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Abstract 

In this project we try to get a sense of how the youth struggles with decluttering their homes 

and we attempt to make an application that focuses on this while also keeping them engaged 

in the application. We will be looking at various theories concerning games and motivation, to 

find the best possible solution.  

This application will be based on image recognition which will help to connect the application 

to reality. We will end this project by concluding on our findings throughout the process of 

making this project. 
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Indledning 

Forestil dig et værelse. Sengen er uredt og gulvet flyder med tøj, der for længst burde være 

blevet lagt til vask. Bordet er fyldt med urene tallerkener, gamle aviser og hobbyartikler fra et 

projekt, der aldrig blev til noget. Stolene er optaget, ikke af mennesker, der har besøgt 

lejligheden, med af alle de ting, der har ligget på overflader i huset. Kun en stol af undtaget. På 

denne stol sidder der en ung studerende og kigger ned i sin mobiltelefon. Personen skal aflevere 

en større eksamen inden for et par dage. Personen kigger kortvarigt op og tænker, gad vide om 

jeg er den eneste der har det sådan, før personen går tilbage til spillet på sin telefon. En halv 

time senere kigger personen op igen. Der må være en løsning. Tilbage til telefonen. 

Måske lyder dette scenarie bekendt, måske kan du genkende dig selv i billedet. Eller måske 

lyder det meget fjernt fra din egen hverdag. Ikke desto mindre er det næsten præcist det scenarie 

der startede vores rejse ind i det projekt du skal til at læse. Vi syntes selv det at holde vores 

hjem rent til tider kan være en stor udfordring, specielt når der foregår andre ting i hverdagen. 

Da vi ikke kan være de eneste der har dette problem, synes vi det kunne være interessant at se, 

om der kunne være en digital løsningen som kunne hjælpe, da ‘to do’ lister ikke altid er 

motivation nok til at starte på oprydningen. 

Vores opgave vil fokusere på designprocessen af en digital løsning, som har til formål at 

engagere vores målgruppe til at rydde op. Vores digital løsning tager afsæt i at anvende 

gamification, spil motiver og flow i vores design.  

Problemfelt 

Vi gik til projektet med en idé om, at udfordringer med at gøre rent er almindelige nok til, at 

være noget som er værd at undersøge og måske endda forsøge at løse. Vi havde en idé om at 

de samme mekanismer der bruges til at holde os klistret til vores telefoner kunne bruges til at 

motivere unge mennesker til oprydning. Det fandt vi hurtigt ud af at vi ikke var de første der 

havde tænkt. Der findes allerede hjælpemidler på markedet til at hjælpe med den type 

problemer, såsom Habitica (habitica.com), online ‘to do’ lister, kalender påmindelser osv. Da 

ingen af dem ifølge os er specielt underholdende, syntes vi at der var et behov for et 

hjælpemiddel der er mere interessant. 
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I dagligdagen, er vi i kontakt med smartphones størstedelen af tiden (Internetbrug Og Enheder, 

2020). Det at bruge telefonen til noget praktisk og til at gøre hverdagen nemmere, er ikke noget 

nyt og flere mennesker benytter sig af muligheden.  

Vi vil i dette projekt undersøge om der er behov for en applikation, som hjælper mennesker til 

at holde rent i deres hjem. Vi vil udvikle en idé til en applikation, som har det formål, at 

introducere vores vision, og give hver enkelt informant mulighed for at teste den, så de selv 

kan afgøre om det er noget for dem eller ej. I forhold til projektet, har vi valgt at lægge fokus 

på processen i udviklingen af en prototype, samt at interviewe personer for at få deres holdning 

til hvad sådan en applikation skal kunne og hvordan den skal se ud. 

Selvom der er mange, som benytter applikationer i et eller andet omfang på daglig basis, så er 

det også muligt at vi helt glemmer at anvende dem. Derfor er vores fokus på, at undersøge 

hvordan vi engagerer den enkelte bruger, så de fortsætter med at bruge den.  

Da projektet omhandler udviklingen af et design, så vil vi anvende de metoder som bliver brugt 

i et designprojekt. En designproces har muligheder og begrænsninger som er til stede undervejs 

i dette projekt. Vi anvender metoder, teorier og modeller fra undervisningen. Som vil være fra 

”Teknologiske systemer og artefakter”, ”Subjektivitet, teknologi og samfund og ”Design og 

konstruktion”.  

For at designe et produkt som kunne motivere og fastholde brugere, valgte vi at inddrage teorier 

omkring gamification og spildidaktik, da vi anser spilelementer som et underholdende tiltag i 

applikationer. Vi vælger også at inddrage flow, da det  

I den første del af vores opgave undersøger vi den teori der er på området. Vi gennemgår noget 

af den viden der er om gamification og hvordan denne bliver brugt i bl.a. læringsmiljøer. Vi 

kigger på flow teori der fortæller os noget om hvordan man gør en opgave interessant så den 

holder ens interesse. Derudover så redegør vi for maskinlæring, da det er en væsentlig 

forudsætning for, hvordan vi tror man kan lave et hjælpemiddel. 
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Problemformulering 

Ud fra de førnævnte problemer kom vi frem til en problemformulering som lyder: 

Hvordan kan man designe en applikation der knytter sig til oprydning, og hvordan kan 

vi få unge til at engagere sig i den? 

● Har unge problemer med oprydning i hjemmet? 

○ Vi vil undersøge, hvordan unge har det med oprydning. Det gør vi ved at 

anvende interviewmetoder, som kan give os indblik i dette. 

● Hvordan laver vi en applikation som unge vil anvende, der samtidig kan motivere 

dem til at rydde op? 

○ Vi vil undersøge hvilke funktioner, der kan hjælpe med at motivere unge til at 

bruge applikationen. Vi vil besvare dette ved at gå i dybden med gamification 

og spildidaktik, samt udføre interviews, hvor vi kan få feedback omkring 

inklusionen af disse teorier.  

● Hvordan skaber vi en applikation, som er forankret i virkeligheden? 

○ Vi besvarer dette spørgsmål ved at redegøre for, hvordan maskinlæring kan 

anvendes til at klassificere billeder. 

● Er der et behov for en applikation, som hjælper med oprydning? 

○ Vi besvarer dette, ved at lave et spørgeskema. Derudover vil vi gøre det til et 

af vores interviewspørgsmål, for at få en forståelse for, hvorvidt vores 

interviewpersoner har dette behov når de giver os feedback. 

Semesterbinding 

I vores projekt designer vi en applikation, som skal hjælpe personer med at gøre rent. I 

udviklingsprocessen har vi benyttet forskellige metoder og teorier, som er en del af HumTeks 

faglige dimensioner.  

Vi anvender Design & Konstruktions dimensionen ved at arbejde med prototyper, der er et 

vigtigt redskab, når man skal designe et objekt. Vi har arbejdet ud fra design thinking filosofien, 
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sammen med den agile metode, hvilket giver en fremgangsmåde til at designe. Vi ser også på 

gamification da det.er en måde at designe på, hvor man anvender specifikke elementer til at 

gøre situationer som ikke er spil mere interessante, ved at anvender typiske spilobjekter. Da 

Design & Konstruktion omhandler, hvordan man designer teknologier, er disse en del af 

dimensionen.  

Vi har anvendt spørgeskemaer og interviews til at indsamle empiri i vores projekt. Begge dele 

er en del af dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Spørgeskemaet kan finde frem 

til de kvantitative tendenser i samfundet, hvorimod interviewet kan finde de kvalitative 

holdninger blandt mennesker. Vi anvender også teorier omkring motivation og læring da de 

giver indblik i hvordan vi kan påvirke mennesker. Derudover ser vi også på flow teorien, som 

omhandler den menneskelige psyke, og hvordan vi reagerer på udefrakommende stimulationer. 

I dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter, har vi benyttet tre af TRIN-modellens 

trin, teknologiers indre mekanismer og processer, modeller af teknologier og teknologiers 

utilsigtede effekter. Vi har brugt Teknologiske Systemer og Artefakter til at forklare det 

tekniske i designet. 

Videnskabsteori 

Videnskabelighed har et tydeligt udgangspunkt eller position. Vores videnskabsteoretiske 

position er post-fænomenologisk. Det er det dels fordi, vi har at gøre med en teknologi-medieret 

oplevelse, og dels fordi vores mål er at forstå informanternes oplevelse af den 

teknologimedierede erfaring med vores design.  

“Post-fænomenologi” betyder, efter fænomenologi. Fænomenologien orienterer sig omkring 

hvordan genstandene fremtræder for os, og undersøger hvorfor de fremtræder på den måde. 

“Den menneskelige bevidsthed forbinder og tilskriver konstant mening til erfaringen (...). I 

tillæg hertil er postfænomenologien især optaget af at analysere den teknologimedierede 

erfaring.” (Olesen et al. 2021. s. 123). Sådan beskriver Finn Olesen, Ph.d. og lektor i 

videnskabsteori ved Aarhus universitet, m.fl. forskellen mellem fænomenologiens og post-

fænomenologiens orientering. En erfaring er “teknologimedieret”, når vi erfarer eller oplever 

genstanden igennem en teknologi.  

Vi undersøger altså hvordan vores teknologiske design samvirker med brugerne af denne. Fra 

den position som vi har indtaget, er vi specifikt interesseret i at forstå brugernes medierede 
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erfaringer. Vores opfattelse af virkeligheden, er derfor, at den udgøres af det som opleves - og 

erfares medieret. Det betyder også at vi har givet op på opfattelsen af en rent objektiv 

virkelighed. Den virkelighed kan vi tilgå og undersøge analytisk og fortolke med henblik på at 

forstå. Vores forståelse karakteriseres på den måde som en fortolket indsigt (Olesen, F. et al. 

2021).   

Vi har nu kort forklaret hvad postfænomologiens primære fokus er og vi vil nu forklare hvad 

begrebet mediering betyder. 

Mediering 

Mediering er en stor del af postfænomenologiens teknologiforståelse. Teknologien forstærker 

og reducerer forskellige dele af vores sanseerfaringer. (Rosenberger & Verbeek, 2015) F.eks. 

vil et par briller gøre verden omkring os skarpere og mere tydelig, men de vil også skjule 

elementer. Måske fordi stellet skærmer for en del af vores udsyn, måske fordi skarpheder på 

den ting der ligger langt væk gør det nære mindre skarpt (Olesen, F. et al. 2021). 

Dette er en begrænsning vi ikke kan overkomme, da det er et grundvilkår i måden vi erfarer 

verden (Olesen, F. et al. 2021). Her er det tydeligt, at postfænomenologien kommer fra 

fænomenologien, hvor man også acceptere, at man ikke kan se hele billedet på en gang. I stedet 

er man nødt til at holde sig for øje, hvilken vinkel man ser verden fra. 

Relationstyper 

Vi vil nu se på nogle af de relationstyper der findes mellem mennesker og teknologi, vi 

fravælger at se cyborg relationerne, da vi ikke laver et produkt, som forlænger den 

menneskelige fysik. Olesen, F. et al. (2021) beskriver det således: ”For at forstå teknologi må 

man altså undersøge relationer mellem teknologi og menneske i en praksis (Olesen et al, 2021, s. 

125)”. Det vil sige, at vi ikke kan forstå teknologien uden at se på, hvordan mennesket forholder 

sig til teknologien. Ifølge Don Ihde, så er det ikke muligt for mennesket at have en direkte 

forbindelse til verden (Ihde, 2015). 

Postfænomenologien har flere bud på hvilke relationstyper, der findes mellem mennesker og 

teknologi. Disse er bl.a. Legemliggjorte relationer, hermeneutiske relationer, 

andethedsrelationer og baggrundsrelationer, som vi vil gennemgå herunder (Rosenberger & 

Verbeek, 2015).  
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Den første relationstype vi vil nævne er de legemliggjorte relationer. Når vi taler om de 

legemliggjorte teknologirelationer, menes der relationer, hvor teknologien medierer vores 

forhold til verden. Brugerens oplevelse af verden omformes gennem teknologien (Rosenberger 

& Verbeek, 2015). Det klassiske eksempel er et par briller. Brillerne påvirker hvordan vi erfarer 

verden omkring os og som regel vil vi ikke opdage at vi har briller på før der går noget galt. 

Det kan f.eks. være at de dugger eller at der opstår en plet eller rift som slører vores udsyn. 

Skematisk kan denne relationsform udtrykkes: (jeg - teknologi) – verden.  (Olesen et al., 2021) 

Lidt anderledes forholder det sig i den hermeneutiske teknologiske mediering. Her er vores 

sansning og teknologien ikke forbundet på samme måde. I stedet giver teknologien adgang til 

viden om verden, som vi ellers ikke ville have haft. Den version af verden man oplever ved 

den hermeneutiske mediering, er en omformet version af verden. Det kan f.eks. være et 

termometer, som kan vise os hvor varmt eller koldt det er uden at vi behøver at gå udenfor, 

men ikke giver denne information direkte. Vi skal nemlig selv kunne oversætte tallene på 

termometeret til oplevelsen af koldt og varmt. Denne relation kan skematisk illustreres: Jeg – 

(teknologi - verden) (Olesen et al., 2021). 

I andetheds relationen bliver teknologien ‘den anden’ overfor mennesket. Det vil sige at 

teknologien står i relation til mennesket på samme måde, som når vi interagerer med et andet 

menneske. Et eksempel kunne være en dialogboks på computeren, hvor du så at sige, ‘taler’ 

med computeren ved at besvare dens spørgsmål. (Rosenberger & Verbeek, 2015) (Er du sikker 

på at du vil lukke dette vindue). Det betyder ikke at vi tænker på teknologien som et andet 

menneske, men blot at vi behandler den sådan. Denne relationstype kan udtrykkes: Jeg – 

teknologi (-verden) (Olesen et al., 2021, #). 

I baggrundsrelationerne træder teknologien, som navnet antyder, i baggrunden. Det er 

teknologier der generelt ikke kræver at vi interagerer direkte med dem. Et eksempel kan være 

belysning, hvor teknologien bliver så integreret en del af verden omkring os, at vi slet ikke 

tænker over den. Ligesom med de legemliggjorte relationer lægger vi ofte først mærke til dem 

når de ikke er der, som f.eks. hvis en pære springer i lampen. Det illustreres: Jeg – ( - teknologi) 

– verden (Olesen et al., 2021).  

En anden relationstype, som er relevant, er den forstærkede virkelighedsrelation, hvor 

teknologien giver et andet syn på virkeligheden også kendt som ‘augmented reality’. Det ekstra 

lag til virkeligheden der forstærkes, er ifølge Olesen et al, “(...) der tillader brugeren at få 

oplysninger om, fotografere og interagere med de ting og mennesker, hun møder” (Olesen et 
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al., 2021, s.129). Dette citat forklarer hvordan en kropslig relation kombineres med en 

hermeneutisk teknologimedieret relation (Olesen et al. 2021). 

Multistabilitet 

Teknologiernes multistabilitet er et udtryk, der betegner, hvordan teknologier kan fremstå 

forskelligt mellem mennesker i den samme situation. Teknologier kan bruges på mange 

forskellige måder og ofte er disse brugsformer ikke dem, som var tiltænkt da genstanden blev 

skabt. F.eks. kan en køkkenkniv både fungere som et værktøj og et våben. (Rosenberger & 

Verbeek, 2015) 

Ifølge Don Ihde (2015) er det os selv, der sætter grænserne for, hvordan en teknologi kan 

bruges. Vores brugsmuligheder afhænger bl.a. af vilkår, forestillingsevne, normer, standarder 

og mere. Der er således ikke en essens i teknologien, som begrænser dens brugsmuligheder. 

Selvom fænomenologien går igen i måden vi både indsamler og bearbejder data, herunder 

interviews, så er det mest interessante for os når det kommer til postfænomenologien de 

forskellige relationstyper. Vi er interesserede i at undersøge hvilken en af disse der bedst passer 

til vores design. Det giver os en bedre forståelse af forholdet mellem mennesket og den 

teknologi vi gerne vil designe.  

Trin-modellen 

Trinmodellen er et rammeværktøj, som kan bruges til analyse af teknologier. TRIN er et 

akronym der står for: Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk, og består af 

seks emner, der kan være relevante at undersøge, når man analyserer en teknologi (Jørgensen, 

2020). 

De seks emner er: Teknologiers indre mekanismer og processer, hvor man undersøger hvordan 

teknologien virker. Teknologiers artefakter, hvor man undersøger de specifikke dele der skaber 

en teknologi. Teknologiers utilsigtede effekter, hvor man undersøger de negative konsekvenser 

en teknologi medfører. Disse utilsigtede effekter kan være enten afvejede eller uforudsete. 

Teknologiske systemer, hvor man undersøger hvordan teknologiens artefakter arbejder 

sammen og påvirker hinanden. Modeller af teknologier, der handler om hvordan man 

repræsenterer teknologier. Det sidste trin i TRIN modellen er, teknologier som innovation, hvor 

man undersøger hvordan nye teknologier, udbredes i samfundet (Jørgensen, 2020). 
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I vores projekt har vi valgt kun at forholde os til de trin der er relevante for os. Disse trin er 

teknologiers indre mekanismer og processer, teknologiers utilsigtede effekter og modeller af 

teknologier. Vores afsnit om maskinlæring omhandler teknologiens indre mekanismer og 

processer, da det forklarer hvordan teknologien virker. Vores arbejde med prototyper, hører 

inden under modeller af teknologier, da en prototype kan ses som en model af en ufærdig 

teknologi. Teknologiens utilsigtede konsekvenser bliver diskuteret i afsnittene omkring snyd 

og overvågningen. 

