
Test af app 
Ella og Kira 

 
Hani: Vi vil gerne starte med at stille jer nogle spørgsmål. I må gerne besvare dem sammen. 

 
Tobias: Vi har egentlig forberedt det sådan, at man prøver det én af gangen, men I må 

meget gerne gøre det sammen og snakke sammen løbende. 

 
Hani: Først vil jeg gerne spørge, hvor gamle I er. 

Ella: Jeg er 23. 

Kira: Jeg er 22. 

 
Hani: Og hvor længe siden er det, at I er flyttet hjemmefra? 

Ella: Maj 2017 

Kira: To år siden. Men jeg boede også et år i USA, tæller det? 

Hani: Har I begge to en smartphone? 

Ella og Kira: Ja. 

 
Hani: Hvor meget fylder klimaforandringerne i jeres hverdag? Fylder det noget for jer? 

 
Ella: Ja, meget. I hvert fald i tankerne. Jeg bor sammen med mange roomies som går op i 

det. Ikke at jeg ikke selv gør det, men de gør rent faktisk noget. Jeg synes bare det er 

nederen, men jeg bliver stadig ved med at spise kød. Mine roomies praktiserer deres 

overvejelser bedre. 

 
Kira: Jeg føler også jeg tænker over det, men jeg gør nok ikke så meget. 

 
Hani: Synes I det er nødvendigt at ændre adfærd for at løse de her udfordringer. 

Ella og Kira: Ja! 

Hani: Hvordan kan man være klimabevidst? Har I nogen bud på det? 

 
Ella: Man kan flyve lidt mindre. Det gør vi på en måde allerede, fordi vi ikke har råd. Det er 

lidt en af de store ting, fordi der ikke er nogen alternativer. 

 
Kira: Jeg synes mere man skal tænke over det i sin hverdag. Lade være med at pakke sine 

ting ind i plastik. Og købe mere klimavenlig mad. Fordi det der med at flyve en gang om 

året… Man kan ikke gøre noget ved det. 



Ella: Men ja, også sådan noget med at cykle i stedet for at tage bilen og spise mindre kød. 

Tage kortere bade. Men helt grundlæggende kan man sagtens prøve, men der skal også 

gøres noget fra toppen på et niveau hvor det gør en forskel. 

 
Kira: Vi er også bare i en situation, hvor vi ikke rigtig har nogen penge. Man bliver nødt til 

bare at købe det billigste. 

 
Hani: Nu nævner I selv, at I tænker over det, men I gør måske ikke så meget. Er der nogle 

ting, som I rent faktisk gøre for at løse de her udfordringer? 

 
Ella: Jeg spiser i hvert fald mindre kød. Og så stemmer jeg på partier med grøn omstilling 

som en af deres mærkesager. 

 
Kira: Jeg spiser også bedre. 

 
Hani: Nå, vi kunne godt tænke os, at I prøver vores app. Og den her app er en app til grøn 

selvhjælp. Den skal gøre det socialt, den skal samle folk, den skal gøre det lettere at tilegne 

sig nogle grønnere vaner. I vores app er der nogle udfordringer, som man kan invitere sine 

venner til. Der er også nogle quizzer, men kan tage. Så den kunne vi egentlig godt tænke 

os, at I prøvede. Der er bare lige et par ting I skal vide. Det er en prototype, så det er ikke 

alle funktioner der virker. I må ikke swipe, man kan kunne komme ind på menuen via 

startskærmen. For at komme tilbage til startskærmen skal man bare lige trykke på det lille 

hus. Og man kan kun klikke rundt, men kan ikke skrive. Mens I prøver app’en, må I gerne 

tænke højt. Og snak gerne sammen og fortæl jeres tanker og indtryk. 

 
Kira: Altså hvad skal man gøre? 

 
Hani: Jeg giver jer nogle opgaver, og så følger vi med I, hvordan I klarer den. Først vil jeg 

gerne have jer til at finde en udfordring der hedder ”12 dage med offentlig transport”. 

 
Ella: Man kunne ikke skrive, så jeg kan ikke bare gå ind i ’søg’? 

Kira: Jeg tror du skal vælge det der. 

Ella: Ja ja, men jeg kan jo ikke vide... 

Kira: Se… 

Ella: Men jeg kan jo ikke vide, om det er for begyndere eller ikke-begyndere. 

 
Kira: Ej, det der gør jeg faktisk også… 

Jeg tror ikke den er svær. 

 
Ella: Transport… Men… Jo, det er den. 

Hani: Så skal I invitere tre venner og bare gennemføre udfordringen. 

Ella: Må vi bare vælge alle her? 



Kira: Jeg tror du skal vælge de tre der er der. 

Så nu skal du trykke der… 

 
Hani: Du kan lige prøve igen. Du skal ramme plus… Så kan du bare starte. 

Kira: 12 dage… 

Hani: Det er så sådan, det kommer til at se ud. 

 
Tobias: Det er som sagt en prototype, så det I ser, er en gennemgang af, hvordan det 

kommer til at forløbe sig. Så undervejs, alt efter om man gennemfører… 

 
Ella: Så kommer der sådan en ’tjek’? 

Tobias: Lige præcis. 

Ella: Nice 

 
Hani: Ja, I kan prøve at gå tilbage til startsiden. Så må I meget gerne finde quizzen der 

hedder madspild. 

 
Ella: Quiz om madspild! 

 
Hani: SÅ må I gerne prøve at tilføje en gruppe. 

Ella: Hmmmm… Sådan. 

Hani: Man skal ramme helt præcist åbenbart. 

Så skal I vælge en gruppe. 

 
Kira: Skal vi tage den der? 

 
Hani: Jeg tror faktisk I er nødt til at tage den første. 

Ella og Kira: haha… 

Hani: Ikke så mange muligheder. Så må I også gerne starte den. Og hver gang I svarer 

forkert, ryger I tilbage til start. Nu får I lige lov til at prøve. 

 
Kira: Jeg tror, det er vildt meget (om spørgsmål i quiz). 

 
Ella: Tror du ikke, det er den der? For det ville være meget. 

Jeg smider fucking meget ud. 

 
Kira: Det var rigtigt! Yes… 

 
Hani: Så kan I bare trykke på skærmen for at komme videre. 



Ella: Tror vi altid, at det er det højeste? 

Kira: Ja… Nå, det var forkert. 

Hani: Så ryger I tilbage til det første. 

 
Ella: Hvor meget mad smider folk ud… Hmmm… Det er unfari, fordi det er lettere for folk der 

er gode til matematik. Okay, du bestemmer… 

 
Kira: Jeg ved det ikke… Hov, det var rigtigt. Nice. 

Hani: Det var så de tre spørgsmål der var. 

Ella: Vi kom på 2. pladsen… 

 
Hani: Det var egentlig de opgaver vi har til jer. Men vi kunne godt tænke os, hvis I kigger jeg 

lidt omkring på app’en og fortæller os hvad I tænker. Det kan være omkring designet eller… 

 
Kira: Jeg skal bare lige se hvad der står der… Det er lidt småt. Kan du godt læse det? 

Nej du kan ikke… 

 
Ella: Kæmpe babe nede I hjørnet, tænker man så. 

Kira: Ku godt… 

Ella: Hvis du lægger låg på gryderne under madlavning, bruger du kun ¼ energi 

sammenlignet med madlavning uden låg. 

 
Kira: Og det går hurtigere. 

Ella: Og man kan chatte… 

Kira: Det er smart, for hvis nu man skal skrive noget hemmeligt til folk, så kan man bare 

bruge den. Plus!! Altså ideen er, at det er en leg? Man leger med sine venner? 

 
Hani: Ja 

 
Ella: Det synes jeg er meget grineren. Det synes jeg er meget fedt, fordi fitness-app’en, hvor 

man også har udfordringer, hvor man kan vinde præmier, og man kan se, hvor meget ens 

venner melder sig til, og hvilke udfordringer de er med i. Uden at man kan se så meget, fordi 

det er fitness og lidt ubehageligt, og de må ikke vide, når man aflyser hele tiden. Men det er 

meget sjovt, det der med at gøre det til en ting. 

 
Kira: Lad os sige, at det var en ægte ting og I fik mange penge, så kunne det være en god 

ide, hvis man kunne vinde noget. Hvis der var en chance, bare en lille chance, for at man 

kunne vinde et eller andet. Folk køber de der dumme skrabejulekalendere hvert år, selvom 

de ikke vinder. Men tanke om, at der er noget, man kan vinde, tror jeg får folk til at gøre det 



mere. Og det kan måske bare være 50kr til Super Brugsens grøntafdeling. I don’t know… 

Især unge mennesker tror jeg ville synes det var fedt. 

 
Ella: Kommer man så til at kunne se sin score? 

Tobias: Det gør man. 

Ella: Fedt! Nå, nu kigger jeg bare lige hvilke udfordringer der er. 

Kira: Det er mig i verden… 

Ella: Hverdag… Ekspert… Sorter al affald. 

Kira: Det I jeg allerede. Gør I ikke? 

Ella: Vi prøver. 

 
Tobias: Man kan ikke scrolle. 

 
Kira: Jeg synes den er meget flot! Jeg er meget imponeret, meget stolt. 

Ella: Samme… 

Kira: Det eneste, jeg har, er, at det står meget småt. Det ville ikke gøre noget, hvis man 

scroller på den her side, at det stod lidt større. 

 
Ella: Der er det fint, men der bliver det meget småt. 

 
Tobias: Hvad er jeres umiddelbare indtryk af app’en? Hvad er godt og skidt i forhold til hvad 

den skal kunne? 

 
Kira: Jeg synes det er fint, at den har de der quiz-funktioner, for så bruger man den også i 

stedet for fx Instagram. Der er så meget man kan trykke på. Jeg tror tit folk har brug for bare 

at gøre et eller andet. Især hvis der kommer nye tips hver dag. Hvis der er noget der popper 

op. 

 
Ella: Ja, det er meget fedt med tips og forskellige ting. 

 
Kira: Og så er det også fedt, at man kan skrive med hinanden, for så bliver det også sådan 

der en social ting. 

 
Ella: Og så er det nemt og det giver god mening… 

 
Kira: Kan man så også godt finde sådan der… Er det ligesom det der Wordfeud, hvor man 

finder fremmede mennesker og spiller imod også? 

 
Tobias: Umiddelbart er tanken, at man finder folk man allerede kender. 



