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Abstract 

This project set out to explore the technical and social methods, in order to create an interactive 

art installation regarding empathy for Syrian refugees, and the implementation of spatial 

tracking in such installations. This project will research the possibilities and limitations of the 

technology available on the market as of now. It wishes to compare the technologies in order 

to find the most suitable technology for the design and creation of our interactive art 

installation. This was achieved through the use of the RealSense D435 camera, which has the 

ability to collect depth data and work in most lighting conditions (Intel RealSense, 2019). In 

conjunction with this research, the project combines the technological aspect with an 

understanding of empathy through Penner et al. paper on empathy and its seven sub-categories 

(Penner et al., 1995). The project will, through comparative research on how other art 

installations have designed an interactive installation, using either empathy or recognition 

technology, extract knowledge as to how our own design should be formed. Our installation 

adds to the empathic experience by using the authentic story from a Syrian family that has gone 

through the events of war and fleeing to another country. This is done in an effort to enhance 

the empathic impact on the users of the installation. In conclusion the project reflects on the 

design and whether or not the intended usage is possible, and citing what possible faults the 

installation might encounter. 
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Indledning  

I 2015 kom omtrent 10.000 flygtninge fra Syrien til Danmark. Desværre er de ikke blevet taget 

godt imod. Der er 505 syriske flygtninge fra Damaskusområdet, som ifølge 

Udlændingestyrelsen, kan stå til at få nægtet eller inddraget forlængelse af deres 

opholdstilladelse, blot i 2021. Danmark har, som det eneste land i Europa, besluttet sig for at 

anse Syrien som et sikkert sted at sende flygtningene tilbage til (Jørgensen, 2020). 

Projektgruppen har observeret at der er en fremmedfjendsk diskurs som dikterer den danske 

udlændingedebat. I dag ses den hadefulde retorik blandt store dele af samfundet, forklædt som 

hverdagsracisme, blandt lærer-elev relationer, på skolerne og arbejdsmarkedet, kommunen og 

selv myndighederne (Scheuer, 2021). I dette projekt vil vi i projektgruppen arbejde med at 

udarbejde en installation der, ved hjælp af tracking teknologi, med fokus på empati, kan 

formidle en historie således at en empatisk respons til flygtninge kan opnås. Med udgangspunkt 

i at danne empati for syriske flygtninge, vil projektet undersøge hvilke tracking teknologier der 

eksisterer på markedet og dermed hvilke der er bedst i praksis, samt fordele og ulemper der er 

ved hver især. Hvordan empati kan bruges til medfølelse og forståelse af flygtninge, ved at 

skabe en mulighed for projektion og derigennem selvrefleksion. Kan dette lade sig gøre i en 

kunstinstallation? Hvordan ville man teknisk gribe det an? 
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Begrebsafklaring  

I det følgende afsnit vi i projektgruppen forklare relevante begreber som er essentielle for 

rapporten. Dette er for at kunne opnå en fælles forståelse af opgaven.  

- Data: En betegnelse for information som computeren processorer. Dette kan være alt 

fra rå kodning, billeder, tekstfiler, animationer eller lydfiler (Christensson, 2021). 

- Software: Programmer der fortæller en computer hvordan den skal agerer. Alt 

information processeret af en computer sker gennem software (Wikipedia, 2021). 

- Spatial tracking: En teknologisk metode til at registrer et fysisk rum og de objekter 

der er i det, ved hjælp af software og måleteknologi. Det gør brug af SLAM 

(Simultaneous Localization and Mapping). Dette kan bruges til at observere hvordan 

en genstand eller et individ i et rum agerer, og med høj præcision anvende dette i et 

softwareprogram (Onirix, 2008). 

- Blob detection: En software metode der ved at generalisere en gruppe pixelværdier kan 

registrerer et objekt (Caubalejo, n.d.). 

- Facial recognition tracking: Er et software der kan læse en brugers ansigtstræk, og ud 

fra den data  skabe en digital version af ansigtet (Kaspersky, 2021). 

- Artefakter: Menneskeskabt objekt, alt fra en pind med en sten i, som en flintøkse, til 

en computer eller et stykke kunst. 

- Interaktivt rum: Når et rum, fysisk eller digitalt, tillader et individ at interagere og 

påvirke det. For eksempel virtual reality headset spil, eller hvis man trækker i et håndtag 

og en dør åbner, som  i et escape room. 

- Experience design: Processen af understøttende brugeradfærd gennem 

brugervenlighed, anvendelighed og ønskelighed i interaktionen med et design (Schmidt 

& Etches, 2014).  

- Motion Capture: Bruges til at optage en “skuespillers” bevægelse og dermed overføre 

det til en computer. Bruges primært i film og computerspil (Freedman et al., 2017).  

- Frame Rates/Fps: Står for “billeder i sekundet” og anvendes ofte som måleenhed for 

kameraer eller videostreaming på nettet. 

- Stereo Depth: Metode til at måle afstand med kameraer. Det gøres ved at bruge to 

kameraer der tager billeder samtidigt, og efterfølgende beregner afstanden ved hjælp af 
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forskydningen i de to billeder og den kendte afstand mellem de to kameraer (Intel 

Realsense, 2019). 

- Infrarød: Infrarød stråling er elektromagnetisk stråling som har en længere 

bølgelængde end synligt lys men kortere end mikrobølgestråling. Navnet infrarød 

betyder "under rød". Infrarød er usynligt for det menneskelige øje (Kiggertgrossisten, 

2019). 

- Empati: evnen til at kunne indleve sig selv og sætte sig i en andens sted (Den Store 

Danske, 2021). 

- Livefeed: udsendelse af lyd eller video fra en kilde i realtid, eksempelvis en koncert 

eller en sport event (Oxford Learn's dictionaries, 2021). 

- Hardware: De fysiske komponenter i en computer. For eksempel, kamera, batteri, 

grafikkort og processor. 

- Disclaimer: Beskriver hvilke ting man skal være opmærksom på før man siger ja til en 

ting. For eksempel hvis en film er specielt stødende, er der en disclaimer til at forklare 

dette. 

- Artifical Intelligence: Kunstig intelligens er et software program der forsøger at 

efterligne menneskers evner, for eksempel ved at udregne formler eller data selv ved 

hjælp af komplekse algoritmer, uden intervention fra mennesker (Copeland, n.d.). 

- Real time: En handling der foregår i samme tid som nuet. 

- Skeleton (tracking): Skeleton er et skelet konstrueret af en computer ved hjælp af 

fixpunkter registreret på en krop. Altså scanner en sensor en person, og danner punkter 

på vedkommendes ben, arme og hoved. Med de punkter sættes et skeleton sammen for 

at skabe en lignende repræsentation er vedkommende i et program, eller for at tracke 

vedkommendes bevægelse (Webb & Ashley, 2012). 
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Problemfelt 

I vores problemfelt sætter vi i projektgruppen fokus på at afgrænse emnet. Vi vil bruge teori, 

artikler og beretninger fra interviews til at hjælpe med dette, og dermed gøre det mere 

modtageligt for det publikum som skal ’opleve’ vores kunstinstallation. Det betyder at vi 

specifikt vil undersøge hvordan teknologierne bag vores installation, fungere og hvilke 

systemer og artefakter der tages i brug for at vi i projektgruppen får en installation som kan 

virke fuldendt og sammenhængende. Projektgruppen undersøger empati og hvordan man kan 

påvirke mennesker til at få en bedre forståelse af hinanden blot ved hjælp at en interaktivt-

kunstinstallation. Det betyder at når vi bruger termen ’empati’ er det ikke blot i ordets brede 

betydning men for det meste som de mindre, mere specifikke, under-skalaer som defineres af 

Louis A. Penner et al. Som vil blive uddybet senere. 

 

I tidsskriftet ” Højreradikalismen i Danmark - en politikmodel på historisk-sociologisk 

baggrund” (Karpantschof, 2003), beskriver Karpantschof hvordan det danske valg den 20. 

november 2001 ”ikke kun blev enden på en socialdemokratisk regeringsperiode men også blev 

enden på den karakteristiske danske situation om regeringssamarbejde med 

midten.”(Karpantschof, 2003). Valget resulterede i en borgerlig regering støttet af Dansk 

Folkeparti på basis af et flertal i højre som der ikke er set i Danmark siden 1920. Det er denne 

generelle fremvækst for bestemte partier på højrefløjen og disse nationalistiske og 

fremmedfjendske strømninger, som projektgruppen ser som et problem. Derfor vil vi gerne 

undersøge hvordan vi kan påvirke mennesker med information og følelser til at være mere 

forstående over for flygtninge. I vores opgave har vi valgt at fokusere på syriske flygtninge da 

det er et aktuelt emne og noget som ofte er blevet vendt i medierne de seneste år, og som også 

har resulteret i nye, strammere flygtninge love (Dansk Flygninge Hjælp, 2019). 

 

Projektgruppen ønsker at udarbejde en interaktiv kunstinstallation som har til formål at skabe 

en empatisk forbindelse til de flygtninge som kommer til Danmark. Dette vil vi gøre ved at 

lave en analyse af hvordan en interaktiv kunstinstallation kan fungere i et online eller fysisk 

rum, samt hvilke komponenter vi kunne benytte os af, såsom sensorer, kamera og IT-
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programmer. Vores mål er at undersøge og indsamle viden om allerede eksisterende interaktive 

systemer og komponenter deri. Dernæst vil vi benytte os af den viden til at udforme vores eget 

interaktive system, hvor TSA spiller en stor rolle, nemlig analysen af teknologier og artefakter. 

Undervejs i projektet vil vi komme omkring teknologier, såsom: Blop detection og Real Sense 

og deres fordele og ulemper. Alle disse komponenter, og mange flere, er nyttige redskaber til 

interaktive systemer og programmerede kunstværker. Derudover vil vi i projektgruppen 

arbejde med Design og Konstruktion, hvor vi undersøger design metoder og hvordan vi kan 

sikre at budskabet “Empati” kommer ud til brugerne. 

 

Problemformulering 

“Hvordan kan vi skabe empati for den flugt som syriske flygtninge har været igennem,med en 

interaktiv kunstinstallation?” 

 

1. Teknologi: Hvad er best teknologisk praksis til at skabe interaktive rum med tracking, 

lyd og billede? Hvordan arbejder andre kunstinstallationer med at designe interaktive 

rum? Hvilke teknologier ligger der indenfor spatial tracking og hvordan kan man 

anvende det i en kunstinstallation.  

 

2. Teori: Hvordan kan vi bruge empati som greb til at skabe emotionel kontakt til et emne 

eller problemstilling i interaktive oplevelser? 

 

3. Design: Kan man gennem en Installation skabe denne empati og hvordan vil 

installationen i så fald se ud? 
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Semesterbindingen  

Teknologi, Systemer og Artefakter: 

Indenfor kurset Teknologi, Systemer og Artefakter (TSA), som er vores hoved fokus i denne 

opgave, anvender projektgruppen en analyse af en teknologi eller teknologisk system således, 

at vi kan danne os et overblik over artefaktet og systemet. Vi arbejder her med at kigge på 

hvordan vores valgte teknologi fungerer, heri dens indre komponenter samt fordele og ulemper. 

Derefter observerer vi vores teknologi som en del af et teknologisk system - RealSense 

Kameraet der skal kobles til en projektor, som viser videoen på en skærm, en tracker til at se 

hvordan brugeren bevæger sig og et program som tillader en bruger at interagere med vores 

design. Hertil benytter vi i projektgruppen os af Trin-Modellen til at analysere vores teknologi 

og det system som den hører til, med fokus på Real Sense kamera D435. 

 

Systemer, Teknologi og Samfund 

Indenfor STS har vi i projektgruppen udført et interview med en Digital Kunstner, Ole 

Kristensen. Til det interview benyttede vi os af den etnografiske metode, det semistruktureret 

interview, altså en kvalitativ interview form. Vores type problemstilling i dette projekt er 

“handlingsproblemer” og “normalia” (Olsen & Pedersen, 2015), idet at vi gerne vil undersøge 

og skabe en løsning til hvordan man gennem en interaktiv kunstinstallation kan modvirke den 

negative omgangsform der er i samfundet vedrørende syrere. Derudover kommer normalia 

også ind i billedet da vi arbejder med noget, som vi føler, er systemisk normaliseret racisme, 

og en manglende empati for syrere (Olsen & Pedersen, 2015). 

