
210404 Simon Stensgaard (RUC, IKH ‘Studerende årgang
2018’)
Stefan: Så først så kunne jeg godt lige tænke mig at stille dig spørgsmålet, hvilket hus du
studerer i, og hvilken forhåndskendskab du har haft til Thirdroom, før denne her
semester?

Simon: Øhm ja,  jeg studerer i Humbach huset. Mere præcist så er det 44 og 3. Og øh…
før at du forklarede mig om Thirdroom, da kendte jeg sådan set ikke til dens deciderede
eksistens. Det er aldrig, jeg har aldrig hørt om det før, og jeg aldrig hørt om andre
studerende omtale sådan en fælles... forum på RUC sådan set. Jeg har, jeg vidste slet ikke
at det eksisterede, hvis jeg skal være helt ærlig.

Stefan: Ja, det er også et udmærket svar. Øhm så det næste spørgsmål er, hvordan har din
oplevelse med Thirdroom været indtil videre?

Simon: Jo altså nu jeg har jeg jo kun arbejdet med det sådan, sådan hvad hedder det lidt
øhm, hvad kan man kalde det, jeg har ikke arbejdet med det særligt meget, og jeg har jo
heller ikke været inde på det særligt meget. Men jeg vil ærligt talt indrømme, altså jeg
synes det er et øh, jeg synes det er et godt koncept, som man kan følge med, men også at
du kan snakke med din projektgruppe, og sådan noget. Hvis det nærmest er lektier også
der kan lægges op omkring dit bachelorprojekt. Og jeg synes også det er meget smart at
det fungerer sådan, du forklarede sidste gang at det fungerer lidt sådan som et online CV
også, hvor du kan kigge igennem dine gamle projekter, men også hvor udefrakommende
parter, de kan komme ind og se hvordan dine projekter har udformet sig. Det eneste er
det var at, som vi engang også snakkede om, at jeg synes det er meget øhmm, jeg synes
det er svært at komme ind i  uden en, uden en der allerede er indopereret i selve
Thirdroom, det er ligesom er der til at forklare dig, hvordan du benytter dig af det. Og
jeg synes   der er mange mange forskellige hvad hedder det sådan, ja som sagt du siger
backstage og sådan noget. Det ligger ikke implicit i hvad der egentligt sådan er
indbefattet i backstage eller hvad du kan bruge det til. Det er sådan lidt, du skal have en
der allerede er inde i selve Thirdroom, for at ligesom at forklare dig hvordan du benytter
dig af de forskellige dele til og..

Stefan: Huh, så du føler lidt at du mangler en eller anden form for sådan oversigt eller
beskrivelse af hvad mulighederne er, eller noget i den dur der eller?

Simon: Ja, måske eller måske øhh, det ved du også når du laver sådan første udkast til
forskellige, til forskellige hjemmesider, så er det jo det som man kalder for et meget, et
basis udkast, hvor det er meget dumbed down. Det er meget, altså det er meget hvad vil
man kalde det, simplistics. Og jeg føler lidt at Thirdroom den går lidt efter det der, det er
ikke ligeså simplistic som man ser det med basis udgaven af andre hjemmesider jeg har
været på. Jeg synes det er lidt mere sådan indforstået. Og det kan jeg selvfølgelig også
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godt se når det er til studerende, som allerede er inde over, sådan noget som for
eksempel Teams og sådan noget. Så kan jeg godt se, at det behøves ikke at være lige så
simplistic, men det kunne da være dejligt for dem der ligesom kommer udefra, og det
er... fordi jeg havde bare selv svært ved at navigere rundt på hjemmesiden og sådan
noget, og vide hvad de forskellige ting de egentligt blev benyttet til, det var bare lidt det.