Vi har nu gennemgået trinmodellen og hvordan den bliver anvendt i vores projekt som et 

rammeværktøj, for dele af vores analyse. Vi går nu videre til vores teoriafsnit, hvor vi vil starte 

med at forklare omkring gamification og spildidaktik. 

Teori 

Gamification og spildidaktik 

Spil skaber engagement og motivation gennem leg. Derudover er der klare mål for hvornår 

spillet er slut, og for hvilke regler der gælder, så man undgår fejl. Et spil indeholder 

udfordringer, der giver mulighed for at beslutte, hvilke valg, som er de bedste i situationen. 

Disse kendetegn findes også i god undervisning. Ved gamification bruger man elementer fra 

spil og leg til at engagere brugerne, så de synes det er sjovt at udføre bestemte handlinger, som 

ellers kunne virke kedelige eller uinteressante (Hanghøj, 2019).  

I det moderne samfund har interessen for spil altid været høj. Ifølge ISFE (Interactive Software 

Federation Europe) og EDGF (European Game Developers Federation) (2021), så er den 

digitale omsætning steget fra 4,6 milliarder euro i 2015 til 14 milliarder euro i 2020, hvilket 

betyder, at omsætningen af spil er forøget til 304 % på fem år (Coenen & Lesser, 2021). Alt 

andet lige kan vi antage, at interessen for spil er steget meget. Dette gælder alt fra spil til 

mobiltelefoner, pc og lign. Summeret op, så påvirker de mange spil efterhånden almindelige 

menneskers hverdag, idet spillene er integreret i en meget lang række af almindelige 

elektroniske produkter (Coenen & Lesser, 2021).   
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Figur 1 Digital omsætning (Coenen & Lesser, 2021, s. 20) 

På figur 1 kan man se at computerspil er er blevet en naturlig del af vores liv, både for unge og 

ældre.  

 

Figur 2Spillere adskilt af aldersgruppe (Coenen & Lesser, 2021. s. 6) 
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Denne interesse for spil har givet adgang til forskellige didaktiske arbejdsformer, der åbner for 

en skov af muligheder til at bygge videre på deltagernes spil erfaringer. Dette kan f.eks. ske 

ved at udvikle spil, hvor den faglige forståelse er indbygget i spillet (Hanghøj, 2019).  

Thorkild Hanghøj (2019) siger: “Uanset hvilken didaktisk tilgang til spil, man arbejder med, 

er der mange forskellige måder, hvorpå lærere anvender konkrete spil i undervisningen. Det 

kalder på en præcisering af, hvad der skal til for at omsætte et spil til meningsfuld undervisning, 

som rækker ud over bare at motivere eleverne.” (Hanghøj, 2019, s. 1) 

Han beskriver, at spil kan engagere deltageren, men for at give deltageren størst udbytte, så 

skal det præciseres, hvad der skal til for at omsætte et spil til meningsfuld undervisning. 

Missionen lykkes, når koblingen mellem fagets mål og spil går op i en højere enhed eller sagt 

på en anden måde, fagets mål og metoder omsluttes af spillets rammer (Hanghøj, 2019).  

Thorkild Hanghøj beskriver fire didaktiske tilgange, der indbefatter både digitale og analoge 

spildesign som kan anvendes til undervisning (Hanghøj, 2019): 

● Læringsspil: Læringsspil er designet eksplicit til uddannelsesmæssige formål. 

Herunder kan man skelne mellem tre forskellige typer af læringsspil. Den første er 

simple spil, som f.eks. ‘Matematik i Måneby’. Den anden type er komplekse læringsspil 

i form af 3D simulationer, som ‘Global Conflicts’. Den tredje er i form af rollespil, 

debatspil og it-støttende læringsspil, som ‘The Move’. De simple 

færdighedsorienterede spil er generelt designet til specifikke faglige mål og kan dermed 

kun motivere deltageren i en begrænset periode. Mens de mere kompetenceorienterede 

læringsspil er designet til at fremme egen evne og til mere komplekse undersøgelser i 

alt fra naturvidenskab til opklaring af mord (Hanghøj, 2019). 

● Underholdningsspil: Underholdningsspil er kommercielle spil som ‘The Sims’ eller 

‘Minecraft’. Disse komplekse spil er generelt meget populære. Det er tidskrævende og 

teknisk udfordrende at skabe koblinger til faglige mål, eftersom deltagerne ikke vil 

opfatte disse spil som fagligt legitime læringsressourcer (Hanghøj, 2019). 

● Gamification: Begrebet gamification kan udledes af ordet. Det dækker over brugen af 

spilelementer i en ikke-spil-sammenhæng. Gamification kan lyde smart, men det er 

blevet brugt i lang tid. Eksempelvis er et belønningssystem et spil element, hvor man , 

hvor man uddeler point eller belønninger i takt med deltagernes progression (Hanghøj, 

2019). 
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● Design af spil: At deltageren selv skal designe et spil, er et nyt fænomen, som er  blevet 

mere populært. Det kan være i form af analoge eller digitale spil. Hvis det er analogt, 

så er det ofte et brætspil, men der kan også være tale om design af simple computerspil 

gennem redskaber som f.eks. ‘Unity’ eller ‘RPG Maker’. Fordelen ved design af spil 

er, at det fremmer deltagernes kreative og innovative arbejdsproces. Ulempen er, at det 

er tidskrævende og vanskeligt at koble projekterne til afgrænsede faglige mål (Hanghøj, 

2019). 

I vores tilfælde, har vi lavet vores applikation ud fra den didaktiske tilgang gamification. En 

bredt accepteret definition på gamification findes ikke, men definitionen, der bliver anvendt 

oftest, er Gartners definition: “(...) the use of game mechanics and experience design to digitally 

engage and motivate people to achieve their goals.” (Burke, 2014. s. 6). 

I vores projekt vil vi lave en applikation, som anvender spil elementer, med det formål at 

påvirke lærings relateret adfærd eller holdninger. 

Indefrakommende- og udefrakommende motivation 

Motivation er en proces, der hjælper os med at opnå psykisk balance. Deci og Ryan (2008) har 

lavet en empirisk baseret teori om menneskelig motivation, udvikling og velvære. Teorien 

fokuserer ikke på mængden af motivation, men på motivation som prædiktorer for præstations-

, relationelle- og velvære resultater. De beskriver, at der findes tre behov, kompetence, 

autonomi og samhørighed. Disse behov bliver beskrevet af det begreb som kaldes for 

indefrakommende motivation. Indre motivation er udelukkende inspireret af den interesse og 

nydelse, som individer finder ved en aktivitet. Forsømmelse af de tre behov kan medføre, at 

individets indre motivation undermineres. Dette er ikke ensbetydende med, at man bliver 

psykologisk ubalanceret, da man stadig kan blive motiveret udefra.  

● Det første behov er, at mennesker har brug for følelsen af kompetence. Mennesker har 

brug for en slags anerkendelse fra sig selv eller andre. Når vi føler at vores evner er til 

gavn gør det os glade. Hvis mennesker ikke er gode til en ting, så vil de opsøge 

muligheden for at få anerkendelse på andre måder. Med andre ord, så er det vigtigt at 

opleve overensstemmelse mellem individets færdigheder og de krav som stilles af 

omverdenen (Deci & Ryan, 2008). 

● Det andet behov er, at mennesker har brug for autonomi. Ikke fra individualisme, men 

fra behovet for at være medbestemmende i ens egen tilværelse (Deci & Ryan, 2008). 
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● Det tredje behov er, at mennesker har behov for samhørighed. Selvom mennesket er 

meget indadvendt, så har vi brug for forbindelser til andre mennesker eller til noget 

udenfor sig selv. Dette kunne være i form af en ideologi, fællesskabsfølelsen i en 

bevægelse eller social status som f.eks. sygeplejerske (Deci & Ryan, 2008). 

I forhold til de tre behov, så er spil attraktive. Et spil kan skabe et rum for deltageren, hvor det 

indrammer de tre behov. Hvilket spil personen vælger, er et individuelt valg, hvilket gør at man 

i de fleste tilfælde føler sig god og oplever fremdrift til trods for udfordringerne. Her føler man 

autonomi og kompetence. Derudover så vil man, i en eller anden form, altid have valgfrihed. 

Det er en valgfrihed som vi muligvis ikke føler vi har i tilværelsen (Ryan et al. 2006). 

I det følgende afsnit beskriver vi udefrakommende motivation, som refererer til udførelsen af 

en aktivitet, for at opnå behovstilfredsstillelse og det står således i kontrast til indre motivation, 

som refererer til at udføre en aktivitet for den iboende tilfredsstillelse af selve aktiviteten. Self-

determination theory modellen (SDT) betragter ydre motiveret adfærd, som ikke-autonom og 

derfor foreslår SDT, at ydre motivation kan variere meget i dens relative autonomi. De fire 

udefrakommende motivationer er (Deci & Ryan, 2008): 

● Eksternt reguleret motivation er den ydre motiverede adfærd, der er mindst autonom. 

Denne adfærd udføres for at tilfredsstille en ekstern efterspørgsel. Individer oplever 

typisk en kontrolleret adfærd (Deci & Ryan, 2008). 

● Introjiceret reguleret motivation er en ydre motivation, der er relativt kontrolleret. Her 

bliver individet motiveret til at ændre adfærd for at undgå skyld eller sanktioner (Deci 

& Ryan, 2008). 

● Identificeret reguleret motivation er en ydre motivation, der er relativ autonom. Her 

bliver individet motiveret gennem identifikation. Individet ser en bestemt adfærd eller 

et mål og gør denne adfærd til sin egen.  Her bliver individet ikke motiveret gennem 

nydelse, men fordi adfærden er gavnlig for individets udvikling (Deci & Ryan, 2008). 

● Integreret reguleret motivation er en ydre motivation, der er helt autonom. Denne form 

for motivation opstår, når individet er fuldt ud integreret i sig selv, hvilket betyder, at 

den ydre motivation er blevet evalueret og bragt i overensstemmelse med ens andre 

værdier og behov. Denne motivation lyder på mange måder som indre motivation, men 

det er en ydre motivation fordi handlingerne udføres for, at opnå mange forskellige mål 

snarere end for opnå umiddelbar nydelse (Deci & Ryan, 2008). 
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Figur 3SDT (Self-determination theory) modellen (Deci & Ryan 2008, s. 17) 

De syv forskellige spilmotiver 

Når individet spiller et spil, så er det forskelligt hvilke motiver, der driver individet til at spille. 

John Sherry et al. (2006) beskriver, at de nåede frem til seks motiver blandt computerspillere, 

der får dem til at spille. De er delt i følgende seks grupper: 

● Udfordring er det mest almindelige motiv for alle personer, som spiller. Folk kan ikke 

lide, at spil er for nemme. Spillere kan lide at udfordre sig selv, uanset om det medfører 

små eller store succeser (John Sherry et al. 2006). 

● Socialitet er et meget individuelt motiv. Om spilleren kan lide følelsen af at spille 

sammen med andre eller om de egentlig hellere ville være fri, er meget forskellig fra 

spiller til spiller (John Sherry et al. 2006). 

● Konkurrencen i et spil er også en blandet følelse for spillere. Nogle mener, at det er en 

nødvendighed, mens andre er ligeglad med hvem der vinder og vægter andre aspekter 

af spillet højere end konkurrence (John Sherry et al. 2006). 

● Puls og spænding er på mange måder ens. Det er et motiv, som spillere føler, når de 

sidder på stolekanten og er opslugt af spillets intensitet. Langt de fleste spillere bliver 
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motiveret at et spil, som er spændende og som kan medføre en forhøjet puls (John 

Sherry et al. 2006). 

● Fantasi og indlevelse anvendes til at spille en rolle, følge en historie, eller udforske den 

fiktive verden. Det er et centralt motiv for spillere der spiller rollespil (John Sherry et 

al. 2006). 

● Adspredelse dækker brugerens afbræk fra hverdagen. For mange spillere, er det en 

motivation for at spille. De kan igennem spillet få genopladet deres batterier efter 

hverdagens strabadser (John Sherry et al. 2006). 

Derudover har Lieberoth (2017) tilføjet et syvende motiv: 

● Skabelse er, i denne sammenhæng, et nyt motiv, som spillerne kan have for at spille et 

spil. Det dækker over at skabe og forme ting. Spillerne føler sig mere engageret, når de 

f.eks får mulighed for at skabe deres egne drømme eller en idealistisk familie i spillet 

‘The Sims’ (Lieberoth. 2017). 

De syv motiver er ikke endegyldige, men de giver det bedste bud på, hvilke behov, der 

motiverer personer til at spille. 

På baggrund af gamification anvender vi spilelementer, som leder til spilmotiver der driver 

brugerne til at anvende vores applikation. Vi har nu gennemgået teorien om gamification og 

spildidaktik, som både bruges i analysen og udviklingen af vores design. Vi vil nu gennemgå 

teorien bag design thinking og hvordan vi bruger den i vores opgave.    

Design thinking 

Design thinking stammer fra 1960’erne og Herbert Simon var den første, der foreslog, at 

designere skulle udvikle designs gennem adskillige prototyper, som er hurtige at nyudvikle når 

der er ny feedback. Tankegangen adskiller sig fra det oprindelige design mindset. Design 

thinking refererer ikke kun til hvordan designere tænker mens de arbejder, men også til hvad 

de laver mens de arbejder. Forskere som f.eks. Bryan Lawson og Nigel Cross konstaterer, at 

de arbejder og tænker over deres design på en redefineret måde med design thinking (Clarke. 

R, 2020). Den første virksomhed, som tog denne designfilosofi til sig, var konsulentfirmaet 

IDEO. Virksomheden var den første, som anvendte filosofien til udviklingen af en ny 

indkøbsvogn. IDEO fandt det besværligt at forklare om design filosofien, “David Kelley, one 

of IDEO’s founders, found it challenging to explain this new design approach to people, so he 



18 

drew on the phrase design thinking to explain it”(Clarke. R, 2020 s.2). Den effekt design 

thinking havde hos IDEO, gjorde det muligt at forstå, hvordan et godt design laves.  

Clarke (2020) nævner hvor vigtig design filosofien har været og hvordan man anvendte den til 

andet end at designe artefakter f.eks. til udviklingen af læringsmiljøer. Design thinking er en 

måde at adressere de forhindringer, som karakteriserer det at designe (Dalsgaard. P, 2014).  Det 

er en måde at tænke på, som er guidet af at finde svaret på problemet, hvilket vil sige, at ideen 

om, at alt er muligt og man er komfortable med fejl og iterationer. Det kan også bruges på en 

mere forståelig måde. Processen består af at definere et problem og derefter lave og 

implementere en passende løsning. Det som adskiller design thinking fra andre tilgange, er 

gennemgangen af flere faser. Disse faser er blevet forklaret af store designfirmaer, som har 

givet dem forskellige navne, men de har samme mønster og tankegang, i de forskellige 

iterationer af filosofien (Clarke. R, 2020). 

 

Figur 4 af proces - fem stadier af design thinking processen, (Interaction Design Foundation, n.d) 

Figur 4 illustrerer de overordnede processer inden for design thinking, hvor der gerne er fem 

faser. Man starter med at undersøge om der er et problem og i hvilken sammenhæng og 

kontekst, det kommer til udtryk. I første fase undersøger man både de problemer og de mål, 

der er gennem, så bruger design teknikker, for at undersøge problemet fra deres vinkel (Clarke. 

R, 2020). 

I den anden fase indsamler man alle oplysninger fra første fase og formulerer problemet, som 

helst skal starte med spørgsmålet, ‘Hvordan kan vi hjælpe?’, så kommer vi på en retningslinje, 



19 

der fokuserer på forståelse og forbrugernes behov, hvor man med andre ord giver mening til 

problemet (Clarke. R, 2020). 

I den tredje fase fokuserer man på at generere ideer. Når man skal finde frem til ideer kan man 

anvende forskellige teknikker såsom sketching eller brainstorming (Clarke. R, 2020). 

Den fjerde fase går ud på at skabe et udgangspunkt i de erfaringer og refleksioner, der er blevet 

gjort undervejs i de forrige faser. På baggrund af det laver man en prototype (Clarke. R, 2020). 

I den femte fase laves der test af den prototype, er udviklet for at se, hvad der virker og ikke 

virker. Brugerne får lejlighed til at komme med feedback og ønskede ideer til designet. Herefter 

vender man tilbage til den tredje fase og forbedre sit design ud fra den givne feedback (Clarke. 

R, 2020). 

Vi har brugt design thinking som en filosofisk fremgangsmåde gennem vores design, og 

reflektere over designprocessen med design thinking som udgangspunkt senere i rapporten. 

Flow 

Flow er en bevidsthedstilstand hvor man kan glemme verden omkring sig og i stedet fokusere 

udelukkende på den aktivitet man er i gang med. Mange af de aktiviteter man ofte forbinder 

med flow, er nogle, der er designet specifikt til fornøjelse, men det betyder ikke at man ikke 

kan finde flow uden for disse aktiviteter eller at flow altid vil indfinde sig i forbindelse med 

fornøjelser. Oplevelsen af flow giver følelsen af åbenbaring, hvor man føler sig ført over i en 

anden virkelighed. Det vil ofte skubbe individet til et højere præstationsniveau. 

