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Abstract 
In this student project we will research the possibility to live a healthier life with the use of a 

smartwatch. To enlighten the subject, we will use different theories and methods from the two 

courses Teknologiske systemer og artefakter and Subjektivititet, teknologi og samfund. These will 

be used to compile relevant data and to research the internal mechanism of a smartwatch. We will 

also analyze the findings of the methods and theories we use. We will use an iterative process to 

evaluate our experience sampling method.  We will discuss the results from the test, technology and 

health. At the end of our assignment we will make a conclusion based on the results from our test 

and our work. We made a visual presentation to present our progress from when we started to when 

the project ended.  
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Indledning 

Det kan være svært at navigere rundt i den teknologiske verden og det kommercielle system, med et 

hav af produkter og artefakter. Aktivitetsarmbånd, fitnesstracker, pulsur, smartwatch, sportsur, kært 

barn har mange navne.  De findes i mange størrelser, former, farver og prisklasser. Nogle mere 

komplicerede med mange funktioner som erstatter telefoner og andre devices. Andre mere simple 

med kun den mest nødvendige databehandling inden for aktivitet. Fælles for dem alle sammen er at 

de understøtter fysisk aktivitet. 

I vores opgave arbejder vi med begrebet smartwatch. Et smartwatch er som navnet indikere et smart 

ur. Et ur med mange funktioner, som minimum kan måle puls og bevægelse. (TeknikAlt, 2018) 

Smartwatches er et vidt begreb og ordet smart er ikke klart defineret. Det sætter sit præg på 

samfundet i hele verden og i et bredt spektrum. Begrebet smart findes i mange sammenhænge men 

hænger især sammen med begrebet teknologi. Det gør det, fordi at teknologi er løsninger og 

opfindelser, der knytter sig til et behov. Armbåndsuret er efterhånden en gammel opfindelse der 

som udgangspunkt var til for at vise klokken uanset, hvor du befandt dig. Det blev også et statement 

i modeindustrien at benytte et armbåndsur og lige pludselig havde det fået meget mere betydning. 

Udviklingen er ikke til at stoppe og alting bliver effektiviseret, manipuleret og omformuleret for at 

opfylde nye behov og skabe nye muligheder. Armbåndsuret er kommet dertil nu, at det i mange 

udgaver bliver tilknyttet et så vidt begreb som “smart”. De får flere og flere funktioner og gør sig 

derfor mere og mere nyttige og opfylder endnu flere behov. Som følge af den stigende udvikling 

bliver de også lettere tilgængelige. Det gør, at de lige pludselig er allemandseje og efterhånden godt 

implementeret i veludviklede samfund. Mange af de funktioner og delsystemer, som har været 

smart at implementere i et smartwatch, knytter sig til begrebet sundhed. Det er oplagt fordi sundhed 

optimalt set kræver døgnovervågning for at få præcise data. En af ulemperne, men også fordelene 

ved uret er, at på grund af størrelsen forhindre det et stort display, altså skærm. Nogen undgår dem 

helt. Men fordi at målinger kan ske inde i uret og ikke kræver at brugeren gør andet end at have det 

på, er det nærmest som skabt til data, der knytter sig til sundhed. De to ting går altså hånd i hånd og 

sundhed er et af de vigtigste emner for menneskeheden, da det er essentielt for vores velvære. 

Derfor er det vigtigt at følge og arbejde med den udvikling, der gør det muligt at optimere dette på 

dette område. Smartwatches er et godt og effektiv værktøj til at arbejde med sin sundhed og det bør 

knyttes endnu mere sammen. Smartwatches er smarte og indeholder alle de rigtige funktioner, men 
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der skal bygges flere broer til sundhed og positive resultater i menneskers liv. Det skal være lettere 

at bruge data fra smartwatches til at forbedre sin personlige sundhed. Vi lever i en travl verden og 

det er ikke alle, der har tid til at sætte sig ind i sundhed og smartwatches. Vi vil finde ud af, hvordan 

data i smartwatches kan ende som en hjælpende hånd for vores sundhed.  

 

Ud fra dette emne og problemfelt har vi opstillet en problemformulering samt en række 

arbejdsspørgsmål.  

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Hvordan kan vi lære at bruge data fra smartwatches til at leve et sundt liv? 

 

Hvad er sundhed? 

Hvad er data? 

Hvor og hvordan bliver data i smartwatches produceret? 

Hvad er information? 

Hvordan bliver data til information og viden hos os? 

Hvad har vi lært? 

 

Vi vil nu kort gennemgå rapportens opbygning. Først vil vil præsentere fænomenet selftracking, 

som også er det vi selv gennemgår i løbet af hele arbejdsprocessen. Vi vil undersøge teorier 

omkring sundhed og definere nogle retningslinjer for vores videre arbejde. Derefter vil vi undersøge 

begrebet data og få en forståelse af, hvad vi skal kigge efter i urene. Når vi ved det, vil vi 

præsentere og gennemgå TRIN-modellen og bruge den til at analysere smartwatch teknologien og 

dens forskellige artefakter og funktioner. Vi vil kigge på begrebet information, og hvordan data i 

smartwatches bliver til information og til viden. Herefter vil vi gennemgå de metoder, vi har brugt 

for at komme frem til vores resultater og læringsprocesser. I det efterfølgende afsnit vil vi 

præsentere data vi har indsamlet fra vores selftracking og analysere det. Vi vil diskutere vores 

emne, vores arbejde og opgavens indhold. Til sidst vil vi konkludere på det vi har lært.  
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SELFTRACKING 

Self tracking er et fænomen som bliver mere og mere populær. Man kan bruge self tracking til at 

overvåge sine egne observationer og handlinger. Man udstyres med et redskab til at monitorere 

forholdene ved det man ønsker at undersøge. Self tracking bliver oftest brugt i sammenhænge ved 

sundhed (Poulsen, 2013). Teknologi bliver mere og mere integreret i vores samfund, og det bliver 

derfor også nemmere at self tracke. Man kan bruge selftracking til rigtig mange ting, men det er især 

blevet populært indenfor sundhedssektoren. Syge patienter kan nemlig bærer en gadget, som for 

eksempel kan måle blodsukker og her kan lægerne altså overvåge og indsamle data om patienterne. 

Man kan også bruge self tracking til at undersøge sit mobilforbrug og afhængighed. Ved hjælp af en 

applikation bliver der målt, hvor mange timer og minutter din telefon er åben, og hvor lang tid du 

bruger på hver applikation. Dette er også en måde at bruge self tracking på. Som det bliver nævnt 

flere steder ligger self tracking op til, at man bruger den viden og udvikling man har om teknologi og 

den data man får ud af self tracking til at undersøge sundhedsfremme (Samfunds Design, 2018). Dette 

er også, hvad vi vil forsøge at bruge self tracking til i vores rapport.  

  

SUNDHED 
I dette projekt vil vores hovedformål være at se på, hvordan man kan bruge smartwatches til at leve 

sundt, men sundhed er et vidt begreb. Hvad vil det overhovedet sige at leve sundt? I dette afsnit vil 

vi prøve at sætte nogle retningslinjer for, hvad vi vil definere som sundt i vores projektarbejde. 

  

WHO’s (World Health Organization) definition på sundhed er “Health is a state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity.” 

(WHO, 2020) 

 

Man skal altså både være ved godt fysisk helbred, samt have det mentalt godt og føle sig socialt 

tilpas. Vi kan mærke på os selv, at de tre ting går hånd i hånd og affødes af hinanden. Vi har valgt at 

fokuserer på det fysiske helbred. Indenfor det fysiske helbred kan vi igen dele det op i nogle 

underkategorier som skal være i balance – alkoholforbrug, rygning, kost og motion. 
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Vi synes motionen er det interessante. Det er også det område, hvor vi ser de største muligheder for 

påvirkning ved hjælp af teknologi især gennem smartwatches. 

 

Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark. Deres formål er at 

informere og give retningslinjer til borgerne i Danmark ud fra viden om sundhed. De følgende 5 

punkter er sundhedsstyrelsen anbefalinger i forhold til fysisk aktivitet. 

  

1.       Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. 

2.       Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige 

kortvarige dagligdags aktiviteter. 

3.       Hvis du deler 30 minutter op, skal hver aktivitet vare mindst 10 minutter. 

4.       Mindst 2 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 

20 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. 

5.       Der skal indgå aktivitet, som øger knoglestyrken og bevægeligheden. Fysisk aktivitet 

ud over det anbefalede, vil give dig endnu flere sundhedsmæssige fordele. 

   (Sundhedsstyrelsen, 2019) 

 

 

Vi vil tolke på sundhedsstyrelsens råd for at gøre dem lidt mere konkret. Nogle af punkterne hænger 

tæt sammen og de kan koges ned til følgende 3 punkter: 

 

1) Moderat til høj intensitets aktivitet, 30 min om dagen, mindst 10 min af gangen.  

2) 2 gange om ugen skal der indgå høj intensitet mindst 20 min 

3) Der skal indgå aktivitet som øger knoglestyrken og bevægeligheden.  

 

“Fysisk aktivitet er også at cykle eller gå til arbejde og supermarked, at tage trappen, at udføre 

fysisk anstrengende havearbejde, at gøre rent eller at lege aktivt med dine børn mv.” 

(Sundhedsstyrelsen, 2020) 

 

Fysisk aktivitet kan være stort set alt. Det der er afgørende for din sundhed, er intensiteten og 

dermed hvor hurtigt dit hjerte slår i hvor lang tid. 
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HVORDAN DEFINERE VI INTENSITET? 
 

“Moderat intensitet - fysisk aktivitet, hvor du bliver lettere forpustet, og hvor du kan tale med andre 

imens”  

“Høj intensitet - fysisk aktivitet hvor du føler dig forpustet, og har svært ved at føre en samtale” 

(Sundhedsstyrelsen, 2019) 

Det variere fra person til person hvornår vi bliver forpustede. Et utal af faktorer spiller ind for 

personlig form og hjerterytme ved aktivitet. Vi har ved hjælp af vores metode i form af selftracking, 

fundet frem til vores personlige hjerteslag ved disse definitioner. Det har vi gjort ved løbeture, da vi 

fandt frem til, at det var den mest effektive aktivitet til at eksperimentere med vores puls og 

vejrtrækning. 