 

Design og Konstruktion:  

Indenfor Design og Konstruktion (D&K) har projektgruppen benyttet os af metoder såsom 

Storyboard, brainstorm og CCM. CCM blev brugt indledende til en analyse af 

højreekstremisme. Ud fra den CCM blev vi ført over til fokuset Empati. Derudover arbejdede 

vi meget med prototype design af vores kunstinstallation og hvordan vi ville kunne sætte det 

op i praksis. Arbejdet har særligt bestået af hvordan vi vil fremme vores emne, Empati, i 

kunstinstallationen. Alt fra hvor kameraet skal stå, hvordan lyden og interaktionen skal være 

og hvilken type tracking der er bedst anvendelig, for at kunne give den bedste oplevelse. 
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Motivationsafsnit 

Motivationen til dette arbejde kommer fra personlige observationer af at der er opstået en 

stigende strømning over til de mere højreradikale politiske budskaber. Demonstrationer i de 

danske gader har b.la. været grunden til de ekstremt lange og nationalistiske Facebook 

kommentar tråde under Inger Støjbergs Israel og Palæstina debat, samt lange debatter om at 

”Danmark er for danskerne”. De aktuelle krige i Asien, mener projektgruppen, har gjort at 

Norden ser skævt på de ikke-etniske danskere. I mange år har debatten angående udlændinges 

ophold i Danmark været et ophedet debat emne, men forskere mener at der er brug for et nyt 

syn på flygtninge (Kongpetsak, 2019). Flygtninge er kommet for at blive, på flugt fra krig i 

hjemlandet og kommet til Danmark i håb om en ny start. Dog bliver de ikke taget imod med 

åbne arme af alle, og derved føler flygtninge sig ikke velkomne (Kamil, 2015). Derfor har 

projektgruppen i dette projekt valgt at fokusere på de syriske flygtninge, da den offentlige 

diskurs særligt omhandler disse. Derudover bliver der aktivt lovgivet på regeringsplan omkring 

hvordan staten vil håndtere disse flygtninge. 

 

Afgrænsning 

Corona pandemien har medført, at projektgruppen ikke har kunnet arbejde i Fablab i det 

ønskede omfang. Derfor har det været svært at arbejde interaktivt fra starten i projektets process 

og dermed videreudvikle på en tidlig prototype. I projektgruppen skriver omkring Real Sense 

kamera i vores opgave, men benytter os af et webcam med Posenet i vores prototype da det 

muliggøre en prototype der kan fungere uden en uforholdsmæssig mængde tid anvendt på 

direkte kodning. Derudover er projektgruppen klar over at der er flere minoritetsgrupper som 

er flygtet til Danmark. Projektgruppen har valgt at afgrænse os til syriske flygtninge, for ikke 

at gribe om for mange minoriteter, og derudover fik vi i projektgruppen mulighed for at arbejde 

direkte med en syrisk familie. 
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Teori 

Hvad er Empati? 

Empati er et relativt nyt term, da ordet først rigtigt bliver brugt i 1909 (Matravers, 2017). 

Empati har altså ikke været et seriøst filosofisk emne før de sidste årtier (Maibom, 2020). I og 

med at empati er så nyt et ord betyder det også at der er en bred mening om hvad ordet præcis 

betyder, og hvornår det bliver til ’sympati’ i stedet.  

Heidi L. Maibom har i 2020 skrevet bogen What is empathy?. Her lægges fokus på, ud for 4 

forskellige definitioner, hvor svært det kan være at forstå hvad empati egentlig betyder i 

relation til hvordan det bliver brugt i hverdags litteratur. Maibom’s fire definitioner lyder 

således: 

(D1) “We define empathy as an affective response that stems from the apprehension or 

comprehension of another’s emotional state or condition and is similar to what the other person 

is feeling or would be expected to feel in a given situation.” (Eisenberg, 2005) 

(D2) “[…] the three essential features of empathy: affective matching, other oriented 

perspective taking, and self-other differentiation.” (Coplan & Goldie, 2011) 

(D3) “A perception-action model of empathy specifically states that attended perception of the 

object’s state automatically activates the subject’s representations of the state, situation, and 

object, and that activation of these representations automatically primes or generates the 

associated autonomic and somatic responses, unless inhibited.” (Preston & De Waal, 2003) 

(D4) “Empathic concern refers to other-oriented emotion elicited by and congruent with the 

perceived welfare of a person in need.” (Batson D. , 2014). 

Selv om disse fire definitioner lyder meget ens er der nogle specifikke forskelle og 

begrænsninger i spil. I (D1) beskrives empati som blot en respons der kommer af forståelse af 

en andens følelsesmæssige situation. Det umiddelbart samme beskrives i (D3). Hvorimod der 

i (D3) menes, at man ikke blot bør kunne forstå dennes situation men også skal kunne sætte sig 

ind i den. Batson forklarer i (D4) at empatien opstår i opfattelsen af en anden persons personlige 
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situation, og opfattelsen af denne. Altså at man forstår, og kan sætte sig ind i, personens følelser 

ud fra den situation vedkommende er i, om den så er god eller dårlig. Forskellen, i hvad empati 

betyder, ligger altså i om der er fokus på den situation vedkommende er i, og hvordan beskueren 

selv ville agere eller føle hvis de var udsat for samme situation. Eller om fokus ligger på selve 

individet som bliver udsat for situationen og hvordan de, med deres erfaringer og livsstil, måtte 

føle i den situation den anden er i. Dette er altså hvad (D2) beskriver som empati. At man som 

tilskuer bliver nødt til at tage den udsatte persons perspektiv.  

Som oftest set i psykologisk litteratur, er det at kunne tage en andens perspektiv, en empatisk 

værdi. Det er altså stadig ikke det samme som at kunne føle for- og med andre, når der bliver 

snakket om empatisk at kunne se situationen fra en andens vinkel. Her bliver det oftest referet 

til som Perspective Taking som er en af de syv under-skalaer i The Prosocial Personality 

Battery, som projektgruppen vil vende tilbage til i næste afsnit (Penner, Fritzsche, Craiger, & 

Freifeld, 1995). Maibom beskriver fortsat hvordan det også er vigtigt at kigge på Eisenberg 

(D1) og hans bredere opfattelse af empati, som også tager i betragtning, at der er mange 

forskellige måder man som tilskuer får information, om den person som man dermed får empati 

for. Hvis man får fortalt om situationen og ikke direkte ser personen som bliver udsat, kan man 

stadigvæk godt antage at personen føler på en vis måde ud fra situationen de er i. ” It is fair to 

assume that the situation would make you feel sad, […] For example, I know that your spouse 

has left you for another person and that makes me feel sad for you[…], and so my sadness still 

counts as empathic” (Maibom, 2020). I dette eksempel ved vi i projektgruppen dog ikke om 

personen rent faktisk er ked af det eller ej, det er blot en antagelse vi tager fordi vi kigger på 

situationen fra vores eget perspektiv, og hvordan vi selv ville føle os i den givne situation. Dette 

ville selvfølgelig variere i og med hvor meget information vi har om personen i historien. Det 

vil vi komme ind på i analyseafsnittet Hvordan kan vi bruge empati som greb til at skabe 

forståelse?. 

The Prosocial Personality Battery 

I afsnittet over har projektgruppen fokuseret på hvad empati er, og hvordan det kan beskrives. 

Her vil vi i projektgruppen komme ind på hvordan empati måles og kategoriseres. The 56-item 

Prosocial Personality Battery (PPB) (Penner, Fritzsche, Craiger, & Freifeld, 1995), bliver 

brugt til at måle og beskrive prosocial adfærd. Prosocial adfærd er hvordan man har tænkt sig 

at agere, i forhold til andre mennesker med hensyn på hvordan man hjælper det menneske man 
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inteagere med. PPB er et spørgeskema som består af 56 spørgsmål designet til at placere 

personen der tager testen på en empati-skala som består af to hovedpunkter. Det første punkt 

er Other-oriented Empathy. Folk der scorer højt i denne faktor er mere tilbøjelige til at føle 

ansvar og bekymring for andres velfærd. Det andet punkt er Helpfulness. Folk der scorer højt 

her tager ofte aktion og hjælper andre og er sjældent bekymret eller påvirket af selv-orienteret 

ubehag, når andre personer ses i nødsituationer (Penner, Fritzsche, Craiger, & Freifeld, 1995). 

I testen svarer testpersonen på et spørgeskema, hvor der præsenteres en række hypotetiske 

situationer, med 1-5 hvor 1 er meget uenig og 5 er meget enig. Under de to hovedpunkter er 

der følgende 7 under-skalaer. De 7 under-skalaer består af; Social Responsibility (fx ”Der er 

ikke nogen undskyldning for at drage fordel af andre personer”), ’Empathic Concern/Other-

oriented Empathy (fx ”når jeg ser nogen blive draget fordel af, føler jeg trang til at beskytte 

dem”), Perspective taking (fx ”jeg prøver at forstå folk bedre ved at se situationen fra deres 

perspektiv”), Personal Distress (fx ”jeg mister kontrollen under nødsituationer”), Mutual 

Moral Reasoning (fx ”jeg baserer mine handlinger på alternativer der bedst muligt kan møde 

alles behov”), Other-Oriented Reasoning (fx ”jeg basere mine handlinger ud fra min 

bekymring for andre mennesker”) og til sidst Self-Reported Altruism (fx ”jeg har førhen hjulpet 

andre”) (Graziano, Habashi, & Sheese, 2007). 

PPB er altså et værktøj som kan bruges til at vurdere hvor meget- og hvilken slags empati, et 

individ ville være tilbøjelig til at udvise, baseret på spørgsmål som omhandler forhenværende 

og hypotetiske situationer. 

På grund af hvor anerkendt The 56-item Prosocial Personality Battery og rapporten bag  

Measuring The Prosocial Personality er, bliver de 7 under-skalaer ofte brugt i skrifter sidenhen 

når der skal beskrivelses hvilke typer af empati der snakkes om (Penner, Fritzsche, Craiger, & 

Freifeld, 1995). 

“The upshot is that people define empathy in a variety of ways. Empathy is always about 

what is happening to someone else, but whether the other is merely a cause or also the object 

of the emotion is debatable.” (Maibom, 2020). 
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Experience Design 

Experience Design (oplevelsesdesign), handler om at kunne kreere unikke oplevelser for folk, 

hvor de er i fokus. Designere kan ikke designe selve oplevelsen, men designe til oplevelsen, 

således at artefaktet skaber en unik oplevelse for hvert individ (Da Silva, 2015, s. 7). 

Oplevelsesdesign handler om mere end blot et produkt, men også hvor højt et engagement 

produktet kræver af brugeren og hvordan produktet skal opleves når individerne bliver 

konfronteret med det.  

 

Teknologien i designet er til for at understøtte designerens ønske om at nå det bedst mulige 

resultater og dermed fuldende formålet med designet. Oplevelsesdesign indebærer artefaktet, 

individet der oplever artefaktet, formålet med denne samt kulturen hos brugeren (Oppelaar et 

al., 2008). Oplevelsen påvirkes af mange forskellige aspekter, for eksempel miljø og kultur, jo 

flere aspekter designeren tager i mente, desto rigere bliver den faktiske oplevelse for 

individerne. Eksempelvis hos en opera producent. Alle aspekter skal tages i betragtning når en 

operakoncert skal produceres og fremvises. Operaens målgruppe og publikummet skal kunne 

stemme overens, eftersom der intet show ville være uden et publikum.  Alle designede 

oplevelser har nogenlunde samme process. Det starter ud med forventningerne, 

førstehåndsindtrykket og den første oplevelse ved brugen af artefakterne. Dernæst kommer 

individet i dybere interaktion med disse artefakter, jo længere ind i fortællingen og oplevelsen 

brugeren når. Herefter vil oplevelsen, hvis artefaktet har formået at opfylde sit mål, lægge sit 

præg på brugeren, og de vil herefter fortælle om oplevelsen til andre. For at opnå en succesfuldt 

oplevelsesdesign skal desgineren vide hvad der er muligt at gøre, og hvad der er nødvendigt at 

gøre, for at udløse en specifikt oplevelse hos brugerne (Oppelaar et al., 2008).  

 

Teknologi teori indledning 

I de følgende afsnit vil vi i projektgruppen nævne forskellige teknologier som vedrører spatial 

tracking. Vi vil komme ind på udvalgte konkurrenters produkter, samt forskellige typer 

teknologier, software og metoder, til at skabe spatial tracking. Denne teori vil blive anvendt i 

projektet i de efterfølgende afsnit. 
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Tensorflow 

Tensorflow er en open source software platform til machine learning algoritmer (Tensorflow, 

n.d.). Det er udviklet til at kunne anvendes til let at skabe en prototype software der anvender 

machine learning, som for eksempel kan anvendes til genkendelse af en krop på et kamera. 