Kira: Det kunne ellers være en god funktion. Jeg tror især voksne mennesker synes det er 

sjovt at chatte med mennesker de ikke kender. Så vidt jeg kan forstå i forhold til det der 

Wordfeud, er der stadig mange gamle mennesker der gør det. Men jeg ved det ikke. 

 
Ella: Jeg tror også, at det vil være en selv. Når man kommer ind, så går det også op for en, 

at man gør mere, end man troede. Men man får nogle ideer til, hvad man rent faktisk kan 

gøre. Så på den måde er det også bare i forhold til en selv. Ja… 

 
Tobias: Hvad tænker I om sværhedsgraderne, når I sidder og kigger igennem og 

sammenligner de forskellige niveauer? 

 
Ella: Det kommer nok an på, hvad målgruppen er. Fx vil de her, forestiller jeg mig som 

københavner, være forholdsvis nemme for unge, alt det her. Men hvis det skal være bredt 

og ramme en større gruppe, er det måske også meget godt, fordi ellers kan gamle måske 

godt føle, at ”okay, du starter bare med at sige, at det er nemt at tage bilen på arbejde, hvad 

fuck…” Så på den måde er det fint, at det rammer lidt forskellige ting. Det kunne også være, 

hvis man kunne gøre det meget fancy, at man kunne indstille alder, om man har en bil eller 

ej, og så regulere niveauerne derefter. 

 
Kira: Ja, det er en god ide, for hvis man ikke har en bil, så er man bare sådan ”ja tak, har 

allerede gjort det”, så kan man bare klappe sig selv på skulderen. 

 
Tobias: Hvordan oplever I brugerfladen, når I navigerer rundt i app’en? 

Ella: Som udgangspunkt, så er det bare en god menu. 

Kira: Det er godt, at den er så enkel. Der sker nok i de ting der er, så den behøver ikke at 

have alle mulige farver osv. Det får den også til at se mere professionel ud. 

 
Tobias: Er der nogle ting, som kunne have gjort den lettere at navigere i? 

Kira: Prøv lige at trykke på den der. Nej. 

Ella: Altså umiddelbart er den meget nem. 

Kira: Ja, det eneste er skriftstørrelsen. 

Ella: Fedt, at lydindstillingerne ligger fremme, for man vil altid gerne kunne slå lydene fra. 



Test af app 
Patrick 

 
Hani: Til at starte med, vil jeg lige stille dig et par spørgsmål. Og så vil jeg introducere dig for 

vores app og så skal jeg nok forklare hvad du skal. Men først vil jeg gerne lige høre, hvor 

gammel er du? 

 
Patrick: 24 

 
Hani: Hvor længe siden er det, at du flyttede hjemmefra? 

Patrick: Det er 6 år siden 

Hani: Har du en smartphone? 

Patrick: Ja, det har jeg. 

Hani: Så vil jeg spørge dig, hvor meget fylder klimaforandringerne i din hverdag? 

Patrick: Procentmæssigt eller sådan generelt? 

Hani: Bare helt generelt 

 
Patrick: Jeg tror da gerne, jeg ville have, at det fyldte noget mere, end det gør. Jeg prøver at 

købe ind i forhold til det. Men det er ikke noget der ligger i baghovedet hele tiden. Det er ikke 

fordi jeg er aktivistisk omkring det. 

 
Hani: Du mangler måske noget til at hjælpe dig i gang? 

Patrick: Ja, en app for eksempel, haha… 

Hani: Synes du det er nødvendigt at ændre adfærd for at løse klimaforandringerne? 

 
Patrick: Jah, jah… Ja, selvfølgelig. Der skal da ske nogle ting. Også politisk. En eller anden 

form for kollektiv forandring. 

 
Hani: Så du tænker også, at det skal komme oppefra? 

Patrick: Ja, det tænker jeg på en eller anden måde. 

Tobias: Tænker du, at det er to forskellige knapper man kan dreje på? 

 
Patrick: Altså det individuelle og det politiske? Hmm… Altså jeg ser det i hvert fald som at 

det individuelle aspekt ikke kommer til at betyde så meget. Også fordi der er en masse der 

prøver at gøre noget, mens en masse andre ikke gøre noget. Så kan man godt have det lidt 

sådan, at man selv gør noget, men det nytter ikke i det store hele. Så jeg tror på en eller 

anden måde, om det bliver politisk eller mere konsensus-agtigt, så skal man have en følelse 



af, at det er noget man står sammen om. At ens medmennesker er med på samme præmis 

som en selv. 

 
Hani: Har du en ide om, hvordan mam kan være klimavenlig? 

 
Patrick: Altså individuelt? Hmm… man kan købe økologisk og købe… altså i forhold til 

madvarer… købe danskproduceret, spise sæsonvarer. Og selvfølgelig cykle. Tage bussen. 

Eller toget i stedet for bil. Sortere affald, selv om det har vist sig, at det ikke bliver varetaget 

så godt. 

 
Hani: Er der nogen ting du selv gør for at løse klimaudfordringerne? 

 
Patrick: Jamen nok nogle af de her ting, det er nok derfor jeg kommer i tanker om dem. Jeg 

er selv ret dårlig til at komme op på cyklen, men jeg har trods alt ikke en bil. Jeg tager bare 

metroen. Jeg spiser overvejende økologisk. Jeg burde nok spise noget mindre kød. Det er 

noget jeg er lidt dårlig til. Jeg sorterer også skrald. Jeg køber også genbrugstøj. 

 
Tobias: Føler du dig tilstrækkeligt informeret om, hvad du kan gøre, hvis du har lyst til at 

gøre mere? 

 
Patrick: Øhm… Nej, jeg føler det nok egentlig lidt begrænset. Det er nok også en af 

grundene til, at jeg ikke kan nævne så mange ting. Jeg ved godt, at jeg kunne blive vegetar 

eller veganer, og at det er en mulighed. Men jeg ved snart ikke, hvad der ellers er. Jeg tror, 

det er meget forbrugsmæssigt, at jeg tænker, man kan gøre noget. Forbruge mindre. 

Forbruge anderledes. Og det kunne selvfølgelig være rart, hvis jeg var klar over, hvad jeg 

ellers kunne gøre. Om jeg så ville gøre det, det ved jeg ikke. Men nej, jeg føler ikke, at det er 

et emne, som jeg er mega informeret om. For i medierne er det meget på den høje klinge. 

Der er ikke rigtig en guide til at leve mere klimavenligt. Det er der måske nogle steder, men 

det er meget sådan… Så er der nogle forskere der sig det ene og en regering der ikke følger 

det andet. Så handler det om det. Det hele foregår lidt ved siden af. Og der kan man godt få 

en fornemmelse af, at man kan blive en del af det og gøre noget aktivt selv. Så der er helt 

sikkert noget problematisk der. 

 
Hani: Som Anders har fortalt dig, har vi lavet en prototype på en app. Og det er en app til 

grøn selvhjælp. Det er en app som skal være social og gøre det let at tilegne sig grønnere 

vaner. Og den indeholder nogle udfordringer, hvor man kan udfordre venner og bekendte til 

at deltage i de udfordringer. 

 
Patrick: Lidt som en konkurrence? 

 
Hani: Ja. Og så kan der være nogle forskellige udfordringer, og så kan man så se, hvordan 

de andre klarer sig. Der er også nogle quizzer med nogle spørgsmål og sådan. Vi kunne 

godt tænke os, at du lige prøver vores prototype. Der er lige lidt begrænsninger fordi det er 

en prototype. Det er ikke alle funktioner der virker. Så du skal lige vide, at man kan kun 

klikke rundt, du kan ikke skrive. Så du trykker fx bare ’log på’. Og hvis man skal klikke sig ind 

på menuen, så skal man være på startsiden. Og ellers må du bare ikke swipe. 

Vi vil gerne starte med at give dig nogle opgaver. 



Tobias: Og så må du meget gerne, mens du navigerer og vi stiller dig opgaver, tænke højt 

omkring alt hvad dig falder dig ind. Noget med flowet, hvad som helst. 

 
Hani: Ja, hvis du har nogle spørgsmål eller noget du undrer dig over. 

Patrick: Til en start er det lidt svært at læse de der små nogen. 

Tobias: Det er der andre der har bemærket. 

Patrick: Klart, klart… 

Hani: Nå, først kunne vi godt tænke os, at du fandt udfordringen ”12 dage med offentlig 

transport”. 

 
Patrick: 12 dage med offentlig transport? Okay. 

Tobias: Sig endelig, hvad du tænker. 

Patrick: Ja, altså jeg tænker, at en genbrugsudfordring ville være, hvis man skulle genbruge 

noget. Men 12 dage med offentlig transport, det har ikke så meget med genbrug at gøre Der 

er en cykel heroppe, men det er allerede noget med delmål. Jeg prøver at trykke på den. Det 

giver mening. Cyklen hjælper. 12 dage med offentlig transport. 

 
Tobias: Som sagt er den ikke helt interaktiv endnu. Man kan klikke rundt og se nogle sider. 

Og det her har vi sat op, så det gengiver, hvordan en prototype der er undervejs ville se ud. 

Det vi i første omgang prøver at finde ud af er, at hvis vi siger til dig, at du skal finde den der 

udfordring, hvor intuitivt er det så at finde frem til den. 

 
Patrick: Okay, det giver mening. Eller… Jeg blev egentlig lidt forvirret over, at der var fire. 

Men det giver selvfølgelig mening, hvis det er efter fire dage. 

 
Tobias: Det er nemlig den rigtige udfordring, men det er egentlig ikke, hvad skal man sige, 

helt det vi ville frem til. Vi ville gerne have dig til at starte en ny udfordring. Og det er ikke 

fordi du har gjort noget forkert. 

 
Patrick: Så jeg har trykket på den forkerte? 

 
Tobias: Ja, det kan man sige. Men det er os der har gjort noget forkert, hvis man kan snakke 

om nogen der har gjort noget forkert. 

Prøv at gå tilbage til startsiden og se, om du kan finde en måde at starte en udfordring på. 

Patrick: Jamen altså… Prøv en genbrugsudfordring? 

Tobias: Du må meget gerne bare prøve dig frem. 