(Csikszentmihalyi, 1990) 

Komponenter af flow 

Csikszentmihalyi tilbyder en rækker komponenter der ofte er til stede i situationer hvor man 

oplever flow. Blandt de mest interessante for os er: sværhedsgrad, tydelige mål, tydelig 

feedback, en følelse af kontrol, manglende selvbevidsthed efterfulgt af en bedre fornemmelse 

for selvet efter aktiviteten, tab af tidsfornemmelse og indre motivation (Csikszentmihalyi, 

1990). 

Aktiviteter der er for lette, bliver hurtigt kedelige imens aktiviteter, der er for svære kan føre 

til irritation, hvilket gør, at man giver op. Derfor er sværhedsgraden vigtig. Behovet for en 

passende udfordring betyder også, at man ofte ikke kan fortsætte, med den samme 
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sværhedsgrad over længere tid, da aktiviteten bliver lettere, efterhånden som man bliver bedre 

(Csikszentmihalyi, 1990). 

I flow handler sværhedsgraden ikke nødvendigvis om hvor svær den reelle udfordring er, men 

det handler i højere grad om, hvordan den enkelte person oplever sværhedsgraden. 

(Csikszentmihalyi, 1990) F.eks. kan en nybegynder til tennis have det fint med bare at fokusere 

på at ramme bolden, imens en erfaren spiller vil prøve at finde nye udfordringer i spillet. 

I denne forbindelse giver det også mening at tale om mål. For at opnå flow skal målene være 

tydelige (Csikszentmihalyi, 1990). Tennisspilleren fra før havde et tydeligt mål om at ramme 

bolden, men hvis vedkommende ikke selv kan finde et mål og hvis der ikke allerede er sat mål 

op, kan det være svært at opnå flow. Det skal også være tydeligt for personen om man opnår 

disse mål. Det er derfor feedback er vigtigt. Målet kan være tydeligt, men hvis man ikke kan 

se hvor tæt på man er, så påvirker det muligheden for at opnå flow tilstanden (Csikszentmihalyi, 

1990). Feedbacken skal helst være løbende, da det ellers potentielt set kan gå ud over deres 

flow. F.eks., hvis tennisspilleren når et niveau, hvor det ikke længere er nok for personen at 

ramme bolden, men de endnu ikke kender reglerne og blot får en pointscore, uden at vide 

hvordan de har fået pointene (Csikszentmihalyi, 1990). 

Flow er også knyttet til følelsen af kontrol. Det er vigtigt at nævne, at det ikke handler om at 

være i kontrol, men at føle, at man er i kontrol. Et eksempel på dette er gamblere, der kan have 

en følelse af at være i kontrol over resultatet i deres spil, selv når dette er tilfældigt 

(Csikszentmihalyi, 1990). 

Når man er i flow, forsvinder fornemmelsen af selvet. Dette kan betyde, at man føler sig i et 

med omverdenen eller blot, at man er så fokuseret på det man laver, at man holder op med at 

tænke over, hvordan man tager sig ud over for andre. Når man er færdig med aktiviteten, er ens 

oplevelse af selvet styrket (Csikszentmihalyi, 1990). 

En anden konsekvens ved at man er fokuseret på aktiviteten kan være, at ens tidsfornemmelse 

ændrer sig. Under flow kan tiden føles længere, mens man efter flow kan have en fornemmelse 

af, at tiden er gået hurtigere (Csikszentmihalyi, 1990). Der er selvfølgelig undtagelser for dette, 

som typisk er aktiviteter hvor tidsstyring er en del af opgaven man forsøger at løse 

(Csikszentmihalyi, 1990). 
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Til sidst skal det nævnes at flow aktiviteter typisk er autoteliske, hvilket vil sige, at de primært 

er styret af indre motivation, frem for ydre. Når man er i flow, er den primære motivation ofte 

at blive ved med at være i flow (Csikszentmihalyi, 1990). 

Vi bruger flow til at skabe en fornemmelse af at være i kontrol og samtidig ikke at have det. 

For at fremskynde læring og kompetenceudvikling. I det næste afsnit, fremhæver vi 

maskinlæring, både dets teori og hvordan vi bruger det i vores design.  

Maskinlæring 

Datavidenskab er en gren af datalogien, hvor man anvender computerens store beregnings 

potentiale til at analysere store og komplekse datamængder, som ville være svære og 

tidskrævende at gøre for et menneske. I datavidenskaben anvender man ofte maskinlæring til 

at udføre disse analyser (Chollet, 2021). Maskinlæring kan spores tilbage til bl.a. Arthur 

Samuel, der i starten af 1950’erne lærte computere at spille kinaskak, ved at lære programmet, 

at huske de gode træk fra tidligere spil (Lucci. S et al, 2015). Maskinlæring blev dog først rigtig 

anvendelig i 1990’rne (Chollet, 2021). Det som adskiller maskinlæring fra traditionel 

programmering er, at man ved traditionel programmering skriver et program, der er opbygget 

omkring regler, hvor man giver programmet data, og så beregner programmet et svar ud fra de 

regler man har programmeret. I maskinlæring giver man derimod programmet en masse data, 

hvor man allerede ved hvad svaret er, hvilket også bliver kaldt annoterede data. Den data 

analyserer programmet og opstiller en række regler ud fra dette (Chollet, 2021). Denne forskel 

kan også ses i figur 5: 
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Figur 5 af data. Maskinlæring: et nyt programmeringsparadigme. (Chollet, 2021, s. 4) 

I maskinlæring refererer man typisk til programmet som en algoritme. Der er tre ting som er 

nødvendige at inkludere når man anvender maskinlæring; input, forventet output og en måde 

at træne algoritmen på (Chollet, 2021). Læringen i maskinlæring foregår typisk ved at man 

inkluderer en måde hvorpå algoritmen sammenligner dets beregnede resultat med det reelle 

resultat. Hvis vi tager et eksempel hvor programmets formål er at klassificere om et billede 

indeholder en kat eller en hund, så vil den først bruge de regler som den finder, til at beregne 

et resultat, i det her tilfælde er resultatet binært, da der kun er to muligheder, er det kat eller 

hund. Den kigger bagefter på om den data faktisk er det, som den finder frem til. Denne form 

for læring er det som man ofte kalder for supervised learning (Chollet, 2021). Der findes 

yderligere to måder at træne en maskinlæringsmodel på, unsupervised learning og 

reinforcement learning. Unsupervised adskiller sig fra supervised, ved at man anvender data 

hvor data ikke er annoteret. Algoritmen forsøger derfor at finde frem til hvilke forskellige 

sammenhænge der kan være imellem den data man har givet den. Det gør den ved at finde frem 

til de ligheder, clusters, som der måtte være (Lucci. S. et al., 2015). Ved reinforcement learning 

kender man heller ikke data, men man forsøger konstant at forbedre algoritmen ved at prøve 

sig frem (Lucci. S. et al., 2015). Vi har valgt kun at uddybe supervised learning, da det er den, 

som oftest bliver anvendt til klassificering opgaver, hvilket er det vores foreslåede design gør. 

Der findes flere modeller til maskinlæring. Måden de er udviklet, hvordan de virker og deres 

formål er forskellige. Vi vil nævne et par eksempler på nogle af disse før vi nævner den vi ville 

anvende i vores projekt, hvis vi havde haft tid til at implementere den. Den første vi vil nævne, 
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er logistisk regression, som er en model hvor man anvender statistiske metoder til at klassificere 

et resultat ud fra. Denne model har dog nogle begrænsninger, såsom at den kun kan udføre 

binær klassifikation (Chollet, 2021). En anden model man kan anvende, er beslutningstræer, 

hvor modellen er opbygget omkring spørgsmål. Spørgsmålet kunne f.eks. være, har dyret mere 

end to ben (Lucci. S et al, 2015)? 

 

Figur 6 af beslutningstræer. Et beslutningstræ (Chollet, 2021, s. 15) 

En tredje maskinlæringsmodel er det neurale netværk. ” In an artificial neural network (ANN), 

artificial neurons are connected with links in some prescribed topology” (Lucci. S et al, 2015 

s.298). Neurale netværk er taget ud fra inspiration af menneskets nervesystem og hjernen. Som 

citatet også giver udtryk for, så er neuronerne forbundet og der er et input, så det kan kulminere 

i et output fra systemet. Det neurale netværk virker ved at der er et input lag som fodrer et skjult 

lag af neuroner, som finder frem til et output (Lucci. S et al, 2015). Ideen om det neurale 

netværk stammer fra 1950’rne, men det var først i 1989 at det fik sit tekniske gennembrud og 

blev anvendeligt (Chollet, 2021). 

Den modeltype vi ville anvende i vores projekt, er deep learning. Årsagen til at man kalder det 

for deep learning er, at det bygger videre på det neurale netværk og reelt set består modellen 
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af, neurale netværk i flere lag, dette kaldes også deep convolutional networks (Chollet, 2021). 

Dette kan også ses illustreret på figur 7: 

 

Figur 7 Præsentation af deep learning (fundet på ibm.com/cloud/learn/neural-networks) 

Deep learning er en metoden, som gjorde at neurale netværk blev populære at anvende igen 

efter de i en længere periode ikke var blevet brugt. Senere begyndte forskningsverdenen igen 

at se potentialet i de neurale netværk, pga. modellens gode resultater i en række store 

klassificerings konkurrencer, fra 2011 og frem (Chollet, 2021). Årsagen til at de vandt terræn 

var, at de gjorde dele af processen nemmere, samtidig med at den teknologiske udvikling blev 

bedre og større mængder af data, særligt annoterede, blev tilgængelige (Chollet, 2021). 

Årsagen til at vi mener at deep learning er den rigtige model at anvende er, at den fungerer godt 

til klassificerings opgaver, hvor computeren skal kunne se hvad data forestiller (computer 

vision). Derudover findes der gode muligheder for at programmere deep learning modeller, 

som kan gøres uden større matematisk kunnen, selvom det vil være en fordel at have (Chollet, 

2021). 

I vores eget projekt er maskinlæring den væsentligste indre mekanisme i vores foreslåede 

applikation. Vi har valgt ikke at kode et program, da vi ikke besidder evnen til dette, på 
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nuværende tidspunkt. Hvis vi skulle programmere en deep learning model, ville vi starte med 

at anvende programmeringssproget Python (python.org). Årsagen til dette er, at der findes et 

hav af rammeværktøjer til at arbejde med maskinlæring. De rammeværktøjer man hyppigst 

ville anvende, hvis man skulle lave en deep learning model er enten TensorFlow 

(tensorflow.org) eller Keras (keras.io), som er en videreudvikling af TensorFlow. Særligt Keras 

er udviklet til arbejdet med deep learning (Chollet, 2021). 

I maskinlæring giver vi udtryk for hvordan vi kan benytte det i vores design, samt de 

konsekvenser de forskellige teorier indeholder. I næste afsnit forklarer vi om 

interviewmetoden.  

Metode 

Interview 

Kvalitativ metode – Interview 

I vores projekt ville vi gerne undersøge hvilke tanker unge har omkring oprydning, samtidigt 

med at vi ville undersøge deres tanker omkring de designforslag vi udviklede som en del af 

vores designproces. Vi har derfor valgt at anvende interview metoden til at undersøge dette. 

Et kvalitativt interview kan give et indblik i informanternes medierede erfaring med designet. 

Vi er i mellemtiden også interesserede i den sandhed og mening, som viser sig i interviewet. 

Det interesserer vi os for, fordi forudindtagede meninger kan være problematiske. Vi har derfor 

også foretaget flere kvalitative interviews, for at sammenligne de forskellige forudindtagelser, 

men også deres erfaringer og sammenfaldende oplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Vi er desuden også selv bærer af forudindtagede meninger og holdninger når vi fortolker 

informanterne. Med henblik på at begrænse den uønskede subjektivitet fra os selv, benytter vi 

en semistruktureret interviewguide (Kvale & Brinkmann, 2014).   

Semistruktureret interview 

I et semistruktureret interview kan informanten dele sine tanker om et konkret emne.  Emnet 

er i dette tilfælde bestemt på forhånd af intervieweren. Den væsentligste information man 

forsøger at finde frem til i et interview af denne type, er dem som giver et indblik i 

interviewpersonens livsverden, hvilket er den dagligdag og livsopfattelse, som 
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interviewpersonen måtte have (Kvale & Brinkmann, 2014). Der findes flere forskellige typer 

af interviews. Vi valgte at fokusere på det semistrukturerede, med en tilgang, hvor interviewet 

har en planlagt fremgang, forberedte spørgsmål og emner som er klarlagt forud for interviewet. 

Det kan der også afviges fra, så intervieweren kan stille opfølgende spørgsmål, hvis der opstår 

en situation hvor dette er relevant (Kvale & Brinkmann, 2014). Det er derfor også vigtigt at 

man som interviewer forbereder sig grundigt inden interviewet, med en velovervejet 

interviewguide. Interviewspørgsmålene er oftest bygget op omkring et eller flere 

forskningsspørgsmål. Forskningsspørgsmålet er som regel ikke egnet til at blive stillet som et 

interviewspørgsmål, da det oftest ikke vil være i et letforståeligt sprog (Kvale & Brinkmann, 

2014). Kvale (2014) anbefaler at man anvender sprog som er mere lig det normale sprog som 

interviewpersonen taler, og man bør derfor undgå at anvende fagtermer, komplicerede 

sætninger og ord som ikke bliver anvendt i hverdagen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Fokusgruppeinterview 

Fokusgruppemetoden er en form for gruppeinterview, der bruges til kvalitativ dataindsamling 

om et produkt eller lign., der er blevet til ved brugen af andre metoder som spørgeskemaer eller 

interviews. Selve metoden bliver brugt i forskellige sammenhænge både på analyseinstitutter, 

til forskning og til marketing. I litteraturen fremgår det at metoden stammer fra 1940’erne 

(Halkier, 2012). Nogle anvendte metoden med det samme, mens, andre først tog den til sig 

efter udbredelsen af sociologen David Morgan. Han arbejdede med at udvikle kvalitative 

metoder og forsøgte at gøre dem mere systematiske og analytiske (Halkier, 2012). 

I dag er metoden meget udbredt inden for sociologien og den bliver også brugt indenfor 

forbrugssociologi, arbejdslivssociologi og uddannelsessociologi. Samtidig er den også brugt i 

andre undersøgelsesområder, for at undersøge en målgruppes holdning eller position indenfor 

et emne (Halkier, 2012). 

Ifølge Halkier (2012), så er fokusgruppemetoden en kombination af gruppeinteraktion mellem 

deltagerne og emnet, som er valgt af undersøgeren. I bogen bliver det kaldt for fokuseret 

socialitet. Begrebet skal forstås på følgende måde; ”Begrebet socialitet henviser til, hvordan 

det sociale liv udspiller sig i konkret interaktion.” (Halkier, 2012 s.121).  Der er forskel på 

individuelle interviews og fokusgruppeinterview. Forskellen er, at fokusgruppeinterview er 

præget af interaktion mellem de personer, som bliver interviewet. Ifølge Halkier (2012) så 

kommer data i fokusgruppeinterview fra den sociale interaktion. 
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Gruppedynamikken i en fokusgruppe kan give indblik i et konkret menneskes synspunkter, 

fortolkninger og erfaringer om et givent emne. Da man bruger en kombination af 

gruppeinteraktion og har fokus på emnet i fokusgruppeinterviews, er de særligt velegnede til 

undersøgelser, hvor betydningsdannelse i grupper skal undersøges. Det kan være med til at 

forme de sociale erfaringer og udtrykke deres forståelser og erfaringer under fokusgruppen 

(Halkier, 2012). 

Analyse af interviews 

Ifølge Kvale (2014) er der ikke en specifik metode til at analysere interviews, men der er to 

primære tilgange man kan anvende til dette. Den ene tilgang handler om at finde frem til 

meningen af indholdet i interviewet, hvorimod den anden handler om at analysere sproget i 

interviewet (Kvale & Brinkmann, 2014). I vores projekt anvender vi den første af disse 

tilgange, hvor fokus er på indholdet. Denne metode giver os det bedste indblik i deres tanker, 

samt at den væsentligste information for os, er deres tanker omkring vores projekts prototyper.  

Når man analyserer ud fra denne tilgang, kan man anvende flere forskellige tilgange, men vi 

vælger at fokusere på meningskondensering og meningsfortolkning. Ved 

meningskondensering koger man større dele af en interviewpersons udtalelser ned til en kortere 

og mere klarlagt forståelse (Kvale & Brinkmann, 2014). Ved meningsfortolkning går personen 

som foretager analysen af interviewet ind og ser på det usagte i interviewet, og forsøger at finde 

frem til en dybere mening (Kvale & Brinkmann, 2014). 

I vores projekt anvender vi interviewmetoden som et redskab til at indsamle kvalitative 

informationer. Dette har vi gjort over to runder, hvor det primære formål i den første runde var 

at finde frem til, hvilken design idé vi skulle arbejde videre med, samt om unge muligvis har 

et problem med oprydning. Det gjorde vi i form af individuelle semistrukturerede interviews. 

