
Første interviewrunde: Transskribering af interview med K, 31, mand. 

K er den interviewede og I er personen som interviewer. 

 

I: Har du problemer med at holde styr på dit hjem i hverdagen? 

K: Det vil jeg ikke mene. Jeg synes jeg er ret god til at holde rent. Der kan altid komme gæster, 

uden at jeg har dårlig samvittighed, hvis du forstår. 

I: Hvis du har udfordringer med at holde dit hjem rent, hvilke specifikke udfordringer har du, f.eks. 

opvask, holde toilettet rent osv? 

K:  Altså, hvis jeg skal nævne noget. Så er det, at jeg har de der gem-rodet-væk-skabe. Men de kan 

lukke. Så de tjener deres funktion, synes jeg.  

I: Da du har prøvet begge wireframes. Den første wireframe, altså med machine learning. Hvad 

syntes du om den? 

K: For mig virkede det meget intuitivt. Det der klassiske før og efter billede er et koncept jeg forstår 

meningen med. Det er ikke svært at gennemskue hvad det er denne øvelse gik ud på.  

I: Vil du kunne bruge applikationen? 

K: Altså, jeg er jo allerede så vant til at have mobiltelefonen lige ved hånden, altid, i stort set alt 

hvad jeg foretager mig. Så det virker nærmest naturligt at spørge om hjælp på den måde, gennem 

mobiltelefonen. Jeg kan godt lide pointene, men det jeg er efterhånden mere vant til, at man får 

emblemer, som man gør med alle de der sportsure, fitnessworld appen og lign. Og i computerspil. 

I: Ville det være brugbart for dig? 

K: Jeg synes egentligt selv at jeg er god til at holde mine omgivelser opryddelige. Men når jeg 

bruger et andet rum, som eksempelvis et fælleskontor på min arbejdsplads, kan jeg virkelig godt se, 

at denne hjælpe app kan have en funktion. Hele det der efterlad lokalet, som du modtog det mantra 

kan virkelig godt bruge dette hjælpemiddel. Og specielt når man får flere nye kollegaer der ikke 

nødvendigvis har lagt mærke til hvordan lokalet så ud til at begynde med. Eller er klar over at der er 

en bestemt måde lokalerne skal se ud på – og efterlades som. 

I: Hvem tror du denne application kan blive mest brugbart for? 



K: På de åbne kontor og fælleskontor hvor forskellige kollegaer kommer – også fra andre 

arbejdspladser i forbindelse med møder, samarbejde eller kurser og lign. – De ved ikke hvordan Vi 

vil have det på kontoret. Jeg tror at de kan imødekomme og afvæbne mange af de inter-kollegiale 

frustrationer på en arbejdsplads i de eksempler jeg er kommet med. Lederne kan ligeledes arbejde 

strategisk med implementeringen af denne app, og bruge den til at indføre små forandringer i det 

fysiske arbejdsmiljø. Måske kan man bruge pointene som en form for overvågning af 

medarbejdernes moral på arbejdspladsen. Eller bruge pointene proaktivt så de kan bruges som 

indløsning til en kage til kaffen eller lign.? 

K:Hvis der er kollegaer der har særlige behov i forhold til deres omgivelser, for eksempel hvis de 

har OCD eller er inde for autismespektrummet eller en gennemgribende udviklingsforstyrrelse og er 

i en ansættelse med særlige hensyn, kunne disse imødekommes strategisk med at gøre særligt 

opmærksom på de områder der er vigtige. 

I: Hvordan tror du det kunne hjælpe dig i forhold til de udfordringer vi tidligere har nævnt? 

K:Jeg føler som sagt ikke at jeg har udfordringer med at rydde op selv. Men jeg kan godt se, at når 

jeg får gæster over til middag eller lign. en hverdag efter arbejde, kan jeg være træt bagefter, og det 

kunne være behjælpeligt hvis jeg kunne tage et billede af hele rummet, og få pin pointet ud hvor der 

er rod der kan ryddes hurtigt op. Så skal jeg ikke selv tage stilling til det, når jeg i forvejen er træt. 

I: Den anden Wireframe - Virtuelt hjem. Hvad syntes du om dette? 