Dette gøres ved at “fodre” algoritmen med meget store mængder data-eksempler af kroppe, så 

algoritmen kan lære at genkende de fællesnævnere der er på billedet, og til sidst lære hvad der 

kendetegner en krop på et billede.  

Kameraet som teknologi 

Kameraet er som teknologi et apparat der opfanger lys og foreviger det. Enten som et fysisk 

billede på et lysfølsomt materiale eller som et digitalt signal der bliver lagret på en chip. 

Kameraets linse fungerer ved at opsamle det lys der bliver reflekteret, fra det fotograferede, og 

fokuserer det til et samlet punkt hvorefter det enten opfanges på det lysfølsomme materiale, 

som i et analog kamera, eller på sensoren, i et digitalt kamera, som dernæst videreformidler 

den lysstyrke samt farve der bliver registreret. Sensoren i det digitale kamera fungerer ved at 

millioner af små pixels delt op i rød, grøn og blå opfanger det lys der kommer fra linsen. 

Dernæst vil de enkelte pixels registrere hvor meget energi de modtager og videresende denne 

information til en chip som estimere hvilke farver og lysstyrker motivet har. Linsens afstand 

til det opfangende legeme i kameraet er essentielt for hvorvidt motivet fremstår skarpt eller 

sløret. Dette skyldes at lyset der opfanges gennem linsen skal reflekteres ned på et specifikt 

punkt for at fremstå skarpt (CreativeLive, n.d.) 

Blob Detection 

Når man anvender en computer til at analysere på et billede/video er blop detection en af de 

mere simple software metoder, til at registrere elementer i billedinformationen. Dette gøres ved 

at analysere billedet for grupperinger af pixels der deler værdier, såsom lyse pixels mod en 

mørk baggrund (Robotix Society, 2020). For at udregne dette anvender man typisk en 

matematisk formel kaldet “The Laplacian of Gaussian” der kan udregne hvor store udsving i 

værdierne i et billede er, og derved finde grænserne på objekter i et billede (Fisher et al., 2003). 

Blop detection er anvendeligt når hastigheden af processeringen vægter højere end 

detaljegraden hos det opfangede objekt. Dette kan, for eksempel, være hvorhenne en ballerina 

befinder sig på en scene, således at noget grafik kan køre simultant med en præcis 
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repræsentation af placering på scenen (interview med Ole kristensen, fuld transskription i 

bilag). Det er også brugbart når man skal opfange flere objekter i billedet, men stadig ikke 

sigter efter en høj detaljegrad og vil have en hurtig processering. 

RealSense Depth Camera 

Intel RealSense har en produktlinje af depth og tracking kameraer, som er designet til at give 

maskiner og enheder muligheden for depth perception. I dette afsnit kigger vi i projektgruppen 

på RealSense D400 linjen af kameraer. Teknologien er ejet af Intel, og bliver brugt i mange 

forskellige artefakter, heri Autonome Droner, Robotter og Virtual Reality headsets. Et depth 

kamera er effektivt i den maner at den kan hjælpe med at se hvor noget står på en “scene”. Med 

det kan et Depth Kamera danne sig et 3D overblik over en scene, og hvor langt fremme eller 

bagud et individ ville stå, f.eks. i en kunstinstallation der har brug for at vide hvor et individ 

befinder sig på scenen. Men fokuset i dette afsnit, trods vi kommer kort ind på andet, er depth 

kameraet og hvordan dette real sense kamera fungerer, da det er mest relevant for vores projekt. 

Standarde digitale kameraer sender billeder ud som et 2D grid af pixels. Hver pixels har en 

farve værdi, som oftest er Rød, Grøn eller Blå, altså RGB. Hvert RGB har en værdi fra 0 til 

255, hvor sort f.eks. er (0 R.0 G.0 B) og en skarp rød ville så være (255. 0. 0). Det er en masse 

af sådanne pixels der tilsammen danner et billede. Depth kamera har en yderligere funktion, 

ved at udvide på RGB. Hver pixel i et Depth billede har en numerisk værdi som tæller afstand 

i stedet for farve, ergo får vi “Depth” i et kamera. Nogle depth kamera har også både et RGB 

og et Depth system, sådan så pixels får alle de forskellige værdier, både farve og depth. Det 

kaldes RGBD (Intel Realsense, 2019). 

Billede 1 (Intel Realsense,2019). 
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Et eksempel kan være billedet ovenover (billede 1), hvor et normalt digitalt billede (Colour 

Image) og et Depth billede (Depth Map) står side om side. Hvor det digitale billede viser RGB 

værdierne, kan man i Depth billedet se hvordan den tæller distance, ved at hver farve er en 

forskellig distance til kameraet. Her er turkis tættest på kameraet og rød er længst fra kameraet. 

Farverne fra rød til turkis har ikke yderligere relevans end de distancer de repræsenterer, ifølge 

Depth Map i billedet. 

Coded Light Depth Cameras 

Coded Light Depth kameraer 

fungerer på den måde at de 

udsender lys, som oftest er 

infrarødt lys, via en emitter, altså 

en lys udsender, op på en scene. 

Lyset er struktureret som et 

mønster, og dette fører til at 

sensoren i kameraet, kan opfange 

og analysere mønsteret i scenen. De forskelle der kommer i mønsteret, bruger kameraet til at 

danne depth data. Hvis mønsteret for eksempel er striber (som set i billedet 2), så kan kameraet 

opfange forskellen, og danne sig et depth overblik.  

“For example, if the pattern is a series of stripes projected onto a ball, the stripes would deform 

and bend around the surface of the ball in a specific way” (Intel Realsense, 2019). 

Hvis bolden skulle bevæge sig imod emitteren, vil mønsteret også ændre sig. Ved at bruge 

denne ujævnhed som bolden laver, i forhold til det forventede billede som der er i mønsteret, 

bliver distancen fra kameraet og bolden udregnet for hvert pixel. Intel RealSense SR300 

kamera er f.eks. et coded light kamera. Fordi teknologien afhænger af præcist at kunne se det 

udsendte mønstrede lys, fungerer disse slags kameraer bedst indendørs og ved korte distancer. 

Derudover er sådan slags kamera også i fare for at blive forstyrret af udefrakommende lys, især 

andre infrarød lys kilder, da det kan opfange det andet lys som dets eget, og dermed registrerer 

kameraet forkerte inputs. Ideel brug af sådan nogle her kamera er gestus bevægelser eller 

baggrunds segmentering, som for eksempel virtuel green screen (Intel Realsense, 2019). 

Billede 2 (Intel Realsense, 2019). 
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Stereo Depth 

Stereo Depth har to sensorer med 

en afstand imellem sig, som set på 

billedet, lidt ligesom menneskets 

øjne. Sensoren tager et billede fra 

hver sensor, og sammenligner 

disse billeder, og eftersom at 

distancen mellem de to sensorer 

er kendt, vil den data fra de to 

billeder tillade dem at kunne få 

depth forståelse (se billede 3). Ligesom ved menneskers øjne, vil objekter tættere på os bevæge 

sig hurtigere fra sensor til sensor, og objekter langt væk vil bevæge sig langsommere. Fordi 

Stereo Depth analyserer på forskydningen mellem de to billeder, fungerer den godt i mange 

situationer, også udenfor og ved megen lysforurening. For eksempel, hvis to stereo depth 

kameraer skal opfange samme scene, vil de til forskel fra Coded Light, ikke forstyrre hinanden, 

da de ikke er afhængige af at registrere et mønster indenfor en bestemt lys bølgelængde. Ved 

at supplere med infrarødt lys, til et Stereo Depth kamera, muliggør man at den kan opfange 

klare billeder og depth data selv i lavt belyste scener (Intel Realsense, 2019). 

 

Xbox’s Kinect Sensor 

Er en interaktiv tracking teknologi. Xbox har udviklet en sensor som de benytter sig af til deres 

spiludvikling. Denne tilbyder deres brugere en sjovere og mere interaktiv oplevelse af de spil 

som er designet til at fungere med sensoren (Cong & Winters, n.d.).  

Software 

Softwaret i Xbox’s Kinect er det der gør den til en banebrydende enhed. Udviklerne bag Kinect 

har samlet en stor mængde data, om hvordan objekter bevæger sig i den virkelig verden. 

Derefter bruger de en speciel Artificial Intelligence Machine-Learning algoritme, der tillader 

Kinect at arbejde og lære af den visuelle data som den indsamler. Denne data er individernes 

alder, højde, køn, kropstype, tøj og mere. Den indsamlede data vedrørende de individer der 

Billede 3 (Intel Realsense, 2019). 
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benytter sig af den, bruger den så til at lave digitale modeller af individerne, inde i spillet. Dette 

er bare en af måderne som udviklerne bag Kinect har gjort brug af for at hjælpe Kinect til at 

lære om sine omgivelser (Cong & Winters, n.d.). 

 

Kinects “hjerne” er den store hemmelighed bag 

Xbox Kinect. I dens system har den nok lagret 

viden til at analyserer hvad den ser, og 

sammenligne det med den data som der er gemt i 

dens indre bibliotek. Denne gemte data er, blandt 

andet, skeleton structures, som den bruger til at 

regne ud hvordan en bruger bevæger sig. Når 

hjernen har indsamlet nok data omkring en 

brugers krop, benytter den denne data til at skabe 

en 3D Avatar Model i spillet, udfra 48 punkter i 

skelettet. Udover at skulle holde styr på en brugers 

bevægelser, skal Kinect også holde styr på, og 

bestemme, distancen mellem de forskellige 

punkter på brugerens krop. Såsom distancen fra 

skulderen til albuen, og fra albuen videre ned til hånden. Alt dette gør Kinect ved hjælp af en 

gruppe sensorer der analysere alt denne data 30 gange i sekundet (30 fps) (Cong & Winters, 

n.d.). 

Hardware 

Kinect indeholder tre vigtige teknologier der tilsammen arbejder med at opfange bevægelse og 

skabe et fysisk billede på skærmen: Et RGB color VGA Video Camera, en Depth Sensor og en 

Multi-array Microphone. 

Billede 4 (Cong & Winters, n.d.). 
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Billede 5 fra “How does Xbox Kinect work”, (Cong & Winters, n.d.) 

Kameraet opfanger, rød, grøn og blå farve komponenter, såvel som kropstyper og ansigtstræk. 

Pixel resolutionen på 640x480, og frame raten på 30 fps hjælper Kinecten med ansigts- og 

krops genkendelse. 

 

Kinectens depth sensor indeholder en monochrom CMOS (complementary metal oxide 

semiconductor) sensor og en infrarød projekter, som hjælper med at lave de 3D billeder af 

rummet, som Kinect benytter sig af. Derudover regner den distancen til hvert punkt på kroppen 

ud, ved at lyse usynlige nær-infrarødt lys på brugeren, og måler den tid som det tager for lyset 

at vende tilbage til sensoren.  

 

Billede 6 fra “How does Xbox Kinect work”, (Cong & Winters, n.d.) 

 

 



HumTek Hold A - 2. semester       Roskilde Universitet   

Rasmus Bjørnskov-Bartholdy       Andreas Lykke-Lynggaard  

Irem Baran        William Horn    

 

22 

Mikrofonen, i Xbox’s Kinect er faktisk en samling af fire mikrofoner, som kan isolere 

brugerens stemme fra baggrundsstøj, hvilket forbedrer forståeligheden af brugerens stemme 

således at dennes kan anvendes til at styre funktioner i spil designet til Xbox Kinect (Cong & 

Winters, n.d.). 

 

Disse 3 komponenter, samt softwaren, danner tilsammen et Xbox Kinect kamera. Teknologien 

er særligt udarbejdet til at kunne understøtte en interaktiv oplevelse, med et livefeed, i et spil 

og er særligt velegnet til dette.  