Ludvig: 130 bliver forpustet. 150 bliver besværligt at føre en almindelig samtale. 

Natalie: 130 bliver forpustet. 160 bliver besværligt at føre en almindelig samtale. 

Nicholas: 125 bliver forpustet. 150 bliver besværligt at føre en almindelig samtale.   

For vores gruppes vedkommende ligger der altså et hjerterytme ved moderat intensitet, der lyder på 

minimum 125 og ved høj intensitet på minimum 150. 

 
HVILKE AKTIVITETER ØGER KNOGLESTYRKE OG BEVÆGELIGHED? 
 

Knoglestyrke: 

En speciallæge skriver for sundhedsstyrelsen selv, at det meste vægtbærende aktivitet øger 

knoglestyrke. Gang, jogging og løb er de mest effektive former. Cirkeltræning og cykling er også 

med til at øge knoglestyrke. Vægtbærende aktiviteter er også aktiviteter med kropsvægt (Hansen, 

2017) 

Bevægelighed: 

Ifølge Dansk idræts forbund er aktiviteter for bevægelighed tilknyttet en hver form for udstrækning. 

Strækningerne har dog en række krav som skal opfyldes for at øge bevægelighed. 

1.  Spænde den/de muskler, der skal udstrækkes, i 10-15 sekunder, men uden bevægelser i 

leddet (kontrahere statisk, isometrisk).  

2.  Slappe af i 2-4 sekunder. 
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3.  Langsomt bevæge leddet til yderstillingen (uden smerte) og holde stillingen i 25-60 

sekunder. Hver øvelse bør gentages 4-6 gange. (Dansk idræts forbund) 

Vi vælger at tolke dette råd som, at du skal huske at strække ordentligt ud, når du har været fysisk 

aktiv. Vi kunne også tolket det ved at øgning af bevægelighed generelt er, når du bevæger dig ved 

f.eks. løb eller anden fysisk hård træning. Ved at tolke det som Dansk idræts forbund sikre vi under 

alle omstændighederne at have opfyldt kriteriet. 

 

Sundhedsstyrelsen lægger selv op til at lave en ugentlig plan, det kan vi se i punkt 4 om 20 minutter 

2 gange om ugen. Vi vil nu udarbejde vores egen sundhedsguide som stadig opfylder alle 

sundhedsstyrelsens råd på et ugentligt niveau. Det vil vi gøre for at gøre de sundhedsmæssige 

retningslinjer mere brugervenlige og fleksible.  

 

Moderat til høj intensitets aktivitet 30 minutter om dagen = 3,5 timer om ugen. 

Høj intensitet mindst 20 minutter 2 gange om ugen = 40 minutter om ugen. 

40 minutter af de 3,5 timers skal være af høj intensitet og resten skal være minimum moderat 

intensitet. Det vil sige at vi trækker de 40 minutter fra de 3,5 timer for at finde et minimum.  

 

Det giver 2 timer og 50 minutter med aktivitet af moderat intensitet om ugen. 

Udover det skal vi stadig lave 40 minutter med aktivitet af høj intensitet om ugen. 

 

Vi omskriver det nu med vores data om puls ud fra vores egne erfaringer og data. 

2 timer og 50 minutter med en puls over 125/130. 

40 minutter med en puls på minimum 150/160. 

I det skal der indgå aktivitet som øger knoglestyrken og bevægeligheden.  

Aktiviteterne skal være vægtbærende og du skal strække ud efterfølgende. 

 

Det er hermed vores tolkning af sundhedsstyrelsens anbefalinger for et sundt fysisk liv. For 

potentielt at kunne øge sin sundhed er det vigtigt at kende retningslinjerne for generel sundhed. 

Hvis en borger ikke tidligere har fulgt rådene, vil det være en forbedring bare at følge dem. Rådene 

kan også bruges som en målestok hvis det ønskes at være ekstra sund, ud over anbefalingerne.  
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Sundhedsstyrelsens råd er svære at forholde sig til som et menneske, der ikke har den fornødne 

viden om puls og bevægelse. Derfor har befolkningen generelt en forståelse om, at de skal være 

aktive, men ikke i hvilken grad. Det er denne generelle forståelse, vi som udgangspunkt har haft, da 

vi startede vores projekt. Vi er alle i gruppen aktive og føler os forholdsvis sunde på 

aktivitetsniveau. Derfor har vi med udgangspunkt i vores egne hverdags aktiviteter og interesser, 

startet vores experience sampling, for at få et indblik i smartwatch teknologien med et øget fokus på 

sundhed. Løb, styrketræning og hockey har været nogle af de aktiviteter, vi har tracket med vores 

smartwatches. Det har vi gjort for at blive klogere på, hvor aktive vi egentlig var både i momentet 

og over en periode. 

 

Alle mennesker har hver deres hverdag, og det er derfor umuligt at lave en generel sundhedsplan. 

Derfor er vores mission at finde nogle metoder, hvorved at smartwatch teknologien kan være med 

til at gøre det nemmere for os og dermed potentielt også for andre, at danne en sundhedsplan 

skræddersyet til individet. 

  

Mange brugere af smartwatches kan nikke genkendende til målet om 10.000 skridt. På mange ure er 

det indkodet forud, som et dagligt mål. Vores er ingen undtagelse. 10.000 skridt om dagen bliver 

anerkendt af forskellige steder hvor danskere finder information om sundhed. Blandt andre 

sundhedsguiden.dk. (Sundhedsguiden, 2020) Det er et flot rundt tal og det er nemt at forholde sig 

til. Derfor er det udbredt, at du er sund, hvis du opnår dette daglige mål i antal skridt. Om ikke andet 

er det noget, som de fleste med et smartwatch stræber efter. Nogen får tilmed et nudge fra uret når 

du har nået de 10.000 skridt, i form af en lyd, en vibration og et billede af en pokal. Vi mener, at de 

10.000 skridt er et positivt og relevant udgangspunkt som led i generel sundhed. Derfor er det 

relevant ikke bare at kigge på puls men også på skridt. Det er interessant at vide, hvordan et 

smartwatch måler dine skridt, fordi data om skridt er noget, der er højt prioriteret i formidlingen fra 

et smartwatch. Ofte på forsiden af uret, sammen med din puls. Data om skridt er ud fra vores 

erfaring et mere alment udbredt fokusområde end puls. Derfor har vi valgt også at undersøge, hvor 

data omkring skridt opstår og stammer fra i et smartwatch. 

 

Med disse sundhedsmæssige retningslinjer kan vi nu dykke ned i smartwatches. Vi skiller dem ad 

og undersøger, hvor data omkring aktivitet og intensitet opstår. Fysisk aktivitet og intensitet 

afhænger af, hvordan du bevæger dig. Urene måler selv din puls og hver gang du tager et skridt. 
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Uden at gøre noget kan du altså få information i form af de to ting. Hvis du laver anden aktivitet 

som f.eks. cykler eller styrketræner, skal du fortælle uret, hvornår du starter og hvornår du slutter. 

Her får du altså data og information i form af puls, varighed og eventuelt distance. Ud fra 

retningslinjerne om sundhed er afstand og distance underordnet. Det handler om bevægelse og tid. 

Derfor undersøger vi, hvad der definerer data, og hvordan det findes i smartwatches ud fra 

bevægelse og puls. 

 

HVAD ER DATA? 

Vi vil gerne undersøge den data vi kan få fra smartwatches og kigge på hvorfor det kan være 

relevant at selftracke, og hvordan den data potentielt kan være med til at øge sundhed. I dette afsnit 

vil vi undersøge, hvilke data der bliver produceret i et smartwatch, hvor det kommer fra og hvordan 

det bliver produceret. 

Teknologi kan være komplicerede systemer og smartwatches er ingen undtagelse. Der findes mange 

delsystemer og indre mekanismer, som hver især er komplekse. For at organisere og strukturere 

vores arbejdsproces er det vigtigt først at undersøge og isolerer begrebet data. Data hænger tæt 

sammen med viden og information, men det er ikke det samme. Data findes overalt i vores verden 

og teknologien er med til at give data mening så det bliver brugbart i andre kontekster, og til sidst 

danner grundlag for information og viden. (Davenport & Prusak, 1998, s.  1,2) 

Peter Drucker, forfatter og ledende teoretiker indenfor forretningsledelse og markedsføring udtalte 

engang: ”Information is data endowed with relevance and purpose. Converting data into 

information thus requires knowledge” (Drucker, 1988, s. 46.) 

Data bliver til information, når det bliver tilføjet relevans og formål. Denne tilføjelse kræver viden. 

Data i sig selv er altså kernen i information der, hvor det starter. Senere bliver data til information, 

når det ved hjælp af viden bliver sat i en relevant kontekst. Den information skal øge vores viden 

endnu mere og bidrage til at øge potentialet for at handle klogt i den kontekst. 

“Data is a set of discrete, objective facts about events. In an organizational context, data is most 

usefully described as structured records of transactions.” (Davenport & Prusak, 1998, s. 2) 
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De to specialister i ’knowledge management’ definerer begrebet nærmere i dette citat. ”diskret” 

kobler sig til den spæde fødsel af information, hvor data er den mindst tydelige del af processen. I 

dette tidlige stadie er det nødvendigt med kontekst og viden for at gøre den brugbar. I et smartwatch 

opstår data i en kontekst, der omhandler mennesker og ure. Det næste lag for at give denne data 

betydning i denne kontekst er viden indenfor det biologiske felt, menneskers anatomi, bevægelse og 

fysisk aktivitet. Data er altså det, der ligger til baggrund for information og det første der produceres 

i urene inden det bliver bearbejdet. 

