
2021.04.12 Rebecca Busck Bregengård (Thirdroom
‘Studentermedhjælper’, IMT ‘Studerende årgang 2017’)

Del 1:

00:01 Stefan: Hvornår blev du første gang introduceret til platformen Thirdroom?

00:06 Rebecca: Yes som jeg husker det er det, har det været sommeren 2017 øhh under
gruppedannelsen på Humtek. På mit, har det så været, 3. semester? Hvor at jeg gik rundt.,
ligesom man gør til gruppedannelse og hørte om nogle for forskellige projekter og på det
tidspunkt der var Alfred lige blevet færdig med sin PH D og var vejleder på Humtek. Og så
snakke jeg faktisk lidt med en der hedder Jonas, som jeg havde skrevet projekt med tidligere og
kommer til at snakke lidt med Jeppe som jo så også har arbejdet på Thirdroom sammen med
mig. Og vi ender faktisk det der var dengang Media lab, Thirdroom gamle lokaler over i hus 4. og
Alfred introducerer os til Thirdroom faktisk, og begynder at fortælle om nogle af de her ideer og
hvorfor der er brug for det og sin Ph D opgave og alle de her ting.  Og det lød jo bare helt vildt
spændende, så det endte faktisk med at mig og Jonas der og Jeppe, sammen med en anden også
faktisk,  Jacob, vi skrev det projekt der, med Alfred som vejleder.

01:22 Stefan: Uhum og opfølgnings spørgsmålet på det, det er så ved du hvornår at den, hele
platformen gik i luften første gang.

01:32 Rebecca: Årh det kan jeg næsten ikke huske. Det skete jo sådan lidt løbende. Vi startede jo
med dengang, da vi i 2017 skrev projektet, der var det en platformen som koder der Jens
Arnholdt  havde udviklet, som var en ThirdroomArnholdt.org website på Thirdroom dengang
som ligner den vi har i dag. Og så, ja jeg kan simpelthen ikke huske, der skulle jeg måske lige
have gjort noget grundarbejde. Jeg kan måske skrive det til dig på en mail eller et eller andet
senere hvornår det præcist skete, men jeg tror det har været faktisk måske sådan noget 2018
måske. Eller hvad nej det har måske været, jo sommeren 2018 tror jeg muligvis var der det gik
officielt i luften. Ikke helt sikker så det skal du virkelig ikke hænge mig helt op på.

02:23 Stefan: Men du var inde over før kan man sige, før det gik i luften officielt?

02:27 Rebecca: Ja altså det der var ved det det var jo at det er også svært det der med at gå i
luften,  fordi til at starte med har det jo været en platform der åben og hvor man kunne blive,
ligesom man kan nu, inviteret af os eller ansøge om en invitation. Øhm men så gik der jo noget
tid før det blev obligatorisk og jeg tror det er mere det jeg tænker i forhold til da det rigtigt gik i
luften. Det var det det var, faktisk nærmest før det blev rigtigt obligatorisk, var det noget som
blev kommunikeret ud i forbindelse med projektarbejdet øhm på Humtek. Øhh hvor det jo til at
starte med bare var en platform
der var tiltænkt projektarbejdet ik.

03:03 Stefan: Og jeg tror at grænsen, introduktions grænsen der, det var, det var 2. semester i
årgang 2018 ik? Tror Jeg er kommet frem til.

1



03:14 Rebecca: Ja det passer meget godt. Ja det passer nok meget godt. Der bliver så sommer
eller ja vinter 2018 og så gik det lidt mere amok efter sommeren 2018.  Det var så også
sommeren 2018 at jeg blev ansat på Thirdroom.