 
Patrick: Det er noget med… Nej, den har jeg ikke læst tidligere… Ja, altså, der er også dem 

her, men det ligner noget med nogle beskeder og noget med at søge. Man kunne 

selvfølgelig også prøve den her og så gå ind under udfordringer. Det giver mening! Så er der 



transport. Jamen øh… Vælg sværhedsgrad. Jeg prøver en øvet. Udfordring 1, tag cyklen på 

arbejde. Øhm… Jah. Eller hvad var det for en jeg skulle finde? 

 
Hani: 12 dage med offentlig transport. 

 
Patrick: 12 dage med offentlig transport… Hmm… 30 dage med offentlig transport? Jamen 

hvis jeg ikke kan scrolle, så må det jo være under begynder? 12 dage… Yes… 

 
Hani: Så må du gerne invitere nogle venner. 

 
Patrick: Jamen så inviterer jeg lige AP og jer. 3 fucking venner. 

 
Hani: Så kommer der lige en beskrivelse af, hvad den går ud på. Og så kan du egentlig bare 

starte den. 

 
Tobias: Ligesom vi var inde på før, så er det her… Man kan ikke rigtig udføre udfordringen, 

fordi app’en ikke er interaktiv endnu. 

 
Patrick: Så jeg kan ikke markere en af dem der? 

 
Tobias: Nej. Men hvis du trykker på skærmen, kommer der en gengivelse af, hvordan det 

ville se ud undervejs. 

 
Patrick: Ja, okay. Så jeg har gennemført fire dage. Og så var der nogle missere. 

Klimabarometer… Det er sgu meget sejt! Og helt obvious, at det er grønt. Det giver god 

mening. Så har jeg gennemført 50. Det ser meget godt ud. Jeg tænkte lige med det der. Det 

er måske lidt forvirrende, at alle de involverede personer er lige store eller ligestillede på en 

eller anden måde. Det er lidt som om, man forventer, at man også kan se deres fremskridt? 

Det er som om, at de også refererer til de der punkter. Det forvirrer måske lidt. 

 
Tobias: Så noget med, at man skal kunne følge med i, hvordan det går med de andre 

løbende. 

 
Patrick: Ikke nødvendigvis. Men måske noget med på en eller anden måde at gøre det 

tydeligt, at det refererer til en selv og ikke de andre. Ejjj, og AP har gjort det godt. Det er 

meget fedt, at man ser podierne der. Det er ret sejt. 

 
Hani: Så kunne vi godt tænke os, hvis du fandt quizzen der hedder madspild. 

Patrick: En quiz? Ja… Test din viden… Mad… Madspild. Yes. Det er jo meget nemt. 

Hani: Denne gang skal du så tilføje en gruppe. 

Patrick: Og det er nogen man har oprettet i forvejen? 

Hani: Ja, præcis. 

Tobias: Det kunne være dine fodboldvenner eller lignende. 



Patrick: Det er meget fedt, at man kan det også, at man hurtigt kan komme til det. Men bare 

én gruppe? Helt sikkert. 

 
Hani: Her får du nogle forskellige svarmuligheder. Men hver gang du svarer forkert ryger du 

tilbage til det første spørgsmål. 

 
Patrick: Ifølge miljøstyrelsen… hmm… Ja, okay. 

Anders: Stærkt gået. 

Patrick: Tak… Jeg forventer bare det værste. Det sjove er, at man bliver lidt draget mod den 

øverste, fordi det er en stjerne. Det er lidt som en udmærkelse mere end de andre symboler. 

 
Tobias: Der er ikke nogen der vil være firkanten. 

 
Patrick: Nej, præcis. Lad os se… Jeg prøver den der. Okay. Hvor mange tons mad smider vi 

ud om året? Hmm, det ved jeg sgu ikke. God dammit. Den der, den der og den der. Yes, det 

holder. Fandme så. Det er stadig AP i toppen. Det er meget fedt, at man kommer tilbage 

også. I starten tænkte jeg, at det var super irriterende. Lidt ligesom den der navneleg, hvor 

man skal huske alle navnene. Men det er meget fedt i forhold til, at det bliver en quiz, hvor 

det ikke bare handler om at svare rigtigt. Det handler også om at kunne gå tilbage og huske 

det igen. Det lægger op til, at det er en viden der sætter sig. Det er meget fedt. 

 
Hani: Så tænker vi egentlig bare, at du kan få lov at gå på opdagelse. Og tænk endelig højt 

undervejs. 

 
Patrick: Okay. Jamen til en start kunne det være… Ofte føler jeg, at man gerne selv vil have 

kontrollen i en app. Dagens grønne tip er meget sjovt. Men det der med, at man først skal 

trykke her og så kommer man ind i udfordringer eller test din viden, som er noget af det mest 

spændende. Så er det lidt sjovt, at nogle af de ting man er knap så interesseret i herude, 

men de ting man er interesseret i er her. Jeg har selvfølgelig kun prøvet dem her, så jeg ved 

det ikke. 

 
Tobias: Det er fedt du nævner det. Det er noget vi har drøftet internt også, hvad vi gør med 

den her menu. De fleste overser menu-knappen. 

 
Patrick: Jamen det gjorde jeg nemlig også i starten. Hmm… altså jeg aner ikke, hvordan 

man ellers skulle gøre det. 

 
Tobias: Vi har ikke selv fået det formuleret på den måde. Men ja, det er jo det man er mest 

interesseret i. At komme ind og få lavet en udfordring. Det er det, jeg hører dig sige. 

 
Patrick: Dagens grønne tip, her. Det, som det fylder… Hvis det alligevel er hvad det der 

fylder, så kunne det måske også bare stå på forsiden. 

Dagens grønne tip… hmm… se, det vidste jeg ikke. 

Anders: Det skal du lige huske næste gang du koger et æg. 



Patrick: Klart, det skal jeg lige huske. Det er sgu meget smart. Jamen… Hvad står der… 

Tobias: Det er sgu den eneste du kan trykke på, haha… 

Alle: Haha… 

 
Patrick: Det er eller meget fedt, at det dukker op, hvem der har inviteret en på forsiden. 

 
Tobias: Lad os sige, at du er igang med en udfordring, 12 dage med offentlig transprort. Du 

har Anders med og to af os andre. Hvad ville du ønske dig af app’en, hvis du dagen efter 

udfordringens start lige vil åbne og se, hvordan det går. Hvad skal være det første, du ser? 

 
Patrick: Øhm… Kunne man ikke have sådan noget ‘aktuelle udfordringer’ på forsiden? 

Nu er det meget, jeg gerne vil have på forsiden. Men ja, så man blev mindet om det på en 

eller anden måde. Måske så man på en eller anden måde føler sig forpligtet på det også. En 

daily reminder, husk lige at markere, om du har gjort det her eller ej. 

Hvad var der ellers, var det test din viden, jeg var inde på før? 

Anders: Du kan også prøve andre udfordringer, hvis du vil. 

Patrick: Jeg tænke, ‘aktuel viden’, det er lidt en oversigt, er det ikke? 

Jeg prøver en anden udfordring. Kan man tage hver dag? jo jo… Jeg tager bare begynder. 

Tage kortere bade… Det kunne jeg måske godt bruge. Nå, den virker ikke. 

 
Anders: Prøv at tage en af dem under ‘øvet’. 

 
Patrick: Godt blandet… Jeg inviterer lige nogle venner. 

Hani: Her skal du faktisk invitere en gruppe. 

Patrick: Nå, helst en gruppe? Klart, klart… 

Ja, så skal der så være et eller andet spørgsmål? Fordi, især når det står sådan her, så 

ligner det noget, der refererer til et billede. Især når der er fire. Så virker dét mest intuitivt. 

Det gjorde det også før, men nu er det mere tydeligt, fordi der er fire. 

 
Tobias: Der er lidt forvirring omkring, hvordan de her er fordelt, om det er holdt op mod dig, 

eller om det er hele gruppen? 

 
Patrick: Ja. Men altså, man kunne måske også bare have en række under hver. Når det er 

grøn og rød, så er det jo ret tydeligt. Så behøver det ikke være så stort, for at man kan se 

det. Og bare fordi det er sjovt at se, hvordan de andre klarer det. 

Hov, det gik sgu ikke så godt. Han er altid på førstepladsen. Anders, er det dig der har siddet 

og smidt det her ind? 

 
Anders: Prøv at tage den der ‘test din viden’ med hverdag. Og så begynder, tror jeg. Prøv at 

tage den med vand der. Det er nogle syge nok facts. 



Patrick: Det er nogle syge nok facts? Okay… Aftensmaden, familien samles om bordet… 

Mumler… Ja, det synes jeg da er noget man har hørt mange gange før. Men ja, det er sgu 

rimelig vildt. Nope… nope… nå, så er der… 

 
Hani: 50/50… 

 
Patrick: For fucks sake… Nå, så går vi efter stjernen. Hvor meget var det? 45.000? 

Anders: Og 15.500 liter vand. 

Patrick: Det er meget. Hmm… Nope… mumler… Nå ja, så kan vi se. 45kg… 

Jeg synes, det er lidt svært, det der med, at der bliver smidt om sig med CO2 og tal, hvor 

man ikke rigtig ved, hvad det betyder. Det er lidt som om man mangler en eller anden 

målestandard der er noget andet end x antal tusinde et eller andet. 

 
Tobias: Det er lidt for abstrakt? 

Patrick: Ja, det synes jeg. 

Tobias: Synes du også, det er abstrakt med vand? 

 
Patrick: Jah, eller det er okay med antal liter, men kg CO2 fatter jeg ikke. Det bliver meget 

abstrakt på en eller anden måde. Bare for at undskylde, hvor dårlig jeg er til det her. 

 
Anders: Det er en god undskyldning. 

 
Patrick: Der var måske en del, hvor man skulle svare det højeste. Og det er der måske også 

en pointe i. Men det bliver også sådan lidt gennemskueligt, at det er mere end man skulle 

det. 

 
Tobias: Ellers skulle man sætte den højeste som den første ind imellem? 

 
Patrick: Jamen det havde jeg også… Lige med det sidste spørgsmål der, der stod det ikke i 

kronologisk rækkefølge. Men jeg ved ikke, om man skal være konsekvent omkring det. 

 
Tobias: Men det bliver for trivielt? Eller man glemmer måske at tænke over spørgsmålet, 

hvis det altid er det højeste? 

 
Patrick: Lidt… Eller, det gjorde jeg ikke i starten, men så prøvede jeg at gå lidt tilbage. Og 

der er også en pointe i, at “så meget kan det ikke være...”, men det bliver også sådan lidt, at 

hvis man kører igennem dem, så kan man bare klikke nede i højre hjørne. Og så bliver det 

også lidt kedeligt. 

