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The general theme of this report is design and construction. Besides design related 

methods, the report will also include methods from the humanistic faculty. The report 

attempts to find a way for users of RUC to easily know whether or not a room is in use. The 

problem is not unique to the campus of RUC, but the goal of the report is to find a local 

solution to a local problem we encounter as students. In the report we try to determine the 

extent of the problem and explore different technologies that would work as solutions. The 

report concludes that the use of a motion sensor paired with an LED panel would provide the 

best solution. 
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Indledning 

Mennesker og teknologi går hånd i hånd. Mennesket har gennem tiden designet 

teknologi til at forbedre de menneskelige vilkår. Design, samfund og teknologi er tre 

begreber der er gensidigt afhængige af hinanden. Samfundsmæssige problemer kan 

give anledning til ny teknologi, men hvordan designes ny teknologi med mindst 

mulige negative konsekvenser for samfundet? Menneskets forfædre, chimpansen, 

bruger simple redskaber til at indsamle føde. I dag er menneskets brug af teknologi 

mere avanceret end nogensinde. Vi kender alle teknologien, men kender vi også til 

motivation for teknologien samt teknologiens konsekvenser? Med hvilke 

designmæssige metoder kan årsager til teknologier samt deres konsekvenser 

undersøges? Hvor sørger man for at finde den bedste løsning til et problem? Er der 

overhovedet et problem til at starte med? Hvordan kan man sørge for at undersøge 

dette på en velovervejet måde, med mest pålidelige resultater? Vi mangler alle ofte 

plads og på Roskilde Universitet er det ikke altid let at finde et ledigt lokale. Om man 

anvender high-tech teknologi eller mere simple løsninger, er det vigtigt at overveje 

hvordan teknologien spiller sammen med samfundet. Herunder f.eks. hvad der er 

etisk korrekt og hvorfor det forholder sig sådan.   
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Projektbeskrivelse 

Vores projekt er forankret i dimensionen design og konstruktion (DOK) og 

understøttet af dimensionen Subjekt, teknologi og samfund (STS) . Vores projekt 

startede med at være baseret på et andet projekt som vi alle synes er rigtig 

spændende. Dette projekt kan kort beskrives som kortlægning af MIT campus (Dette 

beskrives mere uddybende i senere). Derfor gik vi i gang med at udforme et projekt 

der inkorporerede samme teknologi som i projektet på MIT. Det viste sig hurtigt at vi 

gik forkert til værks og vi ændrede hurtigt kurs. Projektet blev i stedet udarbejdet 

med fokus på et formodet problem og vi fandt hurtigt ud af at vores definerede 

problem kunne løses med simplere teknologiske løsninger. 

 

Disse løsninger blev vendt og diskuteret i, hvad der i rapporten, bliver henvist til som 

første fase af forløbet. Her har vi forholdt os kritisk til løsninger og benyttet os af 

design videnskabelig teorier og praksiser til at vælge et endelig løsning i form af et 

produkt, som kan løse vores problemstillinger. Derudover har vi anvendt teorier 

inden for dimensionen Samfund, Teknologi og subjekt - Hermed opfylder vi 

semesterbindingen. Efter valg af produkt har vi haft mulighed for at diskutere 

implikationer produktet har på RUC’s brugere. Der er her også rig mulighed for 

videreudvikling og forbedring af produktet. 

 

Projektets formål er at besvare problemformuleringen:  I hvilken grad er pladsmangel 

et problem på RUC og hvilket teknologisk design ville give brugere af RUC en lettere 

hverdag med inddragelse af dimensionerne DOK og STS.  
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Problemfelt og problemformulering 

I dette afsnit beskrives motivationen for vores emnevalg. Derudover hvilke 

problemstillinger vi har valgt at undersøge samt vores endelige problemformulering. 

Vi forklarer hvordan vi håndterer problemformuleringen og hvorfor den svarer på 

vores problemstillinger. Vores problemstillinger fungerer som delspørgsmål - når de 

er besvaret er problemformuleringen besvaret. 

  

Som nye RUC-studerende på 1. semester stod det hurtigt klart at det med at finde 

ledige lokaler til gruppearbejde ikke altid er lige til. Vi dannede dog ikke kun gruppen 

med dette problem i centrum. Allerførst syntes vi alle at dette kunne løses med 

teknologien wi-fi-sniffing, som vi alle synes var interessant og havde hørt om det i 

forbindelse med et lignende projekt på MIT campus. Projektet tog i starten 

udgangspunkt i dette. Dog ændrede vores motivation sig hurtigt, da vi blev 

opmærksomme på at arbejde problemorienteret. Fordelen ved at tage udgangspunkt 

i et problem og ikke en teknologi er at det gør det muligt at undersøge andre 

løsninger som måske kunne løse problemet bedre. Dette så vi som den optimale 

måde at gå til værks på og undlod derfor at gå videre med wifi-sniffing. Dette bliver 

uddybet senere i rapporten. Udover vores egne begrænsede erfaringer som 

studerende på 1. semester observerede vi også andre studerende havde problemet 

med pladsmangel på RUC. Vores motivation til opgaven var klar: Det er svært at 

finde ledige rum at arbejde i og dette ville vi gerne finde en løsning på. Derudover 

var der også motivation for at forbedre bookingsystemet, da vi selv blev frustreret 

over det i vores tidlige projektarbejde. Dette ledte til at vi formulerede vores 

problemstillinger således: 

 

1. Er wi-fi sniffing realistisk på RUC’s campus? 

2. Skal bookingsystemet involveres? 

3. Er HumTek studerende enige med, at dette er et problem? 

4. Hvilke teknologiske artefakter/systemer ville virke bedst under vores 

betingelser 
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Disse problemstillinger og vores motivation ledte os til følgende problemformulering:  

 

 I hvilken grad er pladsmangel et problem på RUC og hvilket teknologisk design ville 

give brugere af RUC en lettere hverdag  

 

Problemformuleringen lægger op til følgende:  Vi vil med undersøgelser undersøge i 

hvilken grad dette problem eksisterer på RUC’s campus. Derefter vil vi prøve at finde 

en løsning, som bedst passer til vores målgruppe (brugere af RUC). Løsningen skal 

tage udgangspunkt i et produkt og være baseret på analyse af vigtig teori inden for 

området. Dette leder til en konklusion der på bedste vis kan bestemme graden af 

pladsmangel på RUC og forklare hvorfor vores tænkte produkt er den rette løsning. 

På denne måde vil vi forsøge at løse det problem vores motivation bygger på. 

Problemformuleringen giver anledning til at forklare vores endelige valg af produkt 

og hvordan brugerne af RUC’s holdninger er en del af dette. Derudover er der også 

en god mulighed til at inddrage RUC’s bookingsystem som en del af løsningen. 

 

Metode 

Krav og fravalg 

Vores semesterprojekt startede ud med en fælles interesse for teknologien om wi-fi 

sniffing, til at lave et live heatmap (Visualisering af aktivitet) over RUC’s campus. 

Dette ville senere skabe problemer for os, da vi helt undlod at overveje andre 

metoder til at løse vores problemstilling. Vi var opsat på at skabe et specifikt produkt 

og derfor endte vi med en problemformulering der kunne munde ud i vores ønskede 

produkt, i stedet for at formulere en problemstilling baseret på et egentligt problem. 

Hen ad vejen, i vores indledende brainstorm, blev vi derfor enige om at vi 

begrænsede os selv for meget ved at have en given løsning i tankerne i stedet for et 
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problem. Derfor omformulerede vi vores problemformulering og vendte opgaven til at 

være problemorienteret. Vi valgte derefter at benytte os af en kravmatrix, et 

gruppemedlem fra HTX introducerede denne metode. En kravmatrix er en metode 

der kan bruges til at udvælge et produkt, frem for andre baseret på krav. Dette bliver 

yderligere beskrevet i afsnittet Fra High Tech til Lo FI. 

 

2-Faset-forløb 

 

I dette afsnit vil vi gerne redegøre for hvad vi har valgt at kalde det to-fasede-forløb 

som vores projekt er baseret på. Denne proces blev vi enige om efter vores første 

møde med vores vejleder.  Forløbet drejer sig om at dele opgaven op i to dele. Den 

ene del, som gerne skal fylde ⅓ af opgaven omfangsmæssigt (i sider), omhandler 

generelle overvejelser, hvorimod den anden del omhandler vores specifikke løsning 

på problemformuleringen. Dette 2 fasede forløb gør det muligt at starte bredt og gå i 

dybden hvor det er vigtigt. Med bredt menes der at vi vurdere hvorvidt visse 

løsninger er værd at gå i dybden med. Det der så bliver gået i dybden med bliver 

udfoldet og udforsket detaljeret. 

 

Det 2 fasede forløb vurderer vi som en effektiv metode for at kunne komme fra noget 

der er meget generelt, såsom en brainstorm, og derefter gå mere ned i dybden for at 

kunne få nogle specifikke emner eller ideer som vi vælger at bruge til videre arbejde 

af vores løsning til problemformulering. Et eksempel på dette, som vi selv har brugt i 

vores projekt er storyboards. Vi startede med at lave 1 storyboard i 8 dele, med 

forskellige slags produkt ideer og brugsscenarier. Efter mere dybdegående arbejde 

kunne vi tage vores storyboards op igen, og se hvilket produkt der gav mest mening i 

forhold til vores projekt, og gå videre med de idéer vi mente virkede bedst. Dette og 

det konkrete valg af produktet bliver uddybet i senere afsnit.  

 

Vi har i vores projekt valgt dette 2 fasede forløb, da det gør at vi som gruppe kan 

fokusere på et problem over en konkret løsning (Cohen, March Olsen, 1972). Denne 
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tilgang fik os til at blive mere problemorienterede, da man skal finde den løsning der 

bedst løser problemet og ikke finde det problem der bedst bliver løst af produktet. En 

modsat fremgangsmåde, hvor løsninger leder efter problemer kan beskrives som 

Garbage Can beslutningsteori. I denne beslutningsteori erkender man at 

virksomheder har irrationelle behov for at søge efter problemer deres teknologi kan 

løse og ikke omvendt (Cohen, March Olsen, 1972). 

 

Det to fasede forløb gjorde det mere overskueligt at starte med et bredt 

udgangspunkt og senere snævre sig ind. Dette gjorde det også muligt at lave en 

arbejdsplan og gjorde os i stand til at overveje mange forskellige produkter/løsninger 

og se de enkelte fordele/ulemper før vi valgte at gå dybere med en konkret 

problemløsning. 

 

 

Fra High Tech til Lo-Fi 

Helt konkret lavede vi en kravmatrix på et stykke papir. Dette er den første 

kravmatrix vi har lavet ud af to. Den fungerede som inspiration til forskellige 

løsninger. Der er to kravmatrix i rapporten. Den første blev lavet meget tidligt og 

resulterede primært i et fravalg af wi-fi sniffing. Den anden kravmatrix fungerer som 

et led til at vælge det endelige produkt. 

Vores oprindelige kravmatrix kan findes som bilag (bilag 3). Herunder er den digitale 

version. 
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 Wifi 

sniffing 

Laser App der 

opfanger 

Gps 

Sensor i 

døren 

Analog 

optælling 

Visualiser

ing af 

bookings

ystem 

Brugerve

nligt for 

forbruger

en 

✓ ✓ 〰  ✓ ✓ ✓ 

Nøjagtigt 

inde for 

rum 

〰  〰  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lovligt ✓ ✓ 〰  ✓ ✓ ✓ 

Diskret 

box 

✓ ✓ ✓ ✓ 〰  ✓ 

Fungerer 

på pc 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Billigt ✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓✓ 

Visualiser

ing af 

booking 

system 

✓ ✓   X  

(1. version af kravmatrix (digitaliseret) udarbejdet af vores gruppe (V1924788368) en 

uges tid efter gruppedannelse) 
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X-aksen i vores matrix består af produkter vi blev enige om med en brainstorm, hvor 

problemformuleringen var i centrum. Hvilke løsninger kunne være på problemet? Vi 

blev enige om ikke at kritisere idéer, men at starte med en divergent proces hvori 

alle kom med løsningsforslag. Derefter definerede vi selv nogle designkrav som blev 

opstillet på y-aksen. Vi blev enige om produktforslag først og skrev derefter krav. 

Man kan også gøre det omvendt, men vi syntes at denne rækkefølge var mest 

hensigtsmæssig. Dette gav os færre begrænsninger i forhold til vores løsninger. I 

denne fase var det kun selve vores interne opsamling af data der var i fokus – 

brugerfladen og formidling af data var endnu ikke besluttet. Kravene for vores 

indsamling af data lød f.eks.: Billig, nøjagtighed inden for rum og lovligt. Disse var 

minimumskrav, og vi blev klar over, at der kunne opstå problemer ift. at visualisere 

folks præcise placering, ud fra deres mobil-signal (Wi-fi Sniffing). Vi indså derudover 

at vores problem kunne løses mere simpelt. Den simple alternative løsning kunne 

endda være at foretrække, baseret på projektets rammer. Valget om at vælge den 

simpleste løsning til at løse et behov, er også anerkendt som et universelt gældende 

filosofisk grundprincip om Occams Razor  (eller Ockhams Ragekniv på dansk) (Den 

Store Danske, sidst redigeret 2010). Idéen bag dette princip er at den simpleste 

løsning i de fleste tilfælde er den bedste løsning. Kan man fjerne unødvendige 

elementer men løse samme opgave, så kan man fremme effektiviteten af ens 

produkt og strømline brugeroplevelsen (Pries-Heje, 17.9.2019, Slides til 

forelæsninger, slide nr 84), (ordbog, u.d.) (Sten Ebbesen, 2019, Den Danske 

Ordbog). 