03:30 Stefan: Ja, uhum.  Øhhh ja nu bliver det spændende om du kan huske tilbage til det her,
men hvad var dit første indtryk og hvor meget fik du brugt Thirdroom det første års tid, efter du
var blevet introduceret til platformen? Det første års tid efter jeg var blevet introduceret til
platformen, der ehh, der brugte vi det ikke særlig meget processuelt. Der arbejdede vi lidt mere
bag om platformen der i 2017. Med at faktisk snakke rigtig meget om det her med Challange
Boardet. Vi undersøgte lidt mere i praksis hvordan det var at RUC modellen ,når det
problemorienterede projektarbejde, øhh var som praksis, og hvordan denne her platform ville
kunne understøtte det. Øhh det var mere nogle analyser som, som gik lidt mere øhh hvad kan
man sige, sådan  overflade mæssigt omkring Thirdroom, hvor vi så meget på det ude fra. Også
fordi at platform på det tidspunkt ikke var færdig, så Det var meget billeder og design, Hvad
hedder det, modelleringer af platformen, som vi arbejdede ud fra.  Så det var ikke en
undersøgelse hvor at vi lærte gennem at bruge platformen aktivt. Da det var vi så endte med i
sidste ende at lægge vores projekt ind på platformen, bliver det meget gjort i retrospektiv i
stedet for at gøre det løbende i processen. Sååå er det jo sådan at Thirdroom, da det så blev et
levende sted og noget man rent faktisk brugte i forbindelse med sine projekter, der var jeg selv
ret langt i mit forløb i forhold til projektarbejde. Og så er det sådan at jeg i 2019, i januar måned,
hvor jeg rigtig skulle have skrevet mit bachelor projektarbejde, kort tid efter Jo at Thirdroom var
gået i luften, det er hvad, at jeg Faktisk ikke har skrevet projekter siden da, og først er i gang med
mit bachelor projekt nu. Så jeg har faktisk ikke arbejdet særlig meget med Thirdroom i praksis
selv, i forbindelse med mit projektarbejde. jeg har arbejdet meget med det internt i Thirdroom
til at lave forskellige projekter internt og kommunikere vores arbejde og vores interne projekter
gennem Thirdroom ik. Men ikke på den måde sammen med andre mennesker ehh som man gør
det i dag i projektgrupper.