Skal jeg bare kigge lidt rundt? 

 
Tobias: Det må du gerne. Men du må også gerne fortælle lidt om dit umiddelbare indtryk af 

app’en. Hvad fungerer, hvad fungerer mindre godt? Vi har været inde på meget af det, men 

hvordan er dit overordnede indtryk? 



Patrick: Jeg synes det er en ret flot forside. Selvom det her grå bliver lidt kedeligt. Men 

motivet med bladene er flot. Det er også fedt, at der er en hjem-knap. Det er bare simpelt. 

Og det er meget sjovt, at der er beskeder. Nå ja, man kan selvfølgelig ikke. Men det ser 

også rimelig prof ud. Det ligner bare facebook eller sådan noget. Det er meget fedt, at man 

kan gå ind på sin statistik. Gemte artikler… Er det fra aktuel viden? 

 
Tobias: Ja, præcis. 

 
Patrick: Fedt, det giver mening. Men er det så bare en kort liste? 

 
Tobias: Ja, dybest set. Hvis man gerne vil have udvidet sin horisont lidt, hvad er det så for 

en viden der er aktuel lige nu, eller hvad er de nyeste tal, de nyeste statistikker. 

 
Patrick: Okay, så det vil blive opdateret løbende? Så giver det mening, at man kan gemme 

dem. For hvis der bare var sådan noget… Tit kan man bare gå ind og læse lidt om et eller 

andet emne, og så er der måske ti punkter, og så har man ikke brug for en gemme-funktion. 

 
Tobias: Tanken er, at det bliver opdateret løbende. 

 
Patrick: Helt sikkert. Dine udfordringer… Det er så dem, man har taget? 

Tobias: Ja, nemlig. Det kan man ikke helt se, man kan ikke trykke på dem. 

Patrick: Din statistik og dine udfordringer… Har I overvejet at slå dem sammen til den 

samme? 

 
Tobias: Jeg tror, at ’dine udfordringer’ er dem man er i gang med, og ’din statistik’ viser dem 

man har allerede gennemført. 

 
Anders: Det er selvfølgelig lidt bøvlet, at man skal helt der ind. 

 
Patrick: Altså dine udfordringer… Det kunne være fedt at have et short cut til det man var i 

gang med. For når man først lige har kigget lidt rundt og læst lidt aktuel viden osv, så er det 

der er appellen ved app’en, at man kan interagere med sine venner. Og hvis det er det 

primære, så skal det også afspejles ved at man hurtigt kan komme i gang med det. 

 
Tobias: Så det sociale aspekt skal være mere synligt? 

 
Patrick: Ja, det tror jeg. Det er selvfølgelig også fedt, at der er aktuel viden. Men det kunne 

også bare være en søgning på google. Det er ikke noget man behøvet en specifik app til. 

Men dagens grønne tip synes jeg stadig er fedt. Det indeholder både information og noget 

vejledning. Der er noget konkret, som man kan bruge det til. Og det er jo en kort tekst, som 

kommer med noget information man ikke kender og noget vejledning. Det er ret meget at 

have i en lille sætning. 

 
Patrick: Hvordan med søge-funktionen? Det er så i forhold til de der informationer? Hmm… 

Der tænker jeg sådan lidt, det er lidt det med google-søgningen igen. Det er sjovt, at den 



fylder så meget. Jeg ved ikke, hvad man ellers… indstillinger? Ej, det ville nok være lidt 

kedeligt. 

 
Tobias: Så der skal måske sorteres lidt i de forskellige funktioner og de væsentlige ting skal 

længere frem? 

 
Patrick: Ja… de ting, som gør, at man interagerer med det og tager det med ud i verden… 

Hvis det er det vigtigste, så skal de tydeliggøres. Smid dem frem som det første man ser. 

Find venner… Hvordan fungerer det? Er det igennem facebook? 

 
Anders: Vi er ikke lige kommet til facebook endnu. 

Patrick: Nej, okay. Hvordan finder man sine venner så? 

Tobias: Det er vi ikke blevet helt enige om endnu. Vi snakkede om, om vi skulle koble dert 

op med facebook. Men vi har imidlertid inddraget noget teori, som er enormt facebook- 

kritisk, i forhold til deling og handel med personfølsom data. Så vi skal lige gøre op med, 

hvad vi vil og hvad vi ikke vil. 

 
Patrick: Altså… Det er jo meget nemmere med facebook. Men jeg er også med på den der. 

Det er frustrerende, at det nærmest er den eneste vej ind til alle mulige andre sider. Man kan 

også gøre det på den anden måde selvfølgelig. Men det burde ikke være så nemt at gøre 

det med facebook, når det er så sygt den måde det fungerer på. Så det er vel sådan noget 

med brugervenlighed over for etik, hvor stiller man sig der? 

 
Tobias: Ja, det er bare pisse nemt. Så har man hele sit vennekartotek lige der. Men man 

betaler måske en pris for det. Det er i hvert fald vores tese. 

 
Patrick: Det synes jeg også kunne være sejt, at gå uden om. 



Test af app 
Amalie 

 
Hani: Først stiller vi lige nogle overordnede spørsmål og så går vi ellers til app’en. Så først vil vi 

gerne høre hvor gammel er du? 

 
Amalie. Jeg er 24 

 
Hani: Hvor længe siden er det at du er flyttet hjemmefra? 

Amalie: hmm, 4-5 år, nok nærmere 5 år 

Hani: Har du en smartphone? 

Amalie: Nej 

Hani: Hvor meget fylder klimaforandringerne i din hverdag? 

Amalie: Det fylder rigtigt meget 

Hani: Det fylder meget? 

 
Amalie: Ja, jeg tænker på det dagligt 

Tobias: Hvad tænker du om det? 

Amalie: Det er skræmmende, ja sådan primært. Ja så prøver jeg selvfølgelig at vende det til 

noget konstruktivt, så det er lidt håndgribeligt i hverdagen. 

 
Hani: Så jeg kan forstå, at du synes ihvertfald at det er nødvendigt at ændre adfærd for at løse 

de her klimaproblemer ikke? 

 
Amalie: Ja fuldstændig 

 
Hani: Og hvordan kan man så være klimavenlig? 

 
Amalie: øhm, tænke over de vaner og rutiner man har og er vokset op med, som der nu er 

kommet fokus på at det måske ikke er så klimavenligt eller bæredygtigt, ja... 

 
Hani: Jeg kan så også forstå at du selv gør noget for at løse klimaproblemerne. Kan du nævne 

nogle ting du selv gør måske? 



Amalie: Jeg prøver at affaldssortere, som en lille ting, altså prøver at gøre det til en mindre ting 

end det egentlig er. Og så går jeg meget op i at prøve at reducere madspild. Jeg går ud og 

skralder min mad. Og så er jeg stoppet med at flyve 

 
Hani: Du er stoppet med at flyve? 

Amalie: Ja 

Hani: Det er også en af de store syndere kan man sige 

Amalie: Den er nem nok lige at strege af, for mig ihvertfald 

Hani: nå øh, så har vi jo den her prototype på en app, du ved det måske i forvejen, men app’en 

er sådan en grøn selvhjælps, som skal gøre det let at tilegne sig nogle vaner i hverdagen som 

er grønne vaner 

 
Amalie: Ja 

 
Hani: Den indeholder så nogle udfordringer, hvor vi også for noget socialt med, hvor man kan 

invitere nogle venner og bekendte til at deltage i de her udfordringer, og så er der så nogle 

quizzer med nogle forskellige spørgsmål, ja så man kan få en ide om hvor slemt det egentlig 

står til, tænker jeg 

 
Amalie: mmh ja haha 

 
Hani: men ja, du får ihvertfald lige lov til at se lidt på app’en. Der er lige nogle ting i forhold til at 

det jo nu er en prototype, så det er ikke alle funktioner der lige virker 

 
Amalie: Okay 

 
Hani: Du kan kun klikke rundt. Du kan heller ikke skrive i nogle felter eller noget 

Amalie: Okay 

Hani: Du kan heller ikke swipe, eller du kan swipe, men det må du helst lade være med. Og 

ellers kan du kun åbne menuen, hvis du er på startsiden 

Amalie: Ja 

 
Hani: Og du kommer tilbage til startsiden ved at trykke hjem - på hjemmet. Så det er egentlig 

bare det. Så du kan egentlig bare gå i gang og så kunne vi godt tænke os at du tænker højt 

undervejs og bare siger hvad du tænker 

 
Amalie: Okay men jeg skal ikke logge på eller noget? 



Hani: Jo du skal logge på 

 
Amalie: Jeg skal skrive her? Det kan jeg godt? 

Hani: Nej 

Amalie: Så jeg skal bare trykke log på 

 
Hani: Ja så er du logget på. Du logget på som Siw idag 

Amalie: Okay 

Hani: Til at starte med.. så.. kunne vi godt tænke os at du fandt udfordringen, den der hedder 12 

dage med offentlig transport 

 
Amalie: Nej genbrug, så skulle jeg trykke på hjem 

Hani: mmhhem 

Amalie: Der.. Er det det her? 

Tobias: Det… 

Amalie: 12 dage med offentlig transport 

 
Hani: Måske sker der en lille fejl, det er egentlig ikke den vej man skulle komme ind, men nu 

kom du jo faktisk ind på det rigtige 

Anders: Nu har du gjort lige præcis det samme 

Hani: ja…. ja…. 

Amalie: Hvad var det jeg skulle finde frem til? Prøv at sige det igen 

 
Hani: Udfordringer 

 
Amalie: Altså er der en menu mere? Nej… Ahhhh 

 
Hani: Yes, så skal du finde den der hedder 12 dage med offentlig transport 

Amalie: Jeg er øvet… Er det at swipe? 

Hani: Nej men man kan desværre heller ikke scroll ned 

Amalie: Der er 30 dage med offentlig transport 



 

Hani: Ja så er den måske lidt nemmere den med 12 dage 

Amalie: Altså hvis jeg ikke kan komme ned.. 

Hani: Nej så kan du komme tilbage og så er der nogle andre udfordringer også. Den er lidt 

følsom, så man skal bare ramme præcist. Ja lige præcis 

 
Amalie: Nåå så skal jeg vælge begynder måske, aha 

 
Hani: Der var den. Og så kan du tilføje nogle venner eventuelt 

Amalie: Det kan jeg godt gøre herinde? 

