
2021.03.04 Hans H. K. Sønderstrup-Andersen (RUC, IMT
‘Studieleder’)

Stefan: Jeg har to hovedtemaer, jeg kunne godt kunne tænke mig at dable i, den her halve
time her.  Den ene hovedtema, det handler om IMT, og relationen mellem Thirdroom og
IMT din, din erfaring der. Og det andet område der er så dine tanker om, hvordan man
kunne prøve at implementere den erfaring, udaf til resten af   husene, væk fra IMT. Så den
første det er sådan hele området omkring din involvering med Thirdroom, og hvordan
du har oplevet dens udviklingen inden for IMT s ramme. Hvad har været problemerne,
hvad der har været, ja hvad har der dukket op for dig, i din erindring når jeg siger
ligesom at beskrive Thirdrooms udvikling inden for IMT?

Hans:  Ja, det er jo nogle år siden vi startede sådan et pilotprojekt.  Altså jeg husker det
sådan, det er, det var mest Katja som jeg har…   i første omgang der. Og jeg kan huske, at
der var et projekt i gang, hvor Alfred og Katja havde fået penge til videreudvikling af
Thirdroom, så det kunne implementeres som et slags CCW system eller som portefølje
system øhh på RUC. Og at de fik nogle penge fra Rektors udviklingspulje og også at
ledelsen fra IMT også puttede en pæn sum penge i det også.

Stefan: Kan du huske årstallet?

Hans: Undskyld jeg har ikke...  var i det i 18, 17, 18?

Stefan: 17, 18 stykker ja.

Hans: 17, 18 stykker, jeg kan godt slå det op. Altså jeg var ihvertfald lige blevet
studieleder, og jeg blev studieleder i 17 ikke så. Måske i efteråret 18 vi begyndte at
bruge det tror jeg. Det kan også ha været lidt senere. Det tror jeg nok. Og så blev jeg
sådan set kontaktet af ledelsen, og hvor Katja også var med, hvor vi  diskuterede kunne
vi bare køre et pilotprojekt på Humtek, på en eller anden måde. Og øhh da jeg så
systemet, og kender jo også lidt alle folks baggrund inden for CCW og Katja er også en
god person til og promoverer de her fantastiske kvaliteter der er i systemet. Og øhh vi
blev enige om at vi godt kunne prøve sådan et   pilotprojekt på et af   husene. Gad vist om
det var på  på … jeg kan ikke huske om det var på 2. eller 1. semester eller 3. semester,
det kan jeg altså ikke huske. Men det var ihvertfald et pilotprojekt på et af holdene,
dengang.

Stefan: Uhum. Ja.

Hans:  Og ellers også var det begge holdene. Jeg mindes det var Jesper Simonsen der var
med, og Bente var vist også med, det kan godt være det var begge hold der var med.
Men ihvertfald Jesper.
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Stefan: Aha.

Hans: Og... så det blev implementeret der. Jeg vil sige altså, det er jo svært at få sådanne
nogle ting ind ikke fordi.  På en måde så bliver det sådan topdown introduceret. 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. Det var meget
forskellig. Også nogle der synes det var ret spændende. Og Katja fik ret hurtigt samlet
nogle gode studerende omkring sig, som kunne være med til at videreudvikle og også
fejlrette nogle af tingene. Det var også meningen af pilotprojektet dengang at se hvad var
det for nogle ting der kunne gøres bedre. Og hvor kunne man fejlrette og. Og det, sådan
er pilotprojekter. Det var ikke et fuldstændigt færdigt og køreklart system på det
tidspunkt. Og der var det der med at selvom vi gjorde ret meget for at implementere det
på holdene, så var der en vis modstand fra underviserne. Og man kan også sige at der
også er nogle der faglige interesser og sådan nogle ting. Der er jo mange der interesserer
sig for brugergrænseflader og systemudvikling og hvordan man gør det i det hele taget.
Så der bliver også sådan en faglig diskurs i forhold til systemet. Og så evaluerer vi på
pilotprojektet og der blev faktisk bevilget nogle flere penge tror jeg, til at videreudvikle
nogle ting på det, så det var bedre tilpasset arbejdet hos de studerende.

