
2021.04.09 Sofie Camilla Nielsen (RUC, IMT ‘Studerende
årgang 2018’) og Lucas Kolding (RUC, IMT ‘Studerende
årgang 2018’)

Stefan: Først lad jeg gerne høre hvilken årgang i startede på, i øhm på IMT, og hvornår i
husker første gang at i løb ind Thirdroom?

Lucas: Øhh hvornår fanden var det vi startede, jeg startede den ja 1. september tror jeg,
18 (2018) tror jeg, det var. Og Thirdroom kom rimelig hurtigt som et koncept man hørte
om, men ikke brugte i starten, lige ad det blev introduceret der i begyndelsen. Og første
bekendtskab, sådan rent fysisk med, det var så ja jeg tror   det var andet semester, hvor
det blev sådan et krav til projektet, at det skulle oprettes i Thirdroom og løbende
opdateret, som led i det der evaluering og midtvejsevaluering, øh og lignende.

Sofie: Ja, det er jo meget det samme for mig. Det er fuldstændigt det sammen som mig.
Jeg startede også på Humtek i 17 (2017) og brugte Thirdroom for første gang på mit
andet semesterprojekt.

Stefan: Så du startede i 17 og allerede i 17 i, på 2 semester der...

Sofie: Ja der har vi så været henne i 18 ikke, når det er blevet 2. semester, har vi ikke
det?

Stefan: Ja. okay yes. Men du startede et år tidligere end Lucas, det er det du siger ik?

Sofie: Nej undskyld, altså vi startede samme år.

Stefan: Okay, så du startede i 18 også så det er, okay.

Sofie: Ja, det er rigtigt. 18 startede jeg.

Stefan: Ok.

Sofie: Så blev det 19 før det var 2. semester ik.

Lucas: Jo.

Stefan: Så mit næste spørgsmål det er, hvor lang tid eller hvor lang tid tog det for jer at
komme i gang med Thirdroom, nu antager jeg at i kom i gang med det, og fik brugt det til
at lægge semesteropgaver ind. Og hvor mange semesteropgaver har i så fået lagt ind,
det er så det næste følge op spørgsmål.

Lucas: Så vidt jeg husker tog det ikke voldsom lang tid og komme i gang med. Øhh det
var sådan rimelig fint at bruge, det var intuitivt. Og jeg tror,   jeg brugte det så lang tid
man skulle. Altså lige så  længe det var obligatorisk fordi jeg ikke, altså jeg følte ikke
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rigtig  det gav noget ekstra for vores arbejdsproces og havde tingene derinde. Det gav
ikke noget ekstra. Det var egentlig bare et ekstra skridt man lige skulle hen over for at
komme videre.

Stefan: Men nu siger du så hvor langt man skulle, hvor langt skulle man så?

Lucas: Det kan jeg faktisk ikke huske. 2 - 3 projekter måske.

Stefan: Hvornår vurderede du at man, at det ikke var nødvendigt længere?

Lucas: Da vi ikke blev bedt om længere.

Stefan: Okay, yes.

Sofie: Jamen jeg har jo lidt en anden historie. Fordi, altså jeg brugte det også på 2. og 3.
semester projekterne, fordi vi skulle. Og var nok en af dem der også var lidt modstander
af det, fordi det jo bare var endnu et sted man skulle uploade og endnu et skridt i. i hele
den der process med semesterprojekterne, som var lidt uoverskuelig dengang. Øhm
men så brugte jeg det faktisk igen på mit 4. semester har det så været sådan helt
frivilligt fordi jeg skrev projekt om Thirdroom. Og så blev vi ligesom i den process
opfordret til selv at bruge det værktøj, for ligesom at få sådan et firsthand impressions.
Øhm og der vil jeg sige, altså på 2. og 3. semester var oplevelsen markant dårligere, fordi
at altså der var vi ikke blevet introduceret ordentligt til hvad det egentlig kunne og hvad
det skulle, og hvorfor at det var vigtigt for os at bruge, eller sådan hvorfor det kunne
være relevant for os at bruge. Det var bare, ja et skridt i processen ikke, hvor at på det
her semester projekt der blev jeg så lidt mere, altså fik noget mere indsigt i sådan okay,
hvor mange  værktøjer er der egentlig lige på Thirdroom. Fordi der er faktisk mange
flere end man umiddelbart lærer at kende, når man får den der korte introduktion. Øhm
ja, så mit kendskab blev klart mere både positivt og, og mere relevant på en eller anden
måde, på 4. semester.

