
2021.03.11 Søren Riis (RUC, IKH ‘ Lektor’)
Stefan: Et helt sådan grundlæggende interessant spørgsmål, det er hvordan kan
Thirdroom som platform, spredes til resten af   RUC. Fordi nu har det været et
eksperiment, som har foregået inden for IMT’s væge. Og jeg har snakket med Hans fra
IMT, med hensyn til hvad han tænker, men jeg har også fået anbefalet dig som en player i
forhold til, fordi at du har noget unik viden med hensyn til hvordan RUC opererer og den
slags.

Søren: For det første er det et super godt spørgsmål. Hvis der var et let svar på det, så
hvad det nu hedder, havde vi være ude over alle grænser allerede. Det er selvfølgelig
også den store udfordring, det er at se hvordan skalerer man sådan noget op. Det gode
ved det er så, og det er sådan responsen, det er at den type problemstillinger Thirdroom
arbejder med, er også gældende i Tyskland, i Frankrig sådan hvor man tænker på
hvordan er det man egentligt gentænker universitetsuddannelse, så den bliver tættere
på praksis. Henholdsvis hvordan er det man bruger de tusindvis af kloge unge hoveder
til at ligesom bringe dem i spil, i forhold til at løse de udfordringer der skal løses. Og det
er så både, hvad skal man sige, vigtigt i forhold til at gentænke uddannelse, men det er
også vigtigt i forhold til at se, hvem er det fremtidens medarbejder blir. Så det man
forsøger at løse som problemstilling  i Thirdroom, det er i høj grad også et problem i
Tyskland og Frankrig. Så det er ikke noget der ligesom er til hinder for, hvis det bliver en
succes i Danmark, så er der ikke noget principielt der skulle sige så kan det ikke… så
bør det også blive en succes i Tyskland, i Frankrig eller i England. Med mindre der er
nogen der laver lige præcis det samme ik. Men det er jo så en anden type
problemstilling. Det er at se hvordan kan Thirdroom blive endnu bedre til det. Men det
er ikke at der ikke er et marked for det Thirdroom laver.   den vej, man skal få det ud
over rampen, ved at sige de er konfronteret med di sammen problemstillinger.

Stefan: Men det er sådan et perspektiv i forhold til spredning uden for RUC. Mit primære
interesseområde det er jo, hvordan vi kan sprede det inden for ruc. Fordi vi har kun de
her 1000 brugere og…

Søren: Okay så misforstod jeg spørgsmålet, jeg troede, du sagde hvordan det kunne blive
en succes udenfor i forhold til at skalere det op. Men altså det spørgsmål er hvordan kan
det blive en succes på RUC?

Stefan: Fordi vi har en situation nu med 1026 brugere, og vi står inden for at vi skal
spange det ud til, ved jeg ikke engang hvor mange brugere der potentielt er på ruc, men
der må jo være mange tusinder ik, hvis vi snakker ehhh lektorer og studerende.

Søren: Ja, det gode sted, ligesom at gå hen, vil være at sige hvad er det at det her gir de
studerende.  Altså tusind er jo også rigtig rigtig mange. Øhh så ligesom få kortlagt hvad
de studerende glæder sig over ved det her. Og så må man sige også lidt om hvad har de
af problemer med det. Så det er ligesom indadtil, i forhold til Thirdroom, få kortlagt