Hani: Ja.. ja så tror jeg det er.. Ja præcis, så er alle dine venner øverst, så kan du lige inviterer 

3 venner. Yes, så kommer der en lille beskrivelse af hvad udfordringen går ud på 

 
Amalie: Undersøgt… Okay så man må også godt cykle 

Hani: Så kan du ellers bare starte den 

Amalie: Hvad hvis jeg trykker på info? 

Anders: Jeg tror ikke vi har lavet den version? 

Hani: Du kan lige prøve at trykke. Jeg ved ikke - kommer der noget frem? Nej 

Tobias: Den virker desværre ikke endnu 

Amalie: Kunne man så have fået et eller andet fact? Hvor meget man kan reducere? 

Anders: Ja lige præcis, ja baggrundsviden og hvorfor 

Amalie: mmhh 

 
Hani: Ja og så er ideen så at man kan gå ind og hakke af hvor mange dage 

Amalie: Så hvordan krydser jeg så af, at jeg har cyklet i dag 

Hani: Ja det kan så ikke, hvis du trykker kan du så se hvordan det vil komme til at se ud, hvis 

prøver at trykke på skærmen 

 
Amalie: ahh 



Hani: Så vil det komme til at se sådan ud og hvis der så gik nogle flere dage 

Amalie: Åh nej 

Hani: Så er det måske gået mindre godt 

Tobias: Amaalie 

Amalie: Okay så den har det ikke så godt blomsten 

Hani: Nej 

Amalie: Nej 

Hani: Ikke helt 

Amalie: Det meget fint. Det meget sjovt med sådan et billede på den. Så dør den. Det ikke så 

godt 

 
Hani: Så er det selvfølgelig Anders øverst 

Amalie: Det er klart 

 
Anders: Det er klart 

Amalie: Failed 

Tobias: Ja det er mig - jeg er ikke så god. Det er jeg sgu ked af 

Hani: Så kan du prøve at finde en quiz, som hedder madspild 

Amalie: Nu er jeg blevet…. 

Hani: Jeg tror faktisk kun at det er begynder.. desværre 

Amalie: Ja.. 

Hani: og her skal du så prøve at tilføje en gruppe 

 
Amalie: Altså er det ikke det samme? Nåå så har jeg lavet en gruppe 

Hani: Ja præcis, så kan du prøve at tilføje der. Perfekt 

Amalie: Okay 



Hani: Ja, for hver kan du svarer forkert, ryger du tilbage til det første spørgsmål 

Amalie: Okay 

Hani: Men til gengæld er der også kun 3 spørgsmål, så det er til at overkomme 

 
Amalie: Nåå okay.. Hvor mange kilo mad smider hver dansker ud om året? øhh … 35.. Nej.. 

Skal jeg trykke igen? 

 
Hani: Ja 

 
Amalie: Så går vi op 

Hani: Ja 

Amalie: …. Om året? Det er meget relativt - er det ikke det? Eller er det også fra Miljøstyrrelsen 

det her? 

 
Anders: Ja det tror jeg det er 

 
Amalie: Årh det ved jeg godt nok ikke.. Jeg gætter.. 

Hani: Det er du god til 

Tobias: Stærkt 

Amalie: Godt gættet 

Anders: Bedre end Sloan 

 
Amalie: Så længe jeg er bedre end Sloan så 

Anders: Det skal jeg huske at skrive til ham 

Amalie: Ja.. 

Tobias: Fedt 

 
Hani: Ja så er der egentlig ikke flere opgaver som du egentlig har 

Amalie: Så der er ikke flere opgaver? Okay 

Hani: Nej men du kan få lov til at at sådan.. 



Amalie: Altså jeg har hørt at der er sådan nogle facts 

Hani: Ja dem kan du eventuelt gå ind og kigge på 

Amalie: De er her inde? 

Anders: Ja 

 
Amalie: Aktuel viden eller hvad.. Er det det her? 

Anders: Ja 

Hani: Det skal fungere som sådan .. 

Amalie: Kan man godt gå ind på det? 

Gruppe: Nej 

Amalie: Nej okay. Nå men det da meget fedt det her. Så kan man gå ind og følge med. Jeg 

synes ihvertfald det i forhold til affaldssortering, ihvertfald fra Københavns Kommune at der har 

været god udmelding 

 
Tobias: Ja 

 
Amalie: Det kommer selvfølgelig også an på hvor man kommer fra, jeg var på sådan en klima.. 

Jeg tror det var festival kaldte de det, hvor der blandt var den der oplysning om at man kunne 

400kr til affaldssorteringsspande fra kommunen og sådan noget 

 
Tobias: Ej det var jeg ikke engang klar over 

 
Amalie: Det kunne jo være helt vildt fedt at få sådan nogle ting, finde et sted hvor man kunne få 

sådan nogle ting 

 
Anders: De trak det så også tilbage 

Tobias: De trak det tilbage? 

Amalie: Altså vi fik det, fordi vi havde tilmeldt os i tide, men projektet blev afblæst. Men dem 

som så havde været ude og købt det ind fik pengene. Vi nåede det 

 
Anders: Ja vi nåede det 

 
Amalie: Ja men det er mega fedt med sådan nogle ting, så man kan følge med på et sted 



Tobias: Ja præcis, det er nemlig det med.. Ja vi har tænkt at formidle ting på en simpel måde- fx 

“vidste du at man kan gøre det her” 

 
Amalie: Ja nemlig 

Tobias: Ja den her nye undersøgelse eller det her nye tiltag 

 
Amalie: Ja eller hvis man er i tvivl og så, ja nu er vi jo sådan nogle der har ting hængende på 

køleskabet, men det er der ikke så mange der har. Men hvis, hvor skal den her.., hvordan skal 

den her egentlig sorters? Og så kunne gå ind og finde sådan noget på en app. Man kan 

selvfølgelig også google det, men det at det er samlet et sted… Godt tip.. 

Det synes jeg.. Jeg synes det er en god ide med at have det hele samlet på et sted, især det 

her med aktuel viden. Det tror jeg at jeg ville benytte mig af 

 
Tobias: Ja 

 
Amalie: Især for.. At der er så mange kilder hvor man kan søge alt muligt, det så dejligt nemt, 

når der er nogen der samler det for en 

 
Tobias: Er der andre.. Sådan umiddelbare ting du tænker omkring app’en? I forhold til 

brugbarheden eller flowet i den? Er den intuitiv at bruge? 

 
Amalie: Ja jeg skulle bare lige finde menuen. Det nok bare mig¨¨ 

Hani: Ja det er blevet gentaget et par gange 

Tobias: Ja 

 
Amalie: Nå det ikke bare mig 

Anders 4 gange faktisk 

Amalie: Okay 

Hani: Alle gange 

 
Amalie: hmm altså de her challenges, det jo meget sjov. Jeg synes også det er fint de har gjort 

et sådan visuelt med den der blomst.. Sådan lidt tragisk komisk 

 
Tobias: Ja fedt 

 
Amalie: Men ja.. At det er visuelt.. Har i også nogle her inde under? 

Tobias: Nogle har vi ja 



Amalie: Undgå plastik, ja se det er sådan noget jeg gerne vil. Nå den virker ikke 

 
Tobias: prøv at gå en tilbage og så tag øvet niveau. Jeg tror der er nogen der inde. Prøv at 

klikke på den 

 
Amalie: Ovnmad.. Nej 

 
Hani: Nej der er kun den øverste 

 
Amalie: Det er smart at man kan udfordre sine venner. Altså det behøver jo ikke være sådan 

noget rivaleri.. Eller hvad er det nu det hedder? Eller rival haha. Men gå sport i den på en god 

måde 

 
Tobias: Ja, jeg ved ikke om du lagde mærke til det med det der klimabarometer, der kommer op 

til sidst.. Der er sådan en pil der viser, hvis man har været rigtig god, så er den helt oppe i det 

grønne felt, der er der også sådan en samlet score 

 
Amalie: For gruppen eller? 

 
Tobias: Ja ideen er at man skal kunne komme samlet i mål 

Amalie: Ja 

Tobias: Så hvis Anders er rigtig dårlig er vi alle sammen dårlige 

 
Amalie: Jaja så selvom at man dyster mod hinanden, at man så har et fælles mål 

Tobias: Ja 

Amallie: Ja… eller dyster.. Men altså.. Ej den virker heller ikke 

Tobias: Det er fordi vi er jo sammen om klimaet Amalie 

Amalie: Det er det 

Tobias: Det er tanken 

 
Amalie: Det vigtigt. Det er godt. Jeg spændende at i har taget fat i det.. Og gør det 

håndgribeligt, når det virker så fuldstændigt uoverskueligt. Det er ihvertfald noget jeg tænker på 

når at jeg tænker det kan godt blive sådan helt for meget og jeg går sådan næsten helt i panik. 

Der kommer de der små overvejelser i hverdagen, men også de helt store, sådan som er det 

forsvarligt at sætte børn i verden. Men at noget af det kan blive lidt håndgribeligt i hverdagen, 

som jo bare kører i alle de der ting vi er vokset op med og frisket op med. At man bare putter 



madpakken i en plastikpose og så smider man den ud, fordi det har man altid gjort. Så at få det 

ind i en app, det synes jeg er en meget god ide. Så man kan få noget konkret 

 
Tobias: Er der sådan nogle ting du tænker at hvis den er.. Synes du den er meget godt 

synkroniseret i forhold til vores mindset eller mange af de tanker som vi har tænkt? Det lyder 

som om du også har tænkt dem. Jeg tænker hvis det var dig der skulle være afsender på en 

app eller modtager af en app, er der noget der sådan mangler eller er der noget der skulle være 

mere fremtrædende for at den kunne fungere? 

 
Amalie: Hmm altså lige umiddelbart, da jeg gik ind i den der første udfordring - hvad var det? 

Transport.. Hmm det altså også bare fordi jeg er sådan meget kontant, hvis vi kunne få nogle 

forfærdelige tal måske 

 
Tobias: Tal? 

 
Amalie: Ja noget lidt sådan der stikker lidt mere til en, så at man får lidt mere lyst til at, ikke fordi 

jeg har en bil, men altså får lidt mere lyst til.. Arg 

 
Tobias: Så mens.. Når man starter en udfordring, så får man noget information om hvad er det 

egentlig det betyder for klimaet? 