Motion Capture 

Motion Capture, som også 

blive kaldt Performance 

Capture eller Mo-Cap, er en 

teknologisk metode som sætter 

virkeligheden sammen med 

animation. Motion Capture er 

blevet meget normalt i film- og 

spil verdenen. I motion capture 

filmer man en person som 

agere på en “scene”, som bliver 

oversat via et program, til 

animation. Det virker på den måde at mo-cap sensorer bliver sat på et sæt tøj, som en skuespiller 

derefter bliver iført. Disse sensorer er placeret på kroppens vigtige punkter, også kaldt key 

points, såsom albuer, knæ, hoved og hænder. Derefter bliver disse sensorer tracket og deres 

data bliver gemt sådan at deres bevægelse kan blive læst på en computerskærm i realtid, som 

et virtuelt skelet. Animatoren bruger så softwareprogrammer til at sætte virtuel skelet 

information ovenpå bevægelserne, sådan så en skuespiller for eksempel bliver til en drage eller 

en animeret spil karakter (World, 2018). 

Billede 7 (World, 2018). 
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Metoder 

Trin Modellen 

Trin Modellen er blevet udviklet af Erling Jelsøe, Thomas Budde og Niels Jørgensen fra 

Roskilde Universitet Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre 

mekanismer og processer (Jørgensen et al., 2018). Deres arbejde har inspiration fra bl.a. Jens 

Müllers og Carl Mitchams modeller for analyse af en teknologi (Mitcham, 1994) (Müller, 

1984). Trin Modellen bliver brugt til at analysere teknologier, deres komponenter og de 

systemer en given teknologi ville arbejder indenfor. Trin Modellen har seks trin, hvert trin kan 

bruges til at analysere et artefakt eller system, men det er ikke altid nødvendigt at anvende 

samtlige trin til at analysere et artefakt eller system. Derved er Trin Modellen ikke som sådan 

en metode, men ikke desto mindre et effektivt værktøj til en analyse af teknologi. 

 

 

Tabel 5: Tommelfingerregler om en 

teknologis indre mekanismer og 

processer. Fra teksten "Digital 

signatur. En eksemplarisk analyse af 

en teknologis indre mekanismer og 

processer" af (Jørgensen, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer. 

I det første trin ses der på, som titlen angiver, de indre mekanismer og processer ved en 

teknologi. For eksempel hvis man skal bygge en bil, kigger man på hvilken slags motor den 

skal have, el system og om den skal være forhjulstrukket etc. 
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2. Teknologiske artefakter. 

I trin 2 zoomer man lidt ud fra trin 1, og kigger på Artefakterne, i stedet for mekanismerne og 

processerne inde i deres respektive artefakter. Så hvor motor, el system etc. er mekanismerne 

inde i bilen, er bilen i sig selv artefaktet. 

En kort beskrivelse af artefakter er følgende (Jørgensen, 2021): 

Artefakt: menneskeskabt objekt  

Teknologisk artefakt: artefakt som har teknologisk funktion. 

Artefakter som ikke er teknologiske: kunstværker fx Mona Lisa. 

Artefakter er som udgangspunkt ”fysiske”: men projektgruppen ser også en software-fil som 

et artefakt. 

 

3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

Trin 3 handler om identifikationen af utilsigtede effekter. Heri er det vigtigste nemlig 

identifikationen og analysen af en teknologis utilsigtede effekter, især de uønskede utilsigtede 

effekter. Eksempelvis når der opstår støjgener for naboer ved en vindmølle. Utilsigtede effekter 

kan også være forståelses effekter, for eksempel når en bruger ikke forstår brugen af et 

nøglekort til netbank eller aner mistillid til software løsninger.  

 

       4. Teknologiske systemer.  

Trin 4 handler om den større sammenhæng mellem teknologier. Her kan man snakke om 

eksempelvis førerløse biler og hvordan de har en satellit oppe i rummet, som kan styre GPS’en 

i bilen nede på jorden, og derved kan kører af sig selv. Man analyserer altså hvordan forholdet 

mellem de forskellige teknologier er i sådan et system, og hvordan de hænger sammen. 

 

      5.   Modeller af teknologier.  

Trin 5 handler meget om numeriske analyser af teknologier, og giver dermed indsigt i hvordan 

teknologien fungerer i praksis. Lad os tage eksemplet med vindmøller. I trin 5 ville man se på 

hvor meget elektricitet en vindmølle ville producere pr. time, og derved få et større indblik i 

hvad den kan producere. Derefter kan man så se på hvor mange husstande sådan en vindmølle 

ville kunne opvarme og om der er brug for flere.  
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      6.   Teknologier som innovation. 

Trin 6 handler om de drivkræfter og barrierer der er for ens givne teknologi. 

I det sidste trin, analyserer man hvorfor vi i projektgruppen har brug for den teknologi man 

undersøger, eller hvorfor denne teknologi ikke bliver udbredt så hurtigt i et samfund som 

forventet. Altså går det ud på at se om en teknologi er nødvendig, samt hvilke barrierer man 

skal overkomme for at få udbredt teknologien i et samfund. 

 

Semistruktureret interview  

Projektgruppen har interviewet Ole Kristensen, som er software kunstner der har arbejdet med 

en kunstgruppe kaldet Recoil Performance group. Her har han arbejdet med mange forskellige 

projekter. Et projekt han har arbejdet med som vi var meget interesseret i var “Øresundsbroen” 

(Kristensen, 2018). Projektet arbejdede med Projection Mapping og tracking af de besøgende. 

Disse tekniske emner er noget vi kunne lade inspirere af og udnytte i vores eget projekt. Men 

for at få en bedre forståelse af denne teknologi, tog vi en snak med Ole om disse teknologier, 

teknologiske metode og eventuelle alternativer. Vi i projektgruppen valgte at anvende det 

semistruktureret interview, hvilket betyder at vi havde en interviewguide/talepapir med 

spørgsmål vi gerne ville havde besvaret. Dette gjorde vi eftersom vi kun havde mulighed for et 

enkelt møde med Ole, og derved mente at det semistrukturerede interview ville være bedst 

anvendeligt, for at komme mest omkring alle ønskede emner. I dette slags interview kan 

spørgsmålene være åbne og personen der bliver interviewet har mulighed for at komme godt 

omkring de valgte emner (Metode Guiden, n.d.). Det er derudover også et bevidst valg at lade 

den interviewede person snakke frit, således at interviewet ikke er sat i en fast ramme og kan 

tage de relevante afspring. Man kan i interviewet komme med uddybende spørgsmål og derved 

styre interviewet i den retning som man mener er mest relevant, i stedet for at have et fast 

talepapir man skal følge til punkt og prikke. 

 

Ud af dette interview fik vi i projektgruppen besvaret alle de spørgsmål vi havde i vores 

interviewguide, og fik snakket om flere teknologiske metoder og artefakter som vi ikke havde 

overvejet eller kendskab til. Interviewet gav retning på vores valg af teknologiske artefakter og 

design af det interaktive rum vi arbejder på. 

 



HumTek Hold A - 2. semester       Roskilde Universitet   

Rasmus Bjørnskov-Bartholdy       Andreas Lykke-Lynggaard  

Irem Baran        William Horn    

 

26 

Storyboard 

Storyboard er en metode fra design og konstruktion, som kan benyttes til at lave iterative 

modeller af ens design ide og derved udvikle på sit eget. Det var Walt Disney der allerede i 

1928, opfandt storyboard systemet. For at holde styr på historien fik han sine tegnere til at sætte 

de forskellige scener op på væggene i studiet. Derved blev Storyboard født og efterhånden 

implementeret mere hos designere overalt i verden. 

 

Storyboard bliver også anvendt som metode under SPRINT. Sprint er en fem-trins metode der 

bruges til hurtigt at udvikle en design ide. For at bruge Sprint skal man gå de fem faser igennem, 

men den specifikke fase som projektgruppen har fokus på her er altså tredje fase, hvori 

Storyboard delen findes. Storyboard er en simpel og effektiv metode der benyttes af mange 

forskellige design-grene. Film industrien er især kendt for deres benyttelse af storyboard 

metoden i deres planlægningsproces, før de optager film. Dette bruger de til at skaber et 

overblik over filmens handlingsforløb (Pries-Heje, 2020). Inden for designteori bruges 

storyboard metoden, ved at skabe en illustration til et scenarie hvor ens produkt bliver 

præsenteret. Hvorimod filmindustrien benytter sig af storyboard for at danne sig et overblik 

over deres handlingsforløb, benytter Design og Konstruktion sig af storyboard på en anden 

måde. I Design og Konstruktion bruger man nemlig storyboard til at formidle, hvordan ens 

produkt skal kunne bruges i praksis. På denne måde kan man udpege fejl og mangler i sit 

design, før man begynder at teste sin første prototype af. Dette kan spare både tid og ressourcer, 

og er derfor nyttigt for hele designprocessen. Forneden (se billede 8) er en illustration af 

storyboardet for ”Our Journey” installationen. 

 

Figur 1 fra Kreativt Design lektion af Pries-Heje, 2020. 

 



HumTek Hold A - 2. semester       Roskilde Universitet   

Rasmus Bjørnskov-Bartholdy       Andreas Lykke-Lynggaard  

Irem Baran        William Horn    

 

27 

 

Billede 8 

 

Læseguide for ”Our Journey” storyboardet: 

Vindue 1. - Jeanette går rundt på et offentligt bibliotek og opdager et rum med et skilt ovenover 

der siger “our journey”. Der er en lille info tavle der fortæller om kunst installationen og hvad 

den indebærer, samt en disclaimer. 

Vindue 2. - Jeanette går ind i lokalet og ser en anden info tavle der snakker om hvordan 

installationen fungere, kameraene, tracking etc. 

Vindue 3. - Kameraet scanner Jeanette og vurdere hendes alder og køn ved hjælp af en facial 

recognition, og derefter bestemmer hvis synspunkt historien fortælles fra. 

Vindue 4. - Fortællingen begynder på skærmen og historie prikkerne bliver oplyst. 

Vindue 5. - Jeanette går historiens punkter igennem og oplever flygtningenes rejse, fra deres 

synspunkt. 

Vindue 6. - Jeanette kommer historien igennem, og til sidst kommer et håndaftryk op på 

skærmen fra en af historiens fortællere. 

Vindue 7. - Jeanette får fortalt hvem der har oplevet det, og får muligheden for at kunne sætte 

sit håndaftryk ved siden af, som et symbol i solidaritet. 

Vindue 8. - Jeanette går ud af installationen og tænker over det hun har oplevet, og 

forhåbentligt får en stærkere følelse af empati for flygtninge. 
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Nour’s video (empati, implementering + disclaimer) 

Vores projekt tager udgangspunkt i den syriske flygtninge familie, familien Abdelal, bestående 

af en mor og far, og deres fire børn. I 2014 flygtede familien Abdelal fra Syriens hovedstad, 

Damaskus, til Danmark. Det gjorde de eftersom der var en del massive bombninger af deres 

hjemby, beordret af Assad-styret i 2011. Efter et år i Danmark fik familien endelig familie 

sammenførelse. 

  

Efter få år i Danmark har den ældste søn af familien, Nour, udarbejdet en personlig 

videofortælling med danske undertekster, som skildrer familiens historie: først som syriske 

borgere under bombningerne i Damaskus, til et roligt liv i Danmark. Vi har i gruppen været så 

privilegerede, at komme i besiddelse af denne video, og tilmed fået både Nour og familiens 

velsignelse til at bruge den i vores projekt som vi lyster. Videoen er af varigheden 14 minutter 

og 37 sekunder, og rummer stærke levende billeder. Undervejs er vi som seere vidne til ekstrem 

massedød og grufuld terror, med tilhørende danske beskrivelser af hændelserne samt 

undertekster af alt, som ytres af de syriske borgere. 

 

I vores projektdesign vil vi i projektgruppen anvende Nours video som et empatisk element i 

vores interaktive kunstinstallation. Implementeringen af videoen, bliver en gylden vej ind til 

den følelse, som vi forsøger at opnå at fremme hos beskueren: empati. Den type empati som 

videoens virkemidler påvirker vil formentlig være ’Empathic Concern/Other-oriented 

Empathy’ og særligt ’Perspective taking’, empatiske begreber som tidligere er nævnt i ‘Hvad 

er empati?’ afsnittet (Maibom, 2020). Videoen bliver ligeledes et essentielt virkemiddel til at 

skabe en interaktion med beskueren, og igennem brugerens projektion danne en identificerbar 

forbindelse til den syriske flygtninge familie. Det er gruppens overbevisning at der gennem de 

autentiske, levende billeder, vil have en bedre mulighed for at skabe en empatisk response i 

brugerne, end hvis samme fortælling blev fortalt med tekst. 