TRIN-MODELLEN 

Med denne baggrundsviden omkring data er vi klar til at dykke ned i smartwatches og kigge på 

hvilken form for data der forekommer i dem. Smartwatches er komplicerede artefakter med mange 

funktioner og mekanismer. Vi er først nødt til at kende urenes overordnede principper for at 

identificere og arbejde med data og information heraf. Vi vil benytte TRIN-modellen til at 

kategorisere urenes egenskaber, så vi kan arbejde struktureret og målrettet. 

Modellen er fra vores studieretnings fag; Teknologiske systemer & artefakter. Den er udarbejdet af 

Erling Jelsøe, Niels Jørgensen og Thomas Budde Christensen. De er alle er undervisere på 

studieretningen humanistisk-teknologiske bachelor og modellen ser således ud: 

1)   Teknologiens indre mekanismer og processer 

2)   Teknologiens artefakter 

3)   Utilsigtede effekter 

4)   Teknologiske systemer 

5)   Modeller af teknologier 

6)   Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier 

TRIN-modellen er et redskab, der gør det nemmere at forstå en teknologi og arbejde med den. Trin 

skal ikke forstås som en bestemt rækkefølge. De skal forstås som vejledende punkter eller en 

oversigt over forskellige aspekter at arbejde med. (Egne noter, forelæsning TSA, 2019) Vi vil 

gennemgå de forskellige trin på modellen i det følgende afsnit. Herefter vil vi arbejde videre arbejde 

videre med de trin som er relevante for vores problemformulering. 
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DATA I SMARTWATCHES 

1) Teknologiens indre mekanismer og processer: 

Dette punkt knytter sig til artefaktets formål. Et smartwatch kan have rigtig mange formål. I vores 

projekt arbejder vi med puls og skridttælling. Urenes formål er at måle vores aktivitet ved at 

behandle data, og informeres os om det. Delsystemer inde i uret har endnu flere indre mekanismer 

og processer. Nogen behandler data om pulsmåling og andre skridttælling.  

2) Teknologiens artefakter: 

Først og fremmest kan smartwatches til forveksling ligne almindelige armbåndsure som vi kender 

dem. De består af en rem til at montere det på håndleddet og et display der som minimum viser 

klokken. Mange producenter tilbyder en app, der knytter sig til uret, hvor du kan gå i dybden med 

den data du indsamler og producerer. Udover det ydre og den tydelige udformning, består 

teknologien af mange små indvendige dele, som er med til at opfange og behandle data. 

Accelerometer, gyroskop, barometer, magnetometer og GPS. Det er de mest centrale indre 

artefakter, når det kommer til måling af aktivitet. Disse artefakter har hver især nogle indre 

mekanismer og processer, som gør at uret fungere som helhed.  

3) Utilsigtede effekter: 

Teknologiens utilsigtede effekter, er de effekter som ligger uden for urenes intention og formål. Det 

kan være forekomsten af stress, fordi at brugeren føler de har noget at skulle leve op til, som de 

måske ikke kan. Det kan også være områder som stråling gennem håndleddet eller uheld ved 

overtræning eller distraktion. Det er ikke områder som relaterer sig til vores projekt vinkel og vi vil 

derfor ikke arbejde videre med dette punkt. 

4) Modeller af teknologier: 

Der findes mange forskellige modeller nogle mere avancerede end andre. De findes i forskellige 

prisklasser alt efter mærke og design men grundprincipperne er de sammen. I vores projektarbejde 

har vi med sundhed og brugervenlighed at gøre. Derfor har vi afgrænset vores fokus til puls og 

skridt. Det er områder som alle smartwatches kan måle i en eller anden grad. Derfor er vores 

projektarbejde potentielt relevant for alle modeller af denne teknologi og deres brugere. 
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5) Teknologiske systemer: 

Langt de fleste tilgængelige smartwatches er i dag tilknyttet en app i et informationsteknologisk 

system. Data fra urene bliver overført til et arkiv, som du ved hjælp af internettet kan navigere i på 

din telefon eller på computeren. Her er data samlet og det er muligt at se statistikker og status på 

aktivitetsniveau på forskellige parametre. 

6) Drivkræfter og barriere for udbredelsen af teknologien: 

Smartwatches er en forholdsvis ny teknologi og interessen er stor. Det kan vi se på markedet med 

de mange forskellige producenter, produkter og forhandlere. Det øgede fokus på sundhed er den 

største drivkraft for urene, da det er deres primære funktion. Barrierer for teknologien kan være 

priserne på materialer og uret som helhed, eller dets fysiske størrelse. Det skal være så småt som 

muligt. Det er ikke et område vi vil arbejde videre med da vores fokus ligger et andet sted. 

Med teknologien sat i system vil vi gå i gang med at undersøge hvordan uret fungerer. Et 

smartwatch kan måle mange ting. Typisk skal brugeren slå en funktion til ved særlig aktivitet. 

Urene kan selv registrere bevægelse og måle din puls. Det vil vi tage udgangspunkt i her da de 

ligger til baggrund for alt aktivitet som bliver målt af sensorerne i et smartwatch. 

Ved hjælp af samlet data fra førnævnte artefakter, kan smartwatches ved hjælp af algoritmer, fysik 

og matematik omdanne data til information hos brugeren.  (Guiry, Van de ven & Nelson, 2014, s. 4-

6) 

Vi vil nu gå i dybden med de forskellige artefakter og beskrive deres indre mekanismer og 

processer for at finde ud af, hvilken slags data de indsamler. 

Accelerometeret er et artefakt som udgør en indre mekanisme i et smartwatch. Det har til formål at 

registrere og måle acceleration. Der findes forskellige accelerometer typer. Accelerometeret i et 

smartwatch er i kategorien MEMS accelerometer. (Garmin, 2020, ¶ accelerometer) Det står for 

‘Mikro Elektromekanisk System’. Her er komponenterne mellem 1 og 100 mikrometer store, hvilket 

gør, at de kan installeres i et armbåndsur. Det er også den mest simple og billige version. (Sigcha, et 

al., 2018) Det gør den lettere tilgængelig og gavner innovationsprocessen og dermed udbredelsen. 

Den kan produceres og sælges til en mere fordelagtig pris.  
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Accelerometeret i et smartwatch er triaksialt, hvilket vil sige, at det måler i 3 ortogonale akser X, Y 

og Z. Akserne repræsentere hver en vektor og ortogonale betyder, at vektorerne er vinkelrette med 

hinanden, altså 90°. (FitBit, 2020) (Berg, 2020) 

Accelerometerets basis mekanisme består af følgende komponenter, som vist på figur 1.1: 

En plade bestående af nogle grene som stikker ud, det er den grå del i midten. 

Grene som er fastgjorte i begge sider med grene, der stikker ind i mellem grenene på den grå del. 

Fjedre der fastgør pladen i midten, så den bevæger sig vinkelret med de fastgjorte grene. 

Rummet og afstanden mellem grenene ændrer sig når accelerometeret bevæger sig. Det betyder, at 

der sker en ændring i kapacitans, altså den elektriske ladning. Ved at måle denne ændring kan 

artefaktet registrere acceleration. (Andrejašic, 2008, s.4-6) 
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Gyroskopet har til formål at bestemme retningen på bevægelsen. Et gyroskop måler 

vinkelhastighed ved hjælp af Coriolis-effekten. Det er effekten af jordens rotation, som ændrer sig 

alt efter hvor på jorden du står. (Garmin, 2020) (Wikipedia, 2020, ¶ Coriolis-Effekten) 

Gyroskopet fungere på samme måde som accelerometeret dog med corioliseffekten som påvirkning. 

Ændring i kapacitans er altså den samme data, der ligger til grundlag for information omkring 

retning og acceleration. (Watson, 2016) 

Barometeret måler lufttrykket og dermed, hvor højt eller lavt uret befinder sig. Det består af en 

tynd membran, der udvider sig eller trækker sig sammen alt efter trykket udenfor. Med denne 

fysiske ændring sker der en ændring i kapacitans. Ligesom gyroskopet og accelerometeret 

indsamler det altså data i form af elektrisk spænding. (Garmin, 2020, ¶ barometer) 

Magnetometeret er ligesom de andre et mikro elektromekanisk system. Det består af en ledende 

plade, hvorigennem strøm er tilføjet og til sidst en sensor, der registrere magnetfeltets påvirkning. 

Magnetometeret også kaldet det elektriske kompas, måler jordens magnetfelt ved hjælp af hall-

effekten. Hall-effekten er et fænomen, der optræder, når en elektrisk strøm bliver påvirket af et 

magnetfelt. Når en elektrisk strøm bliver påvirket, sker der en ændring i kapacitans. (Ren, et al., 

2009) (Lindelof, 2020) 

GPS står for ‘Global Positioning System’ og har til formål at registrere hvor du er på planeten. 

GPS’en i et smartwatch modtager radiosignaler fra mindst 4 satellitter lige meget, hvor du står på 

jorden. Ud fra satellitternes placering kan uret udregne hvor du befinder dig. På den måde kan uret 

følge med i forhen du bevæger dig på jorden. GPS’en i et smartwatch modtager altså data i form af 

radiobølger. (Psysichs, 2020) 

Sammenfatningen af data fra disse forskellige artefakter gør det muligt for et smartwatch, at måle 

dine bevægelser i et 3 dimensionelt perspektiv. Denne data er altså et udtryk for din fysiske 

bevægelse, som kan blive målt og senere bearbejdet og kategoriseret. Her er det vist med en figur: 
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Det andet aspekt af de sundhedsmæssige retningslinjer er pulsmåling. Det er nødvendigt for at 

skabe en sammenkobling mellem urets bevægelse og menneskets præstation. 

