kan være
rigtig nyttigt.

Stefan: Ja når jeg siger, når jeg siger CV så tror jeg bare jeg tænker ekstern, så tror jeg ikke jeg
tænker intern brug, men det har du ret i. Et CV kan jo være til alle mulige samarbejdspartnere.

Katja: Altså Microsoft teams blev jo faktisk før, alt det her corona slog, blev det udbredt på tværs
af RUC. Og det har EAE, som er afdeling for efteruddannelse, eller sådan noget lignende, det har
de stået for. Og de har en fyr der over der hedder Thomas, som blandt andet er ham, der
underviser i brugen af de her digitale værktøjer man har på RUC. Så du kan sådan helt konkret
kunne gå ind der og sige, jamen hvad har de gjort? Hvad, hvorfor? Fordi det lykkedes for dem.
Altså det lykkedes for dem og få udbredt det her ikke.

Stefan: Hvilken afdeling sidder han i siger du?

Katja: Øhh den hedder EAE. Det er også dem der sidder med PPL... centret eller hvad det hedder.

Rebecca: Forskningscentret for efteruddannelse ik.

Katja Ja. Og det er hovedsageligt til øhh… ja til os vejledere og professorer og så noget hvad der
er af værktøjer og sådan noget. Så vi holdes in the loop. Ja hvad er det hun hedder hende der,
hvad er det hun hedder hende der står for? Hun hedder Eva Bendix eller sådan noget?

Rebecca: Ja.

Katja: Men Thomas er skide sød. Han er bare rigtig, rigtig travlt, skal du vide Stefan. Så book ham
i god tid.

Stefan: Ja. Så tror jeg bare lige at lige jeg skulle høre en enkelt praktisk set. Det var, jo 2 ting. Den
ene det var hvordan tilføjer jeg, Rebecca du snakkede om at man kunne tilføje eksterne
mennesker til processen, som ikke er meldt ind i… hvordan gør man det.
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Rebecca: Det du gør det er at ligesom når du, når du addere mig som mentor eller adviser, så
hvis du skriver navn, og det ikke allerede eksisterer inden i  vores system, så kan du i stedet for
skrive mailen og så genererer den en direkte invitation, som viser den her eksterne part ind på
den her tidslinje inde på Thirdroom. Det var det vi snakkede om sidste gang med at det ikke på
den måde  er os, der har hele kontrollen over hvem der er inde på Thirdroom, men at vi også
giver kontrollen videre til brugeren, ikke?

Stefan: Yes. Så det var bare mail oppe i mentor fætteren der. Skide smart. Det kunne jeg ikke
finde.

Rebecca: Så kan du altid taste en mail og så genererer den en invitation. Til dem.

Stefan: Jeg hørte ikke det første du sagde i den sætning.

Rebecca: Ja jeg siger bare det er det samme med at du gerne vil addere en ny forfatter der ikke
allerede er inde på Thirdroom.

Stefan: Ah ok man kan også…

Katja: Jeg kan lige hurtigt vise det her. Altså du kan sådan set, du kan både invitere dem til
teamet eller du kan invitere dem herovre som mentor.

Stefan: Skide smart.

Katja: Så siger vi så Jan øhh. Ja Jannie, der er sikkert ikke nogen Jannie. Nej ingen Jannie. Men
hun hedder så Jannie@husk.dk, eller et eller andet. Og så skriver de så ‘vi fandt desværre ikke
denne her, vil du sende en invite?’... jep det vil vi gerne. Vi skriver til Jannie her. Og så trykker du
bare send invite.

Stefan: Yes.

Katja: Og så skal de bare modsvare den så popper de op her på øhh… på der hvor du har adderet
dem. Og forskellen her er, at de kan kigge med og kommentere, og de har adgang til backspace,
hvor de kan uploade ting, men de kan ikke lave noget herinde.

Stefan: Ok.

Rebecca: De kan ikke redigere nej.

Katja: Ja hvis du adderer den herovre som authors, så kan de være med til at bygge tidslinjen op.

Stefan: Skide smart. Så kommer det sidste spørgsmål og det er med hensyn til den anden del der
jeg snakker om. Jeg tror Jeg vil grænse ind til spredningen processen i RUC husene og så er der
den her med den der eksterne verden og de der firmaer der. Og.. det er ikke fordi jeg vil åbne op
sådan et kæmpe kapitel, men bare sådan altså, hvad er situationen med firma
kommunikationen? Og er der sådan en liste af firmaet, der ligesom står klar til og, og har skrevet
sig op og vil hoppe ind. Eller hvordan ser det ud inde bag facaden? Altså jeg har brugt ordet
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firmaliste flere gange i mine noter. Er der en firmaliste? Ikke fordi jeg skal have den, men
hvordan står det til med det?

Katja: Skal jeg svare på det Rebecca eller vil du tage den? 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. Og så kan den studerende sådan set gå ind og modsvare denne her eller
folk udefra kan sådan set også, så længe de bare er en del af Thirdroom. 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. 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. Er der brug for noget feltarbejde i forholdet til at de
skal lancere et eller andet, eller brug for at der er nogen der kan hjælpe dem med at undersøge
eller laserskære eller lave en eller anden Arduino tester af et eller andet, som de er i gang med at
udvikle, som skal være et plus til deres produkt lige nu og sådan noget. Og det smarte her er jo,
at man så også møder nogen der er på vej til at skabe en virksomhed, og som faktisk står og, og
med, på meget kort sigt sikkert har brug for flere medarbejdere. Så så hvis man gør det her
samarbejde godt med de hersens SME’er eller startups, så er det ret stor sandsynlighed for at
man har et job. Og oven i købet før man overhovedet er færdig med sin uddannelse. Men der er
også de store virksomheder. Og der er sådan nogle som Grundfoss, Nilfisk, Novozymes som er
interesseret i at arbejde sammen med studerende og sammen med startups, netop fordi det
giver dem et tjek på hvor  tingene bevæger sig hen i dag. Og nu er man har nogle gode ideer,
jamen så er Hello Science jo også en øhh, en inkubator som kan inkubere tingene sådan så de
hurtigt accelereres sig op og går fra idé til marked, igennem mentorship og fonde og jura hjælp
og alt hvad du ellers måtte have brug for, for at komme fra idé til produkt og være selvstændig.

Stefan: Fedt at høre at der eksisterer en øhh firmaliste, det er ikke kun i min fantasi.

Katja: Og den er levende. Det er ikke bare en liste. Det er, it’s a living and breathing network
altså.

Stefan: Yes.

Katja: Det er jo det der er hele forskellen her. Vi laver jo et community her så det er jo
mennesker, det liv. Det er ikke indhold. Det er også derfor det undrede mig sådan med den
hersens opgave der, der tog så gruelig fokus på det statiske indhold, jamen pyt nu med det.

Stefan: Jamen øhh så vil jeg ikke suge mere af jeres tid. Det var,  det var skide godt.

Katja: Vi glæder os til at blive adderet til tidslinjen og hvad hedder sådan noget, snabela i
backstage ik.
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Stefan: Ja det sker inden for, inden for 45 sekunder så lander den.

Katja: Skide godt. Så lad os tage den derfra. Hej hej.
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