Alt i alt fik refleksionerne om vores produkt og vores arbejdsproces os til at erkende, 

at vi havde gået forkert til værks til at starte med. Vi havde sat os fast på et produkt 

og ovenikøbet et produkt der lå uden for vores tekniske rækkevidde. Vores endelige 

produkt blev derfor en langt mere lo-fi (simpel, low fidelity) løsning end den high tech 

løsning vi indledningsvist havde i tankerne.  
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Med disse erfaringer fortsatte vi en målrettet proces som starter med et problem, og 

bredt undersøger mulige løsninger. Til dette benyttede vi os af forskellige metoder. 

En af disse metoder kaldes for Color Cognitive Mapping. 

Designteori 

I dette afsnit vil vi inddrage de aspekter af design teorier som vi bruger til at lave et 

godt design. Vores definition på et godt design uddybes senere. 

Color Cognitive Map 

Under undersøgelsen af vores problem anvendte vi et Color Cognitive Map, som er 

et problem kort. Problem kortet hjælper med at skabe overblik over problemer, samt 

hvordan de potentielt kan løses. John R. Venable beskriver det således i hans artikel 

Using Coloured Cognitive Mapping (CCM) for Design Science Research:” Color 

Cognitive Mapping (CCM), is an approach for analysing problems to understand their 

causes and consequences and identifying potential ways to solve them” (Side 1). 

På problem kortet udfylder man en bobbel med problemet i midten. Derefter udfylder 

man bobler over og under problemet. Årsager er det der skaber problemet og står 

under problemet. I og ovenover problemet står konsekvenser som er det problemet 

skaber (Pries-Heje, 19/10-2019, Forelæsning). I vores projekt blev der taget 

udgangspunkt i problemformuleringen. Herefter udfylder man konsekvenser af 

konsekvenser og konsekvenser af konsekvenser af konsekvenser osv. Det samme 

gælder for årsagerne. Negative konsekvenser og årsager markeres med rød 

hvorimod positive markeres med grøn. Det er altså muligt at have positive 

konsekvenser, men da vi tager udgangspunkt i et problem, vil der været en 

størstedel af røde bobler. Bagefter skrives modpolerne til årsagerne/konsekvenserne 

i samme boble f.eks. ”Komplekst bookingsystem (…) simpelt bookingsystem” 

(Venable, 2014, side 8).  Dette gør at problemkortet bagefter kan vendes til hvad 

man kan kalde et design- eller løsningskort. På dette kort vil der altså stå 

modpolerne, som i langt de fleste tilfælde ville kunne anvendes som løsninger til 

problemfeltet eller konsekvenser af disse løsninger. Disse bobler der er blevet 
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omvendt til konkrete løsninger formuleres derfor i imperativ for at gøre dem 

handlingsorienterede (Venable, 2014, side 9). F.eks. Bliver Simpelt booking system 

(…) Komplekst bookingsystem blive formuleret som ”Simplificer bookingsystemet (...) 

besværliggør bookingsystemet” I denne proces får boblerne også den modsatte 

farve altså rød til grøn i de fleste tilfælde. 

  

Vi anvendte, i forbindelse med kurset Design og Konstruktion denne metode på 

vores problemstilling. Det viste sig hurtigt at vi havde overset en årsag ift. vores 

problem, nemlig RUC’s booking system. En af årsagerne til problemet med at finde 

plads på RUC var uoverskuelig, kan ses som et resultat af RUC’s bookingsystem. 

Dette havde årsager som at det er svært at finde bookingsystemet, at der var en 

mangel på visualisering på bookingsystemet og at vi som studerende manglede 

information om hvordan man i praksis booker lokaler. Vi besluttede i forbindelse med 

dette, at hvis vi fik for vanskelige problemer undervejs, at fokusere på at designe en 

integreret version af MazeMapp og Bookingsystemet. De senere valg og 

implikationerne af denne metode vil blive yderligere diskuteret i metodeafsnittet.  

13 af 66 



Semesterprojekt rapport                           Gruppe nr. V1924788368              Loei, Lukas, Mads, Tobias   

 

(Problemkort, udarbejdet af vores gruppe V1924788368 til eksamen i design og 

konstruktion) 
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(Designkort, udarbejdet af vores gruppe V1924788368 til eksamen i design og 

konstruktion) 
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Storyboard 

Vi har i Design Og Konstruktion designet et storyboard som vi også har inddraget i 

vores designproces. 

 

Storyboard teknikken er historisk set et af filminstruktørernes værktøjer. Storyboards 

er i denne sammenhæng illustrationer, der i forbindelse med hinanden skaber en 

scene. Dette gør det ofte nemmere at overskue komplicerede scener (Pries-Heje, 

17/10-2019, Slides fra forelæsning). Kort fortalt kan denne metode, inden for 

filmverden, beskrives som en slags “billed-manuskript” (Pries-Heje, 17/10-2019, 

Slides fra forelæsning). Når man designer og/eller konstruere, kan metoden dog 

også anvendes. Det er her storyboard metoden bliver relevant for vores projekt. 

 

Storyboard som teknik inden for design blev introduceret til os af Pries-Heje i kurset 

Design og Konstruktion. Metoden går ud på at opstille brugsscenarier over et 

produkt. Vi har i vores proces, lavet storyboard til at formidle brugsscenarier. 

Storyboard laver man i praksis ved at lave en illustration, enten digitalt eller i hånden, 

over et scenarie hvor en bruger anvender et produkt.  Målet med et storyboard er, 

som i filmverden, at skabe sig et overblik over et handlingsforløb (Pries-Heje, 

17/10-2019, Forelæsning). Inden for design og konstruktion danner man sig ikke et 

overblik over filmscener, men over hvordan et produkt ville fungere i praksis. I denne 

proces har udviklerne af produktet mulighed for at opdage fejl og mangler inden 

produktet bliver realiseret. Denne mulighed opstår da man med storyboard 

teknikken, kan gennemgå hvordan produktet skal bruges og hvor det kan gå galt. På 

denne måde sparer man ressourcer. (Pries-Heje, 17/10-2019, Forelæsning). På 

samme måde som instruktøren, skaber udviklerne af et produkt altså illustrationer 

der fungere i en sammenhæng. Enten digitalt eller på papir laves illustrationer om 

hvordan en eller flere brugere anvender produktet. Helt konkret lavede vi et 

storyboard som beskriver et forløb over 2 dage, hvor en studerende har sin hverdag 

på RUC. Storyboardet illustrerer et brugsscenarie for vores produktidé som var en 

app: HeatMapp. Den fulde læsevejledning kan findes som bilag (bilag 1). Selve 
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storyboardet kan findes i bilag 2. Herunder er en kort opsummering. Det er vigtigt at 

nævne at læse vejledningen har været afleveret i forbindelse med DOK eksamen.  

 

Hovedpersonen i storyboardet er Frederik. Det er et storyboard da det visualiserer et 

brugsscenarie. Storyboardet er et fremtidsscenarie. Frederik er en person der bliver 

udsat for nogle af de ting vi gerne vil løse. Frederik kunne være en hvilken som helst 

anden person og skal derfor bare ses som en personificering af en studerende på 

RUC (som hører under vores målgruppe). Frederik vælger et lokale at arbejde i, ud 

fra de lamper ved lokalerne der viser om de er ledige eller ej.  Derefter vælger 

Frederik at købe kaffe i RUCbar i stedet for kantinen, da hans app fortæller ham at 

der er mange mennesker i kantinen. Idéen bag den tænkte app er at den skal ligne 

MazeMap og vise hvor mange personer der er i store lokaler eller om mindre rum er 

optaget/ledige. På samme måde, ud fra appen, vælger frederik at tage hjem i stedet 

for at tage en øl i RUCbar med hans ven, så han ikke misser sit tog. Appen er også 

afgørende for at Frederik vælger at “mødes” med hans gruppe online i stedet for at 

mødes på universitetet. 

 

Det bliver tydeligere senere i denne rapport, at vores storyboard blev lavet i en tidlig 

fase, hvor der stadig var meget usikkerhed på hvordan produktets endelige udgave 

skulle være/kunne. Dette er også selve meningen med at lave et storyboard, og 

processen gav os yderligere inspiration omkring hvilke produkter der kunne 

anvendes til at besvare vores problemformulering. Vores endelige produkt (Lys foran 

lokaler) fremgår i denne tidlige idé-fase. Vi blev ikke enige om produktet ud fra vores 

storyboards og blot brugte det som inspiration. Alligevel har vi nok indset at denne 

idé virkede god og simpel efter vi anvendte storyboard teknikken. Udover denne 

designmæssige tilgang, gik vi også mere humanistisk til værks (inddragelse af STS). 
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Den iterative proces 

For at opnå det bedst mulige produkt vil vi gerne benytte os af en iterativ 

designproces. Den iterative designproces forstås ved at vi udvikler en tidlig version 

af vores tænkte produkt, altså en prototype/mock-up. Prototypen vil så blive 

evalueret af os i starten. For at få evalueret prototypen på samme vilkår vurderer vi 

den ud fra en kravmatrix. Tidligt i projektets forløb har vi lavet en kravmatrix baseret 

på vores egen hverdag på RUC. Ud fra vores visioner om ønskede funktioner har vi 

lavet en liste af krav, som produkterne skal vurderes ud fra. Ud fra disse krav har vi 

udfordret mange af idéerne vi har haft til et produkt og vurderet dem herefter. Disse 

krav er ikke faste, da det jo bl.a. er vores formodede krav en bruger kunne have. 

Disse krav er nogle vi i gruppen er blevet enige om. Kravene er ikke fastlagte, da 

nogle produktforslag kan bryde krav som derfor giver anledning til at revurdere 

kravet. Omvendt kan nye krav, som senere bliver tilføjet, udelukke tidligere 

produktforslag. Det er her vores indsamling af empiri er vigtigt, da vi kan risikere at 

have overset krav. 

 

I første fase er det vigtigt for os at få vores produkt forslag ud til potentielle brugere, 

da vi synes det er vigtigt at de får en stemme. I anden fase er det vigtigt for os at 

brugerne får produktet i hænderne. Derfor er det vigtigt for os hurtigt at få skabt en 

prototype eller et mock-up af vores produkt, så vi kan få det ud til brugeren og høre 

hvordan produktet er, for en der aldrig har set produktet før. Ved at introducere 

brugeren tidligt i forløbet, kan vi forhåbentligt finde mange fejl tidligt som vi så kan 

forsøge at ændre før vi når for langt i forløbet. Ud fra brugerens adfærd vurderes 

produktet og der bliver justereret ved nogle af de ting der mangler. I denne proces 

forsøger vi at få mindsket vores usikkerhed omkring udformning af produktet mest 

muligt. Det er her design forløbet bliver iterativt, i det vi kontinuerligt vurderer 

produktet, for at finde fejl og mangler, hurtigst muligt. Samtidigt at få indskærpet 

produktet til at tackle kernen af vores problem, på den mest simple måde som det 
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lyder af Ockhams Razor. Dette var især vigtigt da vi tidligere havde haft et større 

fokus på teknologiske muligheder, end løsninger på et problem. 

Metodisk har udviklingen af prototyper og en iterativ proces været et nøglepunkt i 

vores produkt. Derfor har det været vigtigt at vi har været ude at indsamle empiri til 

udvikling af både krav og løsninger. Dette danner et overblik over hvad vores 

produkt skal kunne løse og hvordan det skal gøre det, inden vi sætter os for at 

videreudvikle produktet. I dette tilfælde kommer indsamlings metoderne, beskrevet 

ovenover, os til gode. Alt i alt har de metodiske overvejelser været vigtige fra 

begyndelsen og har givet os en sti at følge igennem hele Projektet . 

 

Godt design 

Vores design blev udarbejdet til at løse vores problemstillinger. Vi tog ikke et design 

og prøvede at finde et problem til det, men som beskrevet, fandt vi en løsning til et 

problem. Det her går hånd i hånd med vores idé om det 2 fasede forløb som 

beskrevet tidligere i rapporten. Vores produkt skal kunne løse et problem, derfor kan 

man kalde det et design. Med dette menes at design adskiller sig fra kunst ved at 

løse et behov (Pries-Heje, Jan, 2019, slides p. 19-25). Derfor skal vores produkt 

være et design. Vi har lavet en masse iterationer på papir, så har vi derefter 

udarbejdet en prototype til vores produkt. Vi har brugt udviklingsmetoder fra design 

og konstruktion til at udarbejde vores løsning. 

 

Vores produkt udgiver sig ikke for noget som den ikke er, som f.eks. et 

kaninskindsminktag som var et eksempel der blev brugt i Design og konstruktion af 

Jan Pries-Heje. Det der menes ved kaninskindsminktag er at der var et tag på et 

rådhus der skulle skiftes. En arkitekt fik ideen at der skulle et fransk tag på 

bygningen, mens en anden arkitekt synes det ville være grimt da taget ville udgive 

sig for at være noget den ikke er (Pries-Heje, 2019, s.20-30). 

 

Vores lampe med infrarød sensor mener vi er brugervenlig, da brugeren i realiteten 

ikke skal gøre noget for at den virker. Alle kender bevægelsessensorer fra toiletter 
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osv. Selv en 5 årig vil kunne bruge en bevægelsessensor - dette mener vi er 

brugervenlighed. Det er generelt det der er vigtigt i design, men også for os i forhold 

at lave et godt design. Der er andre ting der kan være vigtige i design f.eks. pris. 

Hvis vi forestiller os at vi skulle masseproducere vores produkt og skabe en 

forretning, er det vigtigt at det er så billigt som muligt at producere. Ellers ville det 

være svære at skabe en profitabel forretning. Et eksempel på et godt design kunne 

være en kortholder, den har et brug ud over det intentionelle. Den kan f.eks. åbne øl 

(Wordpress, 2007, medbring-godt-design). 