Stefan: Lige nu er der jo, lige nu er der jo lidt over 1000 brugere hvor at klart
hovedparten er brugere i, tilknyttet IMT. Øhh den, øhh hvor hurtigt øh steg antal brugere
til at starte med? Har du nogen øhh, har du noget indblik i det?

Hans: Vi forsøgte jo at få alle sammen med i Thirdroom fra starten af pilotprojektet, men
vi havde jo ikke nogen obligatoriske, det var ikke obligatorisk, man skulle ikke bruge det,
altså det var frivilligt. Og det var nødvendigt, for at altså det var det, det var det bottom
up vi havde at gøre med. Det var jo ikke et ønske fra hverken studerende eller fra
underviserne at de skulle have sådan et system. Det er jo faktisk en forhistorie på RUC i
forhold til portefølje systemet ikke med Mahara, som forsøgte at introducere på
Humback for en del år siden, som på et enkelt hold, som kuldsejlede det helt. Ja så det
fungerede slet ikke. Og vi har jo  også haft en, så vi har jo haft sådan nogle ting med hvor
man skrev studieforløbsbeskrivelser, som godt kan minde lidt om det. Det vil sige hvis
man har sådan en studieforløbsbeskrivelse så har man faktisk en beskrivelse af, hvad
man har lavet. Så man havde sådan nogle word dokumenter, hvor man havde portfolio
hvilke projekter har jeg arbejdet med, hvilke kurser har jeg haft og så videre. Så der var
en tradition for at gøre sådan nogle ting. Det var bare, ihvertfald efter min mening, noget
der er mere elegant og smartere, og er selvfølgelig også digitalt, så det er jo nemmere
tilgængeligt. Samtidig var det jo også noget der var åbent så alle kunne se det hvis man
lige lagde det helt offentligt ud ik.

Stefan: Hvis du skulle prøve at trække sådan nogle buzzwords op, dengang hvor vi
startede det første pilotprojekt der ikke, hvad var det for buzzwords de studerende blev
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introducerede for som brugere, der skulle sådan beskriver, det er derfor det er pissefedt
og gå ind og bruge det her produkt her. Det er det i får. Kan du huske nogle
kerneområder?

Hans: Der får i mulighed for og samarbejde, ikke kun med jeres vejledere, i får også
muligheden for at kunne samarbejde med jeres medstuderende, og i kan også i den
sidste ende fp samarbejde med interessenter udefra, som kan se hvad i går og laver og
som i kan samarbejde i den her platform. Altså Thirdroom platformen.

Stefan: Uhum.

Hans: Så det var en af de ting som øhh, som der blev gjort meget ud af at sige til de
studerende. Her er faktiske et system som gør at i kan arbejde sammen på alle, på tværs
af platforme og i har mulighed for at andre kan spille ind i forhold til jeres projekt. I kan
selv spille ind i forhold til andre projekter. I kan se, i kan trække på dem, i kan få mere at
vide og i kan læse dem så de er nemt tilgængelige. Og der er jo sådan set også rigtigt.

Stefan: Hvis man skulle lave sådan en hård evaluering og sige, øhmm… ud af, den der
elevatortale du holdt der, den der korte pitch som beskrev samarbejde og præsentation
og kommunikation med omverdenen. De 3 parametre der sådan cirka. Hvis man skulle
prøve at vurdere på nuværende tidspunkt, ud fra dit synspunkt, hvor langt er Thirdroom
nået med at levere de muligheder til deres tusind plus brugere i IMT?

Hans: Nu?

Stefan: Ja nu.