Stefan: Øhm hvor... den der motstand der var der til at starte med, kunne du prøve at
sætte nogle ord på den?

Sofie: Altså nu kan jeg kun snakke for mit eget vedkommende, og hvad jeg har sådan
hørt fra andre, men generelt så oplevede jeg faktisk et ret stor modstand mod
Thirdroom. Så sådan lige førstehåndsindtrykket, når vi fik det her oplæg var jo; Gud et
fedt system. Nej hvor kan det mange spændende ting, altså som de fortalte om. Og lige så
snart man så... sådan, altså det handler sikkert om at  det har været sådan tvungen
forandring  på en eller anden måde ik. At man, vi er blevet tvunget ved at skulle bruge
det, det var ikke et valg på en eller anden måde. Og så, så skaber det ofte noget
modstand,  at nu er det ikke egen fri vilje, nu er det noget du er nødt til at gøre ik, det
blive obligatorisk. Og så blev det bare til sådan en sur pligt på en eller anden måde fordi
det netop  var noget vi var tvunget til at gøre i en proces som i forvejen var sindssygt
forvirrende, fordi hvordan  skriver man lige et kæmpe stort projekt, når man aldrig har
prøvet det før og sådan noget. Så jeg tror, jeg   tror det var der den opstod den der sådan
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forvirring omkring jamen hvorfor er det vigtigt også at proppe ind i vores hoved lige nu,
på en eller anden måde..

Stefan: Hvis vi nu skal zoome ud til øhmm… fordi det er jo også den oplevelse jeg
genkender selv ik. Hvis vi nu skal zoome ud til, fordi at nu, her processen er jo nu at man
ønsker fra Thirdrooms side af at lave en push out fra Humtek og så startende over, højst
sandsynligt over til IKH ik, som den første institution hvor at man vil udvide til.  Og i den
kontekst så kunne det være interessant for mig at høre på baggrund af de der kritiske
punkter vi har talt om, så det kunne være interessant for mig at høre jeres overvejelser
om hvordan i ville foreslå at det skulle foregå over i IKH. Du ved herfra til agtigt, det vil
nok være med start efter sommerferien. Hvis det går som det skal ik. Hvad ville i foreslå
at være, fordi vi har snakke om... grundlæggende så er der blevet argumenteret lidt for
bottom up indtil videre. Det er ikke blevet sagt så meget om top down. Øhh den er blevet
beskrevet, top down processen er blevet beskrevet, top down processen har vi selv
oplevet lidt, og vi synes generelt ikke det var så en fedt oplevelse, men måske er den
nødvendig I don’t know. Jeg overlader spørgsmålet til jer, hvad tænker i?

Lucas: Ja øhh... jeg ved faktisk ikke hvad den bedste måde sådan at implementere det på,
ville det skulle være for de nye studerende der startede, eller, eller for dem der allerede
der allerede går der nu?

Stefan: Nej, det ville være fra, med det primære fokus på dem, der starter den 1.
semester øhm.

Lucas: Ja.

Stefan: Så vidt jeg ved, jeg ved ikke om det også vil være til de semestre der går der i
forvejen, men jeg tror jeg vil anbefale at fokusere primær energi på den bølge og få det
til at virke.

Lucas: Ja, så tror jeg,   jeg ville ha fokus på at det skulle være en ting fra starten af, som om
at det var naturligt at det skal du bare gøre. Det er en del af processen. At vi nåede at
prøve at det behøves man ikke 1. semester og så lige pludselig så skulle vi, bare fordi
Thirdroom var i en proces hvor nu ville de gerne pushe det ud.

Stefan: Ja.

Lucas: Øhmm… så ligesom sørge for at de studerende er helt med inde over, så som
Sofie sagde at det egentlig kan rigtig mange ting. Og få forklaret det og få lavet nogle
workshops, hvor de studerende får arbejdet med det og får lært alle de her ting. Så det
ligesom bliver en naturlig del af deres arbejdsproces, når de starter et projekt, at nårh ja
det skal vi også lige ind og gøre fordi det kunne jo egentlig nogle fede ting når vi er
kommet lidt senere hen i processen.