06:00 Stefan: Uhum yes, så du er odd fish out fordi du var inde så tidligt i processen der. Hvis vi
nu springer frem til den officielle start på Humtek, altså de her 2. semester årgang 2018, kunne
du, kan du huske noget om hvordan stemningen generelt svar på, i Humtek huset med hensyn til
brugen af Thirdroom, med dine medstuderende? Hvad var rygterne? Hvad blev der sagt? Ja den
slags. Altså,
06:36 Rebecca: Altså det er jo svært at sige præcist hvad der blev sagt på den måde, øhh fordi jeg
er jo ret bias og jeg tror også at folk har holdt lidt tilbage i forhold til at komme med al mulig
kritik til mig, når man har gået og sladret ude i Humtek husene. Men øhm, men jeg har da
igennem, altså jeg skrev jo endnu et projekt omkring Thirdroom, var har det så været 1 år efter.
Det har så været i efteråret 2019. Efteråret 18 skrev jeg endnu en  projekt i forbindelse med mit
studie på informatik. Hvor at vi skrev om Thirdroom som et CSCW værktøj. Og der var vi ude og
interviewe nogle af mine jævnaldrende, eller hvad man skal sige, øhh studerende fra min årgang
på Humtek omkring den her platform, øhh hvor vi fik den til at sidde og lege lidt med den, mens
vi øhh, mens vi var der. Og der kan jeg huske at der var meget forvirring omkring det her med at
dokumentere en proces på en tidslinje, som viste sig at at være lineær.  Er det ikke var noget
problem? Jeg stødte rigtig meget på med mine venner, snakke om det møde studerende. Det var
det her med at, at ideen om at vise en proces på en lineær stak imod den proces man egentlig
var i, i projektarbejdet, som jo ellers er meget agilt typisk. Og det var nogle af de kritikpunkter
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jeg fik fra mine medstuderende, især fra informatik. Hvilket måske også giver mening, at
informatik studerende lige præcis har den form for indgangsvinkel. Men ellers vil jeg sige, at at.
At reaktionerne var meget forskellige. Jeg synes, det kommer, det kommer rigtig rigtig meget an
på hvad det var for et menneske man sad overfor, når man snakkede om det her. Vi øhh, vi havde
en masse projekter inde jo som vi, som vi  snakkede med inde i Thirdroom i vores gamle lokaler,
som var inde og snakke om Thirdroom med hvordan de havde brug det eller hvordan de havde
lyst til at bruge det. Og der havde vi rigtig rigtig mange kreative mennesker inde og vende
faktisk, som virkelig virkelig kunne se rigtig rigtig god mening og læring i faktisk også og bruge
Thirdroom i forbindelse med deres projekt, til faktisk netop at dokumentere noget af den her
viden og formidle den på en anden måde end de ellers gør i deres projekt rapporter. Og så kom
der jo så lidt senere, det har så været efter jeg skulle have været, hvad hedder det, færdig med
min bachelor, der begyndte alle de her rygter jo så om GDPR og så sprang det lidt i luften. Fordi
lige pludselig var der rigtig mange der begyndte at bruge Thirdroom og det var blevet
obligatorisk på Humtek. Og så var der nogle nogle vejledere tror jeg faktisk, som begyndte at
stille sig rigtig kritiske overfor det her med GDPR og hvis de så aflevere inde på Thirdroom er
det så plagiering hvis de så også afleverer inde på digitale eksamener. Og der var rigtig mange
øhh forskellige altså sådan, ja altså sådan nærmest, ja jeg ved ikke om man kan kalde det rygter.
Altså det var det jo lidt. Det bliver sådan lidt nogle ringe i vandet, altså fordi at de her vejledere
havde tvivl, og det reflekterede jo selvfølgelig på de studerende. Altså så begyndte de at være i
tvivl, og så kom der rigtig meget snak i krogene om det, som faktisk gjorde at mange af de
grupper jeg snakkede med var bange for at lægge interviews op og guides og så videre.
Hvorefter vi så brugte en masse tid på at kommunikere ud, at det her med GDPR jo også er
gældende i så mange andre situationer, at ligesom du startede med at gøre til det her interview,
selvfølgelig skal bede mig om lov for at bruge det til noget som helst, og det selvfølgelig også
gælder, når man lægger det op på Thirdroom. Samtidig blev det også med administrationen gjort
meget bogstaveligt er klart for alle at det ikke er placeringen, hvis man nu bruger noget man
også har lagt op på Thirdroom. Der var ligesom nogle ting der lige skulle understreges der.

10:26 Stefan: Uhum, hvad var det for en tidsperiode hvor i ligesom satte hårdt ind på at slå den
der ihjel med GDPR og kommunikationsmæssigt, kan du huske det?

10:36 Rebecca: Jeg tror det har været cirka 1 år siden faktisk. Det tror jeg, at det ligesom
begyndte at være noget vi blev mødt af ofte ik. Og der begynder med at der er noget vi  måtte
gentage om og om igen. Hver gang vi snakkede med studerende så var der de der spørgsmål
omkring GDPR.

10:54 Stefan: Så det var sådan start 20, eller start 19 og fortsat i 20 agtigt eller eller var det kun i
20 eller?
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11:03 Rebecca: Det er jeg ikke helt sikker på ligesom jeg husker det. Jeg tror, det har jo været en
udvikling ik. Altså det er jo sikkert startet netop der i 19 og så har det spredt sig op i 20 i. Og den
fik, den brand fik vi slukket, på en ret god vis synes jeg. Øhh jeg tror også det var lidt en autoritet
ting på mange måder. Jeg tror at vi i Thirdroom, inklusiv Katja, øhm det var svært for vejlederne
og, og forstå hvad det var vi arbejdede med, før at der var nogen fra toppen der, der sagde god
for den. Men det skete så også. Vi har jo haft rigtig god medvind fra ledelsen og så videre. Hvilket
har været rigtig vigtigt, altså  for at slukke nogle af de brande der, som ellers var svære at slukke.