Hans: Jamen altså det, jeg synes faktisk de er nået rigtig langt. Der er jo ingen tvivl om, at
det tager enorm lang tid med sådan nogle implementeringer, af digitale systemer. Du
skal man ikke tro kommer i løbet af 1 år eller 2. Der tror jeg at udviklerne måske har
været for utålmodige. Altså det er noget der udvikler sig over tid og man skal blive glad
for og pludselig kan man ikke undvære det længere. Jeg bruger jo selv Thirdroom når jeg
for eksempel, jeg sidder i noget der hedder ’dansk design forum’ hvor jeg har brugt det
til at... der sidder vi sammen med alle design institutionerne i Danmark, plus
fagforeningerne, plus industrien der varetager omkring design. Men der har jeg jo brugt
det til at vise, nå men øhh, når vi snakker om projekter hvad laver man endelig på RUC
og sådan nogle ting. Der har jeg brugt det her til at sige her er vores system ikke. Og det
viser sig at alle de andre institutioner har noget lignende. Hvor at nu har de ikke så
mange projekter som vi har på RUC. De har deres afgangsprojekter som de lægger ud i
sådan nogle portfolio systemer. Og for alle de studerende i Danmark er det jo vigtig at
have et portfolio. Det er noget du får arbejde på.

Stefan: Mmm helt klart. Øhm… nu beskrev du, at du har. i den kontekst hvis jeg har ret,
så har du brugt Thirdroom som et præsentationsværktøj, men har du også prøvet at
bruge det som et projektstyringsværktøj i nogle kontekster.
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Hans: Nej.

Stefan: Okay. Ja

Hans: Nej, det har jeg ikke. Altså vi kører projektstyring på andre måder. Altså jeg mener
det er sådant et system til at præsentere porteføljer. Der kan jeg se dets styrker. Der er
sikkert, der er helt sikkert nogle andre muligheder for samarbejde på tværs. Men i første
omgang ser jeg det som et, en samarbejdsplatform som er portefølje orienteret. Og jeg
har brugt det til at vise porteføljer. Ikke kun der men også andre steder. Og jeg bruger
det også, ja når jeg skal undervise, eller når jeg skal lave præsentationer omkring… så
trækker jeg på Thirdroom for at vise nogle af de projekter for at give eksempler på
projektet. Så på den måde er det jo blevet et værktøj for mig, i det daglige, eller
ihvertfald noget jeg bruger jævnligt til at vise hvad gør vi. For eksempel vi har lige haft
åbent hus, for de nye studerende som skal søge ind her til den 1. september, hvor jeg har
brugt elementer fra Thirdroom til at vise hvad det er man går og laver på RUC. Så, så det
kan bruges på alle mulige måder til at synliggøre, på en rigtig god måde, hvad det er vi
går og laver.

Stefan: Kan du, kan du huske om det her, den her parametre vi snakker om der hedder
projektstyringsværktøjet, den del af Thirdroom, kan du huske, om det var noget, der var
en del af retorikken til at starte med, eller om det var noget der kom ind i forløbet?

Hans: Jeg kan ikke huske om den der tidslinje den var ikke udviklet fra starten af i
  pilotprojektet. Det blev den ret hurtigt der efter. Så det er klart, at den tidslinje som man
bruger til at sætte for eksempel problemformulering seminar papirer ind, øhh nogle
mellem regnings papirer eller midtvejs evaluerings papirer og så videre. Eller billeder
fra projektgruppemøder og alt muligt andet kan nogle også bruge det til. Øhh i løbet af
pilotprojektet og sprang ud af det. Så det tilnærmede sig hvordan projekter faktisk,
hvordan man arbejder med projekter på RUC, efter den model som vores projekt,
problemorienteret projekt læringsproblemer. Jeg synes den matcher rimelig godt med,
matcher godt med faktisk. Sådan er det jo tænkt oprindeligt.

Stefan: Ok, og den funktion, nu snakker vi om timeline, men den funktion der hedder
backstage, kan du huske hvornår den popper op i din bevidsthed som en funktion der
inde?

Hans: Det kan jeg ikke huske.

Stefan: Ok. Det er interessant, fordi jeg har nemlig samme oplevelse, at backstage er
noget... jeg har jo kendt til Thirdroom siden 2. semester, og jeg er på 6. nu, og backstage
er en funktionalitet i Thirdroom, jeg først er blevet bevist omkring, efter at jeg valgte
Thirdroom som mit bachelor område og dykkede ned i platformen ordentligt. Så det er
interessant at du har det samme ...