Fotodioder er et artefakt, hvis indre mekanisme har til formål at måle puls. Fotoplethysmografi er 

et begreb for den teknik, hvorved fotodioderne måler blodvolumen ved hjælp af lys. Når hjertet 

banker flyder blodet rundt, og blodvolumen ændre sig. Smartwatches kaster et grønt lys på huden 

ned mod blodkarrene. Blod absorbere grønt lys. Jo højere en blodvolumen jo mere grønt lys bliver 

absorberet. Fotodioderne indsamler data i form af ændring i lys. (Fitbit, 2020, ¶ PurePulse) 

Vi har nu kigget på centraler artefakter og deres indre mekanismer og processer. Vi har defineret 

forekomsten af data i den spædeste og mest rå udgave. Ud fra det vi ved omkring begrebet data, kan 

vi være sikre på at dette er data. Målingerne fra radiobølger, ændring i elektrisk spænding og lys. 

Det er ikke meget vi som almindelige brugere kan udlede fra disse data og de er heller ikke fremlagt 

i et smartwatch. Vi vil nu kigge på hvordan denne rå data bliver relevant for brugeren. Vi vil kigge 

på, hvordan vi kan aflæse den og potentielt omdanne den til viden. For at gøre det kigger vi på 

begrebet information, som vi ved at data ligger forud for. 
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HVAD ER INFORMATION? 

Information er en form for besked. Ofte i form af et dokument, lyd eller visuel kommunikation. 

Information har en afsender og en modtager. Formålet er at ændre modtagerens forståelse af noget, 

for at have indflydelse på deres opførsel og dømmekraft. “Data that makes a difference” 

(Davenport & Prusak, 1998, s. 4) 

Skellet mellem data og information er hverken åbenlyst eller konkret. Der findes mange niveauer af 

information og data i teknologiske systemer. Der kan være flere modtagere som opfatter beskeden 

forskelligt. 

“Strictly speaking, then, it follows that the receiver, not the sender, decides whether the message he 

gets is really information -- that is, if it truly informs him” (Davenport & Prusak, 1998, s. 4) 

Data kan være data et sted, og information et andet. Information kan være information et sted, og 

data et andet. Det afhænger af modtageren. Ordet “inform” betød oprindeligt “give shape to”. 

“Unlike data, information has meaning” (Davenport & Prusak, 1998, s. 4) 

Information er data på et højere niveau. Det kræver en sammenhæng, en mening og et formål. Det 

kræver en modtager som forstå meddelelsen og den kontekst den indgår i. Hvis modtageren ikke har 

viden omkring fremlagt data, bliver det ikke til information. Hvorimod hvis modtageren har 

tilstrækkelig viden, bliver data til information. 

Data bliver transformeret til information ved at blive tilført værdi på forskellige måder. Davenport 

og Prusak giver nogle eksempler på nogle vigtige metoder til at tilføre værdi til data. På den måde 

er det et værktøj til at skelne data og information. 

Contextualized: Vi kender den kontekst hvori data er til stede. 

Categorized:  Data er blevet opdelt i forskellige kategorier. 

Calculated: Data er blevet behandlet matematisk eller statistisk. 

Corrected: Fejl i data er blevet fjernet. 

Condensed: Data er blevet opsummeret i en mere kortfattet form. 
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INFORMATION I SMARTWATCHES 

I vores projekt er mennesket omdrejningspunktet og mennesket er derfor modtager for data i 

smartwatches. Data og information optræder mange gange i begge former under disse indre 

mekanismer og processer. Det gør de i alle lag for forskellige typer modtagere. Data på 

teknologiske planer er information for teknikere som forstår det, fordi de er eksperter på området. 

Men ikke for almindelige mennesker. Data bliver bearbejdet på alle måder som indgår i Davenport 

og Prusaks liste, dem vil vi gennemgå her: 

Vi kender konteksten for data, at vi bevæger os og skal måle vores aktivitet. Vi har splittet uret ad 

og data er blevet opdelt i forskellige kategorier, data om skridt og puls. Indre mekanismer i form af 

statistiske filtre, bliver brugt til at fjerne såkaldt “støj” fra data. Støj er alt data som forstyrre den 

reelle data, der skal bruges til registrere aktivitet. (Kwok hung pang & Lui, 2001, s. 2-3) Andre 

processer genkender og beregner derefter dine skridt og dit blodtryk ved hjælp af matematik. 

Komplicerede algoritmer registrere bevægelsesmønstre og opdeler dem i kategorier. (Ballı & 

Sağbaş, 2017,  s. 11-16)  

I løbet af disse processer, bliver data fra de forskellige artefakter til information, for forskellige 

modtagere. Til sidst bliver det opsummeret og kommer til udtryk i en forsimplet form på vores 

skærm. Det gør det i form af antal skridt og hjerteslag i minuttet. Når vi læser data på urenes 

display, og forstår dem, er data blevet til information for os. Her som vist på en figur vi selv har 

udarbejdet: 

 

For at komme med et eksempel bliver data om ændring i kapacitans til ved hjælp af elektrisk 

spænding. Derefter bliver det omregnet til talværdier ved hjælp af matematik. Data gennemgår 

algoritmiske processer der genkender skridt og ender som information omkring vores bevægelse, i 

form at et skridt. Ved at have information omkring hvornår vi tager et skridt, kan vi omdanne det til 

viden ved at bruge informationen til at løbe en tur, eller øge vores daglige antal skridt. Altså bruge 

informationen i praksis. 
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I bedste udfald kan brugeren omdanne den information til viden via handling. Den viden kan få en 

vis værdi og ende som big data. Big data er komplekst data, der har at gøre med menneskelig 

adfærd. Det er blandt andet sådan, at urene kan kategorisere dine data, ved at sammenligne dem 

med andre smartwatch brugeres data. (Egne noter, forelæsning TSA, 2020) Data og information 

afhænger af, hvem der ser det. Data og information udvikler sig og tilegner sig værdi. Vi har lavet 

denne figur for at illustrere hvordan processen i det store billede kan se ud. Der vil typisk være 

mange led igennem processen og dette er blot for at give et overblik. Data og informationsprocesser 

er ustoppelige og ligger forud for samfundets udvikling. 

“Knowledge is a fluid mix of framed experience, values, contextual information, and expert insight 

that provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and information. It 

originates and is applied in the minds of knowers” (Davenport & Prusak, 1998, s. 5) 

Data udvikler sig ved at blive tilført værdi i en eller anden form. Det danner grundlag for nye 

muligheder. Information bliver til, det kan vi som mennesker tilegne os viden ud fra ved handling. 

Det skaber grundlag for ny data og verdenen er i udvikling. Vi startede med data i sin spædeste 

form. Data blev behandlet og nåede til skærmene på vores smartwatches. Data blev til information, 

da vi læste og forstod vores fysiske aktivitet. Vi omdanner informationen til viden omkring vores 

sundhed. Den viden kan nu indgår i en større sammenhæng og starter processen forfra som data på 

et nyt niveau. Med denne form for data er det potentielt muligt at effektivisere mulighederne for at 

øge befolkningens sundhed.  

Begrebet viden knytter sig til vores problemformulering og vores ønske om at lære. Læring ligger 

forud for viden og vi ville gerne finde ud af, hvordan vi kunne lære at tilegne os den viden som 

kommer fra data i smartwatches. Big data er relevant, fordi det fortæller noget om størrelsen på 

dette område og mulighederne for det. Det viser at emnet er relevant, nutidigt og formentligt også 

meget fremtidigt. 
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Metode 

I dette afsnit vil vi præsentere vores metodiske proces igennem projektet. Vi vil komme omkring 

både opgavens struktur, arbejdsprocess og dataindsamling. Løbende indgår vores tanker og læring 

af metoderne og vores til og fravalg. Alt sammen med målet om at svare på vores 

problemformulering: Hvordan kan vi lære at bruge data fra smartwatches til at leve et sundt liv? 

Vores overordnede ambition er at skabe en sammenhæng mellem teknologi og mennesker. Vi vil 

lære noget om den data som vi bliver præsenteret for i smartwatches. Og vi vil lære at bruge den 

data til at skabe viden om sundhed. Problemformuleringen og arbejdsspørgsmålene er lavet på 

baggrund af vores viden fra kurserne; Teknologiske Systemer & Artefakter (TSA), og Subjektivitet, 

Teknologi & Samfund (STS). Problemformuleringen lægger op til både at gå i dybden med 

teknologien, men også subjektet i en teknologisk verden. 

Vi har fundet ud af, hvor kompliceret og konkret verdenen omkring sundhed og teknologi kan være. 

Derfor har det været nødvendigt at sætte sig grundigt ind i feltet og inddrage os selv. Sundhed 

hænger sammen med levevaner og livsstil, og dermed hverdagen. Det er meget individuelt, hvordan 

vi lever vores liv og hvilke gener vi har med i bagagen. Vi har også fundet ud af, at opgavens 

struktur har været afgørende for vores projekt, som derfor også har ændret sig undervejs. 

Først har vi sat os ind i begrebet sundhed, for at få en forståelse for området og de generelle 

retningslinjer. Løbende har vi brugt hver vores smartwatch for at finde nogle sammenhænge, og 

blive klogere på hvad de kan, i forhold til det vi har fundet ud af omkring sundhed. 

Ud fra vores viden om sundhed i starten af vores arbejdsproces, indledte vi arbejdet med at 

analysere smartwatch teknologien. Vi har undersøgt, hvor der findes data i smartwatches, og 

hvordan det bliver indsamlet. Vi har undersøgt, hvordan det bliver til information på vores skærme. 

Det har vi gjort ved hjælp af en systematisk analyse i faget TSA og ved brug af TRIN-Modellen. 

Undervejs har vi haft det menneskelige perspektiv på teknologien. Med viden fra STS har vi 

reflekteret over teknologien og inddraget os selv som subjekter. 
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AUTOETNOGRAFI 

”Auto” betyder selv på latin, ”etno” betyder kultur og ”grafi” betyder videnskaben om. Så 

autoetnografi er altså noget, hvor vi bruger os selv til at undersøge en hvis kulturtendens, hvilket er 

det vi gerne vil. Vi tager udgangspunkt i hvad Rasmus Kolind Bang kalder refleksiv etnografi. Det 

gør vi for at finde bindingen mellem hvordan vi kan bruge smartwatches til at leve et sundere liv. 