 
Amalie: Ja det tænker jeg, når man står der og overvejer skal jeg tage bilen eller skal jeg tage 

det dumme tog 

 
Hani: Ville det være okay at hvis for eksempel, at du kommer ind på den her udfordring.. ville 

det så være okay hvis det popper op her hvis du trykker på ‘info’ eller skal det så står under 

beskrivelsen - tænker du? 

 
Amalie: Altså det skal heller ikke skræmme folk væk, men for mig kunne det godt bare stå der.. 

Jeg tænker at hvis man nu måske er ny - er begynder.. Man kan også gøre det alt efter 

sværhedsgrad, hvor meget man skal skubbe til folk. Men æhm, altså det er jo 

grænseoverskridende at få de her ting at vide og skræmmende så det kan godt være at hvis 

man lige kaster det ind på begynder niveauet hvor det bare står: ‘hvis du ikke gør det så sker 

der det’. Lidt for kontant, at så kan folk være sådan ‘det lidt voldsomt, det skal jeg ikke have 

noget af’. Men jeg kunne godt savne lidt at der var sådan lidt, ja eller bare en info - hvis du gør 

sådan sparer du så meget CO2 eller et eller andet. Sådan nogle tal.. Cold facts.. 

 
Tobias: Helt sikkert 

 
Amalie: Hvis jeg skal sige noget, så man bliver skubbet når man står med den der overvejelse.. 

Årh skal jeg have den her ost eller skal jeg ikke have den her ost.. Hvis man så lige har den der 

arg jeg skal ikke have den ost 

 
Tobias: Helt sikkert, så sådan noget med de hårde faka 



 

Amalie: Ja som kan stikke lidt og køre lidt på samvittigheden også, fordi det er ihvertfald også 

det der plager mig. Det er ikke bare åh nej, jo det er min samvittighed i bund og grund, som 

overfor planeten og hinanden og sig selv. Det er vel det det kører på i sidste ende for mig og så 

også en frygt for det hele. Men det er jo også det der gør at jeg for eksempel ikke flyver, det er 

min samvittighed 

 
Tobias: Ja.. 

 
Amalie: Så noget der kører lidt på samvittigheden 

Tobias; For at det gør lidt ondt 

Amalie: Ja jeg skal ikke tage bilen haha, men ja måske ikke på begynder niveau, men altså hvis 

man ser sig selv som en .- hvad er det? Begynder, øvet, ekspert? Så kan man godt tåle det. 

Men ellers synes jeg det er en helt vild god ide, med at få det samlet et sted, med udfordringer 

så det kan blive lidt sjovt også. Det skal også være lidt sjovt. Men noget viden og.. 

 
Tobias: Så du synes det virker som om, at man godt kunne have det sjovt med app’en? 

 
Amalie: Ja det tror jeg i en vennegruppe, især hvis man virkelig gerne vil blive bedre, så kan 

man.. Den der tager bilen, kan man køre på vedkommendes samvittighed og så håbe på at han 

ikke tager bilen næste gang. Det er det med samvittigheden igen, men at man kan have lidt sjov 

med at køre på samvittigheden.. med jokes, ikke så alvorligt 

 
Hani: Du kan eventuelt også gå ind og kigge på beskeder 

Amalie: Okay! Er de her inde?.. ‘Hey har du cyklet idag?’ 

Hani: Man kan desværre ikke trykke, men nu hvor du nævner det med bilen, kan du høre hvad 

jeg har skrevet 

 
Amalie: Haha jaja så kan du få lidt høvl for det. Så jeg tror godt at det kunne blive til en sjov ting, 

fordi der kunne gå lidt konkurrence i det også 

 
Tobias: Fedt.. 

 
Hani: Noget at tilføje? 

Gruppe: Nej.. 



Test af app 

Simon 

Hani: Først vil jeg gerne lige høre, hvor gammel er du? 

Simon: Jeg er 24 

 
Hani: Hvor længe siden er det, du er flyttet hjemmefra? 

Simon: Det er 5 år siden 

Hani: Okay, har du en smartphone? 

Simon: Ja 

Hani: Hvor meget fylder klimaforandringerne i din hverdag? 

 
Simon: Altså skal man vælge mellem nogle forskellige valgmuligheder, eller? 

Hani: Nej altså, føler du det fylder noget i din hverdag? 

Simon: Det fylder okay meget, ikke sådan sindssygt 

Tobias: kan du uddybe det en lille smule? 

Simon: Ja altså, jeg prøver ikke at spise særlig meget kød. Altså jeg tænker på det indimellem, 

men det ikke fordi det har ændret mit liv særlig meget, at det er kommet længere frem i 

medierne. Det påvirker mig måske mere igennem mine venner, som tager det seriøst, også 

følger jeg lidt med. 

 

Hani: Så du synes det er nødvendigt at ændre adfærd, for at løse klimaudfordringerne? 

Simon: Ja, helt klart 

Hani: Har du så nogle bud på hvordan man kan være mere klimavenlig? 

 
Simon: Hm, man kan lade vær med at gå ud og købe alt muligt, man gerne vil have til black 

Friday, og bare lade vær med at købe så mange ting hele tiden. Så kan man skralde, man kan 

selvfølgelig flyve mindre, spise mindre kød. 



Hani: Ja, det nogle gode bud du kommer med. Nu nævner du en masse ting, men er der nogle 

ting som du selv gør, for at løse klimaudfordringerne? 

 

Simon: Jeg køber ikke så meget kød, jeg har heller ikke købt tøj i lang tid, men det tror jeg 

måske ikke er så meget af den grund. 

 

Hani: Som du nok har hørt, så har vi en prototype på en app, som skal kunne fungere som en 

grøn selvhjælp, det skal være en app, som gør det lettere at tilegne sig nogle grønne vaner og 

den skal være social. Der er nogle udfordringer og quizzer i app’en, og man kan blandt andet 

invitere venner og bekendte, som kan deltage i de her udfordringer. Vi kunne godt tænke os, at 

du lige får lov til at prøve vores portotype, men der er lige nogle ting du skal vide på forhånd. 

Eftersom det er en prototype, er den jo ikke færdigudviklet, så der er nogle ting man ikke kan på 

den. Du kan f.eks. kun klikke på den, du kan ikke skrive, selv hvis der er et søgefelt. Du må ikke 

swipe i app’en, og når du skal åbne menuen, skal du være på startsiden, som du kommer 

tilbage på ved at klikke på huset. Jeg vil starte med at give dig nogle opgaver, så du ellers kan 

gå på opdagelse. Vi vil gerne bede dig om at tænke højt undervejs. Til at starte med, vil vi bede 

dig om at finde udfordringen ”12 dage med offentlig transport” 

 

Simon: Så jeg skal finde udfordringen? 

 
Hani: Ja, der er nogle forskellige udfordringer inde på appen, hvor der er nogle forskellige 

kategorier, og vi kunne godt tænke os du fandt den der hedder ”12 dage med offentlig 

transport”, så du kan lige klikke lidt rundt. 

 

Simon: Kan jeg klikke nede på dem her? 

Hani: Ja det kan du godt 

Simon: Okay 

 
Hani: Der var den, men det var lidt en genvej 

 
Simon: Jeg synes heller ikke det virkede som det rigtige sted at trykke 

Hani: Det er en fejl der går lidt igen 

Simon: Hov! 



Hani: Du kom bare til at trykke på skærmen, så viser den udviklingen. Kan du ellers finde ud af, 

hvor man kan komme ind på udfordringerne, hvor der er en masse kategorier også. Du kan 

bare prøve at klikke lidt rundt. 

 

Simon: Yes, vælg sværhedsgrad. Man kunne ikke scrolle eller swipe rundt på siden, vel? 

Hani: Nej, det kan man ikke 

Simon: Så vælger jeg nummer tre 

 
Hani: Ved hver udfordring er der så en beskrivelse 

 
Simon: Ja, jamen den giver da meget god mening den her synes jeg 

 
Hani: Yes. Den er lidt følsom, så du skal ramme lige på teksten. I nogle af udfordringerne kan 

der tilføjes venner eller grupper. I den her kan jeg se den der er en gruppe der skal inviteres. 

 

Simon: Ja okay. Start 

 
Hani: så er det meningen man skal gå ind og krydse af, når man har gjort det, men nu har vi så 

bare gjort det sådan, altså når du trykker, så illustrerer den bare hvordan det vil komme til at se 

ud. 

 

Simon: Okay, sådan Anders, godt gået man. Skal jeg bare kigge videre? 

 
Hani: Ja altså, jeg tænker bare vi kører videre. Vi har nogle forskellige quizzer også, så du kan 

lige prøve at finde den quiz der hedder madspild 

 

Simon: Når der var også noget hernede, en lille chat 

Hani: Ja. Du kan kun åbne menuen fra startsiden 

Simon: Når ja. Test din viden, det må være der, okay 

Hani: Også skal du finde den der hedder madspild 

Simon: Start 

Hani: Nej, der skal du også lige tilføje en gruppe. 



Tobias: Jeg tror du skal ramme teksten, så du kan tilføje den 

 
Hani: For hver gang du svarer forkert på et spørgsmål, vil du ryge tilbage til det første 

spørgsmål. Til gengæld er der også kun 3, så du får lige lov til at prøve. 

 

Simon: Hmm, der tænker jeg bare det er sindssygt meget, okay 

Hani: Så trykker du bare 

Simon: Den her er nok bare det næststørste. Den her ved jeg sgu ikke helt med. Når, Jeg vidste 

det godt alligevel 

 

Hani: Du gør det godt, det er selvfølgelig Anders der er på toppen. Tobias er ikke så god 

Simon: Kun 10% gennemført 

Hani: Han er stadig begynder 

 
Tobias: Det vigtigste er bare at være med 

 
Hani: Ja det rigtigt, så længe man prøver at gøre en indsats. Ja, der er egentlig ikke flere 

opgaver, men nu får du lige lov til at klikke lidt rundt, også må du gerne tænke højt undervejs. 

Det kan være alt fra spørgsmål til undren 

 

Simon: Hov, var det en anden måde at komme ind på quizzen på? 

Tobias: Ja, det lidt tænkt som en genvej 

Hani: Ja, første gang du kom ind på den udfordring der hedder ”12 dage med offentlig 

transport”, var det faktisk også en genvej du kom ind igennem. Der findes en anden måde hvor 

du kommer ind på udfordringer og selv får lov til at vælge kategori og sværhedsgrad. 