Stefan: Så noget tydeligere kommunikation. Nogle pop up vinduer, der ville poppe op og
forklare en hvor man er eller something, et eller andet beskrivende øhh…

Simon: Ja for eksempel det der pop up, du siger, fordi nu ved jeg nu har jeg brugt... der er
jo den app der hedder Duolingo, hvor du kan lære sprog på, det var der jo også i
begyndelsen af Duolingo hvor der decideret, der kom der pop ups hele tiden, når du
kom ind på noget nyt, hvor det ligesom forklarede dig det gør denne her knap eller det
betyder det her. Og altså det kan jeg huske fordi jeg havde også meget svært ved at bruge
den i starten, men det hjalp sindssygt meget til ligesom at finde ud af, hvordan du
egentlig navigerer rundt på hjemmesiden generelt.

Stefan: Interessant. Øhhh ja og de der processer med at informere brugerne løbende, på
en eller anden intuitiv måde,  bliver jo bedre og bedre. Så det er virkelig et interessant
område.

Simon: Ja det er godt at høre ihvertfald.

Stefan: Hum… jeg hørte ikke det sidste.

Simon: Hvad?

Stefan: Jeg hørte ikke det sidste.

Simon: Nej jeg sagde bare at det er godt at høre, at det udvikler sig stille og roligt jo.

Stefan: Ja men det ser man jo også når man benytter, som du selv nævner, når du
benytter nye apps øhh, så ser man lige pludselig nye variationer af det her intuitive
kommunikations øhh, du ved system. Og så ser man årh kan man gøre det sådan her, nåh
wow endnu bedre endnu bedre altså. Så som bruger synes jeg også at vi ligesom oplever,
igen og igen, nyere og bedre versioner af det ik.

Simon: Ja, men det er også, der er for eksempel, ja de her interview du er i gang med at
lave, det er jo også en god hvad det nu hedder måde at få lidt af det der man kalder
kundefeedback på. Du får nogen, der har benyttet sig af det, hvad synes de egentlig om
det. Hvordan synes de at det kan gøres bedre, hvordan synes de at det kan gøres mere
simpelt eller mere kompliceret eller sådan noget. Hvordan benytter man det bedre.
Altså det er jo altid godt at få på et eller andet tidspunkt. Og nu ved jeg ikke engang hvor
lang tid Thirdroom de har været ?...

2

https://www.duolingo.com/


Stefan: Øhh de har været kørende siden 18 agtigt, 17-18 stykker.

Simon: Nå, det er squ egentlig lang tid så.

Stefan: Ja, men det er kun så over i øhh i IMT eller mere specifikt Humtek huset, der har
været operative.

Simon: Hmm det virker da bare lidt underligt for… jeg kan godt se man havde som sagt
meritten i at hele grundlaget for at benytte sig af Thirdroom. Men jeg synes da bare at
det er underligt at den ikke også benyttes for eksempel i Humbach huset eller i andre
huse, fordi jeg kan da se at der er mange fordele ved at benytte sig af det. Det er en god,
altså som sagt det er bare et godt at CV, men også at du kan kigge på dine andre
projekter, og du kan… man har jo øhhh, strukturere lektier og sådan noget det ville da
være ekstremt benyttelses værdigt, også i de andre huse.

Stefan: Øhm, ja men jeg er enig, men det er jo sådan noget vi lige skal prøve at snakke
om i det næste spørgsmål her. Øhm og det næste spørgsmål der kommer det er hvordan
er indstillingen generelt til nyt IT og digital platforme i øhh dit hus? Hvis du kan prøve at
give sådan en generel beskrivelse af stemningen, hvad det angår?