Sofie: Ja, det er jeg meget enig i. Så for det første så tænker jeg øhh, ja altså nu er det jo
ved at være nogle år tilbage, men som jeg husker det, så sidder jeg lidt tilbage med en
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følelse af sådan, at de fortalte en helt masse ting de kunne, men ikke rigtig satte det i
kontekst til, hvorfor det var relevant for os. Og det skal man måske ligesom starte med at
være meget eksplicit omkring. Sådan det her er et værktøj til jer. Det kan det her. Brug
det nu, fordi det er fandme smart agtigt. Og så øh, og så derfra at ligesom, som Lucas
også siger sådan, giv dem det ind med modermælken på en eller anden måde, altså fra
starten af bare fodre dem med selvfølgelig skal i bruge det. Og så måske altså, sådan helt
praktisk lave en eller anden form for minikursus eller som Lucas også nævner workshop
omkring hvordan bruger man det så. Fordi en ting er at de står og viser, aijj jeg har lavet
det her projekt og det var nemt, og se lige hvor hvor smart og sådan noget. En anden
ting er bare at sidde med det selv. Så det der med at rent faktisks få noget, ja altså få lov
til at sidde og arbejde med det og lege lidt med det og finde ud af hvordan det egentlig
virker, alt sammen og ikke kun sådan hvordan lægger du et flot billede ind og en lille
tekst til problemformulerings seminar, eller hvad det nu er. Men sådan hvad kan det
ellers?

Stefan: Ja, interessant vinkel det her med at forklare relevans for brugeren, for det er
også noget jeg hører jer efterlyse, at hvorfor er det jeg skal sidde og udfylde det her. Og
nårh det skal jeg ikke alligevel. Nå men så lader jeg da bare vær. Men så hører jeg jer
også foreslå, at til den nye bølge af studerende der bare det bare være, jamen selvfølgelig
skal vi det. Det skal man bare fra starten af. Man kunne jo overveje, det synes jeg er en
interessant tanke og gøre det obligatorisk fra et vist tidspunkt af, fordi at topledelsen er
jo med på denne her ide. Og så køre det frivilligt for alle andre. Og så sprede det via
succesen fra den der cutting line og så lade det være frivillige basis for resten. Det er en,
noget jeg vil skrive mig bag øret og prøve at overveje om det ikke skal med i min
konklusion faktisk. Så det var super interessant.

Sofie: En lille sidenote til det, øh fordi jeg har faktisk det sidste stykke tid, øhh ærget
mig lidt over, at jeg ikke har brugt det her Thirdroom mere nu, fordi nu er man ligesom
nået til sådan en proces hvor man skal søge noget kandidatuddannelse og måske vil man
gerne ud og, på et eller andet tidspunkt i sit studie og finde et studierelevant arbejde og
sådan noget, og der giver det bare skide god mening og kunne give dem et link til sådan
en side hvor du sådan, her læs om hvad jeg har arbejdet med. Se hvad jeg kan i praksis.
Fordi, som jeg har ladet for fortælle om sådan, nåh ja så har jeg arbejdet med
designprocesser og så har jeg lært om det der og sådan noget, men en anden ting er bare
at vise det. Og så læser de højst sandsynligvis ikke en rapport på 60 sider. Men så har de,
de kan i hvert fald hvis de får lyst.

Stefan: Men den side af, den side af Thirdroom er jo ret, er jo den mest udviklede del
faktisk ik. Du har CV delen, du har projektstyrings delen og så har du kontakt til
omverden delen.

Sofie: Lige præcis.

Stefan: Og den mest udviklede er jo faktisk CV  delen, så det er jo ret praktisk. Der hvor
den så halter det er det her med jamen hvad kunne der ellers være i det for brugeren ik.
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Hvad vi lige vil tale om, når vi snakker spredning  på frivillig basis, så stiller brugeren
det spørgsmål: “Øhh what’s in it for me? Jeg skal ligge noget energi i det her, får jeg et
tilsvarende output ud?” Og lige nu så er det sådan lidt naaarh, jooo på CV området  gør
det. Men på sådan noget som studiejobs siden som du lige nævnte der, der er der jo
kæmpe potentiale ik, som ikke bliver tappet ind i endnu. Øhmm...

Sofie: Jo men, og jeg tænker der er flere ting i det ik, fordi jeg sidder også med korslagte
arme i starten og tænkte nej det her lorte projekt jeg har skrevet på 1. og 2. semester,
som jeg helst aldrig åbner igen, fordi jeg vidste jo ikke hvad jeg lavede agtigt. Det har
man jo heller ikke måske lyst til at vise virksomheder eller eller potentielle
arbejdsgivere or whatever. Øhm så, så det tror jeg også er en modstand i et vist omfang
ik. At sådan når du ikke ved 100 procent om det du laver er godt, hvorfor så gøre det...
gøre en det ....