 

Simon: Jamen det vidst nok herinde så 

 
Hani: Ja lige præcis. Var den svær at få øje på? 

 
Simon: Jamen jeg troede egentlig det var den jeg ikke kunne komme ind på, det med menuen, 

det var egentlig derfor 



Tobias: Det er sådan lidt symptomatisk har vi fundet ud af, det lader til de fleste overser den. Vi 

har bare valgt at den skal være der, så udefra har vi bare tænkt, at det bare er menuen der er 

der. Men alle de andre der har testet den, har faktisk også overset den. 

 

Simon: Det ligner lidt sådan noget, hvor man går ind på indstillinger. Nu prøver jeg lige en lille 

quiz. Lad tørretumbleren få en pause, tag kortere bad. 

 

Anders: Jeg tror ikke det er alle der virker, kun dem der lyser blå 

Tobias: Du kan prøve at gå ud og prøve en anden sværhedsgrad 

Simon: Undgå ovn mad? Det vidste jeg ikke var en ting man skulle 

Tobias: Så kan du jo glæde dig til den fulde version 

Simon: Hov, jeg skulle måske have læst beskrivelsen. Dagens grønne tip, den kunne jeg godt 

tænke mig lige at se. Der er jo en lille stavefejl her, eller en lille tastefejl. Det kan jeg ikke være 

den første der har set 

 

Hani: Det er godt, at du er vågen 

 
Simon: Det har jeg faktisk lige læst på nettet det her, men det jo godt. Okay, og der er en masse 

artikler her 

 

Hani: Ja, hvad tænker du sådan er godt og mindre godt? 

 
Simon: På en eller anden måde synes jeg det er lidt svært at overskue rækkefølgen i dem 

her. Jeg tænker lidt på hvad man helst vil i den her app her. Jeg vil måske helst ind i 

udfordringer eller dagens grønne tip. Men de andre ting er måske lidt mindre. Det første 

man får lyst til at trykke på, er det øverste på siden. Men det måske også sjovere når man 

har mere gang i det sociale i app’en 

 

Hani: Så du synes de vigtigste ting skal være på startsiden? 

 
Simon: Ja altså, de lidt mindre ting som artiklerne her, dem ville jeg måske sætte lidt lavere, 

ellers så giver det meget god mening, det fedt der er en lille chat dernede også. Det giver meget 

god mening ellers 



Tobias: men de ting der er i den menu her, dem ville du gerne have haft kom før det på 

startsiden. 

 

Simon: Altså det var måske det jeg mente før, at man hellere vil ind og vælge quiz og 

udfordringer, så hvis man eksempelvis kunne ligge det her, på startsiden i stedet for. Det er lidt 

sådan kedeligt at det først er når man trykker der, så kommer man derind 

 

Tobias: helt sikkert 

 
Simon: men jeg ved ikke lige hvad jeg skal sige, det fungerer da meget godt 

 
Tobias: men er der noget du sådan synes man kunne gøre anderledes, noget den skal kunne, i 

forhold til hvad det er vi gerne vil med app’en? Det skal være sådan et hjælpemiddel til folk der 

måske allerede har lysten 

 

Simon: kan den sende push beskeder? 

 
Hani: Ja, det tænker vi den skal kunne. Den skal have nogle notifikationer. Det har vi så ikke 

lige fået lavet 

 

Simon: det tænker jeg i hvert fald er en god ide så man kan få det gjort. Jeg synes måske 

farverne er lidt kedelige. Den der grå på hvid, det ser bare ikke så spændende ud. Generelt 

måske gøre det mere spændende her på startsiden, sådan så det måske var noget der hang 

også der var noget jord og et træ 

 

Hani: Hvad tænker du så om det sociale aspekt i det? Nu siger du jo, at der er mange af dine 

venner der har fokus på det med klimaet. Tænker du så ikke det er vigtigt med det sociale 

aspekt? 

 

Simon: Helt sikkert, ellers tror jeg, jeg ville gå i stå med app’en. Det tror jeg er en mega fed 

motivation hvis man har en aftale med sine venner 

 

Anders: så hvis du blev inviteret af Patrick, til at spise vegetarisk i en hel måned, tror du så det 

ville motivere dig til at gøre det? 

 

Simon: Det ville i hvert fald motivere mig til at gøre det mere end jeg ellers gør. Det ikke sikkert 

jeg ville gøre det en hel måned, men jeg ville da prøve at gøre det mere. Det kan også bare 

være jeg spiser kød også bare siger jeg har spist vegetarisk 



Tobias: der arbejder vi meget med tilliden i den her app 

Simon: det tror jeg er en fejl 

Tobias: det fordi Anders og jeg er sådan nogle naive friskole typer 

Simon: det er jeg også selv 



Test af app 

Simon og Kristian 

 
 

Hani: Jeg kommer først lige til at stille jer nogle spørgsmål, også bagefter går vi så til den her 

prototype, som i får lov til at prøve. Hvor gamle er i? 

 
Simon: Jeg er 25 

 
Kristian: Jeg er også 25 år 

 
Hani: Hvor længe siden er det i er flyttet ud? 

 
Simon: Jeg flyttede ud omkring sommeren 2015, cirka 4,5 år siden 

Kristian: Det var lige efter gym, ik? 

Simon: Nej, jeg havde lige et år derhjemme 

Kristian: Jeg flyttede ud for 5 år siden 

Hani: Så cirka 5 år siden begge to 

Simon og Kristian: Ja 

Hani: Har i begge en smartphone? 

Simon og Kristian: Ja 

Hani: Ja, det kan jeg se, haha. Hvor meget fylder klimaforandringerne i jeres hverdag? 

 
Kristian: Det et godt spørgsmål faktisk, men det da noget jeg tænker over, det vil jeg sige, men 

jeg ikke sådan aktiv, jeg går ikke ind og laver en ændring, udover måske at affaldssortere i 

metal og plastik. 

 

Simon: Men når du spørg hvor meget det fylder, er det så sådan, om man kan mærke at vejret 

bliver lidt svingende, eller er det hvad gør du selv? 

 

Hani: Jamen er det noget du tænker over i din hverdag? 

 
Simon, Jamen det er det da, det kan være sådan noget som at lade vær med at købe sådan 

noget skrammel som man alligevel ikke har brug for, tænke over hvor tingene er produceret, 

eller affaldssortering. 



Kristian: Ja det bakker jeg op omkring den der, black Friday, der handler jeg ikke, der går jyde i 

den, det bliver for dyrt! 

 

Hani: Synes i så det er nødvendigt at ændre adfærd? 

 
Simon: Ja det synes jeg nok i bund og grund, mest fordi det forbrug man har, er 

uhensigtsmæssigt i forhold til hvad klimaet kan holde til, og især den forbrugsvækst der har 

været, den kan jo ikke bare blive ved, på et eller andet tidspunkt må man sgu lige sige stop, i 

forhold til forbrug i hvert fald. Så er der nogle ting som affaldssortering, og så vidt jeg husker, 

har der været nogle skandaler i forhold til hvordan det bliver håndteret. 

 

Kristian: Jamen altså jeg tænker det jo lidt anderledes, jeg synes det fedt at videreudvikle, for 

eksempel at man begynder at køre elbiler osv., det synes jeg er mega fedt. Men så er der 

selvfølgelig også den anden side, det skal selvfølgelig også hænge sammen økonomisk. Men at 

man går den retning, det fedt synes jeg. 

 

Hani: Kan i give nogle bud på hvordan man kan være klimavenlig? Nu har i allerede nævnt 

nogle ting. 

 

Kristian: Jamen at man sætter sig nogle mål og tager det seriøst. Hvis man sætter sig et mål om 

at køre elbil kunne det være en virkelig fed måde og offentlig transport også, at man tænker lidt 

mere over det. 
 

Simon: Ja, og i virkeligheden være et godt eksempel, hvis man kan kalde det det, for én person 

betyder jo ikke rigtig noget for det store billede, så hvis man kan få andre med på den bølge, så 

ville der selvfølgelig være en større effekt. 

 

Hani: I nævner nogle få ting, men er der eller noget som i selv gør, for at løse 

klimaudfordringerne? 

 

Simon: Sig nej til reklamer! 

 
Kristian: Ellers så synes jeg at affaldssortering, det skal man gøre meget ud af. Det kræver 

selvfølgelig også at det havner det rigtige sted. Men jeg har ikke rigtig tænkt yderligere, hvad 

man aktivt sådan selv kan gøre. 

 

Hani: Vi har jo den her prototype som skal kunne fungere som en grøn selvhjælp, det skal være 

en app, som gør det lettere at tilegne sig nogle grønne vaner i hverdagen og den skal være 

social. Der er nogle udfordringer og quizzer i appen, og man kan blandt andet invitere venner og 

bekendte, som kan deltage i de her udfordringer. Vi kunne godt tænke os, at i lige får lov til at 

prøve vores prototype, men der er lige nogle ting i skal vide på forhånd. Eftersom det er en 

prototype, er den jo ikke færdigudviklet, så der er nogle ting man ikke kan på den. I kan feks kun 

klikke på den, i kan ikke skrive, selv hvis der er et søgefelt. Du må ikke swipe i appen, og når du 

skal åbne menuen, skal i være på startsiden, som i kommer tilbage på ved at klikke på huset. 

Jeg vil starte med at give jer nogle opgaver, så i ellers kan gå på opdagelse. Vi vil gerne bede 



jer om at tænke højt undervejs. Til at starte med, vil vi bede jer om at finde udfordringer, der 

hvor der er en masse kategorier at vælge imellem. 

 

Kristian: Altså at finde en udfordring i forhold til én af kategorierne? 

Hani: Ja altså, der er nogle forskellige kategorier indenfor udfordringer 

Tobias: Der findes et sted i appen, hvor man kan finde en række udfordringer 

Simon: Når, så vi skal finde det? 

Tobias: Ja, noget af det vi tester er brugervenligheden, og om appen er til at navigere i 

Kristian: Når okay 

Hani: Så kan i eventuelt gå ind og finde den der hedder ”12 dage med offentlig transport” 

Simon: Når du siger man ikke må swipe, er det så også op og ned? 