Simon: Mmm ja altså nu ved jeg, nu jeg kan for selvfølgelig ikke tale så meget for andres
måder, fordi det er, det er meget forskellige, nu kan jeg jo selvfølgelig ikke snakke sådan
helt vildt meget for de andres vegne, fordi det er, det er jo meget forskelligt. Men vi kan
da prøve at generalisere det lidt ned. Altså jeg kan huske i starten for eksempel, hvor vi
skulle introduceres til nye hvad det nu hedder  platforme, for eksempel bare sådan
Teams, hvor vi fik at vide at det var den der var hoved hvad det nu hedder, den der var
hoved delings side for RUC og den skulle vi benytte os af igennem vores projekt proces.
Og der var det sådan at alle var, vi benytter os bare af docs i stedet for og så til allersidst
der ligger vi det lige ind i Teams, fordi vi gider sku ikke til at lære en ny, lærer en ny hvad
hedder en ny delings hjemmeside. Vi gider ikke til at lære al den processer den har, og
alle funktionaliteten. Men når du kigger på det så var Teams jo... dem der begynder at
benytte sig af det, det var meget bedre sådan set i, sådan i starten af, inden faktisk docs,
fordi vi også havde mulighed for at snakke sammen. Vi kunne lægge, hvad det nu hedder
lektier og alt muligt. Så det var sådan lidt at folk de var sådan lidt hesitant til at skulle
lære noget nyt, men når det kom til det stykket så var det faktisk meget bedre end, i den
sidste ende jo.

Stefan: Uhum.

Simon: Men ellers så vil jeg ikke sige altså, for ellers over humbach huset der er der jo
ikke sådan decideret mange altså der er RUC mail og Moodle og sådan noget. Men det er
jo mere hvad man vil kalde for nødvendigheder. De er jo hvad det nu hedder
obligatoriske, vi kan ikke rigtig benytte os,  uden det. Og ellers så har vi ikke fået af vide
sådan andre deciderede faktisk hjemmesider eller hvordan kommunikations værktøj,
informations værktøj vi kan benytte os af i Humbach huset. Det er bare mere eller
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mindre Teams og så resten, det kan i ligesom selv finde ud af hvad i selv har prøvet før, i
forhold til andre. Men jeg kan bare huske at Teams der var der meget, hvorfor skal vi
egentlig benytte os af det der, når det er et perfekt værktøj som docs, der kan gøre
præcis det samme. Og vi alle sammen kender til, så vi ikke skal indlære noget ny...

Stefan: Så, så der kommer du med en case beskrivelse med sådan et, hvad man ville
kunne kalde digital modstand.

Simon: Ja, det virkede bare lidt overflødigt, at vi skulle lære et helt nyt program, når vi
allerede mere eller mindre alle sammen kender et program der kan gøre præcis de
samme,  præcis de samme processer har præcis de samme værktøjer til, som vi allerede
har inkorporeret i vores dagligdag, vi jo allerede benytter os af jo.

Stefan: ja Jeg forstår. Øhh jo så nu skyder jeg lige et ekstra spørgsmål ind her som du
kom op med faktisk og det er det her med jamen, eller det er sådan lidt en drejning af
det du sagde før. Hvis, der er jo planer om at øhh, der er i gang med at lave planer lige nu
om at udvide Thirdroom fra Humtek huset og så ud til resten af IMT og så yderligere
nogle andre institutter sådan så det ligesom spreder ud ik.

Simon: Ja.

Stefan: Og så siger du hvorfor, hvordan kan det være at vi ikke bruger det over i dit hus.
Øhm men det jeg vil stille dig af spørgsmål det er, hvis man nu, nu når det er, den her
kommer, når Thirdroom bliver spredt ud, hvilken strategi kunne du forestille dig være
bedst til implementere det her…  nu du sammenligner med din case med Thirdroom, i
fik at vide at i skal bruge Thirdroom sådan er det bla bla bla, hvis man forestiller sig en
lignende rulle med, eller med Moodle. Hvis man sammenligner Moodle og en lignende
rulle med Thirdroom,  hvordan tror du det vil egne sig bedst i dit hus?