K: Jeg synes ikke det er lige så tydeligt, hvad det er, at dette spil skal. Jeg kan se, at der er 

elementer, der skal lære mig, overfladisk, hvilke huslige opgaver der er. Men jeg kan ikke se, eller 

jeg tror ikke på, at det egentligt vil lære mig hvordan jeg løser opgaver i det daglige flow. I 

hverdagen mener jeg. Det kan måske virke som et manipulativt virkemiddel i opdragelsen af børn, 

men effekten må være begrænset. Det tænker jeg i hvert fald at vi har lært af alle de forskellige 

forsøg på den samme påvirkning gennem børne-tv. Meget lig med børne-tv, så vil det nok give en 

platform for at udvikle et sprog for emnet oprydning og lign. hvis altså forældre eller anden 

omsorgsperson involverer sig i spillet. Jeg synes ikke det er indlysende hvordan erfaringer med 

denne app skal transformeres til færdigheder eller viden, eller på anden måde bruges som hjælp. 

Altså jeg ved ikke hvordan den række ud over at være et slags spil. 

I: Hvorfor manipulativt? 



K: Fordi det er et medie, der ikke giver mulighed for at spilleren kan være kritisk, eller spørge 

Hvorfor det?. Der er ikke kompromis eller rum til at det der skal læres, kan diskuteres. Det fremstår 

for mig, meget sådan Du skal og Du kommer ikke videre, hvis du ikke gør det jeg sige du skal gøre. 

Og så er det særligt, og nok mest på grund af, at det ikke er et tydeligt formål med spillet. Sådan 

Hvorfor skal jeg gøre det nu?. Det er meget ydrestyret, uden involvering af spilleren. Sådan som jeg 

oplevede det i hvert fald.    

I: Ville det være brugbart for dig? 

K: Jeg kan ærligt talt ikke umiddelbart se det for mig. Jeg ville ikke selv bruge den. Og i forbindelse 

med opdragelse til oprydning, er jeg nok mere fortaler for at rydde op sammen og bruge den form 

for positiv tilskyndelse. 

I: Hvordan tror du det kunne hjælpe dig i forhold til de udfordringer vi tidligere har nævnt? 

K: Som voksen person, synes at spillet skyder helt forbi skiven. Det er ikke en hjælp. Den lære mig 

ikke noget. Den tilskynder ikke at jeg får det flow eller rutine med de huslige opgaver. Jeg får 

oplevelsen af, at det er en tom tamagotchi, uden udvikling og uden formål. 

I: Hvordan kunne man forbedre spillet? 

K: Det ville blive mere tydeligt hvad spillet går ud på, og hvorfor jeg skal spille det, hvis der var 

mere interaktion mellem spillet og mig. Hvis jeg blev inddraget i oprydningen i takt med at den 

skred frem ville det være bedre. Hvis jeg lærer hvordan jeg skal tømme skraldespanden for 

eksempel. Der er noget med affaldssortering, og noget med at den først skal tømmes når den er fuld, 

eller lugter. Og Hvorfor skal jeg tømme den? Der er plads til en mere lærerende del, der viser hvad 

der sker når det ikke gøres, og giver rum til det kompromis og egen stillingstagen til opgaverne. 

I: Efter de 2 prototyper. Hvilken tror du vil hjælpe dig mest med at holde orden i dit hjem? 

K: Jeg ser den første app, som et hjælpeværktøj jeg kan bruge efter behov. Den kan bruges 

umiddelbart, så den anerkender mig, eller hvor jeg allerede er i min oprydningsudvikling, eller hvad 

vi kan kalde det. Den virker mest brugbar i sin grundform som værktøj. 

I: Hvilken af de 2 løsninger syntes du bedst omkring? 



K: Den første. Den kan hjælpe mange, og bruges som hjælp for dem som har brug for det i 

dagligdagen. Hjemmehjælpere og bostøtte kan bruge den som et neutralt kommunikationsmiddel i 

forbindelse med oprydning og rengøring. Jeg ved ikke rigtigt, hvad spillet kan byde ind med. 

 

K som person 

K er 31 år. Han er læreruddannet og han har desuden en pædagogisk kandidatuddannelse. Han har 

tidligere arbejdet som speciallærer og underviste anbragte børn og unge. I dag arbejder K som 

socialpædagog i socialpsykiatrien, hvor han arbejder med recovery- og forandringsprocesser hos 

unge og voksne. Pga. af hans baggrund, så har han en tendens til at fokusere på læring og 

pædagogik. 

 