problemerne og håbe på at man kan løse de problemer. Og udadtil, sige alle de
studerende, vi har faktisk 1000 nu, der er super glade for det, så kommunikere det ud.
Og der er altså flere kommunikationskanaler ud til de andre RUC studerende, som man
ligesom skal prøve at benytte sig af. Og man kan sige, de her... en måde også at gøre det
lidt til nogle events det er at sige, nu har Novozymens, de står faktisk og udvikler den
her nye… øhh og der vil de gerne have noget inspiration. Vi øhh vi laver en hackaton på
RUC, hvor alle studerende kan bidrage den dag. Eller vi udlover nogle præmier, som i
samarbejde med vores partnere så man kan løfte det her. Og så skal man så allerede ind,
og så skal man så benytte sig af Thirdroom værktøj, for at være en del af konkurrencen.
Og så bliver man lige så stille skrevet ind. Og  så er det jo selvfølgelig også… at både
komme ind, det er ligesom bottom up og tage den med de studerende. Omvendt er det
også i høj grad vigtigt at tale med hus koordinatorer og dem som, Hans counterpart på
Humbach, som hedder Niels Møller. Det er han der ligesom, han er formand for
studienævnet på den humanistiske  bacheloruddannelse, og få ham i tale. Og ligeledes
tage ham med nede på Sambach. Og sige, jamen det her, kan det her, vi har gode
erfaringer med det her ovre. Skal vi ikke prøve at rulle det ud til nogle af jeres
studerende. Det er helt mikroniveau og det andet, det første det var makroniveauet, ført
ud i hele Europa.

Stefan: Jamen jeg er meget interesseret i makroniveauet også, men da vi kun har de der
kvarter, tyve minutter, så skyder jeg primært på den interne. Ehh ja, du foreslår øhh
kontakt til de forskellige øhh hus ledere, som sådan en slags start på en bottom up
proces. Og du foreslår, man kan sige det er her du snakker med Novozymes, det er jo
også ret relevant i forhold til den interne spredning og det her med at få øje på hvad de
studerende er glade for, det er også både eksternt og internt man kan sige men, men
meget internt. Øhh men er der sådan nogle unikke sådan du ved... nu har du speciel
insider viden med hensyn til RUC, er der sådan nogle specielle forhold på RUC der øhh,
der er  enten stop klodser, eller kan vendes om til at være en plus klods eller. Hvad er der
der ligesom gør sig specielt på RUC i forhold til det her, hvis man nu skulle prøve at
sammenligne med at prøve at gøre det på DTU, eller et eller andet?

Søren: Det positive er at, og det kan man jo se det afspejles i Alfred han jo nu med jævne
mellemrum taler med rektor Hanne Leth, det er jo faktisk at for at sætte sådan et møde
op med en hus koordinator eller med en vidensarbejder er faktisk forholdsvis let på
RUC, i forhold til andre universiteter. Fordi der er distancen mellem studerende, den
ansatte og ledere og alle de der distancer er ikke særlig stor. Og så at RUC, i RUC’s
fortælling er der det der med at man gerne vil konfronteres med virkeligheden, som øhh
Thirdroom også er en del af dna’et der. Så man både har ligesom argumenterne for at
blive taget seriøst, i forhold til RUC’s branding og i forhold til ja RUC’s intentitet, og så
har man nogle afstande på RUC der gør at, der ligesom gør at man altid vil kunne få et
møde nærmest. Så det er egentlig her den positive del af det kan man sige. I forhold til, i
forhold til øhh, ja i forhold til hvad kan man sige den xxx del, men det er jo så et godt
sted at starte op, det kunne være at sige RUC de er jo på godt og godt altså med en hvis
modifikation, der er rigtig gode til gruppearbejde. Der er nok ikke noget universitet der
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ligesom har mere erfaring med det. Og så hvis det ligesom skal tænkes til i en ny ramme,
så skal det ligesom tage noget af den etablerede historie allerede og nogle af den
etablerede måde hvordan man laver gruppearbejde og så arbejde videre med det.
Omvendt når man så har gjort det så kommer man nok også ud med en produkt som er
stærkt, som kan bruges på andre universiteter. Men det kan godt være man møder nogle
sådan lidt dogmatiske og også sådan lidt forstokkede hus enten koordinatorer eller
vejledere der siger, jamen de forstår vejleder opgaven anderledes, og det her tool der er
nogle ting det ikke kan eller sådan noget, som er meget vigtig for mig eller sådan noget.
Øhh så man får, man arbejder med noget, man skal få noget til at adoptere det her som
allerede har nogle holdninger til gruppearbejde og til hvordan man organiserer det. Det
kunne være en udfordring.