 

Affordance 

Hvordan ved man hvad man skal gøre med en teknologi som man kun har set en 

gang i hele sit liv? Informationen til at regne de her ting ud er allerede i verden 

mener forfatter Don Norman. Den måde som objektet ser ud på giver os en mulighed 

for at regne ud med det samme hvad de gør (Norman, 1999). Et eksempel på dette 

er ifølge Norman vandhaner. Uanset hvilken slags vandhane, så ved brugeren hvad 

den kan og nogenlunde hvordan den fungerer. Så der er oprettet nogle retningslinjer 

om hvordan ting skal se ud, som vi ikke tænker over, men som er der. Måske er den 

måde en vandhane fungerer, bare ikke til at designe meget anderledes, fordi den så 

ikke vil være brugervenlig. (Norman, 1999). Det har samme koncept som conceptual 

models, da du forstår hvad produktet gør med det samme og hvad produktet 

betyder, selvom det måske er første gang du ser den. Metrokortet er et eksempel på 

en conceptual model. Brugeren forstår hvor metroen stopper, men kender ikke den 

præcise rute. Brugeren behøver ikke at kende hele ruten, men blot retning og 

stoppesteder. Hvis brugeren skal til f.eks. nuuks plads el.lign. så har brugeren 

informationen om hvilken metro der skal benyttes og i hvilken retning. Man behøver 

ikke at skulle finde ruten på et eller andet højteknologisk kort, hvor man knapt nok 

kan finde rundt. Så i mange tilfælde kan en forsimplet og ikke så præcis model være 

at foretrække for forståelsen og brugervenligheden. 

 

Baseret på beskrivelsen af affordance-begrebet ovenover, vurderer vi at begrebet, 

langt hen af vejen,  minder om intuitivitet. Vores produkt kræver meget minimal 
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forforståelse for at det kan bruges. Med det menes at brugeren ikke selv skal 

interagere med vores sensor. Den måde brugeren bruger vores produkt er ved at 

aflæse en lampe. Affordance begrebet kommer her i brug, da vi skal vælge hvordan 

denne lampe skal formidle om et rum er optaget. For at gøre dette så simpelt som 

muligt har vores vision om produktets endelige form været således: Lampen uden for 

lokalet skal være rød når det er optaget. Når brugeren forlader lokalet, skal der være 

en form for overgang, hvor lampen går fra grøn til rød. Denne overgang skal give 

plads til pauser, udenfor lokalet, uden at lokalet bliver vist som ledigt. Vi har 

diskuteret to måder at opnå dette: Rødt lys bliver gult når en gruppe forlader rummet. 

Er gruppen væk i længere tid bliver lampen grøn. Med længere tid, mener vi længere 

tid end en pause. Hvor lang tid “pausen” tager, vil vi eksperimentere med. Dette 

burde være let forståeligt for alle, da konceptet bag er noget vi alle kender - trafiklys. 

Den anden idé var at den røde lampe gradvist blev grøn, ved at individuelle LED’er 

skiftede farve. Dette skulle ligne en form for loading bar som vi også alle kender fra 

computere. Begge disse koncepter anvender affordance og forsøger at give 

brugeren den mest simple og mest intuitive oplevelse. 

 

Adfærdsdesign 

I blandt andet Amsterdams lufthavn Schiphol, har man tegnet fluer i pissoirerne, for 

at få mænd til at ramme fluen, der dermed vil formindske hvor meget urin der vil 

hoppe tilbage. Dette er kaldt adfærdsdesign, som også kendes som nudging. Det er 

en metode der er skabt til at ændre menneskers adfærd. Nudging forsøger at få folk 

til selv at ændre adfærd, i stedet for at få instruktioner. (Pries-Heje, 8.10.2019, Slides 

til forelæsning, slide nr. 5). Adfærdsdesign tager udgangspunkt i forandringen fra 

hvordan personers adfærd ændres når et produkt, som f.eks. fluen i pissoiret, bliver 

introduceret. Adfærdsdesign hænger meget op til adfærdsøkonomi, som handler om 

hvordan personer reagerer, baseret på de sociale og emotionelle faktorer. Blandt 

andet er det vigtigt for adfærdsdesign at man får sin bekræftelse baseret på 

resultater og ikke forventninger. Mange nudging eksperimenter har muligheden for at 

være i en lav prisklasse og nemt at opsætte. Samtidigt er produktet i en tilstand hvor 
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det altid kan ændres på og forbedres, for at få bedre resultater. Et eksempel på dette 

er når embedsmænd sender en rykker ud til folk for at få dem til at betale deres 

bøder. Denne rykker kan de så sende flere forskellige variationer af, for at teste 

hvilken der er mest effektiv (Cass R. Sunstein, 2014). 

Vi anvender nudging i vores produkt, da vi forsøger at ændre folks adfærd. Som det 

er nu, bliver mange forstyrret når de er inde i et lokale, folk åbner døren for at se om 

der er ledigt eller ej. Vores produkt skal derfor kunne vise dette. Dette vil forhindre at 

gruppen i lokalet bliver forstyrret, da lyset vil være rødt som indikerer at lokalet er 

optaget. Samtidigt vil den anden gruppe som prøver at finde et lokale, ikke skulle 

bruge for lang tid på at åbne døre og tjekke om lokaler er ledige eller ej.  

 

Indsamling af empiri 

Vores problemformulering er problemorientereret og er derfor baseret på at finde en 

løsning. Igennem de metodiske overvejelser der har præget projektet siden 

begyndelsen, har der været enighed om at en lokal løsning ville være rigeligt og at vi 

ikke fokuserer på en løsning der er generelt anvendelig. Med det skal det forstås, at 

vores løsning skulle kunne løse problemet med at finde plads på RUC, men at 

løsningen ikke nødvendigvis er anvendelig andre steder. Dette gør at vi netop kan 

benytte os af både den kvalitative og kvantitative metode i vores indsamling af 

empiri. For at få indblik i problemets omfang, har vi benyttet os af kvalitative 

interview med studerende på RUC. Formålet med denne form for dataindsamling er, 

at vi giver mulighed for at interviewpersonerne selv kan komme med svar, frem for at 

vi skaber svarenes rammer som man f.eks. kan gøre det i et spørgeskema. Derfor 

kan man med denne metode også få øjnene op for ny information. På den her måde 

kan vi skabe os mere baggrundsviden som, sammen med egne erfaring, kan bruges 

til at formulere et spørgeskema. Dette suppleres af diskrete observationer foretaget 

af os over semesteret hvor vi har noteret situationer, hvor brugere af RUC har haft 

problemer.  F.eks. med at finde lokaler eller stå i en lang kø til kantinen. Metodisk 
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virker observationerne på en anden måde en spørgeskemaer og interviewet. Derfor 

sker der en triangulering. Forklaring på denne triangulering følger. Vores interview 

skal bruges til at lære problemet at kende og spørgeskemaet skal bruges til at måle 

omfanget. Til sidst kan observationerne vise folks handlinger over deres værdier og 

vise om hvordan de egentligt handler, frem for hvad vi hører i 

interviews/spørgeskemaer. Dette kan også betegnes som tacit knowledge. Tacit 

knowledge er en form for viden, som er viden mennesker har, som ikke er lært 

gennem bøger eller undervisning. Denne viden er ofte en tavs viden, som man ikke 

kan sætte ord på eller forklare (ordbog, u.d.) (Business Dictionary, ukendt). 

 

Interview teori 

 

For at kunne lave det bedst mulige spørgeskema, er det vigtigt at have overblik over 

hvad man skal spørge ind til. Udover at lave spørgeskemaer har vi også lavet 

kvalitative interviews, til at give os mere indsigt i hvordan brugere af RUC oplever 

ledighed af lokaler. Interviewene vil være baseret på vores problemformulering og vil 

i praksis inddrage interviewteknikker beskrevet af Steine Kvale og Svend 

Brinkmanns bog InterView (2015).  

 

Objektivitet 

Når vi stiller spørgsmål i interviews, hvordan skal vi så vide om vores empiri bliver 

objektiv? Objektivitet er “temmelig flertydigt”  (Kvale og Brinkmann, 2015, p. 268) og 

derfor svært helt at definere i en kvalitativ kontekst. Det vil naturligvis altid være 

lettere at opdage tendenser og generelle tilstande jo flere man spørger. Det er 

selvfølgelig ikke realistisk at interviewe folk til man kan være 100% sikker, men man 

kan komme tættere og tættere på jo flere man spørger. Derfor er det vigtigt at 

spørge ind til et emne, til ens nysgerrighed er ‘mættet’. (Bille, Mikkel, 14/10-19, 

Forelæsning). Det er selvfølgelig altid bedre at spørge flere, men der vil hurtigt opstå 

diminishing returns. Diminishing returns skal forstås ved at man får færre nye 
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informationer, jo flere mennesker man spørger. Der kommer altså et punkt hvor man 

har fået nok information, og hvor fortsættelse af undersøgelsen kun vil gavne meget 

lidt og dermed spilde ressourcer (ordbog, u.d.) (Merriam-Webster, ukendt). Først 

derefter bliver empirien mere konkret og sikker i form af henholdsvis spørgeskemaer 

(baseret på interview) og triangulering via observationer. Det kan siges at vi ikke 

anvender en triangulering da spørgeskemaet og interviews leder til et enkelt resultat. 

Vi argumenterer for, at vi alligevel benytter triangulering, da spørgeskema og 

interviews er 2 forskellige data former (kvalitativ og kvantitativ). Resultaterne vi har 

fået ved at anvende begge disse metoder er anderledes end hvis vi gjorde det i en 

anden rækkefølge, eller helt undlod den ene af metoderne. Derfor har vi benyttet os 

af triangulering. 

 

At triangulere skal forstås i overført betydning. Triangulering i matematikken giver 

mulighed for at udregne ukendte værdier ud fra kendte værdier, og hjælper derfor 

med at skabe en bedre og bredere forståelse. På samme måde er triangulering, i 

dette tilfælde, men også i dataindsamling generelt, med til at give mere præcise 

data. Vores interviews har gjort det nemmere for os at stille relevante og brugbare 

spørgsmål, i vores spørgeskemaer. Ved at anvende viden fra det kvalitative kunne vi 

forbedre de kvantitative spørgsmål. Med disse 2 former for data, kunne vi så 

bevæge os rundt på campus, og observerer i hvor høj grad de adspurgtes svar var 

bundet i deres egentlige handlinger. Derfor kunne observationer, i vores tilfælde, 

godt udfordre dataen vi havde fået. Vi synes vores observationer i høj grad hang 

godt sammen med hvad de adspurgte sagde, men det er vigtigt at huske på at dette 

er baseret på et småt dataset. Ved at triangulere vores data har vi sørget for at være 

kritiske. Vi har altså ikke taget data kun fra spørgeskemaer og generaliseret ud fra 

dem. Vi har anvendt os af flere muligheder. (Egmose, Jonas, 18/9-19, forelæsning), 

(Bille, Mikkel, 14/10-19, Forelæsning). 

 

At stille opfølgende spørgsmål  

Hvad gør at et interview fungerer anderledes end et spørgeskema? Interviewet er 

kvalitativt, Dvs. at det kan få flere nuancer og detaljer end et spørgeskema. Med 
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interviewet er det muligt at blive personlig istedet for generel, og dette skaber et godt 

grundlag for senere at lave et spørgeskema.  

 

Vi anvender interviews for at udarbejde spørgeskemaer. Derfor er det vigtigt at vores 

interviews består af få åbne spørgsmål, så vi kan få de kvalitative egenskaber frem. 

Ud fra disse få åbne spørgsmål, er det så interviewerens opgave at lytte aktivt til 

svarene og derefter spørge ind. Det er her vigtigt at intervieweren husker på hvad 

formålet bag interviewet er, interviewets emne og hvilken relation der er mellem 

interviewer og interviewperson. Bogen InterView (2015) sammenligner denne proces 

med skak: “Her kan vi måske drage en analogi til skak, hvor hvert træk fra 

modstanderens side ændre stillingens struktur, og hvor hver spiller skal overveje de 

mange forskellige implikationer af modspillerens træk, før han foretager næste træk, 

foregriber modspillerens fremtidige træk osv.”(Kvale og Brinkmann, 2015, side 159). 

Citatet beskriver hvordan et interview ændre sig når man lytter aktivt og formulerer 

spørgsmål undervejs. Det at indgå som aktiv lytter er en svær opgave, hvor man 

konstant skal evaluere situationen og tidligere svar fra interviewpersonen, for at finde 

på relevante uddybende spørgsmål. 

 

Iscenesættelsen af et interview 

Det at iscenesætte et interview er en vigtig del af interviewprocessen. Ifølge 

Brinkmann og Kvale er iscenesættelsen med til at “anspore interviewpersonerne til at 

beskrive deres synspunkter på deres liv og verden” (Kvale og Brinkmann, 2016, side 

148) Kvale og Brinkmann kommer helt konkret med 5 trin til denne proces: 

Forberedelse, introduktion, relationer, kvalitet og afslutning. 

 

Det er vigtigt, som interviewer, at skabe en god relation til interviewpersonen. Her 

kan det være en god idé at have en briefing. I bogen InterView beskrives processen 

således: “Intervieweren definerer situationen for interviewpersonen for 

interviewpersonen, fortæller lidt om formålet med interviewet, hvad båndoptageren 

skal bruges til osv” (Kvale og Brinkmann, 2015, side 149). Kort sagt så skal der 
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briefes inden interviewet for at sørge for at interviewer og interviewperson er på 

samme fod. Det er meget vigtigt at begge parter er enige om interviewets rammer. 