Hans: Jeg har den samme opfattelse. Jeg må blankt indrømme at jeg ikke er klar over
hvad det er. Og mit bud er at det er noget der er udviklet senere hen.
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Stefan: Uhum. Ja.

Hans: Og blandt andet ud fra kravet om at man gerne vil lave noget, der ikke skulle være
helt åbent.

Stefan: Og at man tilføjer et reelt første skud på et, på et projektstyringsværktøj inde i
platformen, for det var der ikke. Altså timelinen den er jo netop en del af
præsentationsdelen. Og egentlig ikke sådan rigtig ... ja

Hans: Men der er ingen tvivl om, at det er nogle af de ting, som der også er blevet givet
midler til, at man netop kunne videreudvikle på projektets styrings delen. Og det var
også en af   de ting, som i  pilotprojektet dukkede op. Jamen men hvordan understøtter
der faktisk den måde vi laver projekter på, så det ikke skal, får sådan et overhead om. Vi
laver projektet og så skal vi fylde det ind i Thirdroom.

Stefan: Ja.

Hans: Og øhh, fordi så bliver det et overhead for de studerende, som de skal gøre, og ikke
en værktøj som de kan bruge i det daglige.

Stefan: Yes.

Hans: Men jeg ved der er massere af studerende, som faktisk har brugt det alligevel fordi
de godt kan se portefølje delen i det, og det der med at du kan præsentere dine ting
udenad, på den rigtige, altså lækker måde vil jeg sige.

Stefan: Så hvis du skulle opsummere på det første emne her som er dine erfaringer med
Thirdroom på IMT, så vil du… nogle af de største bremse blokke lyder som om der har
været, der har ikke været fuld opbakning fra ledelsen. Der har heller ikke været fuld
opbakning....

Hans: Jo ledelsen har der været fuld opbakning fra. Altså det vil sige, altså de har presset
på alle mulige måder. Altså der er jeg jo også, der sidder jeg jo både og skal have mine
undervisere og vejledere og sådan nogle ting, til at have et godt arbejdsliv på Humtek.
Og samtidig har jeg så ledelsen på fra den anden side, som jo presser på for at få det her
system igennem. Også fordi, jeg forstå godt, jeg forstår godt begge dele, det er jo det. Det
er et dilemma jeg skal leve med. Jeg forstår begge dele, fordi jeg kan godt se ledelsen her,
og jeg synes faktisk at det er en gave til Humtek at have Thirdroom. Men jeg forstår også
godt, at vejledere hele tiden skal passe på deres tid og hvad de skal sætte sig ind i af
systemer, og de kan også have nogle faglige argumenter for at hvorfor skulle vi lige have
det her system og hvorfor har man ikke implementeret det bottom op også. Og det
gjorde vi nok ikke nok fra starten af, selvom der blev gjort alle mulige indsatser for at få
det her ud til vejledere og studerende. Man holdt masser af møder og præsentationer.
Og det blev præsenteret på indspisnings seminaret, som vi kalder den, det vil sige sådan
nogle semesterstart for undervisere og vejledere, ret grundigt ikke. Så har det alligevel
været svært at få vejledere til, i stort omfang, at oprette deres profiler. Det var også
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derfor vi sagde jamen så må det være obligatorisk, at man skal bruge det til at aflevere
nogle obligatoriske papirer. Fordi så skulle, så tænkte vi så ville vejlederne alligevel
oprette sig. Det gjorde de så ikke ikke, fordi det viser sig at systemet bruger mail til at
dele  midtvejs papirer ud, så de behøver faktisk ikke at have en profil. Det er nu mit
indtryk, jeg ikke har været inde og kigget for nylig, men det er mit indtryk, at rigtig
mange vejledere er oprettet nu. Og øhh Katja er meget om sig i forhold til at hjælpe alle
mulige med at få oprette en profil. Selv om det ikke tager lang til at lave en profil. Og så
er der også alt det der med om, om at hvis man laver sådan en profil, altså vejlederne er
også, nogle vejleder er jo meget sådan omkring at lægge noget offentligt ud omkring
dem selv. Altså de er bange for identitetstyveri. Nogle har ingen facebook profil. Nogle
skriver ikke engang deres CV på vores hjemmeside og så videre og så videre. De bryder
sig ikke om det der med at man er udstillet offentligt. Det er både sådan en faglig
holdning og også en personlig holdning. Så jeg sidder jo i det der dilemma, og det er
sådan, det er nu mit indtryk at det går bedre og bedre og bedre. Men der er også nogle
studerende som har været kritiske over for Thirdroom. Som har lavet projekt om
Thirdroom, som har rapporteret at der er alle mulige problemer og så videre og så
videre og så videre.