Stefan: Hm sådan til det interne politiske spil, det er bremseklodsen?

Søren: Ja det der, det ville jeg ikke som jeg ser det betegne som et politisk, men det er
ligesom for at sige er der nogle overordnede agendaer det ikke matcher med. Der
matcher den, men det er helt nede på individuelt vejleder niveau, hvor man siger jeg har,
jeg forstår gruppearbejdet på den her måde så jeg vil helst ikke bruge det her tool eller.
Så det er et, altså det egentlig mere en individuelt pædagogisk niveau. Og så det der med
at alle undervisere har i princippet…

Stefan: Nogle vaner?

Søren: … fri undervisningsmuligheder. Altså det vil sige man må… derfor skal det også
være lidt en bottom up process. Det vil sige man, man må ikke diktere hvordan
undervisere tilrettelægger undervisningen. Så, så der er meget stor grad af autonomi for
den enkelte underviser. Så hvordan er det man ligesom skalerer noget op der på den
anden side er meget er meget autonomt også. Men altså noget man også kan lægge sig
op af det er jo den der, øhh den lille røde bog der, der er lavet til alle RUC studerende, der
har at gøre med projektarbejdet og PPL og sådan noget project based learning, og så se
hvad er det egentlig at… det er ligesom om, hvor der er nogle forskere på RUC der
prøver at kondensere hvad er det egentlig RUC arbejdet består i projekt arbejdet. Så, så
hvis man ligesom prøver at tage nogle af ingredienserne fra den manual med ind i
Thirdroom, og det tror jeg det har man allerede gjort, så står man stærkt. Omvendt skal
man passe på med at lave en produkt der er så specifikt, det var det vi talte om
allerførst, at det ligesom ikke kan skaleres ud af RUC. Altså, så det kan godt være at
sige… nu har vi bare det perfekte software der passer til RUC, men KU og universitetet i
London de synes ikke det virker for dem. For er simpelthen for meget, for meget RUC
øhh historie inde i det her.

Stefan: Ja. Interessant. Øhm, nu har jeg allerede lavet en plan over hvem jeg vil
interviewe og sådan noget men jeg er sikker på, eller jeg kunne forestille mig at, at du
måske kunne øhh foreslå øhh nogle i den her kontekst på RUC.

Søren: Ja.
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Stefan: Jeg kan sige at rektor inviterer jeg her i dag til engang i næste uge, eller eventuelt
ugen efter.

Søren: Ja.

Stefan: Og så øhh er det Joanna nede fra biblioteket af, biblioteksleder, jeg har fået
anbefalet af Alfred. Øhhh Jeppe fra Thirdroom skal jeg også ha, jeg har snakket med ham
men skal også lige have et kort interview. Øhh så det…

Søren: Du har allerede haft Hans.

Stefan: Jeg har haft Hans, øhh og jeg vil også, jeg skal også ha fingre i også både IMT
studerende og uden for IMT. Så jeg har sådan paletten rimelig fuld men er det noget i
den kontekst der dukker op hvor du tænker, du skal, du bliver simpelthen lige nødt til at
vende med, med…

Søren: Jeg tænker på, altså det ene er jo sådan at sige at hvis det er sådan en helt bottom
up, der er det jo faktisk, der er Jeppe… men altså der er nogle af de studerende der
prøver at arbejde med det. Altså virkelig få deres kortlagt der hvor, hvor de ser de
styrker og svagheder i det. Og så er der huskoordinator niveauet, det er jo sådan ligesom
under. Det er over, der er xxx og så har du vejleder niveauet, så har du huskoordinator
niveauet og så har du Hans’s niveau, som er cheferne for bacheloruddannelserne. Ham
der der hedder Niels Møller, som er chef for hvad skal man sige den humanistiske
bacheloruddannelse, han kender ikke rigtig til det her værktøj så meget i nu, så ham skal
man også fortælle noget om. Men det er jo spændende at se hvordan man kunne rulle
det ud på hele hum området, som egentlig er RUC’s største område.