Simon: Jamen altså en god proces og få implementeret Thirdroom det ville jo være
allerede i vores rus periode måske.  Fordi jeg ved i hvertfald at i rus-perioden der fik vi
jo fortalt en hel masse forskellige,  RUC mail,  Moodle, Study RUC, Teams og alle de her
forskellige informations værktøjer, psykologiske værktøjer, som vi kan benytte os af
igennem vores, hele vores studenter hvad hedder det, hele vores  studerende år studie
semestre. Og det ville være meget fint måske lige bare også at smide den ind der
ihvertfald, i miksen der.  Forklare, der er jo egentlig også det her, hvad hedder det,
teknologiske værktøj, der kan gøre jeres semester grupper sådan meget nemmere. Det
kan hjælpe jer til jeres studieprojekter og sådan noget, kigge tilbage på dem. Bare få det
ihvertfald inkorporeret så det er meget tydeligt, så vi alle sammen ved det. Og måske
også decideret få en ud fra Humtek huset, som måske har designet det eller sådan noget,
så der er en at snakke med også, i sådan en lille præsentation. Fordi det ved jeg også, på
1. år i rus perioden, der var der jo masser de her små forskellige hvad hedder det oplæg
fra forskellige, om hvad det nu hedder IT, hvordan man benyttede sig af Moodle. Så var
det meget passende at der også kom en ud fra… altså Humtek huset og lige forklarede
stille og roligt omkring Thirdroom og hvordan det egentlig kunne benyttes og hjælpe os
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i, igennem vores projekt process. Fordi så jeg føler jeg, på en eller anden, der er nok
nogen der synes det er en ekstremt smart ide, vi benytter os af det. Og så er det jo altid
nogen der ikke vil synes, at det har jeg ikke brug for eller sådan noget. Men det er meget
fint at få inkorporeret bare i nogle få studerende som så tager det med videre og ligesom
spreder det videre til andre også. Så jeg føler den allermest optimale proces, det vil bare
at informere dem. Implementere hvad det nu hedder i rus-perioden, hvor man får
Humtek huset ud og snakke med, til de forskellige huse. Give dem et generelt
gennemgang af hvad man kan benytte sig af… hvad de positive aspekter er ved det. Så
og simpelthen ligesom håbe på at det tager fat. For jeg tror heller ikke, du kan heller ikke
forcere folk, hvad hedder det til at benytte sig af det. Det er jo meget, sådan hvad hedder
det, enten kan du lide det eller også kan du ikke lide det. Tænker jeg lidt.

Stefan: Så, så dit forslag er grundlæggende en bottom up. Altså man introducerer det og
så håber man på at det vokser på folk. Er det dit øhh…

Simon: Ja, fordi jeg ved squ ikke hvordan man eller skal introducere det. Fordi vi har jo
også oplevet  meget at der er, jeg ved ikke hvad man vil kalde det, voluntari hvad er det
nu det hedder det øhh?

Stefan: Frivilligt.

Simon:  Der er de her selvvalgte, hvad hedder det forelæsninger og sådan noget og
seminarer og sådan noget man kan gå til, på RUC. Der kunne det også meget vel være for
eksempel et seminar omkring Thirdroom, men problemet det er bare, hvor mange
kommer til sådan. Det fluktuerer jo ekstremt meget på RUC, alt efter hvad folk
interesserer sig for. Jeg tror det bedste ville være bare at   introducere det på husene og få
en ud og forklare om hvordan, hvorfor det er optimalt er, altså som du siger en bottom
up, og så håbe på at det stille og roligt begynder at sætte sig fast i de forskellige huse.

Stefan: Mmm, uhum.  Så springer vi lidt til den visionære del. Øhh hvad synes du
umiddelbart øhh der mangler i Thirdroom, i den form du har oplevet det. Hvis du sådan
frit kunne tænke ahh jeg kunne egentligt godt tænke mig...?

Simon: Hmm... ja det har jeg squ ikke rigtig tænkt over fordi at, altså jeg var egentlig,  jeg
ville egentlig spørge dig, hvad der er Thirdrooms generelle, hvad er sådan dens
overordnede øh hvad hedder det funktion. Altså hvad er den designet til at skulle være...

Stefan: Optime videns skabelse og vidensdeling.