Refleksiv etnografi vil sige vi bruger vores egne erfaringer og refleksioner, som vi skriver ned i 

løbet at projektets forløb, heraf udplukker vi de interessante og relevante data og bruger dem i vores 

projektarbejde (Bang, 2013). 

 

Der har været begrænsede muligheder for at inddrage andre mennesker som følge af Covid-19. 

Distancering og forsamlingsforbud har gjort, at vi måtte se bort fra de metoder, som vi før har 

arbejdet med. Det kunne have styrket opgaven at inddrage andre end os selv, men det ville også 

have ændret opgavens forløb og udformning. Vi har alle haft adgang til et smartwatch og metoden 

har vi valgt, da vi alle har en interesse i urene og gerne selv vil bruge dem, og fordi vi synes det er 

sjovt. På den måde har vi også et engagement, som potentielt kan fremme forekomsten af data. 

Metoden fremskynder resultatet af vores problemformulering, hvordan vi lære. Vi kan også godt 

lide at være aktive så på den måde komplementerer metoden og vores liv hinanden. Ved at tage 

udgangspunkt i os selv, kan vi arbejde mere effektivt og struktureret. Vi kan mødes ofte og 

sammenligne vores data og vi kan beslutte, hvor vores fokus skal være, ud fra hvilke erfaringer vi 

har. Senere kan vi konkludere på vores egen forskning i os selv, som potentielt kan pege på nogle 

generelle tendenser. Under denne metode har vi gjort os mange tanker om, hvordan vi kan formidle 

og overskue vores oplevelser. 

 

EXPERIENCE SAMPLING METHOD 

Til indsamling af data har vi valgt at benytte metoden Experience Sample Method (ESM) også 

kaldet The Daily Diary Method, som er en metode udviklet af den ungarn-amerikanske psykologi-

forsker Mihaly Csikszentmihalyi og amerikanern Reed Larson.  

 

Metoden går ud på at indsamle data ved egen erfaring ved dagligt at noterer ens følelser og tanker 

omkring en given situation eller et produkt. Det er vigtigt, at dette bliver gjort i deltagernes 

naturlige habitat, hverdag og miljø, for at få de mest autentiske resultater som muligt. Der skal dog 
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tages forbehold for, at vi er igang med en forskningsprocess, hvor der ligger et hvis pres på 

deltagerne. Deltagerne i forsøget skal altså flere gange dagligt stoppe op og tænke over, hvordan et 

produkt påvirker dem, i vores tilfælde vil dette være et smartwatch. Deltagerne skal så notere deres 

tanker ned. Har produktet haft en negativ, positiv eller anden effekt på deres mentalitet. Det kan 

også være, at man undrer sig over noget, hvad som helst der lige falder en ind. Det er vigtigt 

tankerne bliver skrevet ned med det samme, da der vil være en risiko for at glemme en del, hvis 

man venter med at noterer ens tanker ned. (Brandrup, 2018) Dette vil vi gøre ved hjælp af vores 

iPhones, hvor vi benytter note app’en til at noterer vores tanker på stedet. På den måde kan vi gøre 

det i øjeblikket og få så meget med fra oplevelsen som muligt. Dette skal deltagerne skrive ned et 

hvis antal gange dagligt. I vores tilfælde har vi valgt at det skal være 5 gange dagligt, da vi vurdere, 

at det kan dække en hel dag uden at blive uoverskueligt. 

 

Når en metode som Experience Sampling Method bruges, bør det mentale perspektiv af mennesker 

tages i betragtning. Det skal forstås på den måde at med ESM sættes deltagerne under en daglig 

prøvelse, ikke fordi det behøver at være tidskrævende, men det sætter en forventning til at 

deltageren stopper op i sin hverdag og noterer sine tanker ned for forsøgets skyld. Derfor er det 

vigtigt at forsøget er tidsbegrænset til en kortere periode. Motivationen for at sætte forsøget som det 

højest prioriterede i ens liv i en længere periode er noget vi vil antage vil være en frustration for 

majoriteten, og derfor vil testresultaterne begynde at være mindre akkurate og af mindre værdi end 

dem man ser i starten af forsøgets løbetid. Derfor har vi valgt at bruge metoden i en uge af gangen. 

 

Experience Sampling Method er en god metode til at anskaffe sig en stor mængde data at arbejde ud 

fra, da hver indsamlende individ samler hver sin data flere gange dagligt. Det er også en metode der 

hurtig giver en meget data, der skal bearbejdes. Det betyder også, at der kan forekomme data som i 

det store hele måske ikke har nogen relevans for ens videre forskning (Sather, 2017). 

 

Den daglige overvågning som urene tilbyder, danner grundlag for en stor mængde data. Det kan 

virke uoverskueligt at begynde at udvælge, vurdere, evaluere og konkludere på det vi oplever. 

Experience sampling method er derfor idéel for vores projekt da vi kan overskueliggøre og 

strukturere vores dataindsamling. Ved at sætte nogle rammer for, hvordan vi bruger metoden, får vi 

en bestemt type data som vi kan sammenligne og kategorisere. Vi har valgt denne metode, fordi vi 

gerne ville bruge vores smartwatch hver dag og have så meget data som muligt, på den måde har vi 
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mest muligt data at arbejde videre på. Metoden er også sjov og anderledes, hvilket har været 

motiverende for vores forskning. Vi har valgt denne metode, fordi den kræver, at vi arbejder på 

nogen måder som svarer på vores problemformulering. Ved at bruge metoden kan vi lære at bruge 

data fra smartwatches til at følge nogle sundhedsmæssige retningslinjer. Vi får vores data i det 

øjeblik, vi får tankerne, og derfor vil vores data også være af højeste kvalitet, fordi hukommelsen 

ikke når at have sit indtraf. Derudover forudsætter vores ure, at vi interagerer med dem i løbet af en 

dag og det er derfor oplagt at notere sin oplevelse i samme moment. 

 

ESM I PRAKSIS 

Vores tilgang til metoden kommer til at foregå således, at vi hver især vil bærer vores smartwatch i 

løbet af vores projektarbejde. Vi starter med at bruge metoden i en uge, hvor vi nedskriver generelle 

tanker og erfaringer med uret. Vi skriver ned på vores iphone 5 gange om dagen i momentet, hvor 

tanken opstår. Notationerne skal være korte og præcise. Efter første uge kategorisere og 

sammenligner vi vores data og sætter rammerne for 2. uge, hvor fokus ændre sig. Det resulterer i en 

ny række notationer på samme måde, som vi senere vil kategorisere og evaluere igen. Den sidste og 

3. uge har vi valgt ikke at skrive notationer ned, da iterationerne har dannet grundlag for et fokus, 

der ikke ligner de andre. Her var det resultaterne, der var vigtige, og det vidste vi, at uret kunne 

bearbejde og vise af sig selv. Vi skrev en individuel evaluering ud fra vores erfaring og drøftede den 

med hinanden for at drage nogle paralleller.  

 

DEN ITERATIVE DESIGNMODEL  

Vi har valgt at præsentere den iterative design model i vores projekt, da vi har brugt vores viden om 

den til at gennemgå flere iterative processer. Det er en cirkulær model, som vi bevæger os rundt i 

gennem hele vores projekt. Processen foregår på den måde, at der opstilles en ide eller vision i felt 

A som der prøves af, det kan være via en prototype, hvis det er et design eller i vores tilfælde, en 

test af smartwatch i punkt B. Vi evaluerer på resultaterne og gentager derefter processen igen ugen 

efter. Det gør vi med de erfaringer vi har gjort os, og forbedre vores test af smartwatch. På den 

måde gentager vi den iterative proces tre gange i alt i løbet af de tre uger vores selftracking strækker 

sig over.  
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“The overall intention of the design process is to foster a change from situation A to B” (Simonsen, 

J. Bærenholdt, J. O., Scheuer, J.D., & Büscher, M. 2010 s. 204). 

Vi vil gerne gøre det nemmer at leve sundt ved brug af smartwatches På den måde skaber vi en 

cirkulær bevægelse i modellen gennem projektets forløb indtil vi har et produkt vi er tilfredse med.  

 

AFFINITETSDIAGRAMMERING 
For at danne os et overblik over alt vores data fra experience sampling metoden, har vi valgt at 

benytte os af metoden affinitetsdiagrammering. Metoden er god til at skabe struktur i en rodet 

dataindsamling (Bødker, Kensing & Simonsen, 2008). Metoden fungerer således, at man skriver 

alle ens indsamlede data ned på et papir og derefter forsøger man at inddele alle ens iagttagelser 

eller udsagn i grupper (Bødker, Kensing & Simonsen, 2008). Efter den første uge af experience 

samplingen prøvede vi at inddele vores iagttagelser i grupper. Vi inddelte notationerne i 3 grupper:  

Positiv 

- Notationer om hvordan uret har påvirket os på en positiv måde, det kan både være mentalt, 

at man ser frem til at benytte det eller en ny funktion er blevet opdaget. 

Negativ  

- Notationer om hvordan uret har påvirket os på en negativ måde, det kan være mentalt, at 

uret irritere en fysisk eller at man har problemer med at bruge uret. 

Undren 

- Notationer hvor vi undrer os over urets funktioner og baggrunden for dem og hvordan man 

benytter sig af dem. 
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Dette gjorde, at vi fik et bedre overblik over notationerne, og det var derfor lettere at tage næste 

skridt i experience sampling metoden, fordi vi nu havde bedre struktur og overblik over, hvad vi 

skulle arbejde videre med.  

Efter næste uge af experience sampling havde vi rigtig meget data, og vi valgte at benytte os af 

samme metode, som ugen før. Vi klippede altså alle vores notationer fra experience samplingen og 

satte os og kiggede på dem for at se, om nogen af notationerne havde noget til fælles. Vi endte med 

at opdele notationerne i 7 forskellige grupper.  

 

- Undren 

Notationer hvor vi undrer os over urets funktioner og baggrunden for dem og hvordan man benytter 

sig af dem. 