Hani: Ja, det er det 

Kristian: Nåh, transport 

Simon: Det må være en begynder 

 
Hani: Der vil fremgå fremgå en beskrivelse under hver udfordring 

 
Kristian: 3 bilfrie dage, skal vi ikke tage den? Hold da op den bliver svær. Eller tag cyklen når du 

handler ind, den tager vi! 

 

Hani: Det ikke sikkert den virker, det jo trods alt en prototype, så det er ikke alle funktioner der 

lige virker. 

 

Kristian: 12 dage med offentlig transport så, det var jo også den du sagde 

 
Hani: Ja, hvis i vælger den, så fremgår der en beskrivelse, og efter i har læst den kan ik 

eventuelt invitere nogle venner. 

 

Simon: Ja det giver meget god mening! 

 
Hani: Yes, så kan i bare gå ind og invitere 3 venner. Den er lidt følsom, så man skal bare 

ramme lige på teksten. Så kan i ellers bare starte udfordringen. Nu virker udfordringen jo ikke 

som den skal kunne, men hvis du trykker på skærmen, vil det blive vist hvordan det vil se ud 

efter udfordringen er startet. 

 

Kristian: Det meget fedt med den blomst der, men så dem som ikke er markeret, det så ikke 

blevet gjort? 



Simon: Ja, der har vi taget bilen. Så gætter jeg på, at hvis man trykker på personerne der er 

med, så kan man se hvordan det går for hver person 

 

Hani: Altså ja i den endelige app skal man kunne, men det kan man så ikke her. 

Kristian: Klima Barometeret, det kan noget! 

Hani: Yes, og Anders har selvfølgelig sat sig selv øverst 

 
Kristian: Så altså, det man ville vise det var, den blomst den gror simpelthen bedre, jo mere 

offentlig transport du tager 

 

Hani: Ja, det bare rent visuelt. Så kunne vi godt tænke os, at i lige fandt quizzen der hedder 

madspild. 

 

Simon: Skal vi så under aktuel viden? Hvad var det den hed? 

Hani: Madspild 

Simon: Test din viden, der må den være 

Kristian: Ja, prøv det 

Hani: Hver gang i svarer forkert, ryger i tilbage til første spørgsmål, men til gengæld er der kun 3 

spørgsmål 

 

Kristian og Simon: Okay 

 
Hani: I det her tilfælde, skal der tilføjes en gruppe, og ikke venner 

Kristian: Skal vi så ikke tilføje firkløveren? Når, det kunne vi ikke. 

Hani: Ja, i kan desværre kun tilføje den første gruppe her. 

Kristian: Så vi i gang. Jeg tror vi helt oppe og ringe på det højeste. Hvor mange tons mad bliver 

der smidt ud? Jeg har ingen anelse om hvad et ton mad er. Øv! Så røg vi tilbage. Det kan jeg 

meget godt lide. 

 

Hani: Nu får i lige lov til selv at klikke lidt rundt i appen, så kan i se hvad der er af forskellige 

funktioner og i må meget gerne tænke højt undervejs. Hvis der er noget der undrer jer, eller hvis 

der er noget i tænker, er bedre end andet. 

 

Kristian: Kunne man godt trykke på alle knapper, altså hvis man for eksempel trykker på dagens 

grønne tip? 

 

Hani: Ja, det kan i godt 

 
Kristian: Det sgu et godt tip du, småt er godt 



Simon: Vi er blevet inviteret til en udfordring. Hvis jeg skal sige noget, så synes jeg det står lidt 

småt. Det kan godt være lidt svært at læse. 

 

Kristian: Det skal også kunne være der. Skal vi ikke prøve en quiz mere? Test din viden! Lad os 

prøve hverdag, så skal vi invitere en gruppe. Hov, nu glemte vi at læse, men det behøver vi 

måske ik. Det svært at forholde sig til, 7500 liter vand, hvor meget er det? Jeg håber der 

kommer et spørgsmål med hvor meget vand man kan spare ved kortere bad, det jeg dårlig til. 

 

Simon: Det godt med de svarmuligheder der, det som om man bare skal tage den højeste, 

haha! 

 

Hani: Det har vi hørt et par gange, haha! 

 
Kristian: Jeg ved heller ikke hvor meget tons co2 er, det er svært at forholde sig til 

 
Simon: Man kan måske sætte det i relativ til noget, fordi jeg ved ikke hvordan man skulle måle 

et ton ellers. Jeg har et bud! 

 

Kristian: Nu bliver vi snydt. 

 
Simon: Sådan noget her synes jeg er meget sjovt, kender i den der strava app? Det sådan 

noget motionsapp, hvor der bliver slået udfordringer op, sådan global. ”løb i december måned” 

også kan man få en pokal på ens profil. Sådan så når folk de tjekker din profil, så kan man se, 

jamen den her person har gennemført den her udfordring. De meget fede. 

 

Kristian: På en eller anden måde, så kunne jeg godt tænke mig, at den her menu var startsiden, 

sådan så når man åbnede appen, var det startsiden. 

 

Simon: Jeg ved ikke hvor meget der er værdi i det her 

 
Kristian: Nu tænker jeg bare højt, jeg ved slet ikke om det kan lade sig gøre. Det kunne måske 

være meget fedt med sådan nogle forskellige sider, sådan så man bare kunne swipe mellem 

siderne. Det kunne være meget fedt. 

 

Simon: Det kunne være vi skulle prøve noget nyt, hvad med aktuel viden, skal vi prøve den? 

Kristian: Det kan vi godt 

Simon: Hvad med hvis man kunne lave sådan noget med for eksempel at framelde reklamer, 

altså noget helt praktisk. Komme med et link hvor man kan få det gjort og sige det vil hjælpe 

klimaet, det ville være sindssygt. Skal vi prøve nogle flere, er der nogle vi ikke har været inde 

på? 

 

Jeg synes ikke jeg får sådan en helt klar ide om hvad det betyder at vi drikker kildevand, for der 

stod bare 12000 tons, og det ved jeg ikke helt hvor meget er. Eller ”så mange ton co2 udleder 

oksekød”, men vi aner ikke hvor meget det egentlig er. Det selvfølgelig svært, men hvis man 



skal få den der motivation for at ændre klimaforandringerne, så er det vigtigt at få en forståelse 

af hvad det gør i praksis. Måske have noget at rette det op imod. 

 

Kristian: Men jeg synes de der udfordringer, de mega nice, dem var jeg glad for. 

Simon: Ja, også her, mega her! 

Kristian: Men det kunne stadig være mega fedt hvis man havde startsiden med det der er på 

menuen, hvor man så kan swipe til siderne, så man ikke ville være i tvivl om hvad der er i 

centrum. Jeg synes i hvert fald dagens grønne tip, den ville være rigtig god! Måske der kunne 

komme en påmindelse om morgenen. 

 

Simon: De artikler er ret fede, det fedt der kommer forskellige muligheder og fortæller hvilke der 

er relevante i forhold til hvad jeg tidligere har læst 

 

Tobias: Ja, det er sådan holdt op mod det menupunkt der hedder aktuel viden, og det skal gøre 

det let for brugerne at få den nyeste viden 

 

Kristian: Nu kommer jeg lige i tanker om KU for eksempel har lavet sådan en opdatering, så der 

for eksempel på deres printerkort står ”du har nu printet x antal papirer, det svarer til 0,3 træer”. 

Det synes jeg er fedt, for så kan man se hvor meget det er. 

 

Tobias: Er det måske sådan noget du efterlyser, i forhold til det med de 7500 liter vand 

eksempelvis. 

 

Kristian: Skulle det så være sådan at man skulle gå ind og krydse af? 

Simon: Så ville man også kunne holde regnskab 

Kristian: Så er der nok nogle der ville snyde 

 
Simon: Det er der nok også nogle der gør på det der strava, man kan jo bare sætte sig i bilen og 

køre 5-10km/t og skrive man har løbet. Men jeg tror ikke folk der vil bruge det her ville være 

særlig motiveret til at snyde. 

 

Kristian: Og dog, hvad hvis der er nogle der lige tager op ”hvaa, hvor meget er du oppe på”, 

haha! Kommer man til at kunne se de forrige grønne tips? 

 

Tobias: Det kommer man til at kunne, men det kan man ikke lige i dag. 

Simon: Jeg ved til gengæld ikke helt hvad det der er for noget? 

Kristian: Jeg må indrømme, fordi det er så småt, har jeg faktisk ikke fået læst det. Hvad med det 

her, er det så ens egen profil man kan se herovre? 

 

Hani: Ja 



Simon: De quizzer her, dem kunne man måske også udvide lidt, altså så de ikke er så ens, 

måske lidt sjovere 

 

Kristian: Måske spille mod venner, det kunne være sjovt. 

Simon: Jeg er størst fan af de der udfordringer 

Kristian: Jeg skal bare have de grønne tips der, så jeg glad. Lad os sige der kom en der hed 

”vidste du, at hvis du gik i bad 2 minutter mindre, så ville det resultere i..”, sådan så man kan se 

betydningen af det. 

 

Simon: Hvad med sådan nogle gode råd? Som hvis du skal ud og shoppe, så kig efter det her 

mærke, eller hvis du skal handle ind, så kig efter det her mærke. Der er jo en masse forskellige 

mærker. Det lidt svært at finde rundt i, der er så mange. 

 

Kristian: Det kunne også være man kunne synkronisere den aktuelle viden med et nyhedsbrev, 

eller med en avis, der skriver artikler. 

 

Simon: De der udfordringer, de rigtig fede, det fungerer meget godt. 

Anders: Har i nogle pros and cons? 

Kristian: Jeg synes, at selve konceptet er et kæmpe pro! Det med udfordringer også 

 
Simon: Måske et con, lige når man kommer ind på startsiden. Ikke super spændende, men altså 

ikke på grund af designet, det er meget flot, det bare ikke så brugervenlig manual måske. Men 

altså man forstår alle de ting der er sat op 

 

Kristian: Men var der noget med man kunne lave udfordringer mod hinanden? 

 
Tobias: I er i virkeligheden med hinanden, for hvis en udfordring varer en uge, så kan i kun 

gennemføre den sammen, for begge skal gennemføre udfordringen, for at blomsten forbliver 

glad 

 

Kristian: Det lidt ligesom snapchat snap-streak! Man er nødt til bare at blive ved, 

 
Simon: Men det synes jeg er fedt, for det handler ikke om at være bedst, men om at gøre det 

sammen 

 

Kristian: Det sgu nice! 