I anden interviewrunde var der to individuelle interviews og et fokusgruppeinterview. Formålet 

med anden interviewrunde var at undersøge de unge informanters holdning til vores foreslåede 

design, samt at finde ud af en række mindre spørgsmål, såsom, de unges holdning til 

overvågning, om de snyder hvis det er muligt og hvilken postfænomologisk relationstype som 

vores design kan skabe. 

I de individuelle interviews, i både første og anden interviewrunde, er vi selv en aktiv del af 

interviewet, da vi agerer som samtalepartner for de interviewede. I gruppeinterviewet var vi 

ikke særligt deltagende da det er dem, som deltager, der skulle interagere med hinanden. 
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Til interviewene i de to runder lavede vi interviewguides som kan ses i bilag 1 og 2. Derudover 

har vi også transskriberet interviewene og de kan findes i bilag 3-10. 

Spørgeskema 

Kvantitativ metode – Spørgeskemaer 

I forbindelse med vores projekt ville vi gerne undersøge hvorvidt unge mennesker har 

problemer med at rydde op. For at finde ud af dette besluttede vi os for at anvende 

spørgeskemametoden da det ville give os et overblik over problemet. 

Spørgeskemaet er en metode, der oftest anvendes kvantitativt, for at finde frem til data omkring 

populationers holdning til et specifikt emne (Krosnick, 2018a). Metoden anvendes ved at man 

udsender et dokument, enten fysisk eller digitalt, der indeholder en række spørgsmål som en 

respondent kan besvare. I vores tilfælde valgte vi at lave et digitalt spørgeskema, der kan ses i 

bilag 11a og 11b. Når man stiller spørgsmål i et spørgeskema, er det vigtigt at man stiller dem 

korrekt således, at ens respondenter besvarer spørgeskemaet så korrekt som muligt (Krosnick, 

2018a). Jon A. Krosnick (2018a) nævner at der er tre forholdsregler man bør være opmærksom 

på når man laver et spørgeskema: 

1. Spørgsmål skal stilles, så respondenten kan besvare dem så hurtigt som muligt, hvilket 

kort sagt betyder at de skal være let forståelige, uden skjulte meninger og tvetydige 

forståelser (Krosnick, 2018b). 

2. Spørgsmålene skal lede til så få fejlbesvarelser som muligt, hvilket betyder at en 

respondent ikke skal kunne blive i tvivl omkring, hvordan personen besvarer 

spørgsmålet korrekt. Denne forholdsregel er primært vigtigt for forskningsholdet, da 

forkerte besvarelser gør den data man indsamler ugyldig (Krosnick, 2018a). 

3. Et spørgeskema skal designes således, at ens respondenter ikke føler sig irriteret over 

spørgeskemaet (Krosnick, 2018a). 

Det er også vigtigt hvordan man stiller sine spørgsmål i et spørgeskema, da der er flere 

faldgruber som man kan ramme. En af disse er at stille spørgsmål, hvor spørgsmålet bliver 

stillet med et begreb, et objekt eller en person, som har en tilhørende holdning (Krosnick 

2018b). Krosnick (2018b), bruger det følgende eksempel: 
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”If we ask, for example, do you approve or disapprove of the Affordable Care Act passed in 

2010 that President Obama proposed? By mentioning him, we get evaluations of him 

contaminated in the answer in addition to evaluations of the Act (Krosnick, 2018b, s.441)” 

Ud fra det foregående eksempel er det tydeligt at se hvordan benævnelsen af en tidligere 

præsidents navn, påvirker læseren af spørgsmålets fortolkning, hvilket kan betyde at folk i 

højere grad tænker over personen, Obama, i stedet for det konkrete spørgsmål (Krosnick, 

2018b). Man skal også undgå at stille ledende spørgsmål, da disse per definition påvirker 

respondenten til at svare i en vis retning, hvilket altid vil være uønsket, hvis man ønsker at 

opretholde validiteten af respondenternes svar (Krosnick, 2018b). 

Når man stiller spørgsmål i et spørgeskema, vil svarmulighederne enten være åbne eller 

lukkede. Hver af disse typer spørgsmål har et sæt fordele og ulemper. De åbne spørgsmål er 

gode da de generelt skaber en større validitet, da respondenter generelt vil tænke længere tid 

over svaret, end de ville havde gjort ved et lukket spørgsmål (Krosnick, 2018b). Desværre har 

åbne spørgsmål også den ulempe at de kan være betydeligt sværere for forskerne at analysere 

og arbejde med (Krosnick, 2018a). De lukkede spørgsmål derimod har den fordel at 

respondenterne oftest finder dem nemmere at besvare og generelt føler sig mere tilfredsstillet 

ved at besvare disse, fremfor de åbne (Krosnick, 2018b). Derudover er de også væsentligt 

nemmere at lave databehandling på, da der ikke kan opstå svar uden for den ramme som 

spørgeskemaet stiller (Krosnick, 2018a). Desværre kan der ved lukkede spørgsmål opstå 

situationer, hvor en respondent ikke føler, at deres svar befinder sig inden for de 

svarmuligheder, som bliver givet i spørgeskemaet. Her er indsættelsen af et ’andet’ eller ’ved 

ikke’ svar en mulighed. Dette er desværre ikke altid den mulighed, som leder til den bedste 

løsning, da respondenter har en tendens til ikke at anvende den svarmulighed (Krosnick, 

2018b). 

Det er også en god idé at stille filtreringsspørgsmål, således at en respondent ikke skal besvare 

spørgsmål som ikke er relevante for dem, et eksempel på dette kunne være at spørge om en 

person ryger cigaretter, hvis ja, hvor længe har personen røget (Krosnick, 2018b). Dette er 

vigtigt da overflødige spørgsmål kan irritere respondenten, hvilket man bør undgå (Krosnick, 

2018a). 

I vores spørgeskema har vi primært anvendt lukkede spørgsmål som vi nemt kan lave 

databearbejdelse på, med nogle få åbne spørgsmål, når svarene var for personlige til at kunne 

blive sat i kasser af os. Desuden har vi udformet vores spørgeskema, så det er let og 
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overskueligt. De spørgsmål vi stiller i spørgeskemaet, indeholder informationer, som gør at 

spørgsmålet ikke kan misforstås. Dette kan man f.eks. se i spørgsmålet; “Tror du at der kunne 

findes en digital løsning på dagligdagens udfordringer?”, her benytter vi ‘digital løsning’, for 

at specificere at vi ikke er interesserede i løsninger der ikke foregår digitalt.  

Efter en undersøgelse er foretaget, skal validiteten af spørgeskemaet bedømmes, ligesom med 

ens kilder (Johansen, K.R. (2018). I vores undersøgelse har vi modtaget 86 tilbagemeldinger, efter 

vi sendte det ud på facebook. Dette kan ikke betragtes som en repræsentativ undersøgelse, men 

vi har stadig valgt at bruge vores spørgeskema til at antage om der var interesse for en 

applikation. Vores population i denne undersøgelse er ikke dækkende til at kunne sige noget 

generelt om problemet. Målingsvaliditeten i vores spørgeskema afhænger af, om der er blevet 

stillet et spørgsmål, der er ledende eller om det er de “rigtige spørgsmål”, som bliver stillet 

angående emnet (Johansen, K.R. (2018).  

Vi har nu redegjort for brugen af spørgeskema, og hvordan det udformes i praksis. Vil vi nu 

redegøre for den agile metode, som vi har brugt som overordnet projekt håndterings metode.  

Agile metode 

 

Figur 8 af agil metode - Vandfaldsmetoden vs Agile metoden - (Somal.S, 2021) 

I projekt håndterings regi findes der flere måder at gennemfører et projekt på. Der findes 

vandfaldsmodellen, som er en projekt håndteringsplan, hvor der arbejdes ud fra en streng 
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struktur og mangel på manøvrerum.Vandfaldsmodellen er som figur 8 viser, når et projekt 

element er gennemført, så laves det næste og der er ingen afvigelse fra den udførelses 

rækkefølge (Hidalgo, E.S., 2019) Denne måde at håndtere et projekt på kan være dyr og giver 

ikke mulighed for afvigelser, når man arbejder med den. Hvis man i stedet anvender den agile 

project håndterings metode, som stammer fra softwareudvikling, så giver den mulighed for at 

prioritere opgaverne og der er plads til forandringer i projektet og på den måde mindsker man 

risikoen, i forbindelse med forandringer i et projekts retning (Hidalgo, E.S., 2019). 

Den agile projekthåndtering er alsidig, selvom flere har kritiseret anvendelsen af den, fordi den 

er utilstrækkeligt behandlet i teorien omkring den. Manglen af det har affødt kritik, grundet 

manglende fokus på software arkitektur i små hold men ikke store projekter (Hidalgo, E.S., 

2019). Når man bruger den agile projekt håndterings metode, er der forskellige praksisser: 1) 

brugen af en projektvision, altså hvad skal projektet ende med at resultere i og hvordan kommer 

vi derhen. 2) simpel kommunikation og processor om, hvilke værktøjer der bruges til 

kommunikation, skal der bruges og hvilke processorer skal bruges under designet. 3) iterativ 

planlægning, hvordan skal produktet testes og vedligholdes. 4) udvikle aktiviteter via selv-

håndtering og rettet teams og 5) jævnligt angive projektplan og opdaterer aktiviteter. Denne 

måde at udtænke projekthåndtering har bragt metoden til andre områder end softwareudvikling, 

hvor den har været brugt igennem længere tid. Selvom kritikken over for denne metode er til 

stede, så bliver den samtidig i flere peer-reviewed artikler, anerkendt for de muligheder der er 

i metoden. Metoden kan optimere den operative kapacitet i et projektteam, ved at overholde en 

kort udviklingsfase i et projekt. Det er en af de fordele der får flere virksomheder og 

interesseorganisationer til at implementere denne metode i deres projektarbejde (Hidalgo, E.S., 

2019). 

Vi anvendte metoden, til at gå fra en idé til et design. Det gør vi med denne metode, som gav 

os friheden til ændringer, på baggrund af feedback fra interview, som vi foretog i løbet af vores 

udviklingsfase. Selve udviklingsprocessen i denne model, giver os, muligheden for at ændre 

designet efter tilbagemelding fra brugerne og vil gøre brug af deres feedback til et nyt design, 

som vi også fremhæver i vores design thinking afsnit. 

I vores næste afsnit vil vi gøre rede for hvad prototyping er og hvordan vores prototype er 

blevet til ud fra teoretiske betragtninger.  
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Prototyping 

Prototype er et begreb, som dækker over det at lave forskellig test versioner af et potentielt 

produkt. Formålet er at muliggøre kvalitative vurderinger i den tiltænkte anvendelsessituation. 

Fremgangsmåden vil derfor ofte anvendes i en iterativ proces, hvor man gradvist udvikler, 

afprøver, og vurderer produktet lidt efter lidt, indtil man har det endelige resultat (Houde & 

Hill, 1997). 

Prototyper kan differentieres vha. prototypens fidelity, som definerer hvilken type prototype 

man snakker om. Fidelity beskriver i hvilken grad produktet er færdigt. Ifølge Houde & Hill 

(1997) så er prototyper med lav fidelity ofte kun er på papir såsom mock-ups eller digitale 

prototyper som f.eks. wireframes. Prototyper med lav fidelity udføres på et tidligt stadie af 

designprocessen for at eksperimentere eller bekræfte, at produktets koncept er korrekt. Er 

prototypen af høj fidelity, så er designet tæt på færdigt, og har en stor grad af funktionalitet 

(Houde & Hill, 1997). Fordelen ved høj fidelity er, at man ikke kun tester funktionaliteten, men 

også de grafiske elementer der tilhører produktet. Det giver mulighed for at teste alle aktuelle 

hypoteser og få mere detaljerede konklusioner om det bestemte produkt pga. prototypernes 

høje nøjagtighed. Ved wireframes er det mange gange tvivlsomt om der er tale om lav- eller 

høj fidelity, fordi værktøjets muligheder og anvendelser, samt det grafiske udseende, kan 

misforstås især af ikke-designere. Det er derfor ikke sikkert, at et wireframe er lav fidelity og 

en mock-up er høj fidelity. (Houde & Hill, 1997) Generelt snakker man kun om udtrykket 

fidelity, men der er et andet udtryk som bruges i sammenhæng med fidelity og det er resolution. 

Resolution betyder i denne fortolkning ‘mængde af detaljer’, og således i hvilken grad 

prototypen ligner et endeligt produkt. Hvis resolutionen er lav, ligner prototypen ikke et færdigt 

produkt og hvis den er høj, vil den kunne forveksles med et reelt produkt.  (Houde & Hill, 

1997).  
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Nedenunder kan ses en præsentation af prototypen bevægelse fra tidlig stadie til færdigt design. 

 

Figur 9 prototyping. Vores visualisering af Houde & Hill’s forklaring af prototyper (Houde & Hill, 1997) 

Hovedformålet med design er at sikre, at produktet eller ydelsen lever op til kundens eller 

brugerens krav. Denne udviklingsproces er naturligvis meget afgørende, og den bør i sig selv 

strømlines for et godt feedback-loop og testes, før den afsluttes (Houde & Hill, 1997).  

Under denne udviklingsproces findes der mange designteknikker til at lave prototyper som 

bruges til at repræsentere design ideer tidligt i udviklingsprocessen. Disse teknikker er med til 

at give interessenter mulighed for at evaluere og kommentere på detaljerne i designet og se, i 

hvilket omfang det opfylder interessenternes behov (Houde & Hill, 1997).  

Skitser dominerer de tidlige idéstadier, og er derfor hjælpsomme til at brainstorme ideer. En af 

de største fordele ved at tegne er, at det er intuitivt og giver mulighed for hurtigt at udtrykke 

ideer og involvere andre i at skabe brugeroplevelsen. Uanset om man tegner simpelt eller noget 

abstrakt på en tavle eller papir, er det vigtigt, at ens kunder og teammedlemmer forstår det 



34 

grundlæggende koncept for brugeroplevelsen, så de kan evaluere ideen/konceptet ordentligt 

(Houde & Hill, 1997).  

Wireframe er et grundlæggende visualiseringsværktøj til at foreslå strukturen af et sidelayout, 

såvel som forholdet mellem dets sider. Wireframes fremgangsmåde er at fange alle ens 

beslutninger, hvor informationsdesign, interfacedesign og navigationsdesign mødes i et visuelt 

sidelayout (Garrett, 2011). Wireframes udseende kan være alt lige fra kasser og linjer skitseret 

på et blankt lærred, til kreationer på skærmen, der har et mere poleret udseende (lav til høj 

resolution) (Houde & Hill, 1997). 

I vores projekt har vi lavet 3 forskellige prototyper. Den første prototype vi lavede, var et 

simpelt papir mock-up, der blev anvendt i forbindelse med idegenereringsfasen. Derudover 

lavede vi tre digitale wireframes med værktøjet Figma (figma.com). De to første blev anvendt 

til at specificere, hvilke af vores ideer vi skulle arbejde videre med. Den sidste prototype, som 

også var et wireframe, blev anvendt til at visualisere vores idé til en applikation, samt til at 

evaluere, hvordan denne kunne gøres bedre.  

I dette afsnit, har vi gennemgået de vigtigste elementer ved prototyper og teorien som ligger til 

grund for metoden, samt vores brug af metoden gennem vores designproces. I næste afsnit 

kommer vores analyse omkring vores design.  

Analyse: 

Mockup 

I starten af projektet lavede vi et mock-up. Vi lavede det på papir for at spare tid og ressourcer, 

da vi gerne ville generere noget visuelt så hurtigt som muligt. Det var også en mulighed for os, 

til at starte på en fælles idegenerering og internt kommunikere omkring ideen. 
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Figur 10 vores mock up 

  

Selve mock-uppet viste et simpelt rum, med forskellige elementer, såsom en seng eller 

opgavebobler, på forskelligt farvet papir. Årsagen var at, hvis vi skulle vise den til andre, kunne 

vi rykke rundt på ting, og tilføje, samt nemt fjerne elementerne, for at illustrere visionen. Det 

forskelligt farvede papir gjorde det nemt at identificere de forskellige elementer, når vi skulle 

bruge dem. Rodet vi viste i mock-uppet var klippet ud fra et postkort, da det var mere visuelt 

end hvis vi selv skulle tegne det. 

Mock-uppets design, var inspireret af forskellige spil, som vi selv har spillet. Selve spillet vi 

designede, trak på inspiration fra Habitica (habitica.com), som er et forsøg på at skabe gode 

vaner gennem gamification. Little big city (little-big-city.en.uptodown.com/), der modsat vores 

handler om at bygge en by og til dels Zombies, Run! (zombiesrungame.com), det er en blanding 

af et spil, en løbeapp og et audio drama. I denne iteration handler det om måden vi ville have, 

at man bygger det virtuelle hjem, efterhånden som man kommer længere hen i spillet. De quest 

markers vi lavede, er inspireret af World of Warcraft (worldofwarcraft.com), Runescape 

(runescape.com) og diverse andre RPG-spil. Quest markers handler i vores spil om, at gøre 

hver opgave i hjemmet til en opgave, der skal udføres i spillet. 

Selve indretningen er inspireret af The Sims (ea.com/da-dk/games/the-sims), Habbo 

hotel(habbo.com) og til dels Netstationen (netstationen.dk), i det vi har elementer af at man 

kan indrette sit hjem som man selv vil. 
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Mock-uppet var meget simpelt lavet, og det var hovedsageligt lavet for, at vi internt i gruppen 

kunne frem til en fælles idé. Det kunne vi ikke og endte derfor med at lave to wireframes, som 

visualiserede de ideer vi fandt frem til, var bedst.  