  

Ydermere har vi i projektgruppen valgt at inddrage et disclaimer-afsnit, da vi mener, at det er 

det mest etiske at gøre. Eftersom videoen indeholder stærke og voldsomme billeder med 

bombeangreb og død. Det er gruppens formål med disclaimer-afsnittet, at beskueren forud for 

sin deltagelse, er bevidst om installationens indhold. Projektgruppen vil inden indtrædelse til 

kunstinstallationen gøre opmærksom på, at valget foretages på eget ansvar. Som beskuer vil 
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det til hver en tid være muligt at forlade installationen, såfremt man fortryder sin indtræden. 

Der opfordres til, at man alligevel forsøger at skubbe sine egne grænser. I vores interaktive 

oplevelse vil beskueren stå i rummet alene, for at kunne interagere med installationen på en 

ærlig og sårbar facon, uden at anden social relation forstyrrer oplevelsen. Da det er en 

traumatisk fortælling er det vigtigt at brugeren kan tage installationen seriøst, og ikke bliver 

distraheret af udefrakommende input. 

Hvordan kan vi bruge empati som greb til at skabe forståelse? 

Empati manipulation 

I vores kunstinstallation vil vi i projektgruppen prøve at påvirke brugernes holdninger, ved at 

skabe en empati for de syriske flygtninge, som er portrætteret i kunstinstallationen. Dette vil vi 

gøre ved at bringe brugeren med ind i historien på en interaktiv måde, således at de bliver en 

aktiv deltager, og dermed får en bedre forståelse for syriske flygtninge. For at opsummere, er 

det altså målet at få personen som oplever kunstinstallationen til også at ”opleve” en følelse af 

empati for de syriske borgere og flygtninge som bliver portrætteret i udstillingen. Dette vil vi 

tage hånd om ved at bruge ”empati manipulation” (Batson, et al., 1997). Empati manipulation 

kan være at gøre brug af nudging, instrukser eller blot giver deltageren specifik information 

inden udstillingen, således at de går ind til udstillingen med en forud induceret empati. 

I 1997 afprøvede Daniel Batson, hen over 3 eksperimenter, en hypotese der lød på om hvorvidt 

empati manipulation drastisk ville kunne påvirke folks generelle holdninger til stigmatiserede 

grupper. De stigmatiserede grupper blev, over de 3 eksperimenter, mere og mere 

kontroversielle i den forstand at man gik fra en pige med AIDS til morddømte. Det blev i alle 

3 eksperimenter påvist at der var betydeligt forskel på deltagerens svar, alt efter hvorvidt 

deltagerne var blevet empatisk manipuleret før eksperimentet eller ej. Det skal dog siges, at der 

først var et tydeligt bevis for en større forståelse for den stigmatiserede gruppe i eksperiment 

3, indsatte for mord domme, efter 1-2 uger (Batson, et al., 1997). Dette beviser dog således 

også at der er en fortsat ændret mening hos deltageren, selv efter empati manipulationen var 

forsvundet. 
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”Experiencing empathy has been found to lead to a change in valuing of the welfare of the 

person for whom empathy is felt, a change that endures even after the empathy is gone” 

(Batson, et al., 1997). 

Vi i projektgruppen kan altså bruge denne viden om forudindstillet empati til at antage at vi, 

med empati manipulation, ville have en større succes ved at gøre et længere varigt indtryk på 

deltagerne. 

Analyse 

Hvad er best teknologisk praksis for tracking? Hvordan gør andre 

installationer brug af tracking? 

Hvordan skaber man et interaktivt rum som får en bruger til at kunne dykke ned i fortællingen, 

på en måde brugeren finder interessant? Hvordan får man en oplevelse til at blive interaktiv, 

således at det ikke bare er en statisk historie eller oplevelse der bliver fortalt uden at man kan 

interagere med denne historie eller oplevelse? I dette afsnit kommer projektgruppen mere ind 

på forskellige teknologier der er brugt i andre installationer og hvad de teknologier har kunnet 

gøre for disse installationer. Derved får vi i projektgruppen et bedre indblik i de forskellige 

teknologier samt metoder, og kan lære af deres fremgangsmåder. 

 

Blob Detection 

En installation der arbejder med denne teknologi, er 

kunststykket “Shadow Monsters” af Phillip 

Worthington (Worthington, 2015). Shadow Monsters 

er en Interaktiv digital kunst installation hvor brugere 

oplever at blive projiceret op på en stor væg foran dem, 

og små shadow monstrer popper ud fra deres profil (se 

billede 9). Installationen benytter sig heriblandt af 

Processing og Blob Detection. Et software program til 

at styrer opsætningen digitalt, samt Blob 
(Billede 9 (Worthington, 2015). 
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Detection til at opfange brugerens profil, og dermed udnytte det til at lave former og lyde ud 

fra brugerens profil. Dette giver brugeren en oplevelse af at kunne interagere med installationen 

som Worthington har udarbejdede, og derved give en anden oplevelse, i forhold til hvad en 

statisk kunstinstallation ville kunne gøre. Når brugeren bliver tracket ved hjælp af kamera, vil 

programmer som Javascript og Processing udnytte dataen til at tegne brugerens profil, og ud 

fra profilen skabe de væsener og lyde som kunst installationen bygger på. Shadow Monsters 

kunst installationen arbejder altså både med brugen af tracking programmer som blob 

detection, kamera, programmer til at tegne shadow monsters, og projektorer til at fremvise 

monstrene for brugeren ud fra deres egne kroppe. Alt dette tilsammen gør at kunst 

installationen bliver interaktiv (Worthington, 2015). 

Posenet installation 

Daniel Rozin, “PomPom Mirror,” 

2015, expose “Descent With 

Modification” – interactive PomPom 

Mirror kunstinstallation, arbejder med 

teknologien Posenet (Home World 

Design & Rozin, n.d.). Med den 

teknologi formår han at skabe et 

pompom billede som skifter fra hvid 

til sort, alt efter hvor brugeren står 

foran PomPom spejlet. 

Kunstinstallationen blev udstillet i 

Bitforms Gallery i New York, den 13 maj til den 1 juli 2015 (Home World Design, Daniel 

Rozin). Det tekniske ved installationen er “928 sphericale Faux Pels Puffs”, som er organiseret 

i et tre dimensionel grid af beige og sort (Home World Design & Rozin.). Installationen er 

styret af hundredvis af motorer, som tegner silhuetterne af brugerne, ved at benytte computer-

vision koblet til Posenet, for at se hvor brugeren befinder sig. Det gør installationen via 

sensoren på toppen af PomPom spejlet, som set på billede 10. Motorerne bag spejlet, hiver 

PomPomerne frem og tilbage, alt efter hvad sensoren fortælle installationen om brugerens 

lokation, og skifter på den måde farve i en flydende, og nærmest åndende, facon. Dette er et 

godt eksempel på en simpel men interessant og interaktiv udnyttelse af Posenet i en 

Billede 10 (Home World Design & Rozin, n.d.). 
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kunstinstallation, og hvordan det er sat sammen med andet teknik, for at lave dette PomPom 

Spejl (Home World Design & Rozin). 

Facial recognition installation 

Saving Face installationen arbejder med Facial Recognition, og 

hvordan dit ansigt kan scannes ved berøring af sig selv og 

sammensmeltning af andre deltagere. Saving Face arbejder med 

et Kamera, Artificial Intelligence Algorithm, Face-Recognition 

teknologi og en database til at indsamle alt dataen om de 

deltagende. Folk bliver inviteret foran kameraet for at skulle 

berører deres egne ansigter. Igennem denne berøring “tegner” 

programmet deres portræt på skærmen. Dette portræt bliver så 

deres virtuelle persona, som langsomt sættes sammen med portrætterne fra tidligere brugere, 

eftersom brugeren rør deres eget ansigt mere og mere. Dette ender så med at være en 

sammensmeltning af mange forskelliges ansigter, til et ikke sporbart netværk af identiteter. Når 

installationen ikke bliver brugt, bliver disse portrætter af folk fra databasen vist på skærmen 

for alle de omkringgående (Lancel & Maat, 2012-2020). 

 

Denne installation kan sættes op på mange forskellige geografiske og kulturelle lokationer, og 

laver en social leg ud af at sætte sit ansigt ind i databasen og derved “blive til en”. Overalt i 

verden “tele-toucher” man altså hinanden, og på den måde kommer man hinanden nær og 

installationen er dermed meget intim. Det er en lang social process, som langsomt bygger alle 

ansigterne på databasen sammen, til en fælles “alternative selfie” på tværs af kulturer og lande 

(Lancel & Maat, 2012-2020). 

 

Billede 11 (Lancel & Maat, 2012-

2020). 
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Motion Capture installation 

Indenfor Motion Capture har vi kunstinstallationen 

“The Return”, som benytter sig af Unreal Engine 4, 

som normalt bliver brugt som en spil engine, til at lave 

et stykke kunst. Det blev sat op på The Metropolitan 

Museum of Art i New York, og blev promoveret som 

værende en interaktiv digital performance installation 

(Wolfe, 2015). Installationen “The Return” blev 

designet af New Media kunstneren Reid Farrington.  

Det er en blanding af digital animation, live 

performance og motion capture, som alt sammen 

bliver brugt til at fange og skabe en historie om 

skulpturen af den Italienske renæssance kunstner 

Tullio Lombardo (Wolfe, 2015). 

 

Farrington fortalte om installationen: “My vision was 

to bring Adam to life in a believable and genuinely interactive way. By using a motion capture 

rig and IKinema LiveAction for Unreal Engine 4 to drive the animation in real time, I’ve been 

able to deliver the level of realism I wanted.” (Farrington, 2015). Animations design 

konsulenten, Athomas Goldberg fra Lifelike And Believable, designede og byggede det 

digitale puppetry system, som muliggjorde interaktion mellem brugerne og den livlige digitale 

Adam i realtid. De besøgende kunne interagere med Adam ved direkte at tale og stille ham 

spørgsmål. Derudover var det muligt at besøge Mocap teatre i museet, og se behind-the-scenes 

(Wolfe, 2015). 

 

 

 

 

 

Billede 12 (Wolfe, 2015). 
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Afrunding af teknisk analyse 

Ud fra disse forskellige eksempler på installationer kan projektgruppen konkludere at der er 

flere forskellige måder at lave en kunstinstallation der anvender spatial tracking.  

Shadow monsters (Worthington, 2015) drager fordel af blob detectionens evne til at identificere 

de fysiske grænser på brugerens profil. Derigennem skabes interaktion ved leg, med den 

flydende animation softwaren tilbyder. Brugerne bliver engageret af legen, og den tekniske 

processering understøtter dette i kraft af at blob detectionens fordele med effektiv processering 

og omrids orienterede tracking. Denne type tracking vil ikke være favorabel for 

projektgruppens design ide, da den ikke kan lave en ansigtsgenkendelse. Derudover vil den 

ikke kunne kombinere skeleton tracking med en nøjagtig hånd omrids registrering, således at 

de tre teknologiske krav til gruppens installation ikke bliver opfyldt.  

Eksemplet med posenet, PomPom Mirror (Home World Design & Rozin, n.d.), er derimod 

mere relevant for gruppens projekt, da den anvender en præcis skeleton tracking, og 

eksemplificere effektiviteten af denne teknologi. Dette ses ved den engagerede interaktion 

brugeren viser, når de oplever PomPom spejlet ændre sig ud fra deres bevægelser. I vores 

design vil vi kunne anvende posenet som en intuitív tilstillingstagen i løbet af installationen, 

således at brugeren ikke oplever et brud med indlevelsen.  

Installationen Saving Face (Lancel & Maat, 2012-2020) benytter facial recognition til at bryde 

barrieren mellem mennesker, ved at brugeren først fysisk rør deres eget ansigt således at 

installationen kan scanne deres ansigtstræk. Derefter smelter installationen brugernes ansigt 

sammen til et, og skaber en digital repræsentation af de samlede ansigter. Denne intime 

projektion vil vores installation anvende, til at determinere brugerens køn og alder, og korrigere 

derefter sådan at historien har den tætteste forbindelse mellem bruger og fortæller.  

Til Sidst er installationen The Return (Wolfe, 2015), som benytter sig af motion capture. 

Motion capture er den teknologi med den mest præcise og intuitive repræsentation af en brugers 

interaktion i en installation. Dette ses ved at en avanceret animation kan efterligne brugerens 

bevægelser, i en så virkelighedsnær og troværdig facon som muligt. Ud over den åbenlyse 

komplikation ved at installationen skal iføre brugerne en heldragt mellem hver anvendelse af 

installationen, er udstyret til motion capture relativt dyrt. Derudover er den præcise grad af 

tracking som det tilbyder, unødvendigt til formålet for vores installation.  
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Forneden ses et skema af diverse teknologiers fordele og ulemper, som projektgruppen har fået 

erfaret (Mejia-Trujillo et al., 2019).  