- Positiv 

Notationer om hvordan uret har påvirket os på en positiv måde, det kan både være mentalt, at man 

ser frem til at benytte det eller en ny funktion er blevet opdaget. 

- Negativ  

Notationer om hvordan uret har påvirket os på en negativ måde, det kan være mentalt, at uret 

irritere en fysisk eller at man har problemer med at bruge uret. 

- Skridt 

Skridt er en af vores fokuspunkter, i denne kategori finder vi notationer om hvor meget der blevet 

gået på en dag eller fremtidsudsigter til at tage skridt den kommende dag. 

- Søvn 

Notationer om hvorvidt ens søvn har været og bemærkninger til ens søvn. 

- Træning  

Notationer der vedrører træning og andre aktiviteter 

- Puls 

Notationer vedrørende tanker, undren og kommentarer til puls 

 

Vi valgte altså at benytte os af denne metode, fordi vi havde en masse iagttagelser fra experience 

samplingen, som vi ikke vidste, hvordan vi skulle gribe an. Da affinitetsdiagrammering er med til at 

skabe overblik og struktur, var det en metode, som var rigtig god til dette projekt, da det er en nem 

og håndgribelig metode, som giver et godt og visuelt overblik. Det visuelle overblik gjorde det 

lettere for os at håndtere den indsamlede data. 
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DATA OG ANALYSE 
I dette afsnit vil vi gennemgå de 3 uger med vores selftracking og dataindsamling. Vi vil skrive 

indledende tanker og formål til hver uge og en efterfølgende evaluering. 

 

1. UGE 

I perioden fra d, 1/5 til 6/5 har vi noteret vores tanker omkring urene generelt. Vi har noteret 5 

gange dagligt, når vi har kigget eller har haft en tanke omkring vores ur. Det har givet os en masse 

data som vi senere har kategoriseret (Bilag ESP1). Dette har vi gjort for at få en grundlæggende 

forståelse for smartwatch teknologien i praksis. Vi skulle vænne os til at bruge dem og tracke alt, 

hvad vi lavede og have det på så meget som muligt. Vi har forskellige ure alle sammen, derfor 

skulle vi også finde ud af, hvilke ligheder og forskelligheder der er mellem vores smartwatches. Vi 

skal finde ud af, hvad de kan, og hvad de ikke kan, for senere at gøre sammenkoblingen til sundhed, 

så smart som mulig.  

 

Ud fra vores subjektive oplevelser med vores respektive ure, har vi ved hjælp af 

affinitetsdiagrammering kunne evaluere på vores erfaring og data. 

I den første uge er vi begyndt at udforske vores smartwatches. For nogen er det helt nyt og for andre 

er det en mere dybdegående og intensiveret periode med data måling. Vi har vænnet os til at have 

uret på hele dagen, hver dag. Vi har vænnet os til at tænke over vores aktiviteter, og det vi laver. 

Det har været sjovt og motiverende, hvilket har haft positive effekter på vores aktivitetsniveau. Vi 

har udforsket urene og prøvet mange forskellige funktioner af. Vi har fundet ud af, hvad de kan 

hver især, og hvad de ikke kan. På den måde har vi også kunne sammenligne urene. Det har været 

primært positive oplevelser vi har haft med uret, men med projektet i baghovedet har vi også 

fokuseret meget på fejl og mangler. Uret er et fint udgangspunkt for dataindsamling, men der 

mangler endnu mere kontekst til de data vi producere. Vi skal selv fortælle uret, hvornår vi løber 

eller cykler, det havde været mere brugervenligt hvis den selv kunne registrere det. Der er indkodet 

nogen mål på forhånd i vores ure, blandt andet de 10.000 skridt, og antal cykel og løbeture. Det er 

svært at vide, hvad målene betyder eller er et udtryk for. Der mangler mulighed for at skræddersy 

målene i urene og personliggøre dem. Vi får ikke rigtig et overblik over hvor sunde vi er, eller hvor 

vi ligger i forhold til andre brugere, eller anbefalinger i forhold til vores aktivitet. Vi kan blot bruge 

urene til at samle data omkring vores aktivitet. Med vores første uge med ESM har vi altså opnået 
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en generel forståelse for urene, som danner grundlag for vores videre arbejde. Det har også givet 

grundlag til interesser og tanker omkring personlige sundhedsmål. (Bilag 1 ESM) 

Det danner grundlag for næste fase, hvor vi ved hjælp af det vi ved om urene, kan opstiller nogle 

konkrete sundhedsmål og starte vores iterative process på dette område. 

 

2. UGE 

Fra d. 6/5 til 13/5. Nu har vi vænnet os til at bruge urene, og vi ved, hvad vores smartwatches har til 

fælles, og hvad de kan. Vi vil nu gøre vores selftracking mere konkret. Vi vil lære, hvordan de 

fungere i praksis. Når vi skal følge en plan der er udviklet ud fra urenes egenskaber. Formålet er at 

bliver klogere på hvordan urene rent faktisk kan være i stand til at øge vores sundhed. Vi finder ud 

af, hvordan de kan bruges til at være et direkte redskab til at følge en plan, som vi mener er et 

udtryk for fysisk sundhed i forhold til aktivitet. 

 

Vi har udarbejde en træningsplan hver især for de kommende uge. Træningsplanen består af nogle 

realistiske mål som vi sætter for os selv, som vi ved kan måles på uret. Målene skal nogenlunde 

stemme overens med, hvordan en normal uge vil se ud, selvom man ikke bar uret. Dette har vi 

valgt, da vi mener det vil gøre undersøgelsen mere autentisk. Ved ikke at ændre for meget på vores 

normale træningsrutiner, sikre vi os at vores tanker omkring uret ikke skyldes en forandring i vores 

træning. Det skal understøtte metoden ESM og foregå i vores naturlige habitat og miljø. Målene i 

planerne er dog sat i den høje ende for stadig at være udfordrende og motiverende og det ser ud som 

følger: 

 

Træningsplan Perry: 6/5-13/5 

Gå 10.000 skridt gennemsnitligt hver dag. 

2 timers løb eller styrketræning. 

Sove minimum 8 timer hver nat. 
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Træningsplan Ludvig: 6/5-13/5 

Gå 50.000 skridt i alt. 

Cykle 40 kilometer. 

Løbe 20 kilometer 

6 timers styrketræning 

 

Træningsplan Nicholas: 6/5-13/5 

Gå 10.000 skridt gennemsnitligt hver dag. 

30 minutters løb hver 3. dag. 

45 minutters styrketræning hver 3. dag. 

Sove minimum 8 timer hver nat. 

 

Vi har igen ved hjælp af affinitetsdiagrammering systematiseret vores data. Vi har sammenlignet 

data og udarbejdet en fælles evaluering for vores subjektive erfaringer. 

Det har været sjovt og motiverende at følge aktivitetsmål med vores smartwatches. Der har vist sig 

en række positive egenskaber ved urene, som vi ikke før har lagt mærke til. Det er meget brugbart at 

kunne se, hvor lange ens ruter er. Det har været løberuter vi plejer at løbe, eller cykelturen til og fra 

arbejde. Derudover har det været nyttigt at have information om, hvor lang tid turene tager at 

gennemføre. Også ved styrketræning kan vi måle og have overblik over, hvor lang tid en specifik 

træning cirka tager. På den måde får vi et overblik over, hvad vi kan nå i løbet af en dag og en uge. 

Vi kan bedre planlægge, hvor og hvornår vi skal udføre vores aktiviteter. På den måde er der en 

øget chance for, at vi gennemfører vores sundhedsmål. 

Det har været ærgerligt at glemme at slå funktioner til ved f.eks. løb eller cykling. På den måde går 

der data tabt i det samlede overblik. Men modsat er den data vi får en belønning for, hver gang vi 

har været fysisk aktive, motiverende for at tage sunde valg, som f.eks. cykle i stedet for bus. 

Forståelsen for urene, med viden om sundhed, har gjort det muligt at udvikle træningsplanerne. 

Træningsplanerne er håndgribelige værktøj som har gjort, at vi har været fysisk aktive i perioden og 

nu har data som vi kan arbejde videre med. (Bilag 2) 

Med vores viden og erfaringer om at følge mål og aktivitet med urenes funktioner, skaber vi nu en 

dybere sammenhæng mellem vores smartwatches funktioner og vores viden om sundhed. 
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3. UGE 

Efter vores tidligere erfaring og videre løbende arbejde med sundhed og smartwatches indleder vi 

endnu en uge med dataindsamling. Vi har fokus på puls og vi skal vurdere, hvor forpustede vi bliver 

under vores fysiske aktiviteter. Vi har fundet ud af at sundhedsstyrelsens anbefalinger lyder på at 

moderat fysisk aktivitet, er når vi bliver forpustede. Det har vi fundet ud af er omkring 125-130. Høj 

intensitet er når vi har svært ved at føre en samtale. (Sundhedsstyrelsen, 2019) Det har vi fundet ud 

af er omkring 150-160. Derfor har vi under vores aktiviteter vurderet vores puls og vejrtrækning 

løbende. Her vil vi fremvise noget af vores data omkring puls i form af grafer, for at vise, hvordan 

vi har arbejdet med det.  

Ludvig: 

Henholdsvis styrketræning, udendørs løb og cykling. 
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Natalie: 

   

Den første graf viser en min puls i løbet af 2 timers intervaltræning.  

Den anden graf viser min puls fra en styrketræning. 

 

 

Nicholas:  

 
Cykling 
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Fitness workout 

 

 
Løb 

 

Graferne gør det muligt at se vores puls ved forskellige aktiviteter ved forskellig intensitetnievauer. 