11:53 Stefan: Ja, ja jamen det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Jeg har jo også interviewet en del
fra, fra RUC’s ledelseslag og sådan noget. De er jo alle sammen, dem der kender til Thirdroom,
ret begejstret og støtter op.

12:07 Rebecca: Lige præcis.

12:08 Stefan: Så der er jo super. Øhmm... jo så med hensyn til øhhh. Nu er der jo planlagt en 2
dels raket hvor at Thirdroom skal skifte fra Wordpress og så til det her Lavar tror jeg det hedder,
jeg kan aldrig huske hvad det her program sprog hedder, men det hedder Lavar eller Lavaer
(Laravel), ja something like this. Så det er et processer der er i gang og så samtidig er der et
ønske om at sprede fra Humtek og så til resten af i IMT huset. Og så som jeg forstår det, så lige
hakke et ekstra institut med, ud af de 4 på RUC. Øhh højst sandsynligt i IKH, siger rygterne ik.
Med hensyn til det skift der, hvad tror du ville være den bedste strategi, på basis af den erfaring
du allerede har gjort dig i Humtek huset? Tror du det er bedst med en frivillig spredning, tror du
det er bedst med en autoritær spredning eller tror du det er bedst med en eller anden form for
blanding af de 2? Bare for at give dig alle options kan man sige ik.