Simon: Mm okay. Ja ud fra det, altså jeg… man kunne måske gøre den så til en øhh. Altså
man kunne godt dele dokumenter og sådan noget med andre, kunne man ikke det?

Stefan: Jo jo, digitalt kan man jo i princippet lave hvad man har lyst så…

Simon: Ja men, det er jo meget med projekter synes jeg. Det kunne være at man måske
også kunne designe den til at øhh, hvad hedder det, øhh hvad hedder de forskellige farve
moduler. Man kunne måske designe den så man kunne dele noter eller sådan noget med
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de forskellige farve moduler, så deler man dem med alle, indenfor alle de hvad hedder
det der er med inden for det farve modul.     Så kunne du dele noter, du kunne dele
generel viden. Hvis du siger at formålet det er sådan optimering af vidensdeling, så ville
det jo egentlig være fint nok også ligesom inkorporere farve moduler inden for de
forskellige huse. Så kan du for eksempel måske melde sig ind i det hus du er en del af, 44
3, og så kunne man ligesom derinde kunne lægge sine noter op eller man kunne ha
generelle spørgsmål, til de forskellige fagmodul kurser. Ligesom for at, som du siger,
optimere med den her vidensdeling bedre.

Stefan: Har du været inde i den funktion der hedder backstage?

Simon: Ja lige kort. Kan du gøre det der inde der?

Stefan: Ja der er, det er ligesom tanken at dem der har tilmeldt projektet, de derinde kan
dele noter i et super simplistic Kanban board, med en kolonne kan man sige ik.

Simon: Nårh ja men det er, der er jo som sagt i forhold til projektet.

Stefan: Ja, det er i forhold til det projekt der er oprettet, så ville man kunne hvis det var
lave et, oprette et projekt for kurser, ligesom jeg har oprettet et projekt for det kursus vi
deltager i sammen. Øh og der kunne man kommunikere inde i back stagen der og dele
noter og dele links og what ever.

Simon:  Mm okay, men altså jeg synes ihvertfald, måske, jamen nu siger du sådan bare
meget med  projekter igen. Det kunne måske faktisk være en god ide at lave en funktion,
for et helt hus, hvor du simpelthen siger det er 44 3 huset. Så kan der være under
segmenter, de forskellige fagmodul kuser. Så kan du melde dig ind i, og så kan du ligesom
dele generelle hvad er det nu det hedder, du kan dele generelle noter, du kan dele
generelle overvejelser eller optagelser og sådan noget.

Stefan: Sådan lidt ligesom nogle Teams kanaler agtigt, vi har?

Simon: Ja, faktisk lidt som Teams, fordi jeg synes at funktionen på Teams er jo egentlig
meget pragmatisk. Altså den er jo ekstremt god til at man ligesom kan… ja du kan være
for eksempel i et hus, og så har du de forskellige farve moduler. Der kan du snakke og alt
sådan noget. Og du kan  lægge de forskellige noter op, så er det ligesom… det synes jeg
faktisk kunne være meget øhm, meget pragmatisk at man har tilgang til, hvordan
Thirdroom  kunne ændre sig lidt.

Stefan: Uhum. Nu kommer det sidste guld spørgsmål. Der prøver vi at skubbe the vision
even further.  Så vil jeg så høre dig om, hvis du kunne ønske dig, altså hvad som helst,
men det skal være studierelateret eller viden skabelses relateret, det er sådan lidt det
samme ik. Du kunne ønske dig hvad som helst, hvilke procedurer kunne du godt tænke
dig at Thirdroom ville understøtte som platform? Tænk helt frit inden for den ramme
der.

6



Simon: Uha ja det er egentlig, det er squ et godt spørgsmål. Med procedure så mener du
hvilke sådan teknologiske funktioner?

Stefan: Nej, nu kom jeg nok til at sige forkert, jeg mente i virkeligheden processer. Hvilke
processer i dit studieliv kunne du tænke dig, hvis du tænker helt frit ud af kassen, at
Thirdroom sagde yes man, det skal inkorporeres det der?