 

Vores interview forløb 

Det er vigtigt at vide hvordan ens interview skal forløbe. Hvis man vil have personlige 

svar, hvor interviewpersonen selv kan udfolde sig. Vores script skal derfor ikke være 

så fastlagt men mere åbent. Man kan modsat skrive et detaljeret interview med 

mange fastlagte spørgsmål som giver korte og knapt så spontane svar. Denne form 

for svar ville være mindre kvalitative end svar ud fra åbne spørgsmål. I vores 

interview har vi valgt et mindre struktureret interview, da det ville give os en mere 

spontan viden om problemer med gruppearbejde på RUC. Dette ville også kunne 

give os viden eller ideer som vi ikke selv havde overvejet. Vi mener også at dette 

ville give os mere objektive resultater, da vi ikke lægger ord i folk mund. 

 

Dette var de noter til vores spørgsmål som vi brugte under interviewet: 

Vi er en gruppe fra HumTek som gerne vil undersøge forskellige problematikker ift. 

Brug og plads på RUC. Vores interview er målrettet efter RUC studerende. 

● I forhold til gruppearbejde, har du nogensinde brugt lokaler og haft problemer 

med det? 

- Hvis ja, hvor ofte synes du at det er svært at finde et lokale? 

● Har du oplevet nogen form for problemer af gruppearbejde, som RUC kan 

løse? 

- Hvad med ting såsom lokaler, strøm, stole osv. Eller andre grupper som 

forstyrrer jer? 

● Har du prøvet at booke et lokale? 

-  Hvis ja, var det svært? 

- Hvis nej, ved du hvordan man booker et lokale? 
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Vi havde i vores interview valgt at lave et gruppeinterview. Inden interviewet blev 

deltagerne briefet omkring forløbet. Vi fortalte f.eks. om hvad interviewet skulle 

bruges til og spurgte om tilladelse til at vi optog det. På den måde blev interviewet 

iscenesat. Interviewet bestod af 5 deltagere (interviewpersoner) og 2 interviewere. 

Interviewet havde en varighed på 10 minutter. 

Der er fordele og ulemper ved at interviewe i grupper. Først kan der forekomme 

sociale stigmaer, der måske kan begrænse folks ærlighed. På den anden side opnår 

man hurtigt et punkt, hvor man er mættet af information og hvor yderligere 

undersøgelse er unødvendig (Diminishing returns). 

En egenskab ved gruppeinterviews var at vi kunne få den gruppe vi interviewede til 

at snakke med hinanden om de spørgsmål vi stillede, og dermed få dem til at 

uddybe hvad de mente, uden at vi altid behøvede at stille uddybende spørgsmål. Vi 

stillede uddybende spørgsmål, men ofte kom der meget god information ud af at 

deltagerne snakkede sammen. Vi benyttede os altså at et åbent interview, hvor vi 

skabte rammerne. Men også et interview hvor der var plads til at lytte aktivt og 

spørge uddybende. De spørgsmål som vi har valgt at bruge, har vi valgt af 

forskellige grunde. Vi ville have nogle spørgsmål som, ud fra interviewpersonernes 

svar, kunne hjælpe os med vores spørgeskema. Derudover ville vi gerne have belyst 

flere forskellige problematikker, for at se hvad interviewpersonerne havde af 

forskellige, samt ens holdninger. Vi har også valgt at stille spørgsmålene i en 

bestemt rækkefølge. Vi startede med at stille spørgsmål om hvordan lokalerne på 

RUC er og hvordan tingene var inde i lokalerne. Derefter prøvede vi at få dem mere 

specifikt ind på booking systemet og om de havde problemer med dette. Vi brugte 

vores interview for at få nogle ideer til vores spørgeskema. Vores interview var med 

til at hjælpe os ift. om hvilke spørgsmål ville være relevant at spørge om, eller om en 

specifik holdning var fremtrædende.  

Det var yderst vigtigt for vores spørgeskemaer at vi havde overblik over hvad vi 

skulle spørge ind til og hvordan. Dette var essentielt for at vi kunne få en empiri som 

vi kunne bruge til noget. For at vi kunne få lavet et præcist spørgeskema, brugte vi 

interviews af brugere til at få god empiri ud i sidste ende. Der har teorier af Steinar 
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Kvale og Svend Brinkmanns bog InterView (2015) været essentielle for at vores 

interviews blev en succes. 

 

Etik 
 

Allerede i første fase af vores projekt stod det klart at der kunne være etiske 

problemer, i forbindelse med at løse vores problemstilling. Især fordi vi, i starten, 

gerne vil arbejde med wifi-sniffing og dermed persondata. Vi syntes, at etiske 

overvejelser og konkrete krav blev nødvendige for at gå fra den første fase til den 

anden fase. 

 

Etik handler i bund og grund om hvad det gode liv er. Derfor adskiller forskellige 

etiske synspunkter sig, ud fra hvilken definition man har af dette gode liv. Forskellige 

vægtninger af værdier fører dermed til forskellige måder at se verden på - herunder 

også teknologiforståelser (Det Etiske Råd, maj 2015). I almen forståelse bliver etik 

dog ofte et spørgsmål om hvad der er rigtigt versus forkert. Dette kan også betegnes 

moral etik eller normativ etik (Ryberg, 2008). Inden for moral etikken indgår derfor 

også klassiske spørgsmål som f.eks. spørgsmålet om abort eller selvkørende biler. 

Moral etikkens formål er at vurdere hvad der er den rigtige handling uanset hvad 

lovgivningen mener: “Den etiske teori beskæftiger sig med hvilke handlinger der er 

rigtige, og hvilke der er forkerte. Dette skal ikke forstås i en retslig forstand.” (Ryberg, 

2008, p. 109).  Den “etiske teori” beskrevet er moral etisk teori. Spørgsmål inden for 

moral etik er mest relevant for vores projekt i form af anvendt etik. Den anvendte etik 

er etik i praksis - etik anvendt på konkrete spørgsmål. (Søbirk Petersen, Thomas, 

17/10-19, Forelæsning). Her indgår bl.a. de klassiske spørgsmål nævnt i starten af 

kapitlet. I opgaven vil vi diskutere vores produkt ud fra nytteetik samt diskutere 

sammenhængen med etik og lovgivning (anvendt etik).  
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Nytteetik 

 

Nytteetik kan forklares som: “Den rigtige handling H, er den mulige handling, der 

maksimere summen af velfærd/livskvalitet.”(Søbirk Petersen, Thomas, 17/10-19, 

slide nr. 24) Den totale sum af nytte er hvad der afgøre om et givent produkt/ en ide 

er etisk korrekt. Jeremy Bentham (1748-1832) var far til nytteetikken.  Nytteetik er en 

undergren af konsekventialisme. (Søbirk Petersen, Thomas, 17/10-19, Forelæsning). 

Konsekventialisme går i grove træk ud på at vurdere en handling udelukkende ud fra 

dets konsekvenser. Nytteetik, eller utilitarisme som det også kendes som, har de 

fordele at det skal være upartisk, det vil sige at ‘’alles lige interesser tæller lige 

meget.” (Søbirk Petersen, Thomas, 17/10-19, Slides: STS Teknologi og Etik, slide 

nr. 25). 

 

Det er som beskrevet, til vores forelæsning med Thomas Søbirk Petersen (2019) at 

nytteetikken, som et værktøj, er ekstremt simpelt. Det er en klar metode til at 

overveje hvad man synes er rigtig og forkert i en given situation. Hvis man ser på 

historien er nytteetik en progressiv teori. Dengang, under Jeremy Benthams tid, var 

gud, konge og fædreland en meget stor del af hverdagen og mange etiske 

spørgsmål blev, dengang, især bedømt ud fra gud og bibelens tankegang (Søbirk 

Petersen, Thomas, 17/10-19, forelæsning). Nytteetikken var med sin upartiske natur 

sekulær og fungerede derfor som et våben mod fordomme og traditioner som etik 

var bundet op på. Man kan kalde utilitarismen/nytteetikken en form for revolution. 

(Søbirk Petersen, Thomas, 17/10-19, Slides: STS Teknologi og Etik, slide nr. 25). 

 

Anvendt etik  

 

Vi vurderer ud fra ovenstående redegørelse af nytteetik, at  både wi-fi sniffing og 

vores valgte produkt, lampe med varmesensor, er etisk korrekt.  Ud fra 

spørgeskemaet har vi dog fravalgt wi-fi sniffing. Wi-fi sniffing involverer overvågning, 

da vi ved at der er en person i et givent lokale. Det er dog ikke en fuldkommen 
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overvågning, da vi ikke får at vide hvem der er i lokalet, blot at der bliver udsendt et 

signal derfra. Det er ikke ulovligt, men dette er ikke ens betydning med at det er etisk 

korrekt. Som Ryberg (2008) nævner er moral etik ikke lig lovgivning. Derfor har det 

også været muligt at bruge denne teknologi til projekter ,der minder om vores (se 

næste afsnit). Man kan argumentere for, at det kan være etisk ukorrekt at anvende 

wi-fi sniffing, da folk ikke ville vide at vi stjæler deres gps data. Dette mener vi 

hænger godt sammen med vores resultater fra spørgeskemaer, hvor kun 2 ud af 36 

valgte denne løsning som deres foretrukne. Grunden til den lave popularitet er 

ukendt, da det blev spurgt om i et spørgeskema. Dette er netop ulempen ved den 

kvantitative metode. Konsekvenser af wi-fi sniffing kan være gode i en bred forstand. 

Hypotetisk set er et live heatmap over RUC baseret på wi-fi sniffing, med til at spare 

tid for brugerne af RUC og gøre hverdagen nemmere og mere simpel. Ulempen er 

selvfølgelig at vi vil kunne anvende folks data, uden at de eksplicit giver os personlig 

adgang. Hvor meget man mener dette er en gene, afhænger af værdier og livssyn. 

Derfor kan man argumentere for at det er etisk korrekt rent nytteetisk. 

  

Ser man på det med et teknologideterministisk blik, kan man argumentere for at 

teknologien er uundgåelig og at dette blot er en naturlig udvikling for mennesker. 

Langdon winner (1986)  betegner dette som teknologisk søvngængeri (P. 5). 

Modsat, med et mere kritisk syn på teknologiudviklingen, kan det argumenteres for, 

at vi mennesker selv vælger teknologien og derfor kan fravælge utilsigtet teknologi. 

Der findes gode argumenter på begge sider af disse forståelser. David Nye (2006) 

kommer med argumenter for begge sider. Han fortæller hvordan chimpansen 

anvender primitiv teknologi, til at fremme dets livsvilkår. Dette kan læses ind i en 

teknologideterministisk forståelse, hvor teknologien er essentiel og en uundgåelig 

naturlig kraft. På den anden side forklarer han hvordan japanerne fravalgte 

skydevåbenet, til fordel for deres traditionelle våben (Nye, 2006). Begge disse 

forståelser ligger op til forskellige værdier, som derfor kan lede til forskellige 

vurderinger af hvor uetisk/etisk idéen om wi-fi sniffing er. Vi synes ikke nødvendigvis 

at idéen er uetisk, men vi mener at det kan gøres mere etisk. Det handler om hvor 
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man sætter grænsen. Vi har dog selv kommet frem til at det, i vores øjne, er en del 

af den teknologiske udvikling i verden. Implikationerne ved wi-fi sniffing og live 

heatmapping er diskuteret i et senere afsnit baseret på et case med MIT Campus. 

 

De tidlige overvejelser og specifikke krav, skabte et klart billede af hvad vores 

begrænsninger var og fik os til at overveje alternative løsninger. Man kan ikke 

komme uden om etiske overvejelser i et projekt som vores. Generelt er etikken et af 

de begrænsninger for teknologiudvikling både på et generelt plan, men også helt 

konkret i vores projekt. Der er derfor også lignende etiske overvejelser i lignende 

projekter. Etik er ikke en del af vores krav-matrix, men vi tror at ‘popularitet’ i høj grad 

kan sammenlignes med etisk korrekt - hvem ville stemme på noget etisk ukorrekt? 

Selvfølgelig er det ikke noget vi kan konkludere ud fra denne kvantitative data. Der 

kunne være mange andre faktorer, men det er ikke noget rapporten vil gå i dybden 

med. Derfor har vi fravalgt wi-fi sniffing selvom man kan argumentere for det 

modsatte rent nytteetisk. Ideelt ville holdninger om wi-fi sniffing blive triangulering 

med andre undersøgelser, men dette blev ikke realistisk for projektets rammer.  

 

Case: MIT Campus Heatmap  

 

Et par studerende på MIT (Massachusett Institute of Technology) har kortlagt deres 

campus med Wi-fi sniffing og skabt et live heatmap der viser hvor folk befinder sig. 

Det var dette projekt der inspirerede os og satte gang i vores projekt. Vi ville benytte 

MIT projektet til at overveje hvordan etik spiller sammen med anvendelsen af sådan 

en teknologi. Vi vil kort se på konsekvenserne af teknologien. 

 

Formålet med deres heatmap projekt er at de gerne vil skabe en større forståelse for 

de daglige arbejds- og livs-rutiner på et universitet. På MIT er der 10.320 studerende 

samt 9.414 medarbejdere på campus, som består af mere end 190 bygninger. Ud af 

de mange bygninger, havde de studerende på MIT kun WLAN data i 104 bygninger. 

I de 104 bygninger, var der 1614 antenner som de undersøgte data fra. (Andres 
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Sevtsuk, Carlo Ratti, ukendt, s.5) For at skabe et heatmap tager de data fra diverse 

antenner i et rum og skaber en sum over den totale aktivitet i rummet, som vil blive 

vist på kortet. Alle antenner som de har brugt er MIT campus’ trådløse netværk.  