Spørgeskema analyse 

Da vi lavede vores spørgeskema, var det for at bekræfte vores teori om at der var et behov for 

et hjælpemiddel til at holde orden i ens hjem. Derfor har vi prøvet at holde spørgeskemaet 

relativt simpelt, og så vidt muligt taget udgangspunkt i multiple choice spørgsmål, så vi kan 

lave statistik over resultaterne bagefter. 

Vi valgte at lukke spørgeskemaet den 30. april, da der ikke kom nye svar ind, og vi ville i gang 

med at analysere på svarene.  

Når vi kigger på kategoriseringsspørgsmålene omkring køn, alder, uddannelse og hvorvidt de 

bor alene, så kan vi se at 2/3 af respondenterne er kvinder og at 2/3 bor sammen med andre. 

Alderen varierer meget, men de fleste ligger et sted mellem 20 og 35.  

Når vi ser på spørgsmålene om, hvorvidt respondenterne har et behov for hjælp til at holde rent 

i deres hjem. Ved spørgsmålet ”det er svært at holde mit hjem rent” er der 40 personer, som 

har svaret 4 eller 5 på en skala fra 1-5, det vil sige delvist enig eller helt enig, altså 46,5% hvis 

man afrunder. Det vil sige lige under halvdelen har det problem vi gerne vil takle i vores 

projekt. 

Efter vi havde kigget på de indledende tal som beskrevet ovenfor, overvejede vi om behovet 

var større i en specifik målgruppe. Vi startede projektet uden en fastsat målgruppe, da vi var 

interesserede i at undersøge om det er alle aldre, der kunne have et behov for en teknologisk 

løsning, til at hjælpe med, at holde orden i deres hjem. Vi kan se, at hvis vi fjerner svarene fra 

dem der er uden for vores definition på unge, mellem 18 og 35 år, så har vi 62 svar tilbage, 

hvor 34 har svaret 4 eller 5 på skalaen, hvilket er ca. 54,8% af respondenterne. Selvom det ikke 

virker så forskelligt fra de 46,5%, så kan vi se at 16 ud af de 24 svar vi har fjernet, har svaret 1 

eller 2, altså helt uenig eller delvist uenig til spørgsmålet om hvorvidt de har svært ved at holde 

deres hjem rent. Vi besluttede os derfor at fortsætte projektet med denne målgruppe. Derfor 

bliver resten af denne analyse lavet på baggrund af de svar der er kommet fra folk mellem 18 

og 35. 
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Vi har nu 23 mænd, og 38 kvinder tilbage i undersøgelsen, hvor den sidste person er non-binær. 

Det vil sige ca. 60% kvinder og ca. 38% mænd, så kvinder udgør størstedelen af vores 

respondenter. 

Vi har valgt kun at fokusere på de respondenter, som har svaret delvist enig eller helt enig, i 

forhold til hvorvidt de har svært ved at holde rent i deres hjem. Det gør vi fordi disse to svar 

indikerer at der kan være et behov for hjælpemidler, som er det vi vil designe.  

Efter filtrering er der er flere mænd, som bor alene, ca. 55%, mens der er flest kvinder, der bor 

sammen med andre, det er ca. 54%. Mændene er ligeligt fordelt mellem dem der bor alene, der 

er 6, og dem, der bor sammen med andre, hvor der er 5. Vi kan derfor ikke sige hvor meget det 

hjælper dem at bo sammen med andre eller alene i forhold til at holde rent. 

Hos de kvinderne der rent faktisk har et problem, er der større forskel på tallene. Ud af 12 

kvinder der bor alene, er der kun 4 der har svært ved det, men ud af de 26 der bor sammen med 

andre, er der 18 der har det svært med at holde rent. 

Det fortæller os, at det kan være sværere at holde et hjem rent, når man bor sammen med andre, 

højst sandsynligt fordi man ikke er alene om at skulle tage ansvar for rengøring og generel 

orden. Den konkrete årsag er ikke noget vi kan sige med sikkerhed, da vi ikke spurgte om det 

i spørgeskemaet, og vi har ikke mulighed for at undersøge det nærmere. Vi vælger dog at 

undersøge det i forbindelse med vores fremtidige designforslag. 

Til sidst kan vi se at da vi stillede spørgsmålet om, hvorvidt vores respondenter tror at der 

findes en digital løsning på dagligdagens udfordringer, så er det over halvdelen der har sagt ja, 

både hvis man kigger på alle respondenter under 35 år, og hvis man kun kigger på dem der har 

sagt at de har et problem med at holde rent i deres hjem. 

Vi stillede flere spørgsmål i vores spørgeskema, men efter at have analyseret resultatet for de 

andre spørgsmål, så er der ikke nogen af dem hvor der er mere end 50% der har set det som et 

problem, så vi har valgt ikke at tage det op i denne opgave, da det ikke er punkter vi kommer 

til at arbejde aktivt videre med i denne opgave. 

Alt i alt må vi konkludere at selvom det ikke er alle unge mellem 18 og 35 der har en udfordring 

med at holde deres hjem rent, så er der en stor nok gruppe til at det giver mening for os at 

arbejde videre med denne målgruppe.  
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De første designs 

Præsentation af første design 

Vi lavede to forskellige designs, for at finde ud af, hvilket af de to som der var størst interesse 

for. De to designs vi lavede, var meget forskellige. Det ene er baseret på maskinlæring, med 

udgangspunkt i det vi kalder for ‘Clean’ og det andet er ‘virtuelt rum’. Ideen med de to 

wireframes var at finde ud af hvilket koncept vi skulle arbejde videre med, på baggrund af den 

respons vi fik fra vores første interviewrunde. 

I ‘Clean’, var visionen at lave noget, der bunder i virkeligheden, så det er sværere at snyde og 

så det er nemmere at se, at man rent faktisk har ryddet op, hvilket vi håber kan hjælpe med 

motivationen. ‘Clean’ havde en lav fidelity, da den var langt fra et færdigt design, men dens 

resolution er relativ høj, da den grafisk godt kunne repræsentere et forholdsvist færdigt produkt. 

Et eksempel på det kunne være, at der var farver på dette design.   

 

 

Figur 11 bilag 12. første design 
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Figur 12 bilag 12 første design side 2 

Det første brugeren ser er den klassiske forside hvor der er mulighed for at registrere sig og for 

at logge ind.  Når en bruger er logget ind, vil de se applikationens hovedmenu. Vi valgte at 

kalde applikationen Clean til at starte med, for at have et navn til applikationen, som har 

forbindelse til oprydning. Vi valgte at gøre den første udgave relativ simpel, da det var ideen 

og ikke layoutet som var vigtigt, da vi skulle præsentere den for vores interviewpersoner. 

Hvis brugeren vælger knappen ‘ANALYSE’, leder den til den del af applikationen, hvor man 

kan tage et billede af den del af sit hjem, som man gerne vil rydde op. Vi har illustreret det med 

at billede af et rodet bord. Når man har taget billedet, analysere den underliggende algoritme 

det og finder de ting som skal ryddes op, hvilket så bliver lagt under kategorien quests. Man 

tilgår disse fra knappen ‘QUEST’ i hovedmenuen. Quests har alle de opgaver som man har fået 

tildelt fra de billeder, man har taget. Quests fungerer som en liste, hvor man selv kan bestemme, 

hvilken opgave man vil løse. Når man har ryddet op og derfor har løst en opgave, tager man et 

nyt billede, og hvis applikationen identificerer, at du f.eks. har ryddet op på bordet, så får man 

nogle points, som man kan gøre brug af. Hvordan brugeren skal anvende point og hvor mange 
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point man skal have pr. opgave, havde vi ikke taget stilling til på daværende tidspunkt, men det 

gjorde vi i den næste iteration af designet.  

Selvom vi ikke gik op i udseendet på denne version, specielt fordi det er kamerafunktionen, 

der er det vigtige i forhold til visionen, så har vi stadig holdt det så symmetrisk som muligt, og 

med nogle nedtonede farver, der ikke forstyrrer øjet. Vi anvendte navnet quest for at holde fast 

i nogle spil terminologier, så vi kan få den til at virke mere attraktiv når man skal bruge den. 

Hvis vi ser på ‘virtuelt rum’, så var visionen at lave et spil baseret på at rydde op og gøre rent, 

som kan hjælpe med at lære en at gøre det, og opbygge gode vaner, præcist som ideen i 

mockuppet. Så det er et spil omkring oprydning i stedet for en oprydningsapplikation, der har 

fokus på at være et spil. Ideen er at gøre det til noget sjovt, at skulle rydde op og holde rent. I 

vores første designs har ‘virtuelt rum’ haft en low fidelity og low resulotion, fordi der har været 

manglende detaljer, da det er vores første design. Bevægelsesmulighederne for brugeren var 

også begrænset og vores design var ikke præget af et særligt farvevalg. 

 

 

Figur 13 bilag 13. første design 
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Figur 14 bilag 13 første design 

I denne version, starter man med et rum, hvor der er en opgave. I wireframet er opgaven 

markeret med en blå prik. Dette kunne også have været et spørgsmålstegn eller lign. Når man 

klikker på den, kan man se opgaven og hvor lang tid den tager. Når man er færdig med en 

opgave, får man nogle point, som man kan bruge på at købe ting til rummet. På den måde vil 

man stille og roligt kunne opbygge sit eget personlige rum, efterhånden som man optjener 

point. Når der kommer flere genstande i rummet, vil der også opstå flere opgaver at løse, da de 

er koblet sammen. Man kan f.eks. ikke gå ud med skraldet, hvis man ikke har en skraldespand. 

Gamification 

I dette afsnit vil vi analysere ‘Clean’ for at forstå hvilke spilelementer vi indirekte har anvendt 

i ‘Clean’.  

Applikationens formål er at gamificere den almindelige hverdagsaktivitet, rengøring. Til det 

formål anvender vi ydre motivation til at lære brugerne rengøring, som det faglige indhold. 

Ydre motivation er godt til at kickstarte en adfærdsændring. Når vi benytter ydre motivation i 

vores design, så mener vi at vores applikation, er præget mest af de tre mindst autonome 

motivationer i Deci & Ryan motivationsmodel. Der kan vi identificere flere scenarier, hvor en 

bruger anvender vores applikation. De tre motivationer ligger grundlag for, hvorfor brugerne 
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muligvis vil vælge vores design. De vil enten anvende vores applikation for at tilfredsstille en 

ekstern efterspørgsel, eller for at afhjælpe lysten og undgå skam. Den sidste motivation, 

involvere at brugeren selv adoptere adfærden fordi de identificerer gavnlige effekter ved brug 

af vores applikation. 

For at lave en kobling mellem spil og indhold, så lavede vi to spilelementer for at gamificere 

rengøring. Samtidig anvender vi kameraet til at se vores indhold, som er den virkelige verden. 

I vores første design er der to spil elementer, ‘quest’ og ‘point’. Vi anvender quest som både 

en udfordring og som et mål til at etablere en læringskultur. Samtidigt håber vi, at det giver 

motivation til kedelige rengørings-aktiviteter. Derudover anvender vi point som et 

belønningssystem. Denne mekanisme findes i mange spil, som en ‘progress bar’, der visuelt 

repræsentere spillerens udvikling (Kjellow, 2019). Ud fra de syv motiver, der driver spilleren 

til at spille vores applikation, så vil vi antage, at det første design er præget af udfordring og 

adspredelse. Formålet med applikationen er udfordringen at rydde op. Dernæst adspredelse, da 

spilleren også bør finde et pusterum mellem spillet og udfordringen.   

Under arbejdet med disse to designs, har vi haft fokus på nogle simple spilelementer. I ‘virtuelt 

rum’, har vi fokuseret på at gøre applikationen interessant ved hjælp af muligheden for at 

designe ens eget hjem, og i ’Clean’, har vi fokuseret på at skabe en udfordring ved hjælp af 

quests, samt en kobling til virkeligheden for at hjælpe folk med at holde rent.  

Disse elementer er essensens i de to designs, og under interviewene vil vi stille spørgsmål der 

vil hjælpe os med at få vores informanters syn på visionerne. Dette gør vi for at finde ud af, 

hvilken af disse to visioner der bedst kan hjælpe informanterne med at holde deres hjem rent. 

Vi valgte at præsentere de to wireframes for vores interviewpersoner, for at få deres holdning 

til, hvilken, som vil hjælpe dem mest, med at holde rent i deres hjem. Derudfra besluttede vi 

hvilken idé vi arbejdede videre med. Analysen af disse er det næste vi vil gennemgå. 

Analyse af første interviewrunde 

Vi valgte at udføre en række interviews, som skulle hjælpe os med at vurderer, hvilken af de 

to løsninger som de interviewede fandt mest brugbar. Derudover spurgte vi ind til om de havde 

problemer med oprydning i hjemmet. Vi udførte 5 interviews, hvor alle deltagere var inden for 

aldersgruppen 18-35, hvilket var inden for vores valgte målgrupper. Før vi går i gang med 

analysen, vil vi først reflektere over interviewene og omkring de ting vi kunne have gjort bedre. 
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Refleksioner over interviews i interviewrunde 1: 

Oprindeligt havde vi en hypotese om, at problemerne med oprydning forekom hyppigere ved 

personer med forskellige psykiske diagnoser. Derfor brugte vi også lang tid tidligt i projektet 

på at forsøge at komme i kontakt med disse. Dette viste sig desværre at være så svært, at vi 

grundet de tidsrestriktioner vi arbejder under, valgte at droppe arbejdet med denne hypotese og 

i stedet valgte vi at fokusere på unge mennesker generelt. Vi endte derfor ud med at interviewe 

familie, venner og bekendte, da de var let tilgængelige for os. Dette valg betyder derfor også, 

at der kan være en form for bias, i de interviewedes svar, men vi vurderer samtidigt også, at 

svarene er repræsentative for deres holdninger, og at de personlige forhold ikke har haft en 

nævneværdig indflydelse på dette. Valget af interviewpersoner betød derfor også, at vi blev 

nødt til at foretage interviews, hver for sig. Derfor er der også meget stor forskel på udførelsen 

af de forskellige interviews, hvor nogle følger interviewguiden (bilag 1) fra a til b, mens andre 

opererer mere som en dialog. En anden ting, som forekommer er, at der i nogle interviews, 

bliver snakket mere af personen som interviewer end i de andre interviews.  

Vi vil nu fortsætte til den reelle analyse af interviewene, hvor det første forskningsspørgsmål, 

som vil blive besvaret, er omkring unges problemer med oprydning i hverdagen. 

Har unge problemer med at rydde op i deres hverdag? 

For at klarlægge om de unger personer vi interviewede, har problemer med at få ryddet op i 

hverdagen, valgte vi at stille dem spørgsmålet ’Har du problemer med at holde styr på dit hjem 

i hverdagen?’. Hertil svarer fire ud af de fem informanter at de har problemer, mens den sidste 

svarer at han ikke har problemer med oprydning i hverdagen. Blandt informanterne kan vi se, 

at det er forskellige årsager, der gør det svært for dem at holde deres hjem rent. Vi ser at N 

svarer:  

”Det er ikke lige den slags, men altså primært er det jo mere at man ikke har så meget tid til 

det, altså tiden flyver ret hurtigt når, når man normalt skal på arbejde og så hjem og så alt det 

der (Bilag 3)” 

Et andet svar på samme spørgsmål er fra F som svarer:  

”Jeg er dårlig til at tage mig sammen til at gøre ting medmindre der kommer nogen og skal se 

det, for hvis det kun er mig selv, så er jeg lidt ligeglad og så bliver sådan lidt, så bliver det 

også meget overvældende til sidst de der er mange ting lige pludselig på listen over ting jeg 

gerne vil have ordnet og så ender jeg med ikke at gøre noget som helst (Bilag 4)”.  
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N svarer at manglende tid er årsagen til oprydningsproblemer, hvorimod F svarer at problemet 

for hende er manglende overskud. Vi ser også at K, der er den eneste respondent uden 

ordensproblemer, har en løsning på rodet i hverdagen ved at anvende såkaldte ’gem-rodet-væk 

skabe’ (Bilag 5). 

Vi vil nu fortsætte vores analyse og analysere svarene på de næste forskningsspørgsmål som 

er relateret til vores løsningsforslag og deres oplevelser af disse. 

Hvilken løsning foretrækker de interviewede? 

Vores interview blev indledt med de foregående spørgsmål omkring oprydningsproblemer, og 

blev fortsat med en situation hvor informanterne fik lov til at opleve og anvende vores 

løsningsforslag, som wireframes. Vi havde medbragt to wireframes, som hver viste de to ideer. 

Den første idé vi fremviste, var ‘Clean’ (bilag 12). Denne idé bliver i interviewene generelt 

refereret til som ’machine learning’ af projektgruppens medlemmer under interviewet, hvilket 

vi gør for at kunne skelne mellem de to løsningsforslag. Den anden var ‘Virtuelt rum’, denne 

bliver refereret til som ’virtuelt hjem’ under interviewene. Efter fremvisningen spurgte vi ind 

til deres oplevelser af ideerne, om de ville anvende dem og om de ville kunne være behjælpelige 

med oprydningsopgaver i hverdagen. Disse spørgsmål var vigtige, da den primære årsag til 

interviewene var at få feedback omkring de to løsningers design, samt hvilken idé som de 

adspurgte synes bedst om, da vi skulle vælge en idé at arbejde videre med.  