Vi er alle blevet overrasket over, hvor lavt vores puls har ligget ved de fleste aktiviteter. Hvis vi 

sammenligner vores data med sundhedsstyrelsens anbefalinger er meget af vores daglige aktivitet 

slet ikke i kategori som sundhedsfremmende. Pulsen under styrketræning og cykelture er ofte ikke 

høj nok til at indgå som moderat fysisk aktivitet. Løb derimod, virker til at være den mest stabile 

form for fysiske aktivitet, hvor vi kan nå vores anbefalede intensitetsniveauer. På nogle af graferne 

kan vi se, hvordan vi har arbejdet med at stoppe op ved forskellige værdier, og vurderet hvor 

forpustede vi var. Nogle aktiviteter som f.eks. intervaltræning viser sig at være effektive i forhold til 

at blive forpustet, men ikke i forhold til længerevarende puls. Nogle af os mistænker urene for til 
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tider at måle lidt forkert, da følelsen af hvor hård en aktivitet har været, og pulsen ikke stemmer 

overens. (Bilag 3) 

Det skal tages i betragtning, at vi alle er fysisk aktive til hverdag og derfor er i god form. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er en generel og bred guide. Dataen ville se anderledes ud for et 

individ, der ikke er vant til at være fysisk aktiv. Jo mere trænet et hjerte er, jo større en mængde 

blod pumper det ud hver gang det trækker sig sammen. Ved fysisk aktivitet har kroppen brug for ilt 

som bliver transporteret via blodet. (Netdoktor, 2020) Den samme aktivitet, som vi har lavet ville 

være udført med en højere puls for en, der ikke er i lige så god form. 

Sundhedsstyrelsen giver et par eksempler på, hvordan man kan afgøre om ens aktivitet er i 

henholdsvis moderat eller høj intensitet. Et af eksemplerne er Borgs anstrengelsesskala. For at ens 

træning kan kategoriseres som moderat intensitet, skal man ligge på 11-13 på Borgs 

anstrengelsesskala (Sundhedsstyrelsen, 2019). På Borgs skala bliver trinnene 11-13 også defineret 

som en puls, der ligger mellem 110 og 130.(Hjerteforeningen, 2008) Altså for at lave moderat 

intensitets aktivitet, skal ens puls ligge mellem 120-130. For at ens træning kan kategoriseres, som 

høj intensitet, skal man ligge på 14-15 på borgs skala, som er svarende til en puls, der ligger mellem 

140-150 (Hjerteforeningen, 2018). Altså for at lave høj intensitets aktivitet, skal ens puls ligge 

mellem 140-150. Disse tal er en del lavere end dem, vi selv har testet. Ved brug af Borgs 

anstrengelsesskala, har vi flere minutter i moderat og høj intensitets træning. Men igen disse 

eksempler sundhedsstyrelsen foreslår er meget generelle og er ikke skræddersyet til den enkelte 

person. 

Hvis man bruger den skabelon, som sundhedsstyrelsen har lavet, så skal man først udregne sin 

makspuls. Man udregner sin makspuls ved at sige alder – 220. Her vil vi alle få vores makspuls til 

at være 197, da vi er 23 år. For at regne ud, hvor ens puls skal ligge for at lave træning med moderat 

intensitet, skal man sige 64-76% af ens makspuls (Sundhedsstyrelsen, 2019). Ens puls skal altså 

ligge mellem 126 og 149. Man kan gøre det samme, hvis man vil udregne, hvor mange % af ens 

makspuls man skal bruge for, at man kan kalde sin træning høj intensitets træning. Her skal man 

bruge mellem 77 og 93% af makspulsen (Sundhedsstyrelsen, 2019). Det vil altså sige, at vores puls 

skal ligge et sted mellem 151 og 183. Som skrevet i starten af opgaven, har vi altså selv været ude 

og teste, hvornår vi selv mente vi lavede moderat - og høj intensitetstræning. Den skabelon er meget 

generel, og kommer ikke med præcise tal i forhold til den enkelte person. Det giver nogle mere 

nøjagtige tal, hvis man selv regner sin puls ud. Minimumsværdierne er næste magen til dem vi selv 
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var kommet frem til før vi fandt denne metode. Til gengæld er der nogen større spænd som ligger 

op til at vi skal træne hårdere jo mere vandt vi er til det. 

Vores oplevelse er, at vi har været meget fysisk aktive, og derfor vil vi argumentere for, at vi har 

nået et hvis niveau, hvor vi er sunde nok. Vores puls har vænnet sig til vore aktive hverdag og når 

derfor ikke op på de værdier som sundhedsstyrelsen indirekte præsentere. Det lader til, at 

sundhedsstyrelsens anbefalinger trænger til en update. Det er svært at følge den og den fungere ikke 

for folk, der i forvejen er sunde. 

 

DISKUSSION:  

Er selftracking fremtiden inden for sundhed? Og hvad gør smartwatches ved samfundet? 

Smartwatches er begyndelsen for en ny æra af selftracking. Den giver almindelige mennesker 

muligheden for at blive cyborgs. De fleste af tingene som urene kan måle, er vi i stand til at måle 

selv. Det ville bare være besværligt og tidskrævende. Teknologien er her, for at effektivisere vores 

tilstedeværelse og det vil altid ligge i menneskets natur at udvikle. Smartwatches understøtter 

muligheden for at få data omkring din aktivitet, som hænger stærkt sammen med sundhed. 

Teknologien er et afgørende redskab, der kan bygge broer mellem uerfarne motionister og 

sundhedsdata. Men smartwatches er ikke for alle. De mangler stadig egenskaber og effektivisering 

for at gøre det endnu nemmer at have dem på og aflæse data, som senere kan omdannes til viden. 

Vores problemformulering har ændret sig undervejs. Det har den, fordi at området her er meget 

komplekst. Da vi dykkede ned i begrebet sundhed stod det klart, hvor vidt og udefinerbart et begreb 

det egentlig er. Sundhed er mange ting med mange aspekter, og det er også meget individuelt. Efter 

vores forskningsarbejde på området udvalgte vi de aspekter, som stod bedst i relation til smartwatch 

teknologien. Vi var sideløbende i gang med at udforske vores smartwatches funktioner i praksis. 

Det betyder, at vi kunne have optegnet nogle klarere linjer og udvalgt nogle mere relevante 

områder, hvis vi havde haft endnu mere erfaring med urene. Vi valgte at tage udgangspunkt i 

sundhedsstyrelsens guide til sundhed i forhold til fysisk aktivitet. Det gjorde vi, fordi vi vurderede 

det til være den mest almene forståelse af sundhed. Og fordi at urene måler fysisk aktivitet. 

Sundhedsguiden kunne koges ned til et område, der primært handler om puls. For at dykke endnu 

mere ned i smartwatch teknologien, valgte vi at arbejde med skridt også, da det er et udbredt 
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område som alle kan forholde sig til, med eller uden et smartwatch. Vi kunne have valgt andre 

områder inden for sundhed, der havde ændret opgaven. Vi har også været omkring kalorietal og 

kalorieforbrænding da dette er afgørende for at tabe fedt på og i kroppen. Det er altså en anden form 

for sundhed, som havde lagt op til andre funktioner og processer inde i et smartwatch. Vi har også 

snakket om at fokusere på at øge sin form ved f.eks. at være mere udholdende i sine aktiviteter. Vi 

valgte, som vi gjorde for at gøre vores projekt så generelt som muligt, så flest muligt potentielt kan 

få de samme erfaringer som os. Projektets overordnede nøgleord var; smartwatches og sundhed. Vi 

vidste, at vi ville finde ud af, hvordan urene virker, men vi fandt også ud af, hvor komplicerede og 

multifunktionelle de er, så vi var nødt til at afgrænse. Sundheden skulle studeres og defineres, så 

den kunne ligge forud for vores analyse af smartwatch teknologien. Derfor var det nødvendigt at 

tage nogen beslutninger på et tidligt stadie af vores projekt. Beslutninger omkring hvilket 

sundhedsfaglige område vi ville arbejde med, og hvilke dele af uret vi ville undersøge. Besluntingen 

om skridtmåling og sundhedstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet, leder os til næste kapitel af 

vores opgave. Vi gik i dybden med urene og fandt ud af, hvordan de måler skridt, og hvordan de 

måler puls. Vores problemformulering omhandlede data, hvilket var et godt pejlemærke for at 

undersøge urene. Da det er så komplekse var er vi nødt til at have nogle retningslinjer for, hvornår 

vi havde undersøgt dem tilstrækkeligt. Ellers kunne vi være fortsat i en uendelighed for at forklare 

alle artefakter, indre mekanismer og processer. TRIN-Modellen var et afgørende redskab for at 

strukturere arbejdet og afgrænse. Data forekommer i mange størrelser og kroge. Vi fokuserede på 

hvor data opstod. Vi kunne være gået mere i dybden med udviklingen af data og overgangen til 

information. Det havde i sig selv været endnu et omfattende afsnit, og da vi løbende arbejde med 

urene i praksis måtte vi afgrænse. Vi fik en overordnet forståelse, så vi kunne følge dataens 

oprindelse til os som brugere. Vi havde nogle ender, der skulle bindes sammen og vi fandt det mest 

relevant og spændende at fokusere på yderpunkterne. Urene var vi i besiddelse af, og vi kan alle 

lide at være fysisk aktive. Derfor har vi fokuseret på vores aktivitet i praksis, og hvor vores viden 

omkring den stammer fra i urene. 
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Her har vi prøvet at illustrere disse punkter, med smartwatches i midten som omdrejningspunktet. 