 

Som diskuteret i foregående afsnit, kan der være etiske problemer i den teknologi 

der har været anvendt på MIT campus beskrevet ovenfor. 

 

Hypotetisk scenarie: Live heatmapping kan f.eks. hjælpe brandmænd i at redde folk 

fra bygninger i brand. Som vi nævnte før, kan man dog se på selv samme teknologi, 

men med forskellige synspunkter. Man kan bruge samme argumentation til at 

argumentere for at f.eks. en skoleskyder ville have nemmere ved at være effektiv i at 

skyde flest muligt, ved at se et live heatmap over campus. Udover disse ekstreme 

eksempler, er der selvfølgelige gavnlige effekter i dagligdagen. F.eks. kan man 

spare tid ved ikke at gå forgæves til optagede lokaler. Man undgår også at forstyrre 

folk og blive forstyrret under arbejde i lokalerne. Denne teknologi, anvendt på RUC, 

ville derfor højst sandsynligt svare på vores problemstilling. Derudover ville den være 

lovlydig. Alt i alt, som nævnt før, synes vi at denne teknologi er fascinerende. 

Derudover mener vi også at den er etisk korrekt - nytteetisk, men ikke etisk korrekt 

på RUC campus. Vores fravalg for denne teknologi bunder bl.a. i sværhedsgraden. 

Men det viser sig også ud fra vores etiske analyse, at der findes mere etisk korrekte 

løsninger.  

 

Valg af produkt 

For at indlede fase 2 og vælge et produkt, har vi først defineret produkterne samt 

kravene. Det er en nødvendighed at alle produkterne kan fungere som en løsning for 

vores problemformulering - derfor er dette ikke et krav i vores kravmatrix. Det er 

indforstået at alle produkter skal kunne besvare vores problemformulering. Vi har 

altså på forhånd undladt krav, som alle produkter ville score lige i. F.eks. at undlade 

at problemformuleringen som et krav siden alle produkter ville score 5. At definere 

produkter og krav er nødvendigt for at alle forstår produkterne og kravene ens, før 
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det vælges hvad der skal arbejdes videre med. Vi har begrænset os til de produkter 

som der bliver spurgt ind til i spørgeskemaerne, da vi gerne vil bruge antallet af 

stemmer, ud fra spørgeskemaet, på de enkelte produkter som et krav. 

Spørgsmålene fra spørgeskemaet er skrevet i kursiv. Spørgsmålene er på engelsk, 

da det var sådan de var formuleret i spørgeskemaet. Under disse spørgsmål er 

vores konkrete definition af produktet. Kravene er på samme måde defineret i 

fællesskab og vægtet. Valg af krav og vægtninger er også forklaret. Krav skal ses 

som betingelser for produktet. Nogle ting er godt at have med i produktet, men 

undladt som krav da det ikke er en nødvendighed. 

 

Definitioner af produktidéer 

 

1. Renovering af RUC’s booking system. 

 

“A rework of the booking system with a map based on mazemap to visualise booked 

rooms on a webpage/app” 

 

En renovering af RUC’s nuværende bookingsystem, baseret på mazemap, til at vise 

om rummene på RUC faktisk anvendes. Dette skal formidles i form af en app eller 

hjemmeside. Vi har besluttet at hvis vi bruger den her løsning, så bruger vi en 

teknologi kaldet scraping. Teknologien går, kort fortalt, ud på at opfange tekst og 

dermed få en “robot” til at opfange lokalers ledighed. For at gøre dette skal vi tage 

alle QR-koder og sætte dem sammen med lokalet i en database. Den 

QR-koden/lokale database bruger robotten til at se om lokaler er ledige, som derefter 

kan visualiseres på en skærm. Produktet kalder vi produkt nr. 1. 

 

2. En visuel indikator 

 

“A visual indicator (like a red light) outside the room, showing the rooms availability” 
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En visuel indikator f.eks. et rødt lys ude foran et rum, der viser om rummet er ledigt. 

Hvis vi vælger løsningen med lampen, vil vi derefter vælge hvilken teknik der gør det 

nemmest for os at afgøre om et rum er ledigt. Vi har besluttet os at valget står 

mellem disse teknikker (til at opsamle data): Infrarød sensor, bevægelsessensor 

eller en knap. Herunder beskrives hvordan vi ville anvende de enkelte teknologier. 

Teknologierne er i udgangspunkt ikke trådløse. Produktet kalder vi produkt nr. 2. 

 

3. Knap med lampe 

 

Knap med lampe: Den helt simple knap og lampe hvor man skal huske at slukke 

lampen igen. Denne knap tænder et lys ude foran lokalet. Produktet kalder vi produkt 

nr. 3. 

 

4. Knap med timer med lampe 

 

Knap med timer med lampe: timer interface med lampe, hvis du har booket lokalet i 

3 timer, så kan du sætte en timer på 3 timer hvor lampen lyser grønt når der er gået 

3 timer. Den er rød når lokalet er i brug. Produktet kalder vi produkt nr. 4. 

 

5. Infrarød sensor med lampe 

 

Infrarød Sensor med lampe: En infrarød sensor sidder i lokalet og tjekker om der er 

varme signaturer fra mennesker. Hvis der er mennesker i lokalet så lyser lampen 

rødt ude foran lokalet. Hvis den ikke ser mennesker i lokalet så er den grøn eller 

slukket. Infrarød sensor programmeres sådan at hvis varmeinput er lavere end X så 

slukker den. Hvis varmeinput er højere end X så tændes lampe. Produktet kalder vi 

produkt nr. 5. 

 

6. Bevægelsessensor med lampe 

 

Bevægelsessensor med lampe: Hvis der er bevægelse i lokalet så lyser lampen ude 

foran døren. Grønt hvis der ikke er nogen, rødt hvis der er nogen i lokalet. Hvis 
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lampen kun kan f.eks. vise rød, så indikerer slukket lampe at rummet er ledigt. 

Produktet kalder vi produkt nr. 6. 

 

 

7. Et produkt der samler GPS data fra telefoner på campus 

 

A product that takes phones location to construct a live heatmap over RUC on an 

webpage/app 

 

Et produkt der samler GPS data fra telefoner på campus: Denne data vil vi samle og 

plotte ind på et live Heatmap over RUC’s campus. Teknologien vi vil bruge til dette er 

wi-fi sniffing. En wi-fi sniffer opfanger GPS data som telefoner udsender. Produktet 

kalder vi produkt nr. 7. 

 

8. Video guide som forklarer hvordan man benytter det nuværende 

bookingsystem 

 

A video guide on how to use the current booking system 

 

En video guide der forklarer hvordan man benytter det nuværende bookingsystem. 

Videoen skal være præcis og letforståelig. Videoen skal vises til nye studerende 

under rusperioden og indsættes på den allerede eksisterende side om RUC’s 

bookingsystem: Produktet kalder vi produkt nr. 8.  

 

Definitioner af krav til produkt: 

 

Nogle af kravene til vores produkt er baseret på de formelle krav på uddannelsen. 

Her indgår semesterbindingen og det realistiske aspekt. Resten af kravene er uagtet 

dette og tager kun udgangspunkt i produkterne. Vægtning skal forstås som en måde 

at rangere hvilke krav der betyder mest. I praksis ganges resultaterne med 
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“vægtværdien”. F.eks. vil 3 stemmer på et produktforslag med en vægtning på 4 give 

et resultat på 12. 

 

Semesterbinding: Produktet skal kunne analyseres med metoder fra kurset 

Samfund, teknologi og subjektivitet. Forankringen i Design og konstruktion skal 

overholdes tilfredsstillende (j.f. studieordningen). Ifølge studieordningen har opgaven 

nogle formelle krav og derfor mener vi at dette er et naturligt krav til projektet. Vi 

vægter dette krav 2 ud af 3. 

 

Æstetik: Æstetikken som krav vurderes af os. Senere kan brugeren inkluderes og 

yderligere gøre vores produkt mere æstetisk - brugerens holdning ift. æstetik er dog 

ikke med i kravmatrix siden vi bliver nødt til at skabe produktet først. Hvis produktet 

er æstetisk grimt kan det ødelægge fornøjelsen af at bruge produktet. Æstetikken er 

underordnet funktionaliteten af produktet. Vi vægter dette krav med 1 ud af 3. 

 

Brugervenlighed: Brugervenlighed af produktet bliver afgjort af os ud fra nuværende 

visioner. Hvis produktet overholder dette krav, betyder det ikke at produktet er 100% 

brugervenlighed. Som med æstetik kriteriet skal brugerne inddrages senere i 

processen. Vi mener at brugervenlighed er det vigtigste af vores krav. Vi vægter 

dette krav 3 ud af 3. 

 

Realistisk/tid: Er det realistisk at få lavet produktet som vi ønsker inden for deadline? 

Vi har en deadline og visse kompetencer som begrænser os. Vi vægter dette krav 3 

ud af 3. 

 

Pris: Dette binder sig til design og konstruktion og er en væsentlig del af om et 

produkt er realistisk og kan masseproduceres. Vi vægter dette krav 1 ud af 3. 

 

Popularitet ud fra spørgeskema: Vi havde udsendt et spørgeskema hvor folk kunne 

stemme på vores produkt ideer. Dette har vi brugt til at se om vores produkt ide var 

noget folk gerne ville have. Vi vægter dette krav 2 ud af 3. 
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Ud fra disse krav har vi valgt et endeligt produkt. Dette gjorde vi ved at indsætte 

vores krav og produkt ideer i en ny kravmatrix. Matrixen blev lavet i hånden, men 

senere digitaliseret til at være lettere at læse i rapporten. Den digitaliserede 

kravmatrix kan ses nedenunder og den originale kan findes som bilag (bilag 3). 

 

 

Nr af produkt 

kan ses i 

rapporten 

Vægt af 

krav: 

produk

t 1 

produkt 

2 

produk

t 3 

produk

t 4 

produk

t 5 

produk

t 6 

produk

t 7 

produk

t 8 

Krav:          

Semesterbindin

g 3 4 4 4 4 4 5 2 4 

Æstetik 1 5 2 3 4 4 5 4 2 

Brugervenlighe

d 3 5 2 3 5 4 5 3 4 

Realistisk/tid 3 2 5 4 4 4 1 5 4 

Pris 1 5 4 3 3 3 2 5 3 

Popularitet ud 

fra 

spørgeskema 2 3 3 3 3 3 1 2 3 

Samlede 

vurdering  49 45 45 52 49 42 43 47 

     

produk

t 4 

valgt     

 

Vi har givet vores produkt en karakter fra 1 til 5, i forhold til hvor godt de opfylder 

vores krav. Dette har vi valgt at gøre da det sammen med vægtningen gør at vi 

bedre kan se hvilket produkt der bedst opfylder vores krav. Dog er produktet med 

flest point ikke nødvendigvis det produkt vi arbejder videre med. Efter udregningen 

diskuterede vi resultaterne i plenum. Alligevel endte det med at vi valgte at gå videre 

med produkt 4 i kravmatrix: Infrarød sensor med lampe. 
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Vores produkt på vores campus  

Vores produkt kan betyde at hverdagen på en organisation som RUC bliver mere 

flydende. Med flydende menes det at der er mindre tidsspild. F.eks. bliver man ikke 

nødt til at kigge ind i lokaler, for at vide om der er nogen derinde. Derved vil både 

dem der sidder inde i lokalet ikke blive forstyrret, men samtidig vil dem, der leder 

efter et lokale, ikke blive nødt til at åbne døre og forstyrre andre. Vores vision med 

denne lampe ude foran lokalet er, at det faglige miljø vil blive endnu bedre og give 

anledning til mere effektiv brug af tid. Det kan medføre at folk får et nemmere 

studieliv, som er vores motivation for projekt. Med udgangspunkt i at vores vision om 

produktet bliver realiseret kan man argumentere for at vores produkt kan have 

positive effekter. Dette kunne, på lang sigt, resulterer i at studiemiljøet vil blive 

forbedret, f.eks. være at plagiat kan blive et mindre problem, færre folk dropper ud, 

formindske tidsspild, elever vil komme til at skrive bedre opgaver, og opleve mindre 

stress. Dette ville selvfølgelig være konsekvenser af konsekvenser af konsekvenser 

osv. Det kan virke langt ud at påstå dette, men det kan forklares et trin af gangen. 

Vores produkt, håber vi, kan styrke muligheden for at arbejde som en gruppe på 

RUC. Ud fra dette argumenterer vi for at de studerendes faglighed bliver forbedret 

og at der derfor er mindre incitament for plagiering. Derudover fører mindre 

plagiering til at de studerende lærer endnu mere - altså en form for selvforstærkende 

cyklus. Nogle af disse ting kan også udledes fra vores problem kort. På det grundlag 

argumenterer vi for at vores produkt kan fremme fagligheden af RUC’s-studerende 

og dermed være med til at mindske plagiat. Dette er selvfølgelig kun en påstand som 

vi har analyseret os til.  