Stefan: Så du vil sige at din primære, altså dem der har hovedpinen lyder det som om,
det er de studerende og vejlederne?

Hans: Ja, det var ihvertfald sådan det var i starten. Det er mit indtryk nu at, nu er det, det
er ved at være velimplementeret  på Humtek . Og så jeg tænker   at mange studerende
kan jo se at der har kommet så vildt mange profiler på det. At der er nogle studerende
som faktisk synes jamen det minder jo  meget om hvad jeg kender fra andre systemer,
hvor jeg kan lægge tingene op og øhh, så jeg tænker at den modstand er mindre. Jeg
hører det heller ikke jævnligt. Hverken fra vejleder eller… det er faktisk lang tid siden at
der er nogle vejledere der har brokket sig. Og jeg hører flere og flere hold koordinatorer,
som jo også er centrale figurer i det her, som har den daglige kontakt til vejlederne, er
mere og mere imødekommende over for Thirdroom.

Stefan: Hvis du skulle prøve at ta den her ligesom… erfaring du har haft over de har år,
2, 3 stykker…

Hans: Ja det er der omkring.

Stefan: Yes, hvis du skulle prøve at tage den, du siger det har været en tricky opstart, der
er blevet flere penge, det har været udviklet videre, folk er begyndt at vende sig til det og
så videre. Hvis du skulle prøve at tage den og så prøve at forestille sig, at nu skyder vi
det her ud til alle andre huse i RUC. Hvad ville være nogle vigtige lærepenge at tage med
sig i den sådan, du ved nu vi skifter fra IMT til hele RUC. Hvad ville du synes ville være
det sådan øhh, hvad kunne man øhh, hvad for nogle fejl kunne man undgå at gøre igen
ik?
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Hans: Ja, det vigtigste er, og det er også erfaringen fra mange Maraha vil jeg sige. Altså vi
har jo set Teams for eksempel, blive implementeret på Humbach, før det blev
implementeret andre steder, før vi havde corona. Og der var der nogle gange lidt det
samme, skal jeg oprette en profil i Teams for at samarbejde med de studerende der. Og
det blev så simpelthen pålagt. Nu er Teams jo et helt andet, det er jo slet ikke
sammenligneligt med Thirdroom på nogen som helst måde. Øhh så det er vigtigte er, vil
jeg sige, at den der bottom up process virkelig kommer til at høre. Altså man skal sørge
for at få nogle ambassadører blandt de studerende, som er i stand til og, og få det
implementeret bottom up, og kan se fornuften i det her. Og kan se det, som nogen man
kan bruge fremover i sit studie, og man  samler sine erfaringer.

Stefan: Skulle der også startes, skulle den startes med en autoritær gnist først, også
bagefter bottom up, eller hvad tænker du?

Hans: Nej. Nej jeg tænker, altså problemet er jo selvfølgelig at hvis man det ene, så kan
det være at det stopper, det kommer aldrig op. Det bliver altid ved med at være bottom
up ikke. Det kommer ikke op.

Stefan: Nej, men du siger lidt at jeres erfaring er .... men du siger måske lidt at jeres
erfaring er at det at i startede den autoritært, det var en fejl på en eller anden måde?