Denne overordnede model har også været en metode for at kunne arbejde effektivt med 

sammenkoblingen af data og sundhed. Ved at have disse punkter som retningslinjer kunne vi 

arbejde mere målrettet med det, der var relevant i forhold til vores sideløbende praktiske 

involvering. Vi startede projektet med at lave et spørgeskema. Det gjorde vi tidligt, fordi vi vidste at 

jo flere svar vi havde jo bedre kunne vi konkludere ud fra dem. Vi vidste at vores arbejde skulle 

omhandle mennesker og deres relation til urene og vi fandt det derfor oplagt at inddrage så mange 

som muligt. Derudover havde vi også i tankerne at lave kvalitative interviews for at gå mere i 

dybden med individer og få mere indsigt i deres liv. Vi kunne også have spurgt andre mennesker, 

hvad de forbandt med sundhed, for at arbejde med nogle retningslinjer ud fra dem. Men efterhånden 

som vi arbejde med det, indså vi, at det var os selv vi skulle tage udgangspunkt i. Det var os, der var 

interesseret i urene og vi var allerede i fuld gang med at prøve dem af på alle mulige måder. Som 

udgangspunkt brugte vi dem mest til at se de famøse daglige skridt og vores puls. Med projektets 

start gik vi i gang med at udforske alle de andre funktioner og intensivere og øge vores 

aktivitetsniveau. Vi manglede en måde at strukturere vores erfaringer med urene, da det var svært 

bare at snakke indbyrdes om alle de ting vi havde oplevet ved dem. Vi var allerede i gang med 

autoetnografisk metode og vi valgte at skrive vores erfaringer ned og kategorisere dem for at få et 

overblik og en bedre forståelse for urene. Det har været en fremragende metode, fordi den i forvejen 

understøttede vores ønske om at lære at bruge urene og lære om, hvordan de fungerer. Vi fandt ud 

af hvad de kunne og hvad de ikke kunne. Med vores viden og fokus på sundhed fik vi en forståelse 

for, hvad vi synes, der virkede ved urene og dermed, hvordan de kunne bruges til at leve sundt. 

Hver omgang med vores experience sampling var en iteration. Jo flere iterationer vi lavede jo mere 

fik vi specificeret vores felt og vores viden. Kvaliteten af vores data steg i relation til opgaven. Hvis 

vi havde nået endnu flere iterationer kunne vi potentielt være kommet endnu nærmere end effektiv 

måde at bruge urene på. Vi kunne være startet på vores nedskrivning tidligere i processen for at 
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have endnu mere data at arbejde ud fra. Smartwatches er for smarte mennesker og vores mål har 

været at gøre det nemmere at øge sin sundhed ved brug af et smartwatch. Det er vores opfattelse at 

folk, der køber et smartwatch gør det, fordi de har en forståelse og en interesse i sundhed. Fordelene 

ved smartwatches skal være tilgængeligt for alle. Med opgaver som vores er det målet at 

teknologien også skal være for nybegyndere. I vores opgave har vi fokuseret på os selv og vores liv 

i forhold til sundhed. Vi spejler os i vores nærmeste og ved af erfaring, at vores måde at være fysisk 

aktiv på, kan sammenlignes med mange andres. Opgaven blev ikke så konkret, som vi først havde 

troet den ville blive. Vi havde en vision om at udarbejde en komplet træningsplan, som skulle sikre 

sundhed. Vi har fortolket og analyseret sundhedsmæssige retningslinjer. Vi kunne have udarbejdet 

hver vores aktivitetsplan ud fra disse retningslinjer, men projektet tog sig sådan ud, at det ikke var 

nødvendigt. Resultaterne fra vores projekt er en byggesten som kan bruges af alle, til at indlægge 

sine ugentlige aktiviteter og puls. Individuelle planer skal laves individuelt og vi er en 

projektgruppe. Derfor har vi valgt at have fokus på arbejde og forskning op til den data og 

information, som kan gøre det nemmer at modificere sin aktivitet med henblik på sundhed. Et 

samfund med smartwatches er et effektiviseret samfund. Det er muligt at få hurtig data og reagere 

ud fra dem. Det vil potentielt også have mange utilsigtede effekter. Folk der bliver stressede og 

hænger sig for meget i den data de får præsenteret. Samfundet bliver endnu mere overvågen for 

sundhed og det skal forhåbentlig øge den gennemsnitlige sundhed. Vi mener, at 

samfundsudviklingen drives frem af teknologien i det vi kalder teknologideterminisme. Vi mener 

også at teknologiudviklingen drives frem af samfundet, i det vi kalder socialkonstruktivisme. 

Teknologi skaber nye muligheder for menneskene. Nye normer og tendenser får plads til at forme 

samfundet. De nye samfund og menneskers nye muligheder og adfærd danner grundlag for nye 

behov og teknologier, der kan opfylde dem. Smartwatch er komplicerede og mulighederne er 

mange. Gadgets som dem vil i høj grad være med til at forme samfundet og teknologiens udvikling 

fremadrettet. Processen er ustoppelig og vi er tvunget til at omfavne teknologien og få det bedste ud 

af den.  
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KONKLUSION: 

Vi har i vores opgave fundet ud af, hvad en aktivitetstracker er. Vi har fundet frem til et hav af 

modeller og navne. Ud fra det kan vi konludere, at de fleste almindelige smartwatches som 

minimum kan måle puls og skridt inklusiv vores egne. Vi har lært, hvilke funktioner de har, og 

hvordan de kan bruges. Sundhed er et vidt begreb, der omhandler mange forskellige emner. Fysisk 

sundhed er den del af den overordnede sundhed og fysisk aktivitet spiller en afgørende rolle. Der 

findes forskellige forståelser og anbefalinger for fysisk aktivitet. Vi fandt ud af, hvor vores egne 

aktiviteter lå i forhold til sundhedsforståelser i sundhedsstyrelsen, og hvordan anbefalingerne så ud 

på et ugentligt plan. 

2 timer og 50 minutter med aktivitet af moderat intensitet om ugen. 

Udover det skal vi stadig lave 40 minutter med aktivitet af høj intensitet om ugen. 

Aktiviteten skal være vægtbærende og du skal strække ud efterfølgende. 

Sundhedsstyrelsen referer til flere måder, hvorpå vi kunne komme frem til intensiteten af vores 

aktiviteter, altså hjerterytme også kaldet puls. Den første omhandler vejrtrækningen. Ud fra den 

kunne vi ved hjælp af selvtest konkludere en minimumspuls for de forskellige intensitetsgrader. 125 

for moderat intensitet og 150 for høj intensitet. Ud fra denne beregning fandt vi ud af at størstedelen 

af vores aktivitet ikke engang indgår som moderat intensitet. Derfor er den misvisende, da vi selv 

mener, at vi har været meget aktive og dermed sunde i løbet af vores projektarbejde. Ved at bruge 

en anden metode som sundhedsstyrelsen fremlægger ser tallene næsten identiske ud. 

Sundhedsstyrelsen henviser også til borg skalaen som får puls værdierne til at ændre sig. Her er der 

et minimum på 110 ved moderat intensitet og 140 ved høj intensitet. Ved at følge denne skala er en 

langt større del af vores aktiviteter inden for sundhedsanbefalingerne. Det er altså svært at definere 

præcis, hvor aktiv du skal være, for at nå et vis sundhedsniveau. Meget lægger op til, at vi selv skal 

vurdere, hvor sunde vi er. Vores ambition var at bruge smartwatch til at leve sundt. Det vi fandt 

frem til var at urene er rigtig gode til at selftracke, men sundheden i sig selv har været den største 

forhindring, da det er svært at definere og navigere i. 

Smartwatches er komplicerede teknologiske systemer, der består af en række artefakter, indre 

mekanismer og processer. Data ligger forud for information og er et udtryk for diskrete hændelser. 

Information er data, der er blevet tilført værdi hos en modtager som dermed opnår en forståelse. 

Data og information kan optræde under begge begreber for forskellige modtager. Viden er når 
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forstår at bruge den information som en ramme til at evaluere og inkorporere nye erfaringer, 

oplevelser og information 

Accelerometeret, gyroskopet, barometeret og magnetometeret er artefakter, hvis indre mekanismer 

producere alle data ud fra process af ændring i kapacitans. Den data er et udtryk for bevægelsen af 

uret og dermed brugeren som har det på. Global positioning får data i form af radiobølge, som er et 

udtryk for, hvor du befinder dig på jorden i forhold til satellitterne der kredser om den. Data om 

plus forekommer, når grønt lys bliver absorberet af dit blod.  

Alt denne data bliver bearbejdet og tilført værdi på mange niveauer. De bliver kontekstualiseret, 

kategoriseret, kalkuleret, korrigeret og kondenseret, for at opnå højere værdi. Det gør de ved hjælp 

af fysisk og matematik for at bliver til data på vores smartwatches display. Når vi aflæser data og 

forstår den bliver den til information som vi omdanner til viden ved hjælp af vores metode og 

arbejdsprocess. Vi handler ud fra den data vi bliver præsenteret for ved at ændre i vores fysiske 

aktivitet. Urene gjorde det muligt at lave en træningsplan som vi kunne følge. Ved at følge vores 

aktivitet på urene har det været muligt at have et overblik over, hvor langt vi er fra vores mål, og 

hvad vi har opnået. Vi har kunne måle vores puls og studerer hvad den betød, når den havde 

forskellige værdier. Derudover har urene været en motivation for vores fysiske aktivitet og dannet 

grundlag for vores metode.  

Vi har lært nye metoder at kende som har optimeret vores læringsproces. Vi har fundet ud af, at vi 

lærer rigtig meget af at inddrage os selv autoetnografisk i dette emne. Vi har oplevet problemstilling 

på tætteste hold, hvilke har lært os mere om hele arbejdsprocessen. Vi har lært at selftracke og det 

har passet rigtig godt på urene, da de understøtter fænomenet også i mange andre sammenhænge. Vi 

lærte, hvor fokus skulle være forskellige steder i opgaven, og hvordan vi kom fra en iteration til en 

anden. Vi har lært at bruge metoden Experience sampling method, som har været ideel for vores 

læringsproces. Den understøtter selftracking og vores data og erfaringer fik endnu mere værdi, i og 

med at de blev skrevet ned. Vi har lært, hvordan vi bearbejder vores data for at tilføre det endnu 

mere værdi, ved hjælp af affinitetsdiagrammering. 

Smartwatches er en ideel måde rent teknologisk, at arbejde med sin sundhed på. Artefaktet er lille 

og selvstændigt og de indre mekanismer er mikroskopiske. Teknologien er i rivende udvikling og 

data fra dem bliver flere og mere præcise. Derfor bør vi omfavne teknologien endnu mere fremover 

og prioritere, hvordan vi kan lære at bruge dem til at øge sundhed. 
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