 

Vores håb er at produktet kan medføre, at vi får bedre arbejdere ude på 

arbejdsmarkedet, elever vil blive mindre skoletrætte, og dermed rent faktisk præstere 

deres bedste, de kommer til at lære mere og selvom det måske lyder lidt langt ude, 

kan en nemmere hverdag hos sin organisation gøre, at man får et bedre 

arbejdsmiljø. 
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Vores tænkte positive konsekvenser kan sammenlignes med, som vores forelæser 

J. Egmose sammen med M. Eames havde lavet, en aktions baseret undersøgelse i 

et udsat boligområde (2016). Nogle mennesker i boligområdet havde ikke mange 

ting at lave. Dette ledte til kriminalitet. Det skal dog siges, at de personer, som han 

har undersøgt, også bor i et urbant område hvor kedelige bygningsfacader rager 

over folks hoveder. I første fase af deres aktions undersøgelse, gav de de lokale en 

filmopgave for. Den gik ud på at de skulle filmatisere hvordan livet i deres område 

var, ved enten at lave en dokumentar eller fiktionsfilm. Dette skulle give forskerne en 

forståelse for området. (Egmose, 2016), (Egmose, Jonas, 2019, Forelæsning) 

 

 

Men disse forskere begyndte at give dem noget at lave, gjorde området lidt grønnere 

ved at plante nyttehaver og planter, og lavede små filmprojekter med de unge på 

blokken. Dette gav dem interesser såsom at tage sig af de nyttehaver der blev lavet. 

De gav de unge en måde at udtrykke sig på, ved at give dem fritidsinteresser ved 

hjælp af blandt andet filmprojekterne. Disse småting kan virkelig forandre 

menneskers syn på deres situation og forbedre deres livskvalitet, samt nedsætte 

kriminaliteten inden for det bestemte område. (Egmose, Jonas, 2016) 

 

Dette kan sammenlignes med vores tidligere analyse, hvor vi argumenterede for at 

at vores produkt kunne være med til at forøge faglighed til eksaminer og opgaver.  

 

Fase 2 

Endelige valg af produkt  

Vi har ud fra disse krav valgt at arbejde med infrarød sensor med lampe, da den b.la. 

har fået flest point i vores kravmatrix, men også fordi at denne løsning virkede godt 

til vores formål. Derudover ville vi gerne arbejde med dette produkt. Før det 

afgørende valg har der som nævnt blevet anvendt andre metoder. Vores problem 
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kort og storyboards har været en vigtig del af vores proces. Af forskellige årsager 

stod det klart for os at vi ikke ville få inddraget RUC’s bookingsystem. Med vores 

ressourcer og viden er det ikke realistisk at lave en praktisk inddragelse af RUC’s 

bookingsystem. Dog kan der være mange relevante overvejelser, men disse vil være 

på et hypotetisk plan. Derfor bliver bookingsystemet vendt i en endelig 

perspektivering af opgaven. 

 

Infrarød sensor med lampe fungerer således: en infrarød sensor sidder i lokalet og 

tjekker om der er varme signaturer fra mennesker. Hvis der er mennesker, altså 

varme signaturer, i lokalet lyser lampen rødt ude foran lokalet. Hvis den ikke 

registrerer varme signaturer (mennesker) i lokalet så er den slukket. Infrarød sensor 

programmeres sådan at hvis varmeinput er lavere end f.eks. 30 så slukkes lampen. 

Hvis varmeinput er højere end 30 så tændes lampen. 

 

Efter vi har skrevet denne beskrivelse og fundet frem til hvilket produkt vi ville 

arbejde med, har vi fundet ud af at en IR  (infrarød sensor) sensor også er det som 

kaldes en PIR (passiv infrarød sensor) eller bevægelses sensor.  

 

Bevægelsessensor 

Den måde vi havde forstået at sensoren fungerede var at den gav et output som 

viste om der var menneskelig varme signatur i lokalet. Ud fra dette kunne se man så 

se om der skete et spike i varme, som dermed betyder at der mennesker i lokalet. 

Men den måde som den faktisk virker på, er ved at den modtager infrarøde (IR) 

stråler. Det er først hvis en af dens modtager-punkter og modtager-punktet ved siden 

af bliver ændret, at den aktiveres og sender input til at aktivere vores kode. Dette 

betegnes som en PIR sensor, og det er denne teknologi vi anvender i vores produkt. 

Denne sensor fungerer altså lidt anderledes end den sensor vi havde forestillet os at 

anvende, da den ikke, som vi har skrevet, kigger på varme input men ændring i 

varme mellem 2 punkter af input i sensor. Derfor fungerer den, i praksis, mere som 

den bevægelsessensor vi havde som en anden mulighed i vores krav matrix. (Lady 
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Ada (Adafruit Industries), 2018). Denne sensor kan derfor se forskel på f.eks. en 

radiator (statisk) og et menneske (i bevægelse). 

 

 

Efter at vi havde fundet frem til dette så tog vores gruppe ned i FabLab og fik hjælp 

til at få vores ide ud i verden. Fablab-medarbejderne hjalp os med at finde en PIR 

(passiv infrarød sensor), en neopixel (dette er en slags LED display som bruger en 

WS2812S controller) samt en mikrocomputer vi kunne låne. Disse dele samlede vi 

så vores første prototype, hvor vi brugte et library af Adafruit (Adafruit, 2018) til at 

kontrollere NeoPixel og noget kode fra dette projekt (Lady Ada, 2018)der handler om 

brugen af PIR sensorer og er lavet af adafruit. Sammensætningen af koden er 

udarbejdet af os. 

Mikrocomputer 

 

Koden er skrevet til en mikrocomputer. Vores mikrocomputer er en kinesisk kopi af 

en Arduino (model Uno) - den har altså alle de samme specifikationer. I rapporten vil 

vi referer til mikrocomputeren som en Arduino for at fremme forståelsen. En Arduino 

er en teknologi som er halvt software og halvt hardware. Hardware delen består af 

en plade, som afhængigt af modellen har forskellige funktioner. Software delen 

består af et computerprogram hvor man kan programmere i en variant af sproget 

c++. Den arduino vi har valgt hedder arduino uno og den er kendt som den mest 

simple model. Den kan ikke ting som gps, wifi eller radio uden at tilkøbe andre 

arduino eller off brand dele. Arduino uno har 5 analoge pins og 13 digitale pins der 

har forskellige formål og disse gør det dermed nemmere at kunne kommunikere med 

mikrocomputeren. Det at vi har anvendt en Arduino og kode, giver os langt flere 

muligheder til at skabe forskellige udtryk med vores produkt. Det ville være muligt at 

anvende PIR sensoren sammen med et relay og dermed kunne tænde en LED, hvis 

sensoren blev aktiveret, altså hvis den registrerede varme+bevægelse. Dette ville 

give lampen et binært udtryk hvor den enten kan være slukket eller tændt. Men 

allerede fra starten ville vi gerne arbejde med kode og software. Derfor kører lampen 

igennem vores Arduino via USB. Med Arduino tilkoblet, kan vi indsætte kode og 
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ændre hvordan lampen fungere. F.eks. kan vi ændre lyset i lampen og give den 

forsinkelser. Vi har også et board med 25 individuelle LED pærer, vores neopixel. 

Med dette board har vi mulighed for at skabe glidende overgange, f.eks. fra farven 

rød til grøn. Vi er ret glade for denne idé. I praksis ville man kunne skifte en række 

LED af gangen efter hvert 5. minut (fra rød til grøn). Dermed vil lokalets lampe 

gradvist blive mere og mere grønt afhængigt af hvor lang tid det har stået tomt. 

Vores valg af dette er forklaret i vores afsnit om affordance. 

Kode  

Koden beskrevet i dette afsnit forklarer hvordan koden fungere baseret på første 

iteration. For at undgå gentagelser, vil vi blot skrive hvilke ændringer i koden vi har 

lavet i følgende iterationer. 

 

int sensor = 2;              // the pin that the sensor is 

atteched to 

int state = LOW;             // by default, no motion detected 

int val = 0;                 // variable to store the sensor 

status (value) 

#include <Adafruit_NeoPixel.h> 

#ifdef __AVR__ 

  #include <avr/power.h> 

#endif 

#define PIN        13 

#define NUMPIXELS 25 

 

Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); 

 

 

void setup() { 

  #if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000) 
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  clock_prescale_set(clock_div_1); 

  #endif 

  pixels.begin(); 

  

  pinMode(sensor, INPUT);    // initialize sensor as an input 

  Serial.begin(9600);        // initialize serial' 

} 

 

void loop(){ 

  val = digitalRead(sensor);   // read sensor value 

  if (val == HIGH) {           // check if the sensor is HIGH 

  for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) { 

 

    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(150, 0, 0)); 

    pixels.show(); 

  } 

    delay(100);                // delay 100 milliseconds  

  

    if (state == LOW) { 

      Serial.println("Motion detected!");  

      state = HIGH; 

      // update variable state to HIGH 

    } 

  }  

  else { 

        for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) { 

 

    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 0)); 

    pixels.show(); 

  } 

      delay(200);             // delay 200 milliseconds  
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      if (state == HIGH){ 

        Serial.println("Motion stopped!");bawa 

        state = LOW;       // update variable state to LOW 

    } 

  } 

} 

 

Dette er vores første iteration af vores kode hvor vi starter med at definere nogle 

variabler. Variablerne gør det lettere for os i fremtiden at referer til bestemte værdier. 

Her definerer vi hvilken pin vores sensors output skal forbindes til. I dette tilfælde 

forbinder vi den til pin 2 og derefter definerer vi en variabel der hedder ‘’state’’, som 

skal bruges senere i koden. Til sidst definerer vi den værdi vi skal indsætte 

værdierne fra vores sensor ind på. 

int sensor = 2;              // the pin that the sensor is attached 

to 

int state = LOW;             // by default, no motion detected 

int val = 0;                 // variable to store the sensor status 

(value) 

 

Derudover indlæser det et library der hedder Neopixel (Adafruits Industries, 2019). 

Dette library tilføjer en masse funktioner til at styre NeoPixel. Dette kan ses i koden 

som “#include <Adafruit_NeoPixel.h>”. Nogle af de funktioner inkludere:  

 

pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(150, 0, 0)); 

    pixels.show();Disse funktioner bruges til at sætte farven på pixelen i og 

derefter bekræfte denne farve. 

 

Derefter er der inkluderet noget kode der skal bruges sammen med dette Neopixel 

library. 

#ifdef __AVR__ 
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  #include <avr/power.h> 

#endif 

#define PIN        13 

#define NUMPIXELS 25 

Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); 

 

Denne kode bruges til at definerer hvilken pin på arduinoen der skal kontrollere 

Neopixel, og hvor mange pixels der er på vores display. Derudover er der andre 

andre elementer som skal bruges for at Neopixel library fungerer. Derefter starter vi 

vores kode med vores setup hvor vi sætter flere værdier, der er vigtige for vores 

library i form af: 

#if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000) 

  clock_prescale_set(clock_div_1); 

  #endif 

  pixels.begin(); 

 

Derefter definere vi hvad vores sensor pin skal bruges til. Vores sensor pin ved at 

den skal i dette tilfælde kunne læse og ikke give et output samt starte et serial input 

på 9600 baud (“måleenhed som angiver hvor hurtigt data kan overføres via fx 

telefonnettet, defineret som 1 signalelement overført pr. sekund, idet hvert 

signalelement kan bestå af flere bits”) (ordbog, u.d.) (Den Danske Ordbog, 2003) 

 

Dette serial skal bruges til at vores microcomputer kan kommunikere med vores 

normale computer og gør det nemmer for os at se hvad vores kode gør og fejlfinde. 

pinMode(sensor, INPUT);    // initialize sensor as an input 

  Serial.begin(9600);        // initialize serial' 

 

Næste ting der sker i koden er vores loop som er den del der gentager sig selv. Her 

starter koden med at læse vores PIR sensor og sætter variablen val til at være det 

sensoren er. Fordelen ved et loop er at vi med en kommando kan udføre flere ting. 

val = digitalRead(sensor);   // read sensor value 

Derefter tjekker den om værdien er høj og dermed om state er HIGH if (val == 
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HIGH) {    // check if the sensor is HIGH 

 

Hvis state er HIGH udfører den efterfølgende kode. Dette er altså et if-statement 

Denne kode tænder for vores neopixel og gør den rød efterfulgt efter et kort 

forsinkelse. Dette gør den ved at bruge endnu et loop. Loopet, i dette tilfælde, sparer 

os for at skrive koden for hver enkelt LED. 

  for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) { 

    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(150, 0, 0)); 

    pixels.show(); 

  } 

    delay(100);                // delay 100 milliseconds  

 

 

Så tjekker koden om state er LOW og hvis den er, så printer den en tekst til vores 

seriale port hvilket betyder at vi kan se på computeren hvor i koden vores 

mikrocomputer er. Derudover sætter den variablen state til at være HIGH. Næste 

gang den kører denne del af koden, selvom at val variablen er HIGH, så kører den 

ikke denne del af koden da state nu er HIGH og ikke LOW. Dette er en måde at 

sørge for, at koden kun gentages en gang - modsat et loop. 

 

 

 

if (state == LOW) { 

      Serial.println("Motion detected!");  

      state = HIGH; // update variable state to HIGH 

    } 

 

Den næste del af koden gør det samme som ovenover, bare modsat da den tjekker 

om val ikke er HIGH, og hvis den ikke er slukker den for neopixelen og venter 200 

millisekunder. Det er som før et if-statement men med en tilføjet kommando der 

udføres hvis betingelserne for if-statement ikke er opfyldt - dette kan ses som else[ 

(...) i koden. 
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else { 

        for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) { 

 

 

    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 0)); 

    pixels.show(); 

  } 

      delay(200);             // delay 200 milliseconds  

 

Til sidst tjekker koden om state er HIGH og hvis den er, printer den til vores 

computer “Motion stopped” så vi ved hvor vores mikrocomputer er i koden. Dette er 

også en måde at debug vores kode uden at anvende lampen. 