Hans: Ja, jeg tror at øhh...  jeg har jo nu vurderet og ledelsen har nu vurderet, og Katja var
måske nok for optimistisk, det arbejde der er med at få implementeret et nyt system.
Det skulle ha været, vi skulle have forberedt det meget bedre over længere tid og måske
have haft mindre, altså ikke et helt hold eller to hold, altså nogle få studerende. Jeg ved
at Katja faktisk kørte noget med nogle få studerende. Men det er vigtigt at få nogle
ambassadører og så samtidig også få nogle vejledere med. Jeg synes man skal lave en
ømm, det kan godt være det lyder for omstændigt men, man kunne lave sådan en lille
gruppe med vejledere med hold koordinatorer, en studieleder, måske også en
repræsentant for et institut. Og så nogle studerende som har interesse i de her ting og
øhm. Det kan være noge fra det politiske organ, det kan også være andre studerende,
hvor man laver en gruppe omkring det og siger, hvad skal der til for at det her system,
hvad skal man gøre. Det kræver meget meget mere end vi troede. Det er simpelthen det.
Altså vi det er gratis at implementerer noget, det gør det ikke, det tager lang tid og mere
arbejde end vi havde forestillet os. Og de var der ikke sat timer af til. Så der bliver det
sådan noget med at Katja presser på for at få mere på. Jeg holder igen fordi jeg er presset
af   både studerende og vejledere og hold koordinatorer, og samtidig er vi jo presset på
ledelsen som jo også gerne… og jeg er jo fuldstændig enig med ledelsen om at det her er
jo et system, hvor vi både kan sige, jamen her er... institut for mennesker og teknologi
(IMT) er helt up front i forhold til at give de studerende mulighed for at vise deres
portefølje til andre og samarbejde via der her platform. Man blir sådan lidt øhmm, altså
de sidder for  langt væk, og jeg sidder og skal håndtere et dilemma med at, hvad hedder
det system implementeringen fra Thirdroom,  presser på for at få mere og mere og
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mere, og jeg har samtidig pres fra vejledere og studerende, som vil have mindre og
mindre og mindre.

Stefan: Kunne man forestille sig at øhh, fordi projektet er jo helt tydeligt forankret i
ledelsen nu. Der er jo ikke nogen hovedpine omkring du ved manglede opbakning, den
er klaret.

Hans: Ja hundrede procent.

Stefan: Kunne forestille sig et sådan lidt, en sådan lidt ny ide måske omkring initiativer
at, i stedet for at man starter med, fordi at... typisk vil der jo starte, vil der jo være en
autoritær process der starter op, hvor der er nogen der siger at nu skal i gøre sådan her,
sådan cirka ik. Og så håber man så på at det så relativt hurtigt overgår til en frivillig
proces fordi at øhh, det har kreative mennesker det meget nemmere med at håndtere,
viser det sig ik. Det er vi jo er blevet klogere på. Så kunne man forestille sig man ligesom
fjernede den der autoritære start, men i stedet for lagde energien ind, fra bunden af,
altså som du siger laver de her grupper og de her ambassadører og så fra ledelsens side
ligesom  lægger deres energi i og prøve og gniste det derfra?

Hans: Ja men så er problemet at hvis det så ikke kommer over en vis tærskelværdi, så
dør det jo der. Så derfor er tit nødvendigt at have og have nogen der pusher på også…
hvis det ikke skal gå i stå. Og øhh, men man skal gå også tænke på, der er jo også forskel
på de forskellige institutter. For eksempel, IKH er jo et humanistisk institut, som er
enormt interesseret i kommunikation, design og så videre og så videre. Og også de mere
filosofiske principper bag det, kultursprog, kulturmøde studier og så videre. Det er en
helt anden øhm, det er en helt anden forskning der foregår, ihvertfald end det meste af
den forskning der er på IMT, måske ikke så meget på Humtek, men alligevel. Så der er
sådan en anden tradition. Der er også nogle andre studerende. De er, de har typisk bedre
karakterer end på Humtek, for eksempel ik, fordi der er en adgang koefficient  på
omkring 7 - 8 stykker hele tiden, på Humtek hvor vi har fri adgang. Fordi vi har en
gennemsnitlig karakter på Humtek der er lidt over 6, det samme som Sambachs optag
ik. Så, så det er lidt anderledes på Humtek. Øhm...og der er de vant til det der, ihvertfald
på nogle af dem, for eksempel Performance design og kommunikation, til at have
porteføljer. Altså til at fortælle om deres projekter. Til gengæld var det der Mahar der
ikke kom til at virke. Nu kan jeg ikke kan huske Mahar om det var et omstændigt system,
det tror jeg det var. Vi havde jo tidligere de der studieforløbsbeskrivelser. Og det har de
studerende altid hadet. Så hvis man begynder at se de der... se Thirdroom som en slags
digitalisering af studieforløbsbeskrivelser, jamen så er det det går galt. Det er det der
ikke er godt, man skal se, hvad er nytten.