13:20 Rebecca: Jo. Øhh nu var du inde på det her med Wordpress, den går jeg bare lidt udenom
ik. Altså vi snakker om ja super, hvad hedder det, men det er faktisk et lidt svært spørgsmål,
fordi udgangspunktet med Thirdroom var jo til at starte med at vi ikke vil have at det skulle være
obligatorisk. Det skulle være frivilligt fordi at det ligesom ville skabe de bedste resultater, men så
blev det bare rigtig svært og, og få de mennesker ind som faktisk kunne finde interesse i det. For
jeg tror mange af de her, altså det er jo også det der med det latente behov nogle gange. Jeg tror
der er rigtig mange studerende, der slet ikke har nogen anelse om hvad det her kan gøre for
dem, før de faktisk skal sidde med det og gøre det. Det har ihvertfald været min erfaring. Så det
her med at vi har fået gjort det obligatorisk, altså ved at vi netop har fået det ind som en del af
både problemformulerings seminaret og midtvejsevalueringen og projektaflevering, det har jo
gjort at alle bliver tvunget til at afprøve det. Til gengæld ved jeg ikke hvor meget mening det
giver at lægge fokus der, fordi nu sidder jeg jo også som mentor for 2. semester studerende, som
blev introduceret til det for første gang i sommers. Øhh og, i denne, denne omgang, som mentor
oplever jeg faktisk at der er rigtig rigtig mange studerende, som ikke rigtig forstår hvad de skal
bruge Thirdroom til, ud over at skulle lægge deres oplæg til problemformulering, seminar og
midtvejsevaluering op og  aflevere deres projekt. Og det er jo, det er jo en kommunikationsfejl
fra vores side af, øhh at det ikke bliver gjort tydeligt at Thirdroom er mere end en platform., øh
endnu en platform, hvor de skal aflevere de her forskellige oplæg. Så altså med det sagt, så tror
jeg også at det er lidt svært altså sådan at sige. Det kræver jo at vi har en stor mængde
mennesker, som kan være med til at inspirere de studerende til at bruge det. Altså at der er en
masse mennesker som bruger det aktivt og kan bære forgængere for at andre kan få lyst til at
bruge det. Men, faktisk så havde, hvornår var det, det er også nok et års tids siden,  der var jeg
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ovre på den naturvidenskabelige fakultet faktisk og snakke lidt med dem og snakke med dem
om Thirdroom også. Tror måske det var i forbindelse med et eller andet, de havde et eller andet
event. Jeg tror ikke det var gruppedannelse, men det havde et eller andet at gøre med
projektarbejdet. Måske var det faktisk efter at deres projektarbejde at de havde en eller anden
form for øhh event der, det kan jeg ikke lige huske. Men i hvert fald var det interessant. Og jeg
snakkede med i en af RUS vejlederne derhenne fra, som havde været meget arrangeret også
faktisk i fagudvalget og sådan nogle ting, som fortalte om den proces de har der i forbindelse
med projektarbejdet. Og hvordan at Thirdroom faktisk ville være helt ideel der. Han fortalte mig
at de ovre, og det er faktisk også noget jeg fandt ud af gennem mit projektarbejde dér hvor jeg
interviewede de her mennesker fra hvad hedder det informatik, som jeg studerede med. Men
der har jeg flere gange fået at vide at de på den naturvidenskabelige bachelor på basis, gennem
deres projektarbejde efter deres projekteksamen, skal lave forskellige visualiseringer og
formidlings forsøg i forhold til deres projektarbejde. Og det har været forskellige tror jeg fra,
hvad hedder det, semester til semester. Det er de første par år der på basis hvor vi at, efter deres