Teknologi Fordele Ulemper 

Blob detection (Software) 

 

- Nem 

- Effektiv til simpelt 

arbejde 

- Kan track flere blobs på 

en gang. 

- Upræcist tracking 

- Afhængig af ekstern 

hardware til at lave depth 

 

Skeleton tracking Posenet 

(Software) 

 

- Det billigt (open source) 

- Det er nemt at anvende. 

- Langsomt hvis der er flere 

mennesker og ved høj 

præcisions indstillinger. 

Real sense D435 (Hardware) 

 

- Har depth mulighed 

- Præcis tracking 

- Kan fungere i mange lys 

situationer, via infrarød 

- høj depth framerate 

- Kan anvende alle 

kodesprog 

- Har en rækkevidde på 

10m 

- Relativt dyrt hardware 

 

Motion capture (Blanding) 

 

- Meget Præcist tracking 

- Kan give meget realistisk 

data om bevægelse 

- Det er dyrt 

- kræver stort teknisk setup, 

herunder kamera og 

mocap. 

- Kræver avanceret 

animations kodning. 

Kinect (Hardware) - Flere skeleton points end 

realsense 

- Mere stabil skeleton 

tracking end RealSense 

- Relativ lav framerate på     

depth 

- Lavere field of view end 

RealSense 

Figur 2 - Skema af fordele og ulemper af diverse tracking enheder 
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The Prosocial Personality Battery 

Projektgruppen vil kunne bruge PPB-spørgeskema formatet (Penner, Fritzsche, Craiger, & 

Freifeld, 1995), til at undersøge hvilken påvirkning ”Our Journey” installationen har haft på 

tilskueren, og dermed vil vi kunne vurdere om hvorvidt vi har kunnet besvare spørgsmål 2 i 

vores problemformulering  “Hvordan kan vi skabe empati for den flugt som syriske flygtninge 

har været igennem, med en interaktiv kunstinstallation?” eller om vi skal tilbage til tegnebordet 

og finde en ny måde at påvirke tilskueren. 

Vi i projektgruppen kan vurdere ud fra spørgeskemaet om der er fundet en større mængde 

empati hos iagttageren. En større eller stærkere følelse af empati ville, hvis vi kigger tilbage på 

teoriafsnittet om empati, altså betyde at der også er en større medfølelse og derfor også en 

større emotionel kontakt end før iagttageren oplevede udstillingen. 

 

Kan man gennem en videoinstallation skabe denne empati og hvordan 

vil den i så fald se ud?  

Den danske kunstnergruppe SIGNA, bestående af Signa og Arhur Köstler, har udarbejdet en 

performance installation ved navn Det Åbne Hjerte. Installationen har til formål, at skabe en 

empatisk følelse for samfundets udsatte og hjemløse. Som besøgende til værket, påtager man 

rollen som en kursist, der skal fuldføre et empati-kursus af varighed på 12 timer, forvaltet af 

den fiktive forening, Det Åbne Hjerte (Siem, 2020). Det fiktive præmis er, at den omtalte 

forening huser samfundets udsatte, hjemløse og andre med psykiske lidelser hvor 

“skuespillerne” der spiller de hjemløse indvilliger i at dele deres lidelser med kursisterne. Alle 

kursister tildeles en mentor som akkommoderer kursisterne rundt i deres 12-timers færden, alt 

imens kursisterne forsøger at sætte sig ind i mentoren/den udsattes lidelse (Siem, 2020). 

  

Som deltager i performance installationen bliver man ved ankomst bedt om at afklæde sig det 

tøj man har på. Dernæst skal deltageren iklæde sig sin mentors tøj og tage deres navn. Dette 

psykologiske virkemiddel anvendes for at deltageren kan sætte sig i mentorens sted på et mere 

følelsesmæssigt plan: ”Tøjskiftet giver et indblik i mentorens kropslige erfaring: hvordan føles 

det at have hendes tøj på? Hvordan føler man sig i tøjet? Hvordan lugter det? Men grebet 
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forstærker også invitationen til at lade sig ’immerse’ i det opbyggede univers, dets liv og dets 

atmosfære og understøtter dermed liminaliteten i oplevelsen, ved at deltageren bedes lægge 

sin hverdagslige identitet fra sig på et visuelt plan.” (Siem, 2020). 

  

Empati-kurset er delt op i to hovedfaser. Første fase består af forskellige kurser hvori kursisten 

kommer tæt på sin mentor ved at lytte til deres historier gennem forskellige aktiviteter og 

foredrag. Det er tilmed muligt at tage en snak med vedkommende om løst og fast. Formålet er 

at skabe empati for mentoren: den imaginære udsatte borger. Anden fase finder sted om natten 

hvor kursisten, i selskab med sin mentor, skal gennemleve dennes psykotiske nedbrud, 

mareridt, mm. For at skabe stærke reaktioner og bryde muren mellem deltager og mentor kan 

man, på et af kurserne, blive fortalt om diverse modbydelige oplevelser de har oplevet og 

associationer de gør sig omkring deres liv (Siem, 2020). Dette virkemiddel er i tråd med vores 

installation, da vi i projektgruppen også gør brug af ekstremt stærke billeder fra krigen i Syrien 

som kan have tendens til, at fremprovokere stærke følelser samt den personlige fortælling om 

livet som krigsramt syrer og flygtning. 

  

Gennem kursist-mentorrelationen, er der altså mulighed for at udvikle empati. 

Ifølge Josefine Brink Siem, som selv har været deltager ved SIGNAs performance installation, 

opleves det således: ”Selve empatiudviklingsdelen står og falder med deltagerens villighed til 

at relatere til mentorens lidelse som ’reel’ og dele ud af sine egne personlige erfaringer” (Siem, 

2020). 

  

SIGNAs installation er en form for fleksibel konstellation mellem rum, deltagere og 

performere. Forskellen er, at SIGNA inddrager mødet mellem den udsatte borger/mentoren og 

deltageren, i modsætning til vores installation som distancerer sig mere fra den person som der 

skal opstå empati for. Distancen kommer af, at deltageren kun skal forholde sig til den syriske 

flygtninge familie via en video, på en skærm, foran dem og altså ikke kommer til at stå ansigt 

til ansigt med familien. Her er det interessant at kigge på hvorvidt SIGNAs metode er mere 

effektiv end vores video installation. SIGNA har den fordel at der er et fysisk møde og et 

barriere-brud mellem deltageren og den stigmatiserede gruppe, jævnfør for eksempel tøjbyttet.  
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Det der adskiller vores installation fra SIGNAs er at vores tager udgangspunkt i en autentisk, 

syrisk flygtningefamilie hvorimod disse mentorer fra SIGNAs installation er fiktive figurer. 

Her er vores fordel at vores installation netop tager udgangspunkt i en autentisk, syrisk 

flygtningefamilie som altså, på baggrund af oplevelser fra SIGNAs værk, kan vise sig at være 

katalysator for at skabe empati. På baggrund af SIGNAs performance installation kan det altså 

konstateres at hvis der er rum for at empati følelsen kan skabes, ved at lytte til andres historier 

selvom de er fiktive, kan det formentlig også i vores installation, som er med en ægte familie. 

 

Empati gennem interaktive rum 

Vores projekt omhandler flygtningekrisen. I den forbindelse vi i projektgruppen lave en 

kunstinstallation som følger en flygtningefamilies rejse fra Syrien til Danmark, og den 

efterfølgende integration, som skal munde ud i en interaktiv oplevelse på cirka 5 minutter. Vi 

ønsker at skabe en visuel og empatisk forståelse, for hvilken hård kamp de syriske flygtninge 

har været igennem. I praksis ville oplevelsen finde sted i et rum hvor en enkelt person ad gangen 

får lov at komme ind foran en stor skærm, med to højttalere i hver side af skærmen, hvor en 

video fortælling bliver præsenteret på. Ved hjælp af tracking interaktion, bliver personen 

scannet for deres køn og alder, de får mulighed for at kunne vælge stærke billeder fra ved en 

armbevægelse, og historien går fremad som de bevæger sig imod skærmen. 

For at give kunstinstallationen den størst mulige indvirkning er det først og fremmest vigtigt 

om en flygtningefamilie vil dele deres historie med os. På den måde ville vores gruppe formå 

at fuldføre hensigten, om at fortællingen bliver så autentisk og troværdig som muligt, i og med 

at en oplevelse af en given situation er subjektiv fra menneske til menneske. 

Vi i projektgruppen vil specifikt undersøge, hvad omtalte flygtningefamilie har oplevet og 

derigennem belyse de emotionelle udfordringer de har været igennem. Fordi lydsiden i vores 

interaktive oplevelse har til hensigt at skulle påvirke ’publikum’ mest muligt og i en empatisk 

retning, vil vi foretrække at bruge stemmerne fra flygtningefamilien, hvis dette er muligt. Det 

vigtigste er at det er deres autentiske fortælling som er i fokus. På skærmen i rummet vil der, i 

samspil med fortællingen i højtalerne, fremkomme undertekster så ikke-arabisk talende 

personer kan forstå hvad der foregår. Lydsiden kan evt. være medvirkende til at lette nogle af 

de fordomme som det arabiske sprog kan medføre. 
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Projektgruppen har valgt at gøre brug af det teknologiske artefakt realsense-kamera D435, da 

vi ønsker at gøre brug af facial recognition, skeleton tracking og depth data. Omtalte 

teknologiske artefakter kan bruges til, at genkende forskel på mand, kvinde og barn - et element 

vi vil benytte os af, fordi vi vil forsøge at skabe en emotionel integrering, i installationen. 

Realsense-kameraet kan også bruges til at tracke brugerens bevægelser i installationen for 

hermed at skabe en yderligere interaktion. Med andre ord kan beskueren af vores interaktive 

oplevelse, spejle sig i det vedkommende ser.  

Projektgruppen vil anvende brugerens fysiske tilstedeværelse i rummet til at påvirke deres 

underbevidste tolkning af installationen. Dette sker allerede når installationen korrigerer sig 

efter køn og alder. Dernæst vil brugeren, i løbet af installationen, bevæge sig nærmere på 

skærmen og underbevidst også tættere på fortælleren. Til sidst vil brugeren stå ansigt til ansigt 

med fortælleren og blive promptet til at løfte en hånd op på skærmen. Fortælleren vil gøre det 

samme, og de deler dermed en grænseflade der er så tæt som en videoinstallation kan opnå. 

Intentionen med dette er, at der sker en underbevidst overførsel mellem det fysiske; at nærme 

sig fortælleren, og det underbevidste; at føle sig tættere med fortælleren.  

Vi i projektgruppen vil bruge vores viden om empati, og de 7 underskalaer som der er inden 

for empati, i vores installation til at nudge tilskueren, blidt, men bevidst over i en ”Other-

oriented Empathy” og samtidig informere om hvilken situation disse flygtninge er i. Vi vil 

særligt gøre brug underskala-punkterne ”Empathy manipulation” og ”Perspective Taking” da 

disse to er mest relevante for vores projekt (Penner et al., 1995). 
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En skitse til en mulig udformning af installation 

 

Billede 13 - Illustration af ”Our Journey” en skitse af projektgruppens eget design 

Ideelt Teknisk setup: 

Projektgruppen formåede ikke at komme frem til vores ideelle tekniske setup, men vi vil i dette 

afsnit komme ind på hvad vores ideelle setup ville have været. Installationen skulle være bygget 

op således, at man ved indgangen til installationen, kan læse en info tavle der kort forklarer om 

installationen og hvad man kan forvente i den. Ved indtræden i selve rummet, hvor 

installationen befinder sig, vil brugeren først blive scannet af et RealSense D435 kamera (1) 

koblet op til Tensorflow, som vil finde ud af om vedkommende er mand, kvinde eller barn. 