Ideen vi valgte at arbejde videre med, var maskinlærings ideen, da det var denne, der havde 

den bedste respons blandt de adspurgte. Alle informanterne taler positivt omkring ideen og at 

den for de fleste er nem at forstå formålet med, samt hvordan den skal hjælpe dem i hverdagen, 

f.eks. svarer 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 “ (Bilag 5). Vi ser også at F kan se potentialet for forøget motivation til oprydning 

ved at anvende applikationen, da der er et potentiale for at brugeren kan se, hvordan ens hjem 

tidligere har set ud inden det blev rodet. Flere af de adspurgte siger, at ‘Clean’ giver dem et 

andet syn på hvordan deres hjem ser ud, f.eks. siger A: ”Fordi altså, det der med at man måske 

kan se at man, hvordan det så ser ud, ja det ved jeg ikke, altså man får sådan et andet billede 

end hvis man bare går rundt og kigger på det (Bilag 6)”, og K som siger  

” (…) Men jeg kan godt se, at når jeg får gæster over til middag eller lignende en hverdag efter 

arbejde, kan jeg være træt bagefter og det kunne være behjælpeligt hvis jeg kunne tage et 
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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 (Bilag 5)”. 

Begge personer svarer at applikationen kan hjælpe dem med at se deres hjem i et andet lys end 

de ellers måtte gøre. Det kunne sagtens lede tankerne hen imod postfænomologions 

relationstyper, særligt den forstærkede virkelighedsrelation. 

Når vi derimod ser på responsen på ideen omkring det virtuelle hjem, er feedbacken generelt 

mindre positiv, og i de fleste tilfælde har informanterne svært ved at se formålet med ideen. 

Bl.a. ser vi at K og N forholder sig meget kritisk til ideen, hvortil K beskriver ideen således:  

”Som voksen person, synes jeg 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 (Bilag 5)”. 

Det er dog ikke alle som kun ser det negativt, bl.a. siger A og F at de godt kan se potentialet i 

den, hvor A nævner at det muligvis kan anvendes til opdragelse af børn, hvilket er en pointe 

som K også pointerer. K er dog også lettere skeptisk omkring effekten af dette og siger følgende 

omkring det: ”Det kan måske virke som et manipulativt virkemiddel i opdragelsen af børn, men 

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

på samme påvirkning gennem børne-tv (Bilag 5)”, hvorefter han pointerer, at succesen ved 

dette kræver forældrenes interesse i spillet. K pointerer også, at spillet er meget ensidigt og at 

spiller inddragelsen i beslutningsprocessen er meget ekskluderende. En pointe som flere af 

informanterne har omkring det virtuelle hjem, er at man for nemt kan ’snyde’ og at man 

formentlig ikke vil få til hensigt at rydde op i sit eget hjem, blot fordi man spiller et spil, hvor 

oprydning er spillets agenda. 
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For kort at opsummere feedbacken fra hver af de interviewede har vi her en tabel der viser 

deres holdning og deres foretrukne valg. 

JF* JF, er mest interesseret i ‘Clean’ løsningen. 

K K foretrækker ‘Clean’ løsningen og ser intet formål ved det virtuelle hjem 

F F syntes ‘Clean’ applikationen er det bedste hjælpemiddel, men kan se potentialet til en 

sjovere brugeroplevelse ved det virtuelle hjem. 

A A kan se forskellige potentialer i de to løsninger, men foretrækker ‘Clean’ løsningen. 

N N forholder sig meget kritisk omkring hele ideen med hjælp til oprydning via en 

applikation, og udtaler følgende omkring det: ” (…) altså, det er jo bare en ekstra måde 

at smide mere oven i det du ovenikøbet skal (…). Altså, det kan godt være du tager 

initiativet til, at få det startet, men hvorfor så ikke bare gøre det fra starten af (Bilag 3)”, 

Foregående citat refererer til ‘Clean’ løsningen, men holdningen er konsistent i hele 

interviewet.  Han foretrækker dog ‘Clean’ løsningen.  

(Tabel 1 - Opsummering af informanter i første interviewrundes holdninger) 

Ud fra feedbacken valgte vi at arbejde videre med ideen om ‘Clean’ og stoppede arbejdet med 

det virtuelle hjem. I det følgende vil vi pointere de designvalg vi træffer på baggrund af vores 

interviews.  

Hvilke designløsninger og forbedringer kunne vi finde i vores interviews? 

Vi anerkendte hurtigt, at vores oprindelige design af ’Clean’ applikationen ikke var optimal og 

vi besluttede os for at se, hvilken feedback vores interview informanter havde til forbedringer 

og hvad de ikke mente var intuitivt omkring designet. 

Alle vores interviewpersoner sagde at designet af selve ideen og dens virke var let og intuitivt. 

Det betød at vi kunne se bort fra at skulle gentænke applikationens essens, og kunne se på 

forbedringerne af de elementer, der skal skabe interessen for applikationen. Det er også et punkt 

som særligt F pointerer med følgende ord: ” (…) men jeg er også god til at bruge en app i 2 

uger og så glemme alt om, at den eksisterer igen (Bilag 4)”. En ting vi anså som værende 

essentielt for dette var at videreudvikle på det pointsystem vi havde valgt at inkludere i det 

oprindelige design, da dette var en ting, som flere informanter kunne se et potentiale i. Vi så 

dog også forskellige ideer til hvad det skulle give, N nævner at der skal være et initiativ i den 
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virkelige verden, før han føler sig engageret til at rydde op med appen. K foreslår at man kan 

inkludere forskellige emblemer som gevinst, da han har set dette i andre applikationer. Disse 

forslag til ændringer er noget vi vælger at arbejde videre med, hvor N’s ønske om gevinst bliver 

til en butik i applikationen. K’s forslag om emblemer bliver til et præstationssystem, hvor 

brugerne kan løse forskellige opgaver over tid. Begge disse inklusioner har potentialet til at 

kunne opfylde F’s ønske om noget som skaber interesse i kontinuerlig brug af applikationen.  

Et andet element som bliver nævnt af A, er inklusionen af notifikationer, der skal hjælpe 

brugeren med at huske at anvende applikationen. Inklusionen af dette kan også have negative 

effekter, men vi vurderer, at det næppe vil være problematisk, da afhængighed af vores løsning 

formentlig vil skabe et positivt aftryk i brugerens liv (Christensen et al. 2020).  

Et element som kunne forbedres, er muligheden for at kunne se hvordan en brugers hjem 

tidligere har set ud, således at brugeren kan se sit hjem når det er rent, og selv se at man måske 

har et behov for at gøre rent, F nævner at det vil være en motivationsfaktor for hende. Dette 

leder til vores valg om at inkludere muligheden for at se tidligere løste opgaver i systemet. En 

ting som vi også bliver opmærksom på, som værende interessant for applikationen er K, som i 

forbindelse med det virtuelle hjem siger: ” (…) 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 (Bilag 5)”. Denne udtalelse leder os på sporet af flere 

måder som skrald kan fortolkes og flere potentielle opgaver som ‘Clean’ applikationen kan 

anvendes til, derfor vælger vi også at inkluderer en situation hvor det bliver vist at applikationen 

kan skelne mellem skrald og flasker som skal pantes. En problemstilling som vi desværre ikke 

får klart besvaret via vores interviews er hvordan vi bedst anvender pointsystemet, vi vælger 

derfor at lave en butik i vores anden iteration, med to ideer til anvendelse af pointsystemet, som 

vi der vil få feedback omkring. 

Vi har nu analyseret indholdet af redegjort for vores design og analyseret vores interviews ud 

fra dette kom vi frem til denne delkonklusion. 

Delkonklusion 

Vi antager at der er en udfordring blandt unge når det kommer til rengøring og oprydning, på 

baggrund af vores analyse af vores spørgeskema, samt de interviews vi foretog.  

Selvom de to designs vi lavede, var simple, så gav vores interviews noget at arbejde videre 

med. Det gav os et svar på, hvilken idé vi skulle arbejde videre med, samt nogle gode ideer til 
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hvordan vi kunne forbedre designet. Vi nåede frem til at arbejde videre med ‘Clean’, som 

bruger ‘Augmented Reality’ og maskinlæring til at skabe engagement for oprydningen. Vi 

vurderer at kameraet giver en forstærket virkelighedsrelation. Hvilket betyder, at teknologien 

tilfører et ekstra lag (‘Augmented Reality’) til virkeligheden, som forstærkes. 

Vi har her analyseret, hvordan vi anvender de fem stadier af design thinking i vores process. 

Vi vil derefter fremhæve vores design to analyse med udgangspunkt i design thinking. 

Andet design - CleanDays 

Præsentation af design 

Som nævnt i forrige afsnit, så er vi i gået videre med at arbejde på ‘Clean’. Vi starter med, at 

man kan registrere sig som bruger, eller logge ind, da en bruger gør det muligt for os at bruge 

funktioner som rangliste, for at gøre applikationen mere engagerende. 

Når man er logget ind på applikationen, er det første man ser 

hovedmenuen. Her er en række funktioner, som man kan vælge. 

‘Få opgaver’ er den samme som ‘ANALYSE’ i CleanDays, hvor man 

tager et billede af sit rum, og den derefter analyserer billedet og 

fortæller dig hvad der skal ryddes op. Vi holdt fast i denne funktion, 

da det var en motivationsfaktor for vores interviewpersoner, som 

beskrevet i forrige afsnit. Vi valgte at ændre navnet på knappen, for at 

gøre det tydeligere, hvad knappen gjorde.    

Løs opgaver giver en liste over de opgaver der skal løses, og 

opgaveliste giver en liste over mulige opgaver, og dem man allerede 

har udført. 

Butik er der hvor man kan bruge sine point. Her har vi givet mulighed 

for at få kuponer til virkelige butikker, f.eks. Saxo (saxo.com), da vi 

mente det ville give den største motivation til at fortsætte med at bruge applikationen, hvis det 

gav reelle præmier. Man kan også købe temaer, da det giver mulighed for at personliggøre sin 

applikation, da farvevalg kan være meget individuelle. 

Præstationer er noget man kan stræbe efter, og giver en spileffekt i, at man kan få fordele ved 

de forskellige præstationer, og det giver et formål, udover bare at rydde op. 

Figur 15 bilag 14, andet design 
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Til sidst har vi rangliste, som er der, hvor man kan måle sig med ens venner eller andre, som 

benytter applikationen. Det opfordrer til konkurrence, som også kan være motivator for at man 

fortsætter med at spille spillet. De ovenstående funktioner er alle nogle, der blev foreslået af 

interviewpersonerne fra de første design, som er blevet uddybet i forrige afsnit. I vores andet 

design, har vores applikation fået en højere fidelity, pga. flere bevægelse i applikationen, som 

f.eks. at kunne interagere med menuen. Brugeren har haft en større grad af frihed end tidligere. 

Samtidig er dens resolution steget pga. flere knapper som var ens og et udvalgt tema for 

applikationen. Den havde også fået flere vinduer end vores tidligere design, så der var mere at 

opleve for brugeren. 

Efter at have givet et overblik over hvordan applikationen ser ud, så vil vi gå ind i de teorier, 

som har været med til at forme vores design sammen med feedbacken fra de interviews vi 

foretog. Vi starter med at forklare hvordan design thinking har påvirket vores design. 

Vi har nu præsenteret vores design og vil nu redegøre for hvordan vi har anvendt gamification 

i ‘CleanDays’. 

Gamification 

Ud fra informanternes feedback besluttede vi at videreudvikle på point-delen i spillet, så et vist 

antal point udløser en økonomisk belønning. Det giver næring til brugerens motivation og 

holder engagementet højt. En anden ting vi implementerede, var en rangliste. Ranglisten er på 

mange måder en nødvendighed. Først giver det nogle spillere en konkurrencelyst, men også 

samhørighed, som knytter brugeren til et fællesskab på et dybere følelsesmæssigt plan. 

Derudover implementerede vi præstationer som er et spilelement, som giver god synergi med 

de andre spilelementer (opgaver, point, rangliste), og som gør, at spillet går op i en højere 

enhed. Udover at præstation giver spillere lysten til at prale med sine præstationer, så giver det 

også spilleren en helt basal måde at måle sine præstationer på, samt evaluere sin egen 

kompetence og fremdrift. Disse spilelementer tager udgangspunkt i, at applikationen også har 

en brugerprofil. På den måde føler brugeren sig mere engageret, når han former eller skaber et, 

‘andet jeg’ i spiluniverset. 

Ud fra indre- og ydre motivation, så anvender det andet design af applikationen stadig de 

samme ydre motivationer som i første design. Når vi kigger på de grundlæggende spilmotiver, 

så kan vi argumentere for, at vores andet design anvender fem ud af de syv spilmotiver. Det 

betyder at flere personer er mere villige tilat bruge vores applikation. De eneste motiver vores 

applikation ikke rammer er puls og fantasi. Dette skyldes at vores applikation ikke er adrenalin- 
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eller rollespils betonet. Brugerne vil især blive motiveret af spilmotiverne konkurrence og 

socialitet. Disse vil give brugeren en fællesskabsfølelse og konkurrencelyst, der forhåbentlig 

giver brugeren en større lyst og kompetence til at gøre rent, når de anvender applikationen.  

Vi har nu redegjort for gamification i ‘CleanDays’, og vil gå videre til at forklare, hvordan vi 

bruger flow.  

Flow 

Hvis vi kigger på flow i vores design, så mener vi at det kan hjælpe os med at skabe den 

motivation vi ønsker for vores brugere. Vi har i dette design inkorporeret nogle af de flow 

elementer som Csikszentmihalyi (1990) beskriver. Vi har fokuseret på at skabe tydelige mål 

og feedback ved at inkludere quests og pointsystemer da applikationens opgave er, at forvandle 

uoverskueligt rod til tydelige mål. 

Feedback er ikke kun noget vi forsøger at opnå igennem quests og pointsystemer, men også 

noget brugeren får igennem selve opgaveprocessen. Vores design er nemlig bygget op på en 

måde så brugeren har før og efter billeder umiddelbart efter en opgave er blevet fuldført. 

Ved at fokusere på ‘Augmented reality’, forkortet AR, hvor man kobler virkeligheden sammen 

med den digitale verden, skaber man følelsen af at blive bragt ind i en ny virkelighed.  

Desuden er målet med vores opgaveliste at skubbe brugeren til en højere præstation i 

applikationen, ved netop at give feedback samt tydelige mål og delmål. 

Som det sidste havde vi et ønske om at give brugeren en følelse af kontrol. Ikke bare over 

applikationen, men i særdeleshed over deres hjem. Denne følelse af kontrol har vi forsøgt at 

opnå på to måder. Dels ved at give brugeren et overblik, idet de tager billedet og algoritmen 

sorterer opgaverne. Dels ved billedet de får efterfølgende, idet det gør det tydeligt hvad man 

allerede kan. 

I det foregående afsnit redegjorde vi for flow i ‘CleanDays’ og fortsætter nu vores rapport med 

analysen af interviewene i anden interviewrunde. 
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Analyse af anden interviewrunde 

Efter vi havde lavet et wireframe af vores andet design, besluttede vi os for at sende det ud i 

test i forbindelse med tre interviews. To af disse blev foretaget som individuelle interviews og 

det sidste som et gruppeinterview. Formålet med disse interviews var at klarlægge hvordan det 

nye design blev modtaget af informanterne og hvordan indholdet i applikationen kunne 

forbedres. Vi ville også gerne finde ud af om økonomisk motivation, ville være en brugbar 

motivation og i så fald om de unge ville være mere tilbøjelige til at snyde. Da vores anden 

design løsning er opbygget omkring maskinlæring og ideen om at tage billeder af rod i sit eget 

hjem, ville vi også gerne vide hvordan de unge havde det med dette. Derudover ønskede vi 

også at finde ud af om applikationen ville gøre de unge mere opmærksomme på rodet i deres 

eget hjem. 

Særligt gruppeinterviewet viste sig at være en udfordring, da vi oprindeligt forventede at tre 

personer ville dukke op, men der var kun en enkelt som gjorde. Heldigvis var vi i stand til at 

rekruttere tre personer på dagen, hvilket gjorde at vi kunne afholde interviewet, forholdsvist 

som planlagt alligevel. Gruppeinterviewet var egentligt planlagt som et fokusgruppe interview, 

men pga. førnævnte omstændigheder er det ikke muligt for os at kalde det et rigtigt 

fokusgruppeinterview. 

I gruppeinterviewet deltog A, C, J og Pigen (navn er valgt af informanten selv), der alle er unge 

i aldersgruppen 20-25. De er desuden alle studerende på Roskilde universitetscenter. 

De to individuelle interviews er foretaget med K og F fra de tidligere interviews, som vi foretog 

i forbindelse med første interviewrunde. 

Transskriberingerne af interviewene kan findes i bilag 8-10. 

Hvordan opleves designet af de unge 

I forbindelse med vores interviews blev wireframet fremvist på en computerskærm. Oprindeligt 

ville vi, i forbindelse med gruppeinterviewet, havde anvendt smartphones til fremvisningen, da 

det ville have skabt en bedre simulation af en smartphone applikation, end vi kunne få ud af en 

computerskærm. Desværre var dette ikke muligt da der opstod tekniske problemer.  