projektarbejde skal formidle deres proces gennem for eksempel en planche. Og det er noget, de
arbejder meget mere over på den naturvidenskabeligt bachelor, fordi at det er arbejde man laver
som, ja jeg har fundet ud af at de studerende på naturvidenskab ofte har en meget  bestemt fag
jargon, som måske er lidt svær at bruge i ekstern kommissionen. Og det synes jeg jo lød rigtig
interessant og snakkede så med dem om at Thirdroom kunne jo være en platform for netop den
efter formidling af processen, som de ellers alligevel skal igennem. Og det er jo, det er jo
obligatorisk for dem, at de efter deres projektarbejde skal reflektere over og formidle den proces
de har gennemgået. Hvis det stod til mig helt personligt, så synes jeg at det er noget som øhh,
som burde være obligatorisk på alle institutterne på RUC, øhh fordi at det her med
projektarbejde er så meget i fokus. Også hvis man kigger på RUC modellen. Det er jo ikke altså,
det vi får ud af at lave projektarbejde,  det er jo ikke de resultater vi når frem til i vores
undersøgelse. Det er jo helheden altså alt den viden vi får gennem det at arbejde sammen i
grupper og arbejde i praksis med virkelige, virkelige problemstillinger. Og der er rigtig, det synes
jeg i hvert fald jeg oplever som mentor, også her gennem de seneste par år, at det er noget de
studerende ikke helt forstår vigtigheden i. Det er i hvert fald noget jeg virkelig skal, skal arbejde
hårdt. For jeg har for eksempel lige her nu siddet med  en gruppe, øhh hvor at de her på 2.
semester har et, hvad hedder det, obligatorisk krav om at de skal lave et visuelt produkt. Og den
her gruppe har så valgt at deres visuelle produkt skal være en dokumentation af deres proces på
Thirdroom. Men de synes det er helt vildt svært det her med at dokumentere en proces der er så
uhåndgribelig eller sådan, fordi den flyder sammen. De har oplevet at det giver rigtig god
mening i forbindelse med deres workshopforløb, fordi der var det også obligatorisk for dem at
de skulle  dokumentere deres proces, og det er en proces hvor faserne i processen er meget øhh
veldefinerede eller hvad man skal sige ik.  Og tydeligt afgrænset. Øhh så jeg har faktisk siddet og
brugt en hel time på at nu at prøve at lære de her studerende at, at den proces vi går igennem,
når vi laver projektarbejde, det faktisk på mange måder kan ligne en designproces, hvor at det
færdige produkt har en masse findings. Og så prøver at forstå og reflektere over de forskellige
faser der er i den proces. Og da vi snakkede om det, vi har jo faktisk lavet en opgave nu om at de
gennem de forskellige perioder skal lave et post hvor at de snakker om jamen hvad har vi lært.
Hvad er det for nogle erfaringer vi har gjort os. Bruger vi nogle visuelle virkemidler og værktøjer
til faktisk at reflektere over det der er blevet skabt og de ting der er blevet undersøgt og
reflekteret over alle de, al den tavse viden der måske også er kommet igennem projektarbejdet.
Og det forsøger jeg, jeg synes det er rigtig vigtigt og interessant og, og noget jeg rigtig godt
kunne tænke mig også at lave over på det naturvidenskabelige fakultet, hvor de i forvejen
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arbejder på den måde. Så hvis det stod til mig, så sådan lidt så synes jeg, at det kunne være
interessant og, og gøre det til dels obligatoriske måske, at de studerende skulle dokumentere
deres proces mere, end de gør på nuværende tidspunkt i forbindelse med projektarbejdet.