 

 

if (state == HIGH){ 

        Serial.println("Motion stopped!"); 

        state = LOW;       // update variable state to LOW 

    } 

 

 

Første Iteration af produkt 
 

Første iteration af produktet blev testet den 4/12 i et af RUC’s gruppelokaler. Vores 

test og opsætning er beskrevet i dette afsnit. Dette er vores første iteration og derfor 

kun testet af os for at finde ud af om produktet fungerer. Derefter, i senere 

iterationer, når vi er sikre på at funktionaliteten er i orden, vil vi forsøge at forbedre 

produktets design og affordance yderligere. 

 

Bestanddele: 1 PIR sensor, 1 Arduino Uno, 1 panel med 25 LED lys. 
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Test  

Vi har foretaget en del test for at se om vores første iteration af vores produkt levede 

op til vores krav.  

 

Test 1 - Brug af produkt. 

Test 2 - Stabilitet af produkt. 

Test 3 - Stresstest af produkt. 

Test 1 

I denne test ville vi teste om vores produkt gjorde, som vi gerne ville have den skulle 

gøre. Dette testede vi ved at lade vores produkt være tændt med vores sensitivitet 

og delay på PIR sensoren sat til max. Dette vil sige at sensoren havde en max 

rækkevidde på 7 meter og dens delay var på 5 min. Vi havde også sat sensoren så 

den ville tjekke konstant for bevægelse, og hvis den så noget ville det sætte sin timer 

for at slukke lampen til at være 5 min igen. Ud fra denne test fandt vi frem til at hvis 

vi sad i lokalet og arbejdede mens sensoren var ved døren, hvor den skulle placeres, 

slukkede den ikke. Men hvis vi forlod lokalet så ville lampen slukke efter 5 min. 

Derfor kunne vi konkludere at produktet fungerede som vi forventede det ville og at 

det fungerede med minimal kode. Vi havde frygtet at vi skulle programmere mere fra 

bunden, men da meget af det vi troede vi skulle programmere allerede fandtes i 

vores PIR sensor, undgik vi dette. Derfor kan vi i stedet fokusere på flere funktioner 

til produktet og gøre det bedre for brugeren (j.f. affordance). 

Test 2  

I denne test ville vi gerne finde ud af om der ville komme nogle komplikationer hvis vi 

lod vores produkt være i gang i flere timer. Derfor lod vi vores produkt køre mens vi 

sad i et lokale og arbejdede, hvor at vi ca. 4 gange i timen tjekkede de forskellige 

komponenter for om de føltes varme eller overophedet. Vi kunne se, ud fra denne 

test, at vores produkt ikke havde nogle problemer med at være tændt i de 4 timer ud 
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over at NeoPixel (LED displayet) blev lidt varmt, men ikke så varmt at det betød 

noget. 

 

Test 3  

I denne test prøvede vi at se hvad der ville ske, hvis vi tændte og slukkede vores 

produkt flere gang i træk, og hurtigere end hvad produktet normalt ville gøre. Dette 

gjorde vi for at teste produktets grænser. Vi testede ved at sætte sensorens delay til 

dens minimale som er omkring 3 sekunder og satte sensitiviteten til lavest mulige 

værdi, som er omkring 3 meter. Herefter prøvede vi at tvinge produktet til at tænde 

og slukke så mange gange som muligt, hvilket vil sige en gang hvert 3 sekund. Vi 

fandt frem til at det ikke havde nogen effekt på produktet i form af varme eller 

effektivitet. 

 

Anden Iteration af produktet 

Bestanddele: 1 PIR sensor, 1 Arduino Uno, 1 panel med 25 LED lys, papkasse 

(24x18x9 cm), gaffa tape, malertape, powerbank. 

 

Produktet består, i denne iteration, af de samme bestanddele fra første iteration. I 

denne iteration er det hele dog samlet i en papkasse. I papkassen er der et hul hvor 

sensoren kan se igennem og et hul så lampen kan lyse ud. Dette er fæstnet med 

gaffatape. Derudover en powerbank som på samme måde er fæstnet og sat til 

Arduino. Der er anvendt malertape foran lampens lys til at dæmpe det og gøre det 

blidere for øjnene. Kassen er, i denne iteration, ikke forbundet med et strømstik. 

Derudover er sensor og lampe forenet i en samlet kasse og derfor kan lampen ikke 

vises uden for det lokale sensoren idéelt skulle sidde i. Iterationens mål er at se om 

lampens nye funktion (beskrevet under) virker og at visualisere hvordan en boks 

med sensor kan udformes. 

49 af 66 



Semesterprojekt rapport                           Gruppe nr. V1924788368              Loei, Lukas, Mads, Tobias   

 

 

Efter vores test af produktets basisfunktionalitet fandt vi frem til at vi gerne ville have 

flere funktioner for produktet. F.eks. ville vi gerne give lampen en buffer periode. 

Med det menes at sensoren kun skal opfange aktivitet en gang hvert 2.5 minut for at 

forblive rød. Når sensoren ikke har opfanget aktivitet i 2.5 minutter vil den blive gul 

og 4 minutter efter blive grøn. Dette koncept blev kort henvist til i affordance afsnittet. 

Dette giver en periode som tillader at sensoren kan misse aktivitet uden at lampen 

skifter fra rød til grøn (optaget/ledig). Lampen bliver derfor mere stabil og giver ikke 

forkert information baseret på enkelte fejllæsninger fra sensoren. Derudover tillader 

den brugerne af lokalet at tage korte pauser uden at lokalet bliver vist som ledigt. 

Antallet af minutter/sekunder kan nemt ændres i koden, men dette var de værdier vi 

valgte for anden iteration. Vi mener at produktet på denne måde udtrykker 

affordance, fordi farvekoderne rød, gul og grøn er alment kendt fra trafiklys. 

Værdierne der bestemmer hvornår hvilke farver skal vises er ikke fastlagte, men skal 

videre justeres efter behov - behov fra både os og fra brugeren. 
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Sketch af denne iteration:

 

        (PIR sensor med LED, 2. iteration,  udarbejdet af vores gruppe  (V1924788368) i forbindelse 

med semesterprojekt)   

 

(2. Iteration af produkt udarbejdet af vores gruppe (gruppe V1924788368)) 

51 af 66 



Semesterprojekt rapport                           Gruppe nr. V1924788368              Loei, Lukas, Mads, Tobias   

Ændringer af kode til anden iteration 

int sensor = 2;              // the pin that the sensor is 

atteched to 

int state = LOW;             // by default, no motion detected 

int val = 0;                 // variable to store the sensor 

status (value) 

int t = 0;                 // variable to count up to when the 

light should change to green 

#include <Adafruit_NeoPixel.h> 

#ifdef __AVR__ 

  #include <avr/power.h> 

#endif 

#define PIN        13 

#define NUMPIXELS 25 

 

Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); 

 

 

void setup() { 

  #if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000) 

  clock_prescale_set(clock_div_1); 

  #endif 

  pixels.begin(); 

  

  t = 0; 

  pinMode(sensor, INPUT);    // initialize sensor as an input 

  Serial.begin(9600);        // initialize serial' 

} 

 

void loop(){ 
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  val = digitalRead(sensor);   // read sensor value 

  if (val == 1) {           // check if the sensor is HIGH 

  for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) { 

 

    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(255, 0, 0)); 

    pixels.show(); 

  } 

  

    if (state == LOW) { 

      Serial.println("Motion detected!");  

      state = HIGH; 

      t = 0; 

      delay(500);             // delay 500 milliseconds  

      // update variable state to HIGH 

    } 

  }  

  else { 

      if (state == HIGH){ 

        Serial.println("Motion stopped!"); 

        for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) { 

 

    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(155 , 140, 0)); 

    pixels.show(); 

  } 

        state = LOW;       // update variable state to LOW 

    } 

    t++; // this t++ makes the variable to gain 1 each time the 

loop is looped and then when the variable gets to 32000 it makes 

the display green 

  Serial.println(t); 

  if(t == 32000){ 
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          for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) { 

    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 155, 0)); 

    pixels.show();  

  } 

t = 0; 

  } 

  } 

} 

 

Vi har valgt at indsætte al koden igen for at kunne vise sammenhængen af den nye 

kode. 

 

Den første ændring vi har foretaget er at tilføje variablen t som bruges til at se 

hvornår buffer perioden, hvor lampen er gul skal skifte til grøn. 

int t = 0;                 // variable to count up to when the light 

should change to green 

 

Dette regner den ud med denne del af koden: 

t++; // this t++ makes the variable to gain 1 each time the loop is 

looped and then when the variable gets to 32000 it makes the display 

green 

  Serial.println(t); 

  if(t == 32000){ 

  

          for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) { 

    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 155, 0)); 

    pixels.show();  

  } 

t = 0; 

  } 

54 af 66 



Semesterprojekt rapport                           Gruppe nr. V1924788368              Loei, Lukas, Mads, Tobias   

 

Dette gør den ved at den tilføjer 1 til variablen t, hver gang den kører denne del af 

koden. Når t når værdien 32000. t betegner tid og værdien svarer til 4~ minutter. 

32000 svarer til baud. Efter denne tid skifter vores neo pixel til grøn. Den sidste ting 

vi har tilføjet at den er gul i stedet for ingen farve i første del af else statementet. 

Dette betyder at lampen går fra rød til gul til grøn. Der er altså en gul periode i 4~ 

minutter indtil den viser grøn. Dette ser sådan ud i koden: 

if (state == HIGH){ 

        Serial.println("Motion stopped!"); 

        for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) { 

 

    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(155 , 140, 0)); 

    pixels.show(); 

  } 

        state = LOW;       // update variable state to LOW 

    } 

 

Test af anden iteration  

 

Vores første test af anden iteration foregik ved at se om vi kunne få vores arduino til 

at skifte mellem farverne uden at læse sensoren. Dette opnåede vi ved at bruge 

delays mellem vores gule og grønne fase. Dette var et valg vi tog for at få en ide om 

hvordan vores produkt ville se ud i de forskellige faser. 

Derefter gik vi videre til koden i helhed som er skrevet ind i starten af afsnittet 

ovenover.  

 

Denne kode har vi testet ved at placere vores produkt (hvor både sensor og lampe 

indgår) forskellige steder i det lokale vi arbejdede i, for at se om sensoren kunne 

opfange vores bevægelser. Den første test var hvor vi stillede sensoren i hjørnet af 

lokalet i 1 meters højde. Her lod vi den stå i 1.5 time hvor vi observerede om den 
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skiftede farve - det gjorde den ikke. Denne test foretog vi igen, men i stedet for at 

placere den i et hjørne, 1 meter over jorden, placerede vi den over døren. Dette 

gjorde vi, da det også var i sådan en position vi gerne så det endelige produkt 

fungere. Vi vil gerne placere vores produkt over døren da det ville gøre det nemmere 

at køre ledningen fra indersiden af rummet til ydersiden - altså forbinde sensor med 

lys. 

 

Vores sidste test med denne iteration var at vi testede om der ville opstå fejl ved at 

stille sensoren så den ikke kunne se vores bevægelser. I det den skiftede til gul ville 

vi lave en bevægelse foran sensoren. Vi gjorde dette for at teste om sensoren ville 

skifte til rød (altså opdage bevægelse) selvom den var i standby (gult) state. Dette 

gjorde vi 5 gange - produktet virkede uden fejl alle disse gange. Derefter gjorde vi 

det igen men i stedet for at bevæge os foran sensoren da den var i sin gule tilstand, 

gjorde vi det da den lyste rød. 
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Brugertest (3. iteration) 

 

(3. Iteration af produkt udarbejdet af vores gruppe (gruppe V1924788368)) 

 

Som nævnt tidligere, vil vi inddrage brugeren af produktet for at sørge for at 

brugerens krav er opfyldt. Ved at inddrage brugeren har vi mulighed for at opdage 

fejlkilder som vi selv tager for givet. I vores arbejde med produktet kan vi nemt have 

overset vigtige detaljer, som en 3. person, altså en bruger, kan få os til at indse. 

Vores brugertest er beskrevet i dette afsnit. 

 

Bestanddele: 1 PIR sensor, 1 Arduino Uno, 1 panel med 25 LED lys, gaffa tape, 

malertape, powerbank, ledninger (1,25 meter), ny kasse i træ(19,9, 10) lavet på 

MakerCase.com 
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(Tegning over kassen af 3mm træ der indgår i vores anden iteration. Tegningen er lavet på 

Makercase.com af vores gruppe  (gruppe V1924788368) 

 

Opsætning:  

For at kunne lave brugertest skal vi have ændret en del af vores produkt, på en 

måde der tillader at vi kan placere vores mikrocomputer samt PIR sensor inde i 

lokalet og vores lampe ude for lokalet. Dette betyder at vi skal have lange ledninger 

mellem vores lampe og mikrocomputer, så de kan kommunikere efter vi separere 

dem. Dette er nødvendigt at gøre før vi kan involvere brugeren, da det er her 

teknologien kommer i samspil med samfundet (RUC). Før var lyset der indikerer om 

rummet var optaget i samme boks som sensoren. Derfor var den ikke til meget nytte, 

da folk uden for lokalet ikke kunne se denne status.  

 

Brugertest 

Disse test nåede vi ikke før at rapporten skulle afleveres, men vi foretager dem før vi 

skal op til den mundtlige eksamen. 

 

Vores første test, vi har tænkt os at foretage, skal bruges til at se om folk forstår 

lampen, når den er ude foran lokalet. Derfor vil vi sætte produktet op og arbejde i 

lokalet hvor det er sat op. Derefter holder vi øje med om der er folk der tager i 

håndtaget eller på anden måde prøver at tjekke lokalet. 
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Anden test, vi har tænkt os at foretage, går ud på at vi sætter os ude foran lokalet og 

holder øje med folks interaktioner med vores produkt. Her håber vi at vi kan opnå en 

forståelse for hvad folk tænker om vores produkt, også ved at tage fat i folk der ser 

produktet og spørger dem om hvad de synes efter de har interageret med produktet. 