Vi gennemgår først de ting omkring designet som informanterne var mindre begejstrede for og 

derefter vil vi se på de ting, som de syntes godt omkring. 
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En ting som vi ser alle i gruppeinterviewet nævne, er farvevalget på vores design. De er ikke 

specielt begejstrede for valget af det røde farvetema i en applikation, hvor rengøring er det 

overordnede emne. Vi ser bl.a. at A i interviewet siger følgende: 

”Rød som en basisfarve er ikke så god for mig, når jeg tænker på sådan en organisation eller 

organiserings applikation eller rengørings applikation, så tænker jeg sådan lidt ovre i den hvide 

eller lysegrønne farveagtigt, noget der gør sindet rent om man vil, det der er bare kritisk, jeg er 

stresset agtigt (Bilag 8)”.  

Denne påstand bliver understøttet af de andre informanter i gruppeinterviewet, der også nævner 

lyse farver, særligt hvid og grøn, da de farver ifølge informanterne er rare at se på. Vi ser også 

at der i gruppeinterviewet bliver lagt fokus på den skrifttype der bliver anvendt til 

applikationens hovedbanner. Her bliver det nævnt at skrifttypen minder personen om et spil. 

Dette virker det ikke til at personen synes er særligt hensigtsmæssigt i en applikation omkring 

rengøring. Omvendt har det i projektgruppen været intentionen at lave et produkt, som skulle 

havde spil elementer, der kunne gøre rengøring mere interessant, ved at gøre rengøring til det 

sekundære element, frem for det primære. Vi ser også at F bliver forvirret omkring det faktum 

at de to knapper ’løs opgaver’ og ’opgaveliste’, begge leder til ’opgavelisten’. I vores 

wireframe er der et profil billede oppe i hovedbanneret, samtidigt med, at vi har en knap i vores 

bundmenu, hvorfra man kan tilgå profil siden. Dette var en ting som bl.a. blev nævnt som 

værende forvirrende af A, som helt konkret siger:  

”I har et logo der, jeg tror det ligner Doctor Strange eller noget […] det minder om profil 

ikoner, men jeg synes også den midterste knap nederst minder om et profil ikon. Så jeg ville 

blive ret forvirret om, hvilket der var mit profil ikon (Bilag 8)”. 

En anden ting som bliver nævnt som værende negativ, er det krav til e-mail, som vi stiller i 

oprettelsesfasen af vores foreslåede program. Dette er K mindre positiv omkring og siger 

følgende omkring det: 

 ”Hvad skal i bruge e-mailadressen til når man opretter sig? Det har børn ikke. Det har 

ændre borgere ikke. Det er faktisk ikke alle der har en mailadresse. Borgere der har svært ved 

bare at overskue hverdagen, har ofte ikke en e-mail, eller i hvert fald ikke styr på den (Bilag 

9)” 

Denne pointe er selvfølgelig vigtig at se på, men i takt med at vi lever i et samfund, hvor der 

er en konstant digitaliseringsproces, har flere ældre fået adgang til internettet 
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(Digitaliseringsstyrelsen, 2022). Derudover er hverken børn eller ældre end del af målgruppen 

for dette projekt og derfor er deres påståede manglende e-mail adresser heller ikke 

nødvendigvis en hæmning for applikationens muligheder for udbredelse. 

En af de positive ting der bliver nævnt omkring vores design, er tilføjelsen af et 

præstationssystem. Dette bliver nævnt i alle interviews, som værende en interessant og givende 

oplevelse, som gør det mere interessant for informanterne at anvende applikationen. Det bliver 

også nævnt at inklusion af en rangliste, hvor man kan se sin egen indsats målt imod andre, er 

en god mulighed for at motivere de konkurrencedrevne. Dette bliver dog også nævnt som 

værende små forvirrende, da både F og flere af informanterne i gruppeinterviewet er i tvivl om, 

hvorvidt den rangliste vi havde inkluderet i applikationen, er blandt alle brugere eller blot ens 

venner og bekendte. 

Vi har nu gennemgået deltagernes holdninger til vores design og vil nu gå videre til de forslag 

til forbedringer og ændringer som dukkede op i forbindelse med interviewene. 

Hvilke forslag har informanterne til forbedringer af applikationen og dens design 

En ting som vi særligt ser i forbindelse med vores gruppeinterview, er en mindre positiv 

tilslutning til det fremviste wireframe. Det bliver bl.a. foreslået at man kunne lave applikationen 

om så den gav unge gode tips og tricks til rengøring, da dette er en situation som alle i 

gruppeinterviewet nævner at de har haft problemer med i deres rejse fra børn til voksne, der 

ikke bor hjemme ved deres forældre. Vi ser bl.a. at Pigen som fremsætter ideen siger følgende 

”Altså jeg tror mere jeg ville bruge en applikation der fortalte mig hvordan jeg rengjorde, end 

hvordan jeg rydder op […] (Bilag 8)”. Det bliver også nævnt at man kunne lave applikationen 

om til en ’to-do’ liste, omkring oprydning og rengøring. En ting som gruppeinterviewet får 

diskuteret sig frem til kunne være interessant ville være, hvis man tog billeder af 

rengøringsopgaver. Vi ser at A siger følgende omkring det:  

”Det er der jeg tror kameraet virkelig kunne spille en rolle i, hvis man tager et billede af 

skimmelsvamp eller et rengøringsprodukt, som man ikke aner hvad fanden er, men den kan så 

sige, det kan du bruge til det og det. Og så en farmor hack, hvor hvis du har det her 

rengøringsprodukt, så kan du bruge det til det her (Bilag 8)”. 

Hvortil J opfølger med følgende, ”Jeg føler også der er ret mange produkter, der bliver rangeret 

så der er helt sikkert nogle rangeringslister, for hvad for produkter brugerne bedst kan lide […] 

(Bilag 8)” 
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En anden ting som bliver foreslået, er indførelsen af symboler på de forskellige 

valgmuligheder, som applikationens brugere bliver stillet overfor i hovedmenuen. Dette mener 

flere personer i gruppeinterviewet vil gavne forståelsen af valgmulighedens funktion. Det 

bliver også nævnt af både K og Pigen i gruppeinterviewet, at tilføjelsen af notifikationer vil 

være en god inklusion, da det vil huske dem på at de skal rydde op. I den forbindelse bliver det 

også nævnt at inklusionen af en kalender ville være en god idé. Vi ser at A nævner at det ville 

være godt hvis man kunne indtaste, hvornår man får gæster så man husker at få gjort rent inden. 

Denne diskussion leder således gruppeinterviewet ind på en diskussion omkring applikationens 

muligheder for at udvide sin horisont fra at være et oprydningsværktøj, til også at inkludere 

elementer som skal gøre de unge mere miljøbevidste, samt have fokus på, hvordan man kan 

spare penge på dagligdags opgaver. Her nævner Pigen følgende:  

” […] altså sådan noget miljøvenligt eller økonomisk, som f.eks. at sætte en vask over om 

aftenen end om formiddagen, da det er billigere. Det er sådan noget jeg ikke har vidst, det har 

jeg fundet ud af senere hen, når man flytter hjemmefra, så er der rigtigt mange ting man lære 

fra bunden af. […] (Bilag 8)” 

Pointen med bæredygtighed er også noget som K pointerer ville være nyttigt at inkludere i 

applikationen. I gruppeinterviewet, hvor størstedelen af personerne ikke synes særligt godt om 

ideen, havde de også et forslag omkring en ændring af applikationen, fra et gamificeret 

hjælperedskab, til et fuldbyrdet spil. Her får A en idé om at lave applikationen om til et spil der 

kunne minde om 90’ernes Tamagotchi dille, hvor formålet med oprydning ville være at holde 

en avatar i spillet, i live (tamagotchi.com). Dette nævner A ville være særligt interessant, hvis 

man valgte at ændre målgruppen fra unge personer i alderen 18-35 til yngre børn. En anden 

forbedringsmulighed som bliver nævnt, er flere personaliseringsmuligheder, både i form af 

applikationens udseende, men også særligt i forhold til dens funktion. Vi ser at bl.a. K meget 

gerne ser muligheden for at personalisere sit rengøringsbehov, således at han ville kunne få 

mere fokus på indeklima og lign. 

Vi har nu gennemgået de væsentligste forbedringsforslag, som vi fik i forbindelse med 

interviewene og vil nu gå videre til spørgsmålet omkring hvordan vores belønningssystem blev 

opfattet. 
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Hvad syntes de unge om belønningssystemet og vil de snyde mere hvis de kan opnå økonomisk 

gevinst ved at anvende programmet? 

I vores design havde vi indsat to forskellige muligheder for, hvordan de point, som brugerne 

indsamler i forbindelse med oprydning, skulle anvendes. De to muligheder var rabatkuponer 

eller personalisering, via. temaer i applikationen. Vi så at alle deltagere var interesserede i 

rabatkuponsløsningen, hvilket meget vel kunne skyldes den økonomiske gevinst de ville få ud 

af det. Vi ser bl.a. A sige følgende ”Jeg ville sælge min sjæl for 25 procent rabat på hungry 

(Bilag 8)”. Vi hører også at personerne i gruppeinterviewet, som ellers ikke ville anvende 

applikationen, får lyst til at bruge den, hvis der er en potentiel økonomisk gevinst. Det bliver 

også nævnt at typen af rabatkuponer har en betydning, vi ser bl.a. at F ikke vil foretrække den 

økonomiske gevinst, hvis den ikke har interesse for hende. K mener at rabatkuponerne bør være 

brugertilpasset, mens J siger de bør være inspireret af applikationens formål og derfor give 

rabat til rengøringsmidler o.l.  

Den anden pointanvendelsesmulighed, personalisering, er der generelt ikke nogen af 

informanterne, som er særligt begejstrede for. Vi ser bl.a. at A nævner at det burde være et 

standardelement, at man kan tilpasse applikationens udseende, som man foretrækker det. 

Et andet spørgsmål vi fandt interessant ved belønningsmulighederne, omhandlede de unges 

tilbøjeligheder til snyd, hvis der er en økonomisk gevinst inkorporeret i applikationen. Vi ser i 

gruppeinterviewet at denne tendens hurtigt bliver nævnt af A, som hurtigt opfanger muligheden 

for at snyde systemet. Hvor han nævner følgende som en mulighed for snyd:  

”Hvordan identificere, altså hvornår sikre den sig at man har optjent de point, jeg tænker nu 

fjerner man det skrald der er tidligere og så fik man 10 point, er det noget man bare kan fortsætte 

med at gøre, placere skraldet, fjerne det, placere skraldet fjerne det, også bare optjene penge 

nok (Bilag 8)” 

Denne måde at snyde systemet på bliver også nævnt af F. K har dog en mere nuanceret syn på 

det med snyd og siger følgende:  

”Den risiko er der vel altid, men hvordan snyder man? – spørger jeg bare, af nysgerrighed. Ej, 

men hvis roder, for at rydde op igen, så gør man stadig en indsats og det kan betragtes som 

træning. Det er vel stadig meningen med spillet? (Bilag 9)” 

Ud fra dette kan vi se at der er en mulighed for at snyd kunne være et potentielt problem, hvilket 

vi vil komme ind på senere i vores diskussionsafsnit. 
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Vi vil nu se på hvordan informanterne havde det med at skulle tage billeder af deres eget hjem, 

i forbindelse med brug af applikationen. 

Hvordan har unge det med at skulle dokumentere deres rod med billeder? 

Vi spurgte også ind til de unge informanters holdning til at tage billeder af deres eget hjem. 

Her så vi at en stor del af informanterne var forholdsvist skeptiske omkring dette. Vi ser at 

størstedelen af informanterne ikke er specielt begejstrede for at skulle tage billeder af deres 

hjem, da de er nervøse for, hvordan deres data vil blive anvendt, den eneste, som reelt siger at 

han er ligeglad med dette er A. Vi hører bl.a. at Pigen nævner begrebet 

overvågningskapitalisme, som dækker over det fænomen at teknologi virksomheder ofte giver 

deres produkter gratis til brugerne, for at opsamle informationer om disse, med henblik på at 

sælge disse videre til tredjeparter (Zuboff, 2019). Vi hører også at J siger følgende, ”Især, hvis 

det er noget som I deler, for at få de der kuponer, så ville jeg ikke tage billeder af mit værelse 

(Bilag 8)”, hvilket tydeligvis også refererer tilbage til den førnævnte forretningsmodel. 

Hvilken postfænomologisk relationstype vil vores design give? 

I forbindelse med det videnskabsteoretiske udgangspunkt vi havde valgt at arbejde med, som 

var postfænomologi, stillede vi informanterne spørgsmålet ’vil appen gøre dig/jer mere bevidst 

på rodet i dit hjem?’. Ud fra dette spørgsmål ville vi gerne finde frem til den relationstype, som 

vores design opfordrer til. En situation som både F og Pigen refererer til er, at personer, der 

roder meget ofte, ikke lægger mærke til rodet i deres hjem. Pigen argumenterer ud fra hendes 

idé omkring begrebet, hvorimod F argumenterer ud fra sin egen erfaring, hvor hun bl.a. siger 

følgende som svar på vores spørgsmål:  

”Ja, fordi at man kan ofte, det ved jeg i hvert fald jeg har en tendens til, at når det først sådan 

ser ud på en måde så glemmer jeg sådan. Så kan det godt være, som du kan se lige nu f.eks., 

bordet er helt vildt rodet, men det har det været i noget tid og så stopper jeg lidt med at tænke 

over det. Men hvis nu jeg tog et billede af det og var sådan, hey alle de her ting burde ikke være 

der og så, når ja okay det har du ret i (Bilag 10)” 

Her ser vi også at hun kommenterer at applikationen muligvis kan gøre hende i stand til at se 

verden på en anden måde. Dette kunne man argumentere for som værende en hermeneutisk 

teknologisk mediering, da hun kun vil være i stand til at opfatte rodet på sit bord, som værende 

problematisk, ved at anvende applikationen. Holdningen omkring teknologiens evne til bedre 

at skelne rodet i en persons hjem, er også noget som K nævner, at et teknologisk artefakt kan 
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være bedre til end et menneske, men han stiller sig også kritisk omkring, hvad definitionen på 

rod egentligt er. Hvor han siger følgende omkring dette: ”Personligt, synes jeg at rod er 

subjektivt. Men hvis rod defineres som forandringer i billedet af rummet, så tror jeg at du kan 

have ret i, at en algoritme og et kamera er bedre til at lægge mærke til de forandringer. Der er 

en grund til, at det er en underholdende udfordring. Vi er ikke alle lige gode til at bemærke de 

ændringer […] (bilag 9)”. 

Man kunne også argumentere for at applikationen skaber en forstærket virkelighedsrelation, 

hvor hun ved at anvende applikationen bliver i stand til at få filtreret virkeligheden, igennem 

et filter som bliver lagt ovenpå hendes egen virkelighed. 

 

Vi har afsluttet vores analyse og nu bevæger vi os over til diskussion og perspektivering, som 

forklarer hvordan vi vil videreudvikle designet og diskutere emner som relatere sig til vores 

design.  

Design thinking 

Udviklingsfasen har været forankret i en agil metodisk retning, som har tilladt os at ændre vores 

design efter behov og efter de informanter, som har afprøvet og udtalt sig om vores prototype. 

Samtidig i udviklingsprocessen har vi gjort brug af design thinking, som er teorien om hvordan 

man som designer skal tænke over udviklingen af et design. Den har fungeret som tilgangen til 

måden vi har adresseret vores problem, så hvis der var nogle forhindringer, så kunne design 

thinking hjælpe os med at finde en anden måde at tackle det pågældende problem. 

Ud fra de fem stadier i design thinking, så har vi anvendt dem således: 

Vi emphathize ved at problemorientere, om mennesker har problemer med at rydde op. Empati 

er afgørende for en menneskecentreret designproces som designtænkning fordi den 

tilsidesætter vores egne antagelser om verden og det giver indsigt i brugerne og deres behov, 

hvilket giver et overblik over hvad applikationen skal være i stand til og skaber ideerne. Vi 

udsendte et spørgeskema og fik afklaret at nogle mennesker har problemer i hverdagen med at 

rydde op. For at definere brugerens behov og problem, så analyserede vi kerneproblemerne ud 

fra de svar vi fik fra spørgeskemaet. Det gjorde at vi kunne begynde vores designproces samt 

brainstorme omkring mulige ideer til at skabe en applikation, som var grundlag for, at begynde 

at prototype i vores projekt. Prototypen er i vores tilfælde wireframes, og efter vi modtog 

feedback fra vores informanter, fandt vi en række forbedringer til vores design. Vores test blev 
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udført med en delvist fungerende applikation, så vores informanter, kunne afprøve dele af vores 

design. Det blev gjort af hensyn til den videre proces i projektforløbet.  I det forløb har vi 

yderligere lavet flere iterationer, ændringer og justeringer, for at finde eller udelukke 

alternative løsninger. 

Diskussion og perspektivering: 

Refleksion over videreudvikling - Tredje design 

I gruppen har vi reflekteret over, hvordan vi kan lave et tredje design, som fører til den bedste 

applikation i forhold til ændring af adfærd. 