Derudover vil der være et andet RealSense D435 kamera (2), til at tracke i resten af lokalet. En 

skærm(4) vil være for enden af lokalet, og derpå vil installationens fortælling foregå. Løbende 

vil RealSense kameraet (2) blive brugt til at tracke brugerens bevægelse i rummet og 

derigennem også kunne registrere, de valg brugeren tager, ved at løfte armene til at sige ja - nej 

til spørgsmål løbende i oplevelsen, såsom at sige nej tak til hårde billeder, hvis ønsket. Til slut 

i fortællingen vil brugeren være helt tæt på skærmen(4), hvor fortælleren i videoen sætter sin 

hånd op på skærmen, og en tekst vil fortælle brugeren at gøre det samme. Hvis brugeren følger 
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med vil fortælleren, brugeren og tidligere brugeres hånd omrids dukke op på skærmen. Dette 

gøres med tracking fra RealSense og Tensorflow, til et hand-recognition software, sådan så et 

omrids af hånden ville kunne blive scannet og sat op på skærmen. Denne installation ville vi 

navngive Our Journey. 

 

En projektor (3) bliver brugt til at lyse en væg eller lærred op, hvor videoen og de interaktive 

dele af installationen bliver vist på. Lyd bliver så spillet af et sæt højttalere (5) i hjørnerne af 

rummet, sådan så brugeren kan hører hvad der foregår på skærmen og vi i projektgruppen via 

atmosfærisk musik, lav drone eller andet lyd, kan understøtte det videomateriale der bliver 

præsenteret via projektoren. 

Oplevelsesdesign 

Our Journey installationen er et oplevelsesdesign, idet hver bruger får en unik oplevelse. Our 

Journey installationen sørger lyd delen for at balancere mellem frygt og tryghed. Igennem dele 

af installationen vil der være musik fra mellemøsten, som nogle vil forbinder med dårlige ting, 

men som i dette tilfælde er associeret med gode billeder. Derudover er der også tider hvor folk 

råber på arabisk “Allah”, som oftest bliver associeret med religiøse ekstreme grupperinger i 

mellemøsten, som oftest er terrorister. Et godt eksempel her er ISIS og hvordan de tit brugte 

frasen “Allahu akbar”, som i sig selv betyder “Gud er den største”. Frasen er ikke ond i sig 

selv, men bliver associeret med negative konnotationer. Men i Our Journey installationen er 

der undertekster på, der tillader brugeren at se hvad der virkelig bliver sagt, og hvordan de folk 

man ser på undervejs i videoen (vedlagt i bilag), råber “vi vil have demokrati” og at “gud vil 

det”. Dette bliver lige pludselig omvendt til en god frase. Håbet er altså at danne en forståelse 

for det der bliver sagt, og dermed kan associere nogle nye gode ting, i stedet for det gamle 

oftest negativt associations mønster. 

 

Igennem installationen er der muligt, via interaktion med hænderne, at kunne vælge hårde 

billeder  fra eller til, for at kunne vælge hvor realistisk et indblik i farerne ved krigen og flugten. 

Dette giver brugeren et valg, i hvor meget de vil sætte sig ind i historiens hårde punkter, og 

derved tillader dem interaktion i selve installationen. Det er også tænkt at der i slutningen af 

installationen, er mulighed for at vise solidaritet. Dette gøres ved at vedkommende som har 

lavet selve videoen som vi i projektgruppen ville anvende i Our Journey installationen, 
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kommer op på skærmen og hæver sin hånd op på skærmen. Her skal omridset af hans hånd så 

blive gemt på skærmen, og en lille besked med “Vis solidaritet med flygtningene, sæt din hånd 

ved hans” kommer op ved siden af håndtrykket. Derefter kan brugerne vælge at sætte deres 

hånd på skærmen, hvor deres omrids projektgruppenlle blive scannet og visualiseres på 

skærmen. Efterfølgende vil et langsomt zoom ud vise tidligere brugeres håndaftryk i en stor 

collage. Derigennem er forhåbningen at kunne skabe en samhørighedsfølelse omkring empati 

for flygtninge. 

 

Det vi i projektgruppen forsøger at gøre, er at skabe en oplevelse som brugeren kan huske på 

længere sigt, ved at have benyttet interaktive elementer i installationen, hvor brugeren kan sætte 

sig selv mere ind i fortællingen. For eksempel til sidst hvor de aktivt kan sætte deres håndaftryk 

på skærmen, sammen med fortælleren og andres håndaftryk. Intentionen med dette er at runde 

installationen af således at den traumatiske videos effekt bliver omdannet til en positiv følelse 

af fællesskab omkring empati til flygtninge. 

 

Trin Modellen af Real Sense Kamera 

 

 

Billede 14 (Intel Realsense, 2021). 
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1. Teknologiers indre mekanismer og processer. 

Realsense kameraet er et kamera der både anvender stereo depth, samt infrarød til at måle 

afstand. Dette gør at det både kan anvendes i oplyste og mørke rum. Det kamera vi i 

projektgruppen analyserer via Trin Modellen i dette afsnit, er Intel RealSense’s D435 kamera. 

2. Teknologiske artefakter. 

I trinmodellen vil et Realsense kamera klassificeres som et menneskeskabt teknologisk 

artefakt, da det både er udviklet og produceret af mennesker, og har en teknologisk funktion da 

det kan opfange lys og afstand, og derved kan lave et billede samt en afstandsmåling. 

Derudover er der også et teknologisk artefakt forbundet med kameraet, idet den kræver 

software der kan danne et billede eller en kontinuerlig billed strøm såsom streaming eller 

videooptagelse.  

3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

En utilsigtet effekt af teknologien er at den i kraft af dens potentiale som overvågningsværktøj 

kan bruges til social kontrol i et samfund. Dette er ikke særskilt for Realsense kameraer, men 

et problem for kameraer generelt.  

4. Teknologiske systemer.  

Real Sense Kamera kan forbindes ind i mange systemer alt efter hvordan man vælger at bruge 

artefaktet. I vores tilfælde ville det blive brugt til at tracke individer i en kunstinstallation, samt 

se om der er tale om en kvinde, mand eller barn. Igennem installationen kommer de ind i 

systemet som også indeholder et software til at lave tracking, en projektor som skyder, det Real 

Sense Kameraet opfanger, op på en væg eller et stykke lærred. Derudover er der også lyset som 

skal lyse rummet op, medmindre vi i projektgruppen vil bruge infrarød funktionen i Real Sense 

Kameraet til at opfange scenen, hvor lyset ikke ville være tilstrækkeligt. Til sidst er der 

højttalere til at spille lyd og musik på prædefinerede tidspunkter, som en del af kunst 

installationen. Disse teknologier kommer sammen til at fungere som et teknologisk system. 
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5.  Modeller af teknologier.  

RealSense kameraet har 4 moduler indbygget som tilsammen danner kameraet og dets 

funktioner. Vi i projektgruppen beskriver dem hver især i følgende afsnit og laver nogle nedslag 

på de mest relevante specifikationer. Kameraets fulde specifikationsliste er at finde under bilag. 

D435 venstre og højre kamera (Stereo Depth) 

Intel RealSense kamera har 1280x800 active pixels (Plumridge, 2020), plus circa 1% pixels. 

Disse pixels danner en ramme omkring de aktive pixels er og beskyttet mod lysindtag. Udover 

at danne rammen for billedet er de også med til at give kameraet en mørke reference der bruges 

til at kalibrere farverne i billedet i henhold til længden på et exposure. Sensor aspect ratioen er 

8:5, hvilket er et af de mest almindelige video formater. Man kan tænke på dette som at dele 

billedet ind i enheder. Så et 8:5 aspect ratio vil betyde at billedet er 8 enheder bredt og 5 enheder 

højt. Linsen på D435 kameraet har en linse længde på 1.93mm, hvilket betyder at kameraet 

ikke har mulighed for at lave et langt lens zoom, og stadig bevare et skarpt billede. (Datasheet, 

2019). Kameraet kan opfange objekter op til 10 m fra af kameraets lokation, men præcisionen 

falder drastisk efter 4,5m (Mejia-Trujillo et al., 2019) (Intel RealSense Technology, 2017) 

Infrarød projekter 

Infrarød projektoren forbedre Depth modulets egenskaber til at determinere dybden. Dette er 

særligt nødvendigt når objektet har en lav tekstur, for eksempel ved lav lyssætning således at 

forskellen på det højre og venstre billede er svært for kameraet at opfange. I et sådan tilfælde 

vil infrarød projektoren være anvendelig da den projekterer et mønster i infrarødt lys og 

analysere dybden ved hjælp af forvrængningen af dette mønster, altså skaber den sin egen 

tekstur i scenen ved mangel på samme. Dette kaldes Pattern type - Static. Infrarød projektoren 

har en horisontal felt projektion på 80 grader, en vertical felt projektion på 55 grader og en 

diagonal felt projektion på 89.3 grader. Dette fortæller indenfor hvilken vinkel infrarød 

projektoren fungere og kan opfange scenen (Datasheet, 2019). 

Farvesensor 

RGB sensoren på depth modulet sender farve data til ISP’en (Image Signale Processor) for at 

justere på billedet, og processerer denne data. Dette hjælper med at give billedet en bedre 
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kvalitet end linsen og sensoren kan. Den processerede data bliver så sendt videre til Vision 

Processor D4 kortet, for videre bearbejdning. 

Intel® RealSenseTM Vision Processor D4 Card Components 

Intel RealSense vision processor D4 er en intern ASIC (application-specific integrated circuit) 

i kameraet som processerer informationen opfanget af kameraet. Dette medfører en væsentligt 

hurtigere processering i forhold til hvad computerens egen vision processor normalt kan 

kalkulerer (Datasheet, 2019). 

6. Teknologier som innovation. 

Real Sense har en god drivkraft for innovation inden for mange genre. Alt fra spiludviklere til 

Robot ingeniører nyder godt af den innovation som Intel giver dem, i Real Sense Kameraet. 

Det giver dem som vælger at udnytte Real Sense får kvalitet inden for tracking, samt 

muligheden for at benytte sig af den i flere situationer, om det er lyst eller mørkt, om det er 

udenfor eller indenfor. Det at teknologien har så mange praktiske fordele, gør at den er blevet 

taget vel imod af mange institutioner og individer. Geografiske forskere bruger f.eks. kameraet 

til at mappe, altså at danne sig en digital oversigt, over en overflade i f.eks. en grotte, ved at 

bruge RealSense kameraet til at scanne overfladerne og sætte det op for dem i et software 

program på deres computere. Ingeniører som arbejder med robotter bruger også disse kamera 

til deres robotter, så robotterne har en depth forståelse, og derved kan undgå at bumpe ind i 

forhindringer og navigere rundt i for eksempel en labyrint, uden at behøve en kodet rute (Intel 

Realsense, 2019). 
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Diskussion 

Intel Realsense eller et alternativ? 

Realsense og Kinect er et udpluk af de teknologier, som ville kunne give et tilfredsstillende 

resultat, på markedet. Derudover er Blob detection software, motion capture og Posenet 

software, også gode tracking metoder der hver især har iboende egenskaber, som gør at de er 

bedst anvendelige i specifikke situationer. I rapporten ses definitioner på disse tracking metoder 

samt teknologiske artefakter, og vi i projektgruppen har udarbejdet et skema med fordele og 

ulemper for hvert tracking system, samt artefakt, vist længere oppe i opgaven, under 1. 

arbejdsspørgsmål. 

 

I vores ideelle opsætning af installationen ville vi i projektgruppen havde benyttet os af 

RealSense D435 kameraet, samt et velfungerende software program til tracking, video og lyd. 

Derudover ville vi have haft skeleton tracking og mulighed for at interagere med Our Journey 

installationen. Dog formåede vi ikke at få den ønskede opsætning, og endte med blot at have 

en grov prototype af vores ønskede installation. Vores prototype indebar posenet Skeleton 

tracking, en prototype af en kode der ikke var fuldkommen færdig, men dog kunne fungere på 

basale punkter, og ingen brug af RealSense Kameraet, trods vi have mulighed for denne.  

Billede 15 - Et eksempel på robot der anvender Realsense til navigation (Sadowski, 2019) 
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Vi i projektgruppen fik ikke benyttet RealSense Kameraet, da vi ikke kunne få den til at fungere 

med den programkode som vi havde adgang til, et P5JS open source program, ud over at få en 

mørk/grå skærm hvor trackingen ikke kunne fungere. Hvorvidt dette var et problem mellem 

RealSense kameraet og koden blev vi aldrig helt sikre på, men via en test med Intel RealSense 

egen skeleton tracking, viste det sig at RealSense Kameraet godt kunne fungere. Dog havde vi 

ikke finansielle midler til at få Intels Skeleton Tracking til rådighed, samt den viden og tid det 

ville have krævet at sætte en kode sammen, da vi ikke kunne finde en Open Source på deres 

Skeleton Tracking. I idé iterations processen havde vi i starten nogle prikker på gulvet, som 

skulle fortælle brugeren hvor de skulle stå i løbet af installationens fortælling. Dog blev dette 

kasseret da vi i projektgruppen følte at der ville forsvinde noget af den magi, som et mere 

avanceret kamera ville kunne skabe via depth data og tracking. RealSense kameraets depth 

egenskaber, samt skeleton trackingen, vil give brugeren en mindre rigid oplevelse af 

interaktionen med installationen, samt usynliggøre de restriktioner der danner ramme for 

installationens design. Derudover havde corona pandemien gjort at vi først meget sent i vores 

proces havde mulighed for at komme til at arbejde i Fablab og via dem, låne udstyr til vores 

prototype. Dette medførte at vi først meget sent kom i gang med at skabe en reel prototype til 

testning. 