19:57 Stefan: Uhum, interesting interesting. Øhh har, der var lige et spørgsmål der dukkede op
her mens vi snakkede, har i internt i Thirdroom gruppen overvejet sådan, har i skruet på sådan
en eller anden kommunikationsplan? Har i en kommunikationsansvarlig med hensyn til at
eventuelt simplificere budskabet omkring hvad Thirdroom er og hvad det kan, over er for deres
brugere. Fordi jeg fornemmer rundt omkring at der er mange der forvirrede, på nær Thirdroom
holdet selv, fordi de ved jo godt hvad de snakker om intern kan man sige.
20:20 Rebecca: Ja. Årh det, det er på mange måder lidt et personligt spørgsmål, det her. Øhm vi
er jo, vi er et meget meget lille team. Hvor Katja jo selvfølgelig fylder rigtig meget fordi hun hun
er lederen. Hun har være med og hun er meget, altså vi kollaborerer  meget. Det er meget
sjældent at vi gør noget hver for sig på den måde, som vi faktisk i højere grad gør nu, når vi er
fordelt arbejde på hver vores computer, så det er også sjældent at vi arbejder decideret sammen.
Vi har teammøder hver uge men det, men det er stadig sjældent at vi på den måde kollaborerer
med vores opgaver. Men Jeg har faktisk igennem det her semester, hvor vi har arbejdet online,
endnu en gang lavet, lavet et post inde på vores backstage, hvor jeg faktisk har både opfordre til,
at vi hver især skal, skal lave en lille skriv eller et video oplæg, hvor vi fortæller hvad Thirdroom
er for os. Fordi jeg oplever også internt i Thirdroom, er at måden vi kommunikerer Thirdroom
ud er ret forskellige. Og øhh meget bygger på personlige altså interesser og erfaringer. Mig og
Katja for eksempel vi er meget forskellige mennesker, på den måde at hun, hun har en
uddannelse i visuel kommunikation og tænker meget visuelt. Øhm jeg har aldrig arbejdet særlig
meget med, med det visuelle men har arbejdet rigtig meget med, med processer og det mere
sådan pædagogiske aspekt måske i virkeligheden også og læringsaspekt af det at bruge sådan
nogle værktøjer, visuelle værktøjer, hvor hun tænker mere på øh på det sidste, udtrykker altså
udtrykke måske, end det der bliver  øhh udarbejdet. Så noget vi faktisk har diskuterer, stadig
diskutere rigtig meget, som vi faktisk også lige var inde over i dag, øhm  på vores team møde, det
er det her med hvad er det vi kommunikerer ud.  Fordi at på den ene side, så fortæller vi de
studerende, at vi kan bruge den her platform til og, og præsentere deres viden på en visuel
måde. Og ofte så bruger vi eksempler fra studerende der er sindssygt dygtige til at tegne eller til
at lave animationer eller videoer og så bliver det det der er i fokus, det er de her kreative skills,
som tit ligger hos de studerende, som vi jo også gerne vil udnytte og som jo er vigtige kommer i
spil i forbindelse med projektarbejdet. Men vi skal også huske på, at der er en masse studerende,
som ikke nødvendigvis har de her kreative kompetencer. Som mig for eksempel, som skal prøve
og lære at være kreative gennem det her med at arbejde processuelt og reflektere over
processer. Øhm og det synes jeg der skal være mere fokus på. Det er noget af det jeg snakker
meget om men mine mentor grupper om. Og det er jo derfor at de her grupper kommer til at få
en form for særbehandling, både fordi alle grupper er forskellige, men også fordi vi er
forskellige. Så hvad jeg har snakket om med mine grupper, så i stedet for og fortælle dem
hvordan at de har, når de har afleveret deres projekt kan lave en flot præsentation tidslinje til
eksamen, så fortæller jeg dem hvordan de kan få sindssygt meget ud af at arbejde med det
løbende og ligesom lave de her sådan posts som opsamlere og, og på en eller anden måde
kommunikere den proces eller vidensrejse de er i, for så at kunne bruge det som grundlag til at
lave måske en model i sidste ende eller et eller andet visuelt udtryk, af den her samlede proces
de har været i. Så, så jeg synes det er svært. Jeg synes det er svært at sige, også fordi at jeg  synes
det er farligt at kommunikere Thirdroom ud på en bestemt måde, fordi det er ikke, det er ikke en
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ting. Det er, det er noget forskelligt. Som jeg oplever det i hvert fald er det noget forskelligt for
forskellige mennesker, som arbejder på forskellige måder, og det skal der også være plads til. Det
har det altid, det er altid blevet omfavnet på RUC,
det her med at vi har forskellige kompetencer og arbejder i projektarbejdet på forskellige måder.
Og det er jo også bare noget af det som, som Thirdroom skal være med til at være et billede på.
Netop de her forskelligheder og den her meget unikke måde at arbejde på en eller anden måde,
som ligger i hver gruppe ik. Og i mødet mellem mennesker generelt, hvordan det kan ændre sig
fra et projekt til et andet projekt, selvom man bruger Thirdroom igennem det hele kan man
bruge det på forskellige måder. Ja, så det er et svært spørgsmål, fordi jeg tror altså sådan, jeg har,
jeg har, jeg har altså i lang tid kæmpet lidt for at vi skulle prøve at nedfælde en eller anden en
sætning, et eller andet sådan, det her er Thirdroom. Men det er simpelthen så svært fordi det er
så mange ting. Og kan så mange ting. Det er sådan, det er virkelig svært.

25:00 Stefan: Mmm, jamen det er, jeg er glad for at jeg stille spørgsmål og det var et meget
interessant svar du kom med. Jeg har ædt mine 20 minutter plus 5, så jeg trykker lige på den her.

Del 2:

00:02 Stefan: Øh hvor mange brugere er der på Thirdroom i alt sådan cirka?

00:06 Rebecca: Lige nu er der 1048 på Thirdroom. Øhm og der er rigtig mange forskellige slags
brugere. Det er folk der har eksperimenteret med det i forbindelse med SEA for eksempel, som
vi har som brugere. Det er i hvert fald Hello Science og det er folk fra Humtek og ja det er rigtig
mange forskellige mennesker.

00:27 Stefan: Hvad ville du sige at procenten var med hensyn til Humtek tilknytte studerende
sådan cirka?

00:34 Rebecca: Det kan jeg simpelthen ikke sige men altså man skal huske på at hvis man tæller
alle de mennesker der er startet på et semester hvert år siden 2018, så er der tale om rigtig
mange mennesker. Plus dem der allerede var studerende på det tidspunkt. Så klar størstedelen.
Jeg har svært ved at komme med en procentsats men jeg tror vi er oppe over 80 procent.

7