Stefan: Så du siger øhh studerende, vejledere og så hus koordinatorer og hvad var det
næste lag i pyramiden der?

Søren: Ja det var det der med chefen for alle hus koordinatorer og vejledere, det er Hans,
bare over på det andet område. Så det er studienævnsformanden, studielederen på den
humanistisk teknologiske bacheloruddannelse, studielederen på den humanistiske
bacheloruddannelse, studielederen på samfundsfags, altså det er det niveau der. Så det
kan man sige det er nummer 4. niveau. Så kan man sige over det så er der Peter Kjær og
Hanne Leth der er egentlig, som er det det, som er det 5. niveau. De studerende,
vejledere, hus koordinatorer, chefen for hele bacheloruddannelsen. Dekan som er, i det
her tilfælde der tror jeg der vi har fået en ny en nede på IMT. Ham bør du tale med. Øhh
han kommer inde fra KU, du kan også bare introducere ham lidt for Thirdroom. Så det,
jeg kan ikke huske navnet på ham men dekanen for IMT. Og det er institut for
mennesker og teknologi. Det er det humtekkerne er på. Så kan man sige over det der er
Peter Kjær som kender systemet rimelig godt, som Alfred havde møde med, og så Hanne
Leth. Det er prorektor og rektor. Og jeg siger ikke at du behøver at have alle sammen
men, du behøver hellere ikke alle vejledere, men at du måske har 1 til 2 vejledere, og så
også fra hus koordinatorerne der behøver du heller ikke ha alle men kan du tage sådan
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en, det er også fedt nok at ha sådan en som Jesper Simonsen, der jo så er fra datalogi og
få lidt hans vinkel eller som kender Thirdroom. Så han er huskoordinator, en der ved
noget om platformer og sådan noget. Og så kan du sige Hans ham har du. Men er hans
modpart over på det humanistiske område, som hedder Niels Møller. Og så kan du så
tage den nye dekan på IMT og så har du Hanne og så behøver du ikke flere.

Stefan: Mm, det er en god pointe med, det er en god pointe med øhh, med øh vejledere.
Den har jeg ikke rigtig øh den har ikke, den har jeg ikke indset før. Fordi de er jo en stor
spiller i, og forhåbentlig gerne vil træde ind i og foretage vejledning over Thirdroom,
fordi at det kan jo blive 1000 gange mere sexset end det shit der foregår nu altså.

Søren: Ja det, altså at der er en bedre ligesom, nogle kan jeg ikke huske hvad de
studerende har afleveret til mig for 2 gange siden. Altså at vedkommende altså, både kan
gå ind og, altså hvad vil, altså det spørgsmål, hvordan skal, hvad skal Thirdroom kunne
for at gøre din vejledning mere smidig, lidt lettere.

Stefan: Ja.

Søren: Det det med at du ligesom har en historik og så videre, så det er det man spørger
om, det skal også ligesom være at sige, både om de har kendskab til det men hvad er det
der egentlig, hvis vi nu tænker Thirdroom væk, hvad kunne så gøre vejledningen lettere
for dig. Er der noget vi kunne, okay det kan det eller også kan man så udarbejde det…

Stefan: Så, så…

Søren: Øh Hans er jo så interesseret i det her med porteføljer, jamen hvad er det egentlig
han er optaget af at noget det kan også videre. Så det man spørger om skal man også, det
skal være, lige tænke igennem hvordan er det, det kan feede ind i hele den her iterative
process med at udvikle Thirdroom til at blive et rigtig, endnu bedre værktøj.

Stefan: Så det, det spørgsmål det her det er, og så kan man sige biiip, får ud af det. Og det
kan man så sætte både på studerende og på vejledere og på…

Søren: Ja lige præcis.
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