 

Bagudrettet perspektivering 

Vi havde forskellige problematikker i forhold til vores tid. Vi lavede i starten af 

forløbet et Gantt diagram, men fik det ikke brugt ofte nok. Derfor kunne vi have 

overvejet at bruge Gantt diagrammet oftere, da det hjælper med at vise hvornår 

gruppemedlemmer har tid. Mangel på planlægning af tid var sommetider et problem 

for os, når vi skulle mødes eller snakke over Discord omkring opgaven. Både vores 

spørgeskema samt interview kunne have været mere specifikke i forhold til de 

spørgsmål som vi havde stillet. F.eks. ville det give en bedre rapport hvis vi havde 

spurgt folk hvorfor de ikke brød sig om idéen om wi-fi sniffing, altså hvis vi fik 

kvalitativ data om dette og ikke kun kvantitativ. Vi kunne have brugt mere tid, og 

gennemtænkt spørgsmålene noget mere, før at vi besluttede os for at bruge dem.  

 

Vi har et par gange givet hinanden lektier for. Vi fik dem ikke altid lavet til tiden. Hvis 

vi brugte mere tid på dette, ville vi kunne have nået mere f.eks. brugertest. De gange 

vi har givet hinanden lektier for, har vi sørget for, fælles, at skrive en kort indledning 

og delkonklusion så gruppemedlemmet havde rammer at skrive indenfor. At skrive 

en indledning og konklusion i fællesskab hjalp os med at fokusere på hvad der skal 

stå i det afsnit der skulle skrives, uden at miste den røde tråd. Dette kunne vi til 

fordel have gjort i flere af vores afsnit.  

 

Vi havde ansøgt om at få en FabLab vejleder, da vi tænkte at vores produkt ville 

være noget elektronik. Dog endte det med at vi ikke brugte vores FabLab vejleder, 

da Mads havde godt styr på det hele. Vi kunne have overvejet at bruge vores 

FabLab vejleder for at komme tidligere i gang med vores produkt, samt have en 
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hurtigere gennemgang af selve produktet, uden at komme ind på forskellige 

forstyrrelser af selve koden. 

 

Vores gruppedynamik har fungeret godt. Vi har været fleksible. F.eks hvis en sov 

over sig så mødtes vi en time senere end planlagt. Vi har været gode til at være 

kritiske overfor hvad vi hver især har skrevet. Vi har været på samme bølgelængde 

og kunne se tingene fra hinandens synspunkter.  

 

Vi har været meget aktive på Facebook gruppe chatten og på Discord. Disse har 

været essentielt for at vi har kunne aftale at mødes, holde overblik over vores 

opgave og kunne spørge hinanden om ting. Alt dette har i vores optik været med til 

at give os en rigtig god oplevelse med at skrive vores semesterprojekt. Dog kunne vi 

i starten have været bedre til at mødes på campus noget oftere, Hvis vi havde gjort 

dette, kunne vi have startet vores produkt fase før. 

 

Vi har været yderst glade for problemformuleringsseminaret. Det var en god måde at 

komme ordentligt i gang med sin opgave og få skrevet en masse tekst. Dette gjorde 

også at vi kom godt ind i opgaven og kunne skrive videre nemmere. Det samme om 

midtvejsevalueringen. Den gav os blod på tanden, en masse motivation, med ros og 

gode råd med på vejen. Det synes vi har været meget givende for vores basisprojekt 

og har været yderst vigtigt for at vi er kommet så langt som vi er. Da dette hjalp os 

med at finde huller i vores projekt. Vejleder-møderne har været lærerige; de har givet 

os mange guldkorn. Det var her vi kom frem til det-2-fasede-forløb. Den feedback og 

de kommentarer til vores tekst har skubbet opgaven i en god retning.  

 

Hvis vi var kommet frem til vores begreb omkring det-2-fasede-forløb tidligere, ville vi 

have fundet vores fokus af produkt noget tidligere. Det to fasede forløb har hjulpet os 

til at se mere kritisk på os selv og vores produktforslag. Vi skulle ind til kernen som 

var at vælge et problem og derefter skulle vi lave en teknologi til at udbedre dette 

problem. Dette var yderst essentielt for vores udvikling af vores projekt. Vi har været 

selvkritiske over for vores valg, og fravalg. Dette synes vi har været med til at gøre 

vores opgave skarpere og generelt bedre. Hvis vi havde valgt vores produkt tidligere 
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i processen, så ville vores produkt være bedre og noget mere færdig. Vi ville have 

været nede i FabLab noget tidligere i forløbet, derved ville vi også have kunnet lave 

vores brugertest. Den nåede vi desværre ikke da vi blev sent færdige med vores 

sidste iteration af produktet. Til gengæld, hvis vi startede på fase 2 tidligere, ville vi 

have haft mindre mulighed for at undersøge alternativer, og ville derfor have større 

risiko for at vælge det forkerte endelige produkt. 

 

Vores problem gik op for os hver gang vi befandt os på RUC. Vi oplevede ofte at 

have svært ved at finde et lokale. Paradoksalt var dette hvad vi ville arbejde med, 

hvis vi kunne få fat i et lokale. Vi lærte derfor i processen at anvende 

bookingsystemet og fik dermed en naturlig introduktion til systemet, som i vores optik 

ikke er tilstrækkeligt. Alligevel fik vi altid fundet et lokale og fik udarbejdet denne 

rapport om lige netop dette problem. I vores søgen på at løse problemet om ledige 

lokaler på ruc, stødte vi selv på problemet og blev yderligere motiveret. 

 

Fremtidig perspektivering 

Vi har undervejs i vores designproces diskuteret hvorvidt vores produkt skulle 

designes til en enkelt situation, eller om produktet skulle designes til at kunne 

masseproduceres. Indenfor projektets rammer er vores produkt blot lavet til et enkelt 

rum på RUC’s campus. I dette afsnit vil vi dog overveje hvordan fremtiden for 

produktet kunne se ud, hvis vi forestiller os at vi indgår i en masseproducering.  

 

Vi har igennem projektet brugt 2 forskellige måder til at give strøm til vores produkt. I 

starten (dvs. vores første iteration) brugte vi arduinoens usb-b og satte den sammen 

med en computer. Dette giver både strøm til arduinoen og gør også så man hurtigt 

kan opdatere koden på arduinoen. Med vores anden iteration valgte vi i stedet at 

bruge en power bank, da det ville være nemmere at sætte vores produkt op til en 

test, end hvis den ikke skulle tilsluttes en computer hele tiden. I fremtiden hvis vi 

skulle arbejde videre på produktet ville vi dog i stedet skaffe en omformer der laver 

strøm fra væggen om til den strøm vores arduino skal bruge. De 2 muligheder vi 
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havde med sådan en omformer er så enten at sætte den i en stikkontakt, eller at 

bore ind i væggen og tilslutte den til strømmen direkte. Den anden af disse 2 ville 

være mest praktisk da mennesker ikke vil kunne trække stikket ud eller slukke på en 

kontakt og dermed slukke vores lampe. 

 

Ved slutningen af denne rapport er vores produkt stadig i en tidlig fase. Vi har opnået 

3 iterationer, men står stadig med et produkt, som vi ikke mener er færdigt. Det ville 

være muligt, i et scenarie hvor vi ikke havde en deadline og andre jordnære 

begrænsninger, at forbedring af produktet være en meget længere proces. Selv 

færdige produkter kræver vedligeholdelse og ofte opdateringer. Dog er der i langt de 

fleste designprocesser forskellige krav og en deadline der skal overholdes. Derfor er 

det ofte dette der dikterer hvornår produktet er færdigt, da en konstant iterativ proces 

ikke pr. definition har nogen ende. 

 

Vi vurderer at vores produkt har mange æstetiske “fejl”. Produktet har i anden 

iteration været samlet i en enkelt papkasse. Kassen er meget iøjnefaldende og ikke 

diskret som vi ønsker. Derfor deler vi projektet op i to dele så sensor kan blive inde i 

rummet og lampen på ydersiden. Ved dette opstod der ting, som vi ikke synes er 

æstetiske. Ledningerne, der går mellem sensor og lampe, kører f.eks. op af en hvid 

væg og skal gå igennem en dørkarm. Tager man udgangspunkt i et rum med hvide 

vægge, ville det være et godt bud at anvende hvide ledninger. På samme måde ville 

det hjælpe at male vores kasse til opbevaring af sensor og lampe hvid i dette 

tilfælde.  

 

Prisen af vores produkt ligger på omkring 200 kroner. Men hvis den skal 

masseproduceres, og man f.eks. bestiller 200 af hver del, vil prisen komme op på ca. 

40.000kr. I forhold til prisen kan man overveje om vi ville kunne få en mængderabat. 

Dette vil ende ud i at prisen kunne ende ud i at være 130-140 kr. pr. produkt, som vil 

ende ud i et totalbeløb på 26.000kr. - 28.000kr. Vi har overvejet forskellige tiltag der 

kunne tages i brug for at minimere omkostningerne. F.eks. kan vi undersøge 

markedet om man kan få en mere simpel mikrocomputer, da vi f.eks. ikke bruger alle 

de “pins” der er mulighed for. Derudover kan man overveje at sælge yderligere 

62 af 66 



Semesterprojekt rapport                           Gruppe nr. V1924788368              Loei, Lukas, Mads, Tobias   

udstyr såsom en lille solcelle der vil kunne være til nytte i lokaler hvor sensoren får 

sollys (gennem et vindue).  

 

Vi har mest fokuseret på problemet over RUC. En studerende som går på DTU har 

fortalt os, at man på DTU har sat sliders på dørene som har farven rød og grøn, for 

at indikere om rummet er ledigt. Dog er de ikke så effektive som man ville forvente. 

Mange studerende går ind i et rum, og skifter slideren til at vise farven rød, men så 

snart at de går ud af rummet, glemmer de at skifte slideren til farven grøn. Dette 

giver et problem for de studerende, da det kan resulterer i at de tjekker rummene 

ved at åbne lokalerne, selvom at der er nogle derinde. De tjekker, da de muligvis har 

oplevet adskillige gange at rummet er ledigt, selvom at slideren er rød. Her vil vores 

produkt hjælpe på deres problemer. Vores produkt registrerer hvis der er nogen i 

rummet, ved hjælp af bevægelsessensoren. Hvis den registrerer bevægelse, vil lyset 

være rød, som er foroven af døren. Hvis der ikke er nogen i rummet, vil lyset være 

grøn. Vores produkt vil dermed gøre alt arbejdet, som de studerende på DTU 

glemmer at gøre, nemlig at skifte farven på slideren når de forlader rummet.  

 

I forhold til videre arbejde af vores produkt, er der adskillige ting som man kan gøre. 

Det kan gøres mere praktisk, når man tænker på opsætning, men det kan også blive 

mere effektivt, i forhold til at arbejde sammen med booking systemer. Man kunne 

gøre så at når bevægelsessensoren opfanger bevægelser, vil den vise rød på lyset 

udenfor døren, samt sige til bookingsystemet at rummet er optaget, og derfor sørge 

for at andre ikke kan booke lokalet i det samme tidsrum. Derudover vil man kunne 

ved hjælp af booking systemet se, hvis der er et rum som er booket, men ikke er i 

brug. En mulighed ville være at få vores produkt til at samarbejde sammen 

MazeMapp og booking systemet, så hvis lokalet er optaget vil det ikke kun blive vist i 

booking systemet, men også på MazeMapp, i den form at lokalet er rødt. 
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Konklusion 

Teknologi og samfund er gensidigt afhængigt. Vi har i vores arbejdsproces og vores 

kursusgange på RUC fået indblik i hvordan design spiller en stor rolle i at designe 

teknologi og dermed designe samfundet. At teknologien havde indflydelse på 

samfundet og omvendt stod hurtigt klart for os allerede i starten af forløbet. Vores 

inspiration, MIT Campus, var et oplagt case at kigge nærmere på. På MIT campus 

har wi-fi sniffing teknologien givet anledning til etiske overvejelser om teknologi. Vi 

vurderede, ud fra nytteetisk teori at wi-fi sniffing var en uetisk løsning sammenlignet 

med varmesensor/lampe. Vores tekniske kunnen og projektets rammer satte hurtigt 

begrænsninger for vores plan: at kortlægge ruc vha. wi-fi sniffing, som på MIT 

campus. Vi lærte hurtigt at arbejde problemorienteret og begyndte dermed at søge 

efter simplere løsning til problemet. Som chimpansen er et levende eksempel på, 

behøver teknologi ikke nødvendigvis at være avanceret. Vi aftalte derfor at fortsætte 

arbejdet i et to-faset-forløb. Denne måde at arbejde på går ud på først at finde ud af 

hvilke løsningsforslag vi ville gå videre med (Fase 1) og derefter gå i dybden med 

dette (fase 2). 

 

Med metoder som problem kort og storyboards fra design og konstruktion samt 

konkrete krav formidlet i en kravmatrix, forsøgte vi at snævre os ind på et endeligt 

produkt. Som et led i dette, anvendte vi os også af en datatriangulering. Metoden 

blev introduceret for os under subjektivitet, teknologi og samfund kursusgangene og 

var et vigtigt trin i vores endelige valg. I disse undersøgelser sikrede vi os også at 

det faktisk var et problem samt en idé om dets størrelse 

 

Lampen med infrarød fungerer i et enkelt rum på RUC. Dette bliver afslutningen på 

hvordan produktet beskrives i denne rapport, men vi vil arbejde videre med det efter 

aflevering. Vi mener at vi har formået at løse problemstillingen samt opfylde 

rapportens krav beskrevet i studieordningen.  
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