Stefan: Ja men det, men det ...

Hans: Nytten kan jo være det der med at man kan vise til din bedstemor at du har
skrevet det her eller din far og mor for den sags skyld. Det er squ da nyttigt.
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Stefan: Men for at, men for at grave ind i den der nytte der ik, spørgsmålet der dukker op
i min hjerne det var, nu har du jo mødt studerende igennem de sidste par år, der har
brokket sig på forskellige  måder over for Thirdroom. De har sikkert samtidig måske
givet udtryk for hvad de godt kunne tænke sig skidtet kunne i stedet for. Kan du huske
hvad der sådan har været nogle temaer, der har gået igennem der?

Hans: Jamen de har jo brokket sig noget over det der med at vi har gjort det obligatorisk,
at vi skal sende de her midtvejs evaluerings papirer igennem fordi det alligevel fungerer
på email og sådan nogle ting. Men det har vi gjort for at få, kan man sige, så får vi
oprettet alle ved en profil. Altså det var simpelthen nødvendigt, for ellers så kunne vi
godt se så bliver det svært, fordi der var den der modstand fra vejlederne sådan set og
det er for meget arbejde for os, og det kan vi ikke se nytten af. men den er skiftet vil jeg
sige. Den der modstand den er ved at skifte.

Stefan: Men kan du huske nogen øhh, det var en kategori i den her du ved sådan, det er
irriterende. Men er der også,  der må være kommet nogle en gang imellem der har sagt,
det er irriterende, men faktisk kunne det være rigtig fedt, hvis det var sådan her i stedet
for. Altså forslag, kan du huske en...?

Hans: Ja men jeg synes der har været masser af forslag, tidslinjen er jo en dem. Der er jo
også øhmm, ja det der med backstage. Altså der var nogen der sagde, vi kan ikke, vi er
meget følsomme over for sådan nogle mellemregninger.

Stefan: Ja.

Hans: Altså hvis vi laver sådan nogle plader og sådan noget så kan du komme til at
udstille dig selv, på en måde som man ikke har lyst til og gerne vil holde for sig selv inde
i gruppen, eller ihvertfald inden for den gruppe man har lyst til at vise til nogen. Og der
er ingen tvivl om at det var der også, det var der mange der synes at det var
grænseoverskridende. Så man ville kun lægge ting ud som man havde, som var
garanteret godt ik.

Stefan: Yes yes.

Hans: Hvor man satte sig selv i et bedre lys end man måske… der er jo ingen perfekte
projektgrupper vel. Alt er jo sådan noget hvor man må halse sig lidt igennem nogle
gange ik. Og man laver fejl og prøver sig af. Det var man måske ikke så meget for at det
skulle være synligt i Thirdroom.

Stefan: Så timeline og backstage er, er 2 gode eksempler på features, som er dukket op af
at brugerne har lavet feedback.

Hans: Ja, det er det. Og jeg tror heller ikke, det det med at vi bruger det der til midtvejs
evaluerings papir, det har vi jo snakket om nogle gange, skulle vi lave et system inde i
systemet for at håndtere det, men så bliver der bare alt for mange systemer involveret i
det og det er ikke nogen god ide synes jeg. Det kan også være at vi engang slet ikke
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behøver det der med midtvejsevaluering papirerne som obligatorisk. Men det… nu må
vi se hvordan det går.