Simon: Uha ja det er et godt spørgsmål. Mmm. Ja spørgsmålet er jo hvilke processer der
sådan set, vi som studerende mangler nok i hele taget. Fordi jeg føler jo egentligt vi har,
vi har mulighed for at kommunikere med hinanden, igennem Teams. Og vi har
messenger og alt muligt. Vi har dokuments deling igennem vores, også igennem Teams
og docs og det hele. Oha ja præcis hvad… altså jeg ville måske synes at, generelt forum
for ens hus kunne være meget pragmatisk. Fordi jeg ved at vi har, vi har haft det, det
havde vi over i 44 3. Der havde vi en facebook gruppe selvfølgelig, hvor vores hus,  hvor
ligesom formålet med den det var hvis der var, øh ja  generelt hvad hedder det
udmeldinger fra huset, vores koordinatorer vores tutorer og sådan noget. Men det
mange gerne vil have, den også kunne benytte sig til, det var at man kunne dele
generelle sådan teoretiske spørgsmål.

Man kunne sætte sådan sætte seminarer op, der kom i vores hus. Så ligesom få folk til at
joine ind omkring det også. Man kunne dele noter eller hvis folk havde deciderede
spørgsmål til vores kurser og sådan noget. Simpelthen kunne man lægge det op der. Men
det blev det jo aldrig til fordi en facebookgruppe er lidt, en facebookgruppe det bliver
sådan lidt…

Stefan: Lidt flyvsk. Og lidt adskilt, lidt silkeagtigt fra resten og så videre.

Simon: Ja, og det, altså det kan jeg huske det snakkede vi nemlig også med vores
huskoordinator om. At vi ville gerne have en decideret, det behøver jo ikke være en
hjemmeside men et eller andet forum, der ligesom kun var for det teoretiske og for
viden og sådan noget for vores hus, i sådan rent studenter sammenhæng. Vi kunne
benytte os af og stille spørgsmål til. Vi skal ind i fagmodul kurser, lidt som vi snakkede
om med sidste spørgsmål.  For det ved jeg nemlig der var der sådan lidt, lidt hvad
hedder det, det var der lidt et ønske om i vores hus ihvertfald. Og det synes jeg bare ikke
der er nogen andre steder hvor vi decideret får det henne. Selvfølgelig har vi Moodle
hvor vi kan gå ind og smide noget meddelelser, inde under de forskellige fagmodul
kurser. Men igen, for det første ville vi ikke rigtig, mange gange bliver de ikke besvaret
fordi ja, hvordan vores fagmodul lektorer, de ikke rigtig kigger på dem. Men også bare
decideret vi vil gerne have en, decideret for vores hus, at de mennesker der er sammen i
det hus. Det kan jeg huske, det var der, det var der et lille ønske om i vores hus
ihvertfald, kan jeg huske. Så kunne måske være meget pragmatisk at få inkorporeret,
hvis det endelig var.

Stefan: ja, jamen øhh det er en rigtig god idé, og en af visionerne kan jeg jo nævne ved
Thirdroom, som jeg har forstået, det er jo netop at ikke bare at blive bedre, at RUC bliver
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bedre som samlet institut, til at generere viden, men også at man øh internt imellem
husene eller mellem husene kommunikerer bedre og arbejder bedre sammen og deler
mere viden og, på kryds og tværs og sådan noget ik. Fordi det er jo en af RUC’s, hvad skal
man ligesom sige øhh varemærker.  Så, så det er helt oplagt at prøve at understøtte den
proces digitalt.

Simon: Mm.

Stefan: Ja, ja.

Simon: Men ud over det, ikke lige på stående fod der kan jeg ikke lige komme i tanker
om nogle, sådan rent teknologiske processer, som vi decideret mangler noget af. For jeg
synes, ja igen når man har mulighederne som docs og Teams og messenger, altså  så
meget af det det er bare dækket ind på forhånd.

Stefan: Ja, ja.
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