Lucas: De projekter vi skrev på vores basis kurser, som ikke egentlig er relevante for den
studieretning man har valgt efterfølgende, så hvorfor skal arbejdsgiveren se det.

Sofie: Præcis.

Stefan: Men du kan man jo sige det styrer man jo sådan set selv. Jeg har jo for eksempel
været i den situation at jeg har skrevet en opgave i informatik, hvor vi har lavet sådan en
confidentiality agreement. Så der har jeg så valgt at lægge opgaven ind men ikke selve
opgaven. Så alt det andet agtigt eller, jeg brugte ikke timeline på det tidspunkt rigtigt så
det mangler også lidt. Men resten er ligesom fyldt i og så selve rapporten den er bare
ikke tilgængelig ik. Og hvis jeg skulle sådan lave andre oprydninger så ville det være nok
måske lige og fjerne adgang til 3. semester også, fordi det var en total crap opgave, som
jeg ikke er så stolt over. Men det er sådan lidt, det er også lidt sjovt ik at den er der ik,
fordi så kan man se progression ik altså. Man forstår jo, jeg vidste jo godt at de vi lavede
sådan noget statistisk arbejde i den rapport, som for eksempel kalde en tre fjerdedele
for 75 procent ik, af de  interviewede så vidste jeg jo godt at den, den er jo ikke vel.  Og
det blev jo også påpeget til eksamen ik. Men det var da en erfaring, det var da meget
sjovt. Anywho, vi har stadig lige, hvad siger den… øh vi har stadig lige 7 minutter til hvis
vi kan klemme den op til de 20 der. Lad os se hvad der sker. Øhm så, så vi har snakket
om det her med  at prøve at implementere til, i IKH, og i foreslår at det skal være ret
stramt implementeret, fra en eller anden, fra et tidspunkt af. Og så hører jeg jer også tale
om det her med frivillig spredning måske som, til resten, så måske som antidote til vores
egen oplevelse, som har været sådan lidt… altså for vi har jo, vi har jo lige været på
grænsen til at ramme det efter vi er startet ik. Alle andre efter os de har jo oplevet det
som noget der var der. Og jeg har lagt mærke til, jeg har været inde og på en masse
porteføljer og jeg kan se at for vores årgang der stopper de typisk ved 2. semester. Eller
måske 3. semester agtigt ik.

Lucas: Jo.
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Stefan: Så, så det synes jeg er en interessant øhh analyse eller forslag til hvordan man
kunne, fordi det jeg egentlig graven efter et eller andet sted det er jo  hvordan kan vi
lære af den, de issues der har været over i Humtek huset, til den videre proces. For det
ville være en katastrofe hvis det på lignende måde tog 2 - 3 år, øhh for de andre
institutter også at vænne sig til programmet. Det ville bare være sådan suuuper fucking
ærgerligt og nedtur og unødvendigt og we are not going there.

Lucas: Men hvad med de Humtek studerende der startede efter os, altså hvordan er det
kommet ind for dem?

Stefan: Jamen det, dem har jeg jo faktisk ikke interviewet nogen af endnu, det mangler
jeg jo. Jeg skal jo have sammenligning mellem øhh dem som, og så i 2020, jeg har ikke
lige fanget nogen endnu. Men det skal jeg nok. Så har jeg været rundt om de øhh om en
som øh ikke er en IMT tilknyttet og jeg prøver at se om jeg kan fange en til, lige som for,
som jeg har introduceret til Thirdroom, ligesom for at øhmm få deres perspektiv på, nå
findes det her interessant. Og hvorfor har vi det ikke. Og hvordan kunne jeg, hvis det
skulle dukke op herovre, hvordan kunne jeg så forestille mig at det ville være smartest
og sådan noget. Så jeg forestiller mig sådan forskellige...

Lucas: Ja.

Stefan: Ja men hele det der materiale har i adgang til via backstage, for der kan I se hele
interviewet rækken derop af og klikke på sådan en du ved lille lydfils link der, og så siger
den khhhssss… og så taler Darth Vader igennem masken. Lige på nær interviewet med
Søren Riss der beklager jeg at lydkvaliteten den er så bedræveligt lav, men man kan høre
det du ved. I dark chamber og høretelefoner kan man godt haha. Jamen øhh jeg tror ikke
jeg kan squeeze mere, eller jeg kan godt men øhmm… det ville være hvis i  hadede noget
i havde lyst til at tilføje noget de sidste 4 minutter. Noget som jeg ikke har, har prøvet at
trække ud af jer eller noget som i føler er relevant at tilføje.