Stefan: Hvis vi lige vender den her tanke igen med bottom up der, øhh at det kører opad,
så nu er tiden ved at være, ved at udløbe.  Og din største bekymring for en bottom up
strategi, det er at den, at den ikke vil så være for evigt vil være en bottom og aldrig
kommer op øhmm.

Hans: Ja.

Stefan: Ville du sige …

Hans: Altså det kræver jo et fantastisk system, det er helt vildt. Nytteværdien skal jo
være enorm. Du skal ikke lave en skid og du får alt muligt gratis.

Stefan: Yes.

Hans: Så er det en succes, sådan er det jo ikke.

Stefan: Hvis vi nu, hvis vi nu bare, hvis vi nu leger med ideen omkring, hvis du nu sådan
intuitivt sætter et tal på fra 1 til 10,  hvor høj synes du nytteværdien for den
gennemsnitlige studerende, øhmm på den nuværende form af RUC, eller jeg mener på
den nuværende form af  Thirdroom?

Hans: Jamen der er ret, det har ikke gået op for de studerende hvor lille en indsats de
skal gøre for at kunne vise deres projekter og have dem med når de skal lave et CV. Altså
når jeg går stillinges, altså folk der der gerne vil ha arbejde ude hos os, især når det er
lektorer, så har de en portefølje med. Den sidder jeg da og kigger i for guds skyld. Og her
har man faktisk allerede noget som ser ud som om man har været ude og arbejde ik.

Stefan: Ja.

Hans: Og selv om det er ens studie så kan man se nogle projekter man har arbejdet i. Og
det er en kæmpe nytteværdi for de studerende. Og det er det de skal kunne se. Og det er
faktisk en lille indsats man skal lave for og visualisere og vise sine projekter, og hvad
man egentlig har arbejdet med. Og arbejdsgiverne er jo helt, de gider jo ikke og sidde og
læse alenlange sætninger i skrift. Man har lyst til at se forsiden af et projekt eller nogle
billeder fra at man har været ude i verden og kig øhh, og andre små beskrivelser som er
sat lækkert op. Det tror jeg har et, det er en af   de ting man kan sælge, jeg ved ikke om
man skal sælge det, men det er en af   de ting som man skal bruge i argumentet over for
de andre. Jeg synes det ville være fedt for andre studerende at få flere, der er jo nogle
studerende der bruger det fra andre institutter.

Stefan: Jeg er fuldstændig enig med dig. CV’et er allerede oppe på en øhh kategori der
siger lav indsats højt output. Hvis man også kunne få projektstyring delen i backstage op
på samme niveau, og hvis man yderligere kunne få kontakt med omverden op på den 3.
så tror jeg at bottom up ikke bliver et problem længere.
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Hans: Nej.

Stefan: Men på nuværende tidspunkt, i det stadie det er på nu, så ved jeg ikke om det
ville kunne glide af sig selv bottom up, det tvivler jeg squ. Fordi at det det CV, det er
noget der er engang ude i fremtiden, på din 3., eventuelt 6., eventuelt 10 semester.

Hans: Men man skal tænke på, at der ligger jo mange gode eksempler allerede fra de
studerende. Så det hjælper jo meget. Da vi startede op, var der jo ikke rigtig nogen. Så
det var jo Katja og mig og et par stykker andre. Øhh så nu er der jo faktisk et substantielt
indhold i Thirdroom. Som man kan vise også i... design mæssige sammenhæng. Og øhh
så jeg tænker at det hjælper lidt. Eller det hjælper meget.

Stefan: Ja, jamen øhh...

Hans: Så jeg synes det er en knippel god ide og få det gennem andre steder. Og man kan
sige at, og tror også at man skal også være åben og sige jamen det har ikke været i
starten været nemt og implementeret Thirdroom. Øhh og men vi har tilrettet det og der
er kommet mange med alligevel og så videre. Så nu er det klart til at blive rullet ud.
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