 

Alternativt ville vi kunne have kombineret et webcam med en dybde målene laser, og opnå 

samme effekt, bortset fra at laseren ville begrænse installationen til at gå fra A til B, da laseren 

måler i en lige linje ud fra et bestemt punkt. 

 

Ideelt set ville projektgruppen gerne have at hånd scanninger ved slutningen af installationen 

skete ved at brugeren fysisk rørte det lærredet som fortælleren bliver projiceret op på. Således 

at grænsefladen mellem brugeren og fortælleren bliver så lille og intim som mulig. Der opstår 

et problem, da kameraet der sørger for at depth og skeleton tracking, ikke ville kunne scanne 

hånden pålideligt fra de vinkler de øvrige kameraer i installationen har. Derfor ville det kræve 

et tredje kamera til at scanne hånden, eller et trykfølsomt lærrede, være nødvendigt. 

 

Alt dette ville nemt være løst med en motion capture opsætning. Dog ville det være upraktisk 

da brugeren skulle iklædes en heldragt. Dette ville tage for lang tid og være unødvendigt 
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kompliceret. Blob Detection valgte vi i projektgruppen ikke at benytte os af, da det ikke ville 

kunne lave en pålidelig skeleton tracking. Det ville til gengæld være en oplagt løsning hvis 

positionen i rummet var det eneste parameter Our Journey installationen påkrævede. 

Havde vi udelukkende valgt at anvende Posenet (Skeleton Tracking) i vores installation, havde 

vi skulle opgive dybde aspektet af installationen. Det ville dog kunne designes så installationen 

ikke krævede et fysisk rum, men kunne benyttes på brugerens egen computer, så længe de har 

et webcam. Derved kunne det have være nemmere at distribuere ud i brugerens hjem. 

Installationen ville være mulig i denne form, men ville savne det empatiske virkemiddel, det at 

brugeren skulle bevæge sig tættere og tættere på fortælleren, og derigennem ikke få den 

intimitet, som Our Journey installationen tilbyder.  

 

Da Our Journey installationen ikke kræver en høj framerate, ville en Kinect godt kunne have 

fungeret i installationens øjne. Valget af RealSense fremfor Kinect var derfor en praktikalitet, 

da vi i projektgruppen via Fablab havde mulighed for at bruge et RealSense kamera, i stedet 

for at skulle bruge finansielle midler på at skaffe et Kinect selv.  

Anvendelse af Empati 

I installationen anvender vi i projektgruppen forskellige greb i et forsøg på at fremprovokere 

empati hos brugerne. Dette gør vi på forskellig vis, ud fra viden om hvordan andre installationer 

har gjort det, og hvordan vi forstår dannelsen af empati i mennesker. 

 

Vores første ide er at man går tættere og tættere på skærmen, efterhånden som installationens 

fortælling bliver formidlet, og dermed er håbet at det føltes som at gå tættere på personen, som 

man ser til sidst. Det at komme tæt på personen og kunne se dem til sidst, er vores forsøg på at 

skabe en empatisk forbindelse til den person man til står overfor, ansigt til ansigt. At kunne se 

individet der har oplevet historien, og se dem i øjnene, skaber en forbindelse og forståelse for 

deres traumer, rejse og drømme for fremtiden. Derigennem dannes en empati for individet som 

vi i projektgruppen håber, vil kunne overføres til en gruppe, i vores tilfælde syriske flygtninge.  

 

En faldgrube ved denne fremgang er kurateringen af den afsluttende video. Hvis fortælleren 

fremstår indifferent kan det lede til at brugeren reagerer med samme modvilje til installationen, 

mens en overdreven følelsesladet fremtoning kan virke afskrækkende på brugeren. Det er 
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derfor vigtigt at den afsluttende video finder balancen mellem seriøsitet og følelsesbetonet 

musik, samt repræsentation af fortælleren. 

 

I Our Journey installationen vises optagelser af mennesker der har oplevet fortællingen 

personligt, i modsætning til Det åbne hjerte installationen, af SIGNA, der havde skuespillere 

til at spille hjemløse. Derigennem forsøgte de at få folk til at danne empati for de hjemløse, 

selvom de ikke var reelt hjemløse mennesker selv. Ifølge Josefine Brink Siem, er det et ret 

essentielt problem for opnåelse af empatien i det Det Åbne Hjerte, at hele performance 

installationen er et fiktionsunivers, og at alle mentorerne er skuespillere: ”(...)hvis det primære 

formål med forestillingen var at udvikle forståelse for og empati med samfundets udsatte og 

hjemløse, ville et format der bruger reelle hjemløse og deres fortællinger måske have egnet sig 

bedre.” (Siem, 2020, s. 254). Så vores twist til SIGNA, er at have mennesker der har været 

igennem krig, og den efterfølgende flugt til et land hvor de håbede på at finde tryghed. Men nu 

står overfor den risiko, at blive sendt hjem igen til et land der endnu ikke er sikkert. 

Forhåbningen er at autenticiteten i den ægte fortælling kan overkomme den barriere der er 

mellem fortæller og bruger i kraft af videoformatet.  

 

Projektgruppen havde også ideen med at bruge RealSenses D435 kameraet til at scanne 

brugeren når de trådte ind i installationen, for at se om brugerens køn og alder, og med den 

viden sætte dem ind i installationen fra moderens, faderens eller barnets oplevelse af krigen i 

Syrien, samt flugten til Danmark. Dette er et forsøg på at komme så tæt på brugeren med 

fortællingen som muligt: “En mor fortæller til en mor” og ligeledes de andre perspektiver. En 

svaghed ved denne fremgangsmåde kan være hvis teknologien scanner forkert og brugeren 

oplever en dissonans mellem fortæller og sig selv. I værste tilfælde kan brugeren opleve dette 

som stødende. Derudover ville installationen have fordel af at tilbyde et valg i det tilfælde at 

brugeren er mere interesseret i at høre fortællingen fra et andet perspektiv.  

 

Til sidst i installationen kommer man til skærmen hvor man møder fortælleren. En besked står 

så over hånd omridset, der siger “sæt din hånd op på skærmen for at vise solidaritet med syriske 

flygtninge.”, og i tilfældet af at brugeren sætter sin hånd op på skærmen, vil deres hånd omrids 

også blive tegnet ind ved siden af skaberen af videoens hånd omrids. Brugeren ville så blive 

bedt om at sætte sin hånd op på skærmen, og derefter vil et omrids af hånden blive tegnet på 
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skærmen. Herefter vil det langsomt zoome ud og vise de hånd omrids der skulle findes i vores 

database, fra tidligere brugere der har været installationen igennem.  

Som empatisk virkemiddel omformer dette brugeren fra inaktiv tilskuer til fysisk at give sin 

empati til kende. Forhåbningen med dette er at det vil understøtte en længerevarende empatisk 

respons hos brugeren. Intentionen med visningen af yderligere håndaftryk på “væggen” er, 

indirekte at vise brugeren at de ikke er alene om deres  sympati for syriske flygtninge. Der sker 

her et metafysisk skred da brugeren ikke længere er “alene” i installationen og forhåbentligt 

oplever en fællesskabsfølelse i forbindelse med installationen. Skulle det vise sig at være en 

succes vil det samlede billede af hænder også efterlade installationen med et kraftigt signal, 

som kan vises frem og bruges som politisk budskab.  

 

For at videreudvikle på installationen, ved iterativt arbejde, kunne vi benytte os af Prosocial 

spørgeskemaet. Dette ville foregå ved at udspørge brugerne der har færdiggjort installationen, 

ved hjælp af spørgeskemaet, og indsamle viden til at udvikle videre på vores kunst 

installationen. Målet med dette ville så være at opnå den ønskede oplevelse, så vidt muligt, i 

vores færdigudviklede installations design. 

Konklusion  

Vores problemstilling var: “Hvordan kan vi skabe empati for den flugt som syriske flygtninge 

har været igennem, med en interaktiv kunstinstallation?” 

 

Ved empiri indsamlingen vedrørende kunstinstallationerne og teknologierne omkring tracking, 

har projektgruppen erfaret at en kunstinstallation der arbejder med empati for minoriteter, og 

installationer der benytter tracking teknologi til at skabe interaktion, kan have flere forskellige 

løsninger. Our Journey installationen har ligheder med gruppen SIGNA og deres installation 

“Det åbne hjerte” (Siem, 2020), men også markante forskelle. Lighederne kan ses i 

motivationen for at arbejde med at danne empati for minoritetsgrupper, ved hjælp af projektion 

og personlig fortælling. Installationerne kræver begge en villighed, fra brugeren, til at engagere 

sig i kunstinstallationen, således at en empatisk forbindelse kan forekomme. Styrken ved 

SIGNAs model med det menneskelige møde, er at det forpligter i kraft af sociale normer 

således at en modvillighed kræver et kraftigere fravalg. Dog lider autenciteten i SIGNAs 

installation, under manglen på ægte fortællinger, hvilket kan skabe en dissonans i forsøget på 
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at skabe empati. I Our Journey installationen oplever brugeren en ægte førstehånds fortælling, 

der både anvender voldsomme billeder og historiefortællingstekniske greb som hjemme-ude-

(nyt)hjemme, og et medieret personligt møde. Dog er der ikke et ægte fysisk møde, og brugeren 

kan have lettere ved ikke personligt at engagere sig i fortællingen, da denne er alene i rummet 

og der ikke er et individ man kigger i øjnene, og derved ikke kan støde. I forsøget på at komme 

dette til livs slutter installationen med en interageren med fortælleren idet de begge sætter en 

hånd på “væggen” og i samarbejde danner en solidaritets væg for syriske flygtninge. Men vi i 

projektgruppen har ikke kunnet teste vores installation og effektiviteten af dette, og om der 

reelt ville være en reaktion. Derudover kender vi heller ikke til de tekniske begrænsninger der 

kan være i installationen. 

 

Det tekniske med tracking og interaktion med installationen kunne være løst på mange måder. 

Projektgruppen har set på installationen “Shadow monsters” (Worthington, 2015), som 

anvender Blop detection, til at skabe monstrøse afbildninger ud fra brugerens omrids. Denne 

tracking metode var dog ikke nødvendig for Our Journey installationens design da vores 

installationen krævede en anden form for tracking, end Blop Detection kunne tilbyde. 

Installationen “PomPom Mirror” (Home World Design & Rozin), brugte posenet tracking til 

at se hvor brugeren stod og spejle det i Pompommerne, sådan så et omrids af brugere kunne 

ses projiceret i spejlet. Denne teknologi benytter projektgruppen også i vores installation, dog 

på anden vis. Det gøres ved brugen af skeleton tracking og deri interaktionen til at sige ja-nej 

ved at løfte sin arm, og med et hånd omridset i slutningen af installationen. “Saving Face” 

(Lancel & Maat, 2012-2020), installationen arbejdede med facial recognition og 

sammensmeltning af ansigter, herigennem ville vi i projektgruppen bruge samme teknologi i 

Our Journey, dog kun til at scanne brugerne og se om de var mand, kvinde eller barn. Til sidst 

er der kunstinstallationen “The Return” (Wolfe, 2015), som benyttede sig af Motion Capture 

til at lave en digital statue af ADAM som kunne interageres med af brugerne. Dog valgte vi 

ikke at benytte os af denne teknologi, da den er dyr og unødvendig avanceret til Our Journey. 

Eftersom disse nævnte installationer har haft success med at skabe en interaktiv oplevelse, kan 

vi gå ud fra at det også ville have succes i vores installation, Our Journey.  
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Særlig tak 

Tak til familien Abdelal for at supplere og tillade brugen af videoen i Our Journey 

installationen. Det har hjulpet os meget, og vores eget indblik i flygtningekrisen er blevet større. 
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