Lucas: Jeg har ikke noget.

Sofie: Nej, jeg ved heller ikke lige hvad det skulle være.

Stefan: Jo måske lige et sidste afsluttende spørgsmål. Hvad jeres nuværende relation til
Thirdroom, lige nu og her agtigt?

Lucas: Jeg har ikke noget relation tror jeg.

Sofie: Det vil du ikke vide tror jeg.

Stefan: Okay, non relation ja og non defined på nummer 2 eller?

Sofie: Øhh nej altså. Jeg blev jo sådan lidt halv glad for at bruge det på 4. semester.  Og så
var det ligesom om, altså på 5. semester der skrev jeg så projekt med 2 der ikke kommer
fra Humtek, så der skrev vi den på tværs af de her fakulteter. Og det satte en meget
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naturlig stopper for at bruge det igen. Eller sådan tror jeg. De kendte jo ikke til det så ja
så var det bare the end of era agtig haha. Jeg har ikke pillet ved Thirdroom siden.

Stefan: Nej okay, interessant. Øhh..

Sofie: Men jeg har måske, jeg har faktisk lige brugt det i forbindelse med en
jobansøgning halløj

Stefan: Ok.

Sofie: Ja, og det var jo fordi efter, altså det er sådan et studenterjob så de efterspurgte
ligesom hvilke faglige kompetencer har du opnået inden for det felt der ligesomer
interessant for os øhmm. Og så har de fået et link på det jeg har lavet ik.

Stefan: Det er lidt interessant ik, kan man sige, at den del jeg siger er mest udviklet, det
er den del du har benyttet dig af  for relativt nyligt og ellers ikke, på grund af at de andre
kommer fra de andre huse. Du overvejede ikke at introducere det for dem dengang som
et styringsværktøj i fem oggg…

Sofie: Så har det været meget kort og meget indledende. Altså så har jeg tænkt, lige da vi
startede på projektet hmm kunne det lige være smart at bruge det her igen, fordi det
virkede faktisk meget godt sidst. Og så er det en tanke der er skubbet fra igen fordi...

Stefan: Yes, ud af alle de andre spørgsmål der er dukket op, ja jeg forstår.

Sofie: Ja men det kunne jeg sagtens have gjort. Altså hvis man havde taget sig tiden til
det.

Stefan: Ja. Jeg har prøvet også kan man sige at implementere, jeg har jo oprettet for alle
fagene i det her semester, der har jeg  hvor jeg har oprettet, øhh der har jeg oprettet
opgaver, øhh altså Thirdroom projekter ik. Og prøvede ligesom at pushe dem i trådene
til dem og prøvet og sige: “Nåh hej skal vi arbejde sammen”. Og det har jeg så lavet i
‘Functional programming’ (kursus på RUC 6. semester). Og øhh jeg har øhh med nogle af
  de andre jeg har interviewede der har jeg ligesom oprettet det for at de skal kunne se
det og inviteret dem til noget og sådan noget. Men jeg er stadigvæk lidt på bagkant i
forhold til at jeg producerer mit materiale timeline lidt efterfølgende. Men jeg, i min
semester opgave eller i min, i det projekt her, som det her interviewet omhandler, der
prøver jeg at bruge toolet som et bevidst tool. Altså timeline sådan så at det ikke bare
bliver præsentation men at det også former mit  planlægning og design af opgaven, fordi
man har valgt kun, altså et maksimalt nedslag på 6 nedslag på timeline gør at du skal
tænke over hvordan du benytter dig af dem ik.

Lucas: Jo.

Stefan: Og når i kommer ind på backstage her når, hvis i vil kigge på  interview
materialet, så vil i se at der er en præsentation af et, et storyboard til øhmm, årh shit nu
er jeg gået over tiden, et storyboard til øhh til de forskellige videoer, som jeg har
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forberedt tekst og sagt det her er min intention. Og den første skal produceres her snart
forhåbentlig i weekenden.  Fordi jeg har allerede lavet den første hvor jeg siger: “Hej min
afgrænsning er sådan her”.  Men den skal lige slettes. Det var bare sådan en du ved så
der var noget. Og så skal den erstatte med den første som er: “Hej det er mig”. Og så
nummer 2 det er introduktion til interview træet, så der er sådan alle de mennesker jeg
har interviewet og øhh ja.
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