Da vi fremviste vores applikation til gruppeinterviewet, så blev der lagt mærke til farverne sort 

og rød. Informanterne mente, at de er for ‘spille agtigt’. Selvom det ikke er et spilelement, så 

er vi enige i, at farverne bør være mere neutrale, så det passer med temaet: rengøring og 

sundhed. Derudover mener informanterne også, at ‘tips og tricks’ vil være en god idé, da det 

giver brugerne mulighed for at lære praktiske rengøringsmetoder, som de ikke nødvendigvis 

kender. Det vil engagere brugerne, som har brug for en slags mobil ‘rengørings håndbog’, hvis 

der er noget de er usikre på.  

En anden idé som de havde var, en ‘Tamagotchi’ lign. applikation, som ikke nødvendigvis er 

praktisk. Det er en måde at få brugere til at engagere sig endnu mere i applikationen. 

Hvis vi skulle arbejde videre med applikationen, er det ikke sikkert, at vi ville implementere 

alle de ideer som informanterne har givet udtryk for, men det ville komme med i overvejelserne 

i det videre arbejde.  

Snyd er et problem, som bliver større desto mere brugeren oplever, at de kan opnå en fortjeneste 

ved at snyde. Det er i overensstemmelse med vores gruppeinterview, hvor vores informanter 

nævner at de er mere tilbøjelig til at anvende applikation, især hvis de kan opnå en økonomisk 

fortjeneste. Denne tilgang er grunden til, at vi har planer om at ændre vores applikations 

belønningssystem, til at udfører de forskellige aktiviteter i applikationen, uden at gå på 

kompromis med applikationens formål. 
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Der er muligheder for alternative målgrupper, hvis vi valgte at lave applikationen til enten 

arbejdspladser eller børnefamilier. Det har to af vores informanter snakket som værende en 

mulighed, ud deres personlige standpunkt. 

Vores informanter kommenterede også på overvågning som et problem, og vi ville derfor 

skulle tage stilling til dette, hvis vi besluttede os for at arbejde videre med ideen. Vi mente 

derfor at det ville være et interessant emne at diskutere i vores rapport. 

Hvis vi skulle fortsætte arbejdet med applikation, ville vi være nødt til at tage stilling til, 

hvordan man realistisk ville kunne videreføre idestadie til praktisk stadie. 

Snyd 

Op til flere af vores interviewpersoner har udtrykt bekymring for at vores belønningssystem 

ville opfordre brugerne til at snyde. Dette gælder især for vores idé om at inkludere rabatkoder. 

Denne bekymring har ført til flere diskussioner i gruppen om hvad vi kan gøre for at undgå 

dette, og om det faktisk er vores ansvar. 

Applikationens formål er at hjælpe brugerne med at få bedre styr på deres hjem. Hvis brugere, 

der har valgt applikationen af denne grund, ender med at snyde, har vi i sagens natur ikke 

opnået vores mål. Når det er sagt, er det en afvejning vi er nødt til at tage. Det er muligt at de 

elementer ved designet der motiverer nogle til at snyde, er det der vil motivere andre til at gøre 

en ekstra indsats. 

Der er også et spørgsmål om hvem det er der snyder. Er det de brugere der har valgt 

applikationen fordi de har brug for den, eller er det brugere som er motiveret af, f.eks., 

rabatkoder og lign., der ellers ikke ville have downloadet applikationen? Hvis disse brugere 

snyder, vil det ikke påvirke hvor stor en forskel applikationen gør for dem der faktisk har brug 

for den. 

Heri må den største fare være at brugere der er interesseret i produktet, vælger at nedprioritere 

løsningen af de opgaver applikationen foreslår, for i stedet at forsøge at narre applikationen til 

at tro at de har løst opgaven. Det har selvfølgelig konsekvensen, at brugeren ikke får det ud af 

applikationen som de ønsker, hvilket på sigt kan føre til at de vælger at afinstallere 

applikationen. 



60 

Hvis vi vil forsøge at undgå dette er der to veje. Enten må vi arbejde yderligere på at gøre 

opgaveløsningen motiverende nok i sig selv, eller vi kan gøre det sværere at snyde i 

applikationen. 

Der er selvfølgelig grænser for hvor meget vi kan gøre for at undgå snyd og før eller siden er 

vi nødt til at sige, at det må være brugerens eget ansvar om de bruger applikationen sådan som 

den er tiltænkt. Det store spørgsmål er derfor hvor vi sætter denne grænse. Er vi villige til at 

kræve en højere grad af dokumentation fra brugeren for at gøre det sværere at snyde? Eller vil 

vi nøjes med at gøre selve opgaveløsningen mere interessant og dermed give brugeren større 

motivation til at bruge applikationen? 

Hjælpemiddel på arbejdsplads/børn 

Som nævnt tidligere i rapporten, så startede vi ikke ud med en målgruppe for hvem der kunne 

bruge denne app, men efter vi havde fået svar på vores spørgeskema, satte vi en målgruppe der 

hed unge mellem 18 og 35. Udover det, har vores hovedfokus været på brugen i ens eget hjem, 

men vi har selv haft tanken om, hvorvidt man kan bruge applikationen i hjemmet, mellem 

forældre og børn, og en af vores interviewpersoner nævnte at man kan bruge det på 

arbejdspladser med åbne kontorer. Det er disse to emner vi vil diskutere i dette afsnit. 

Hvis vi kigger på det som et hjælpemiddel, på en arbejdsplads, så havde vores interviewperson 

K fra det individuelle interview med en idé til hvordan man kunne bruge det. Han udtalte 

følgende ”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” (Bilag 9). 

Ud fra hans kommentar, så kan der sagtens være et behov i fælleslokaler, hvor man gerne vil 

have at man efterlader stedet som man fandt det. Hvis vi gjorde det muligt at lave en fælles 

arbejdsbruger, hvor der blev gemt et billede af hvordan f.eks. et konferencerum skal se ud, når 

man efterlader det, så ville det være muligt at bruge applikationen til at tage et billede og få at 

vide hvad der stadig skal ryddes op eller fjernes. 

Spørgsmålet er, om det samme kan opnås ved at tage et billede af lokalet opryddet og hænge 

det på væggen i konferencerummet, så alle kan se det. Eller om man kan gøre det ved at hænge 

liste med ting man skal huske at gøre inden man forlader rummet. I forhold til de to muligheder, 

så er det mere tidskrævende at skulle åbne en applikation for at tage et billede og få en række 
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opgaver der skal løses, hvilket kan betyde at de fleste ikke ville gide at bruge tid på det. Dette 

kunne måske blive en løsning hvis der stadig er mulighed for at optjene point og præmier når 

man bruger det i arbejdsøjemed, men det er noget man ville skulle have det enkelte firmas 

samarbejde med. Så hvorvidt det er en applikation man kan bruge på arbejdspladser eller ej, er 

noget vi ville blive nødt til at snakke om, med en række firmaer, og ikke individuelle personer. 

De individuelle medarbejdere ville vi skulle snakke med, efter vi havde snakket med firmaet 

omkring hvordan det kunne foregå (Bødker et al, 2008). 

Hvis vi kigger på det som hjælpemiddel til hjemmehjælpere, så kunne der være flere fordele 

end på arbejdspladser. Hvorimod arbejdspladser har mange personer om et rum, så har 

hjemmehjælpere mange hjem, som er ryddet op forskelligt. For personer som disse, der går til 

mange forskellige rum og hjem, så kunne der måske være en fordel i, at man kunne tage sin 

telefon med, og via en gemt bruger knyttet til en adresse, finde ud af hvordan det enkelte hjem 

skal ryddes op. Dette ville betyde at de ikke selv skal huske det, og det ville gøre det muligt for 

en ny person at overtage arbejdet, når der er udskiftning i personale. 

Dette bringer dog sine egne problemer, fordi det ikke længere er ens eget hjem man skal tage 

billeder af, hvilket vil sige at man skal have beboernes tilladelse i forhold til GDPR osv. før 

man kan tage dette i brug (Datatilsynet, 2022). 

Derudover ville vi igen skulle ud at interviewe dem der står for hjælpen, men også beboerne, 

før det er en udvikling vi ville arbejde videre med, da der kan ligge meget arbejde i begge 

udviklingsveje, hvis det viser sig at dem vi sætter som vores målgruppe, ikke har behov eller 

lyst til at bruge applikationen (Bødker et al, 2008). 

Hvis vi går væk fra arbejdsrelaterede variationer, og i stedet kigger på hvordan man kan bruge 

det i børnefamilier, så skal der ikke ændres så meget af vores nuværende applikation. 

Vi har flere gange diskuteret, hvordan man kan bruge applikationen, i en familie. Her ville 

fokusset ikke ligge på børnene, men på forældrene. Det ville være et hjælpemiddel, som 

forældrene kunne bruge til at minde ens børn om at gøre rent, og lave det til en sjov ting, som 

ville give noget i sidste ende. Her kunne vi lave en version, hvor forældrene kunne sætte 

præmierne, f.eks. kunne det være at pointene blev konverteret til lommepenge, hvor forældrene 

selv kan sætte hvor mange point børnene får for hver opgave. Det kunne også være point der 

blev konverteret til fredagsslik eller lign. Pointen ville være at forældrene ville blive nødt til at 

have indflydelse på, hvilke præmier man kan få ud af spillet, både fordi alle familier er 
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forskellige, men også fordi der er forskel på hvad børn på 8 år og børn på 13 år vil synes er en 

fed præmie. 

Det kunne også bruges hvis man havde flere børn, både til at motivere dem ved at lade dem 

konkurrere i oprydning mod hinanden, men vi kunne også opsætte en mulighed for at sætte en 

person på de forskellige opgaver, så forældrene kan sige hvilket familiemedlem skal udføre en 

opgave. Dette kunne inkludere forældrenes opgaver rundt omkring i hjemmet, så det bliver en 

huskeliste eller opgaveliste hvor hele familien deler samme bruger, og kan derfor se hinandens 

opgaver og hvor langt de hver især er. 

Her ville vi skulle snakke med forældre af børnefamilier, for at finde ud af, om det er noget de 

ville finde brugbart, og rent teknisk kan det også blive svære, da der skal være mulighed for 

meget større input fra brugeren. Det er selvfølgelig også muligt at bruge den nuværende version 

for forældre, ved at de tager et billede af deres børns værelse for visuelt at vise dem hvad de 

mangler at gøre, men det ville højst sandsynligt ikke have den samme effekt for børn, hvis der 

ikke er mulighed for at ændre i præmierne alt efter alderen. 

Om vi valgte at arbejde videre med den ene, anden eller tredje idé, så ville det betyde at vi 

skulle ud og lave undersøgelser specifikt for den nye målgruppe, og det ville være nødvendigt 

at lave nogle specielle funktioner baseret på det, som de ville bruge den til, når det ikke kun er 

personligt brug mere. 

Overvågning 

Der er i de seneste år udtrykt bekymring om hvordan data bruges, opbevares og sælges (Zuboff, 

2019). Derfor må vi forholde os til disse kritikpunkter og tage stilling til hvordan og i hvilket 

omfang vi vil bruge den data som applikationen giver os adgang til, særligt fordi vores design, 

i kraft af at være baseret på maskinlæring, har brug for store mængder af data for at udvikle og 

videreudvikle vores applikation. 

Indsamling af brugernes data er nyttig for os, men er det etisk forsvarligt? Vil vi dele den med 

andre eller ej? Hvis vi deler den, hvem vil vi så dele den med? 

Hvor vi skønner at det ville være tæt på umuligt for os at videreudvikle vores applikation uden 

en grad af dataindsamling, så er der mange andre brugsmuligheder for dataen end den vi selv 

har. På den ene side kan vi tilbyde en andel af denne data til forskere der kan bruge den til at 

blive klogere på menneskelig adfærd. På den anden side ville vi ikke være de første til at dele 
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denne data med marketingsfirmaer og andre der ikke nødvendigvis har brugerens bedste for 

øje. (Zuboff, 2019) 

Selvom sidstnævnte mulighed potentielt ville kunne være en finansiel bonus, så ville vi i det 

nuværende udviklingsteam ikke være tilfredse med at sælge vores brugeres data på denne 

måde. Potentialet for manipulation er for stort. 

Nu skriver vi, “det nuværende udviklingsteam” og det knytter sig til en af de bekymringer vi 

har i gruppen. En dag er der måske nogle andre der tager over for os, og spørgsmålet er om det 

produkt vi overleverer til disse mennesker, vil give dem nøglerne til nogle af de mest intime 

informationer man kan have om et andet menneske. 

En anden bekymring er i forhold til sikkerheden omkring den data vi potentielt set kommer til 

at indsamle. Hvad hvis de serverer vi opbevarer dataen på ikke er sikre? Hvilke udfordringer 

kan der opstå hvis så intime data som dem der knytter sig til vores design, bliver lækket? 

Vi har ikke noget endeligt svar på hvordan vi skal forholde os til denne udfordring. For nu er 

det eneste vi kan gøre at sikre data så godt som muligt og kun gemme det der er absolut 

nødvendigt for at udvikle applikationen, samt til sidst at gøre hvad vi kan for at opbevare så 

meget af denne data som muligt i et format der kun kan læses af maskiner.  

Motivation, gamification og læring 

Det er en kæmpe debat om, hvordan den store mængde skærmtid vi bruger på spil, mobil og 

sociale medier mv. har givet bekymringer over de negative virkninger på helbred og psyke, 

som meget skærmtid kan medføre. Hvis vi allerede nu frygter for virkningen af for meget 

skærmtid, er det så en god idé at udvikle spil, som ved at motivere os, får os til at bruge endnu 

mere skærmtid? 

Przybylski & Weinstein (2017) beskriver at størstedelen af spillere har et forbrug på få timer, 

og her ses kun små negative effekter. Før det har konsekvenser for individet, så skal individet 

ligge i yderkanten af normalfordelingen. I ekstreme tilfælde kan individer have diagnosen 

kaldet ‘gaming disorder’ (Lieberoth, 2019). Dette betyder, at de har en betydelig mangel på 

behovstilfredsstillelse i hverdagen og søger den i f.eks. spillenes verden. Rationelt er dette dog 

ikke en god forklaring, da det også kan gå den anden vej og det er misvisende at tale om spil 

som afhængighedsskabende (Lieberoth, 2019).  
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Ifølge Lieberoth og Fiskaali (2020) er der ingen videnskabelig evidens, der understøtter at 

skærmtid er skadeligt i sig selv. I modsætning til dette, så er der reelle konfliktpunkter f.eks. 

mellem børn og deres forældre, som understøtter, at brug af sociale medier, spil mv. kan være 

forstyrrende eller distraherende i ens liv. Det kan f.eks. ses ved, at unge kan vælge at prioritere 

spil i stedet for socialt samvær eller fritidsaktiviteter. 

Generelt set, så kan spil motivere mennesker. Men giver spil bedre læring? Det er et svært 

spørgsmål, da det er svært at måle teoretiske begreber, som motivation og læring. Det er nemlig 

ikke det samme, som at måle ens højde og vægt. Det er derfor forskere er nødt til at anvende 

brugen af tilnærmelsesvise mål. Det er svært at sige præcist, hvilken slags motivation og 

hvilken slags læring, der passer bedst til mennesker. Både fordi der er forskel på hvilken 

motivation der driver det enkelte individ, men også fordi der er forskel på hvor let man tilegner 

sig ny viden. I to forskellige studier, hvor undervisere anvender spil med elever, så er de nået 

til disse konklusioner (Lieberoth, 2019). 

● Udefrakommende motivation: Gennem computerspil oplevede elever med 

indlæringsvanskeligheder mindre krav og mindre pres i forhold til deres fag. Omvendt 

syntes de ikke, at det nødvendigvis var sjovere eller mere lærerigt (Hanghøj, Lieberoth 

& Misfeldt, 2018). 

● Indefrakommende motivation: Dette gav positive resultater med bedre indlæring - især 

omkring spillets historie end for fagelementerne (Lieberoth, 2019). 

I en verden som fokuserer på kompetencer og systemtænkning, så kræver læring vedholdenhed. 

Dette betyder, at både udefrakommende- og indefrakommende motivation er god til at støtte 

adfærd, der er med til at motivere en persons vedholdenhed. Herunder er små spil en god kilde 

til at støtte denne adfærd. Et spilbaseret læringsforløb er positivt, fordi eleven lærer samtidigt 

med, at det opleves som om der stilles færre krav og der er mindre pres. Et andet vigtigt element 

er feedback. God feedback gør os klogere og hjælper med at fange de fejl, vi muligvis ikke ser 

og giver os dermed chancen for at prøve igen (Lieberoth, 2019). Det vigtige med vores 

applikation er, at alle får feedback på deres aktiviteter. I traditionel læring vil eksempelvis en 

klasselærer ikke have ressourcer nok til at give feedback til alle elever. 

Endelig kan man sige, at hvis et spilbaseret læringsforløb kan give alle elever kompetencer til 

at føle, at læring og fremskridt er mindst lige så godt eller bedre end ved et traditionelt 

læringsforløb, så er spil ikke spild (Lieberoth, 2019). 
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Det skal siges, at på kort sigt, så gør vores applikation ingen sundhedsskadelig adfærd. 

Tværtimod så hjælper applikationen, med at lette og hjælpe den indre motivation, så brugeren 

har lyst til at rydde op. Følelsen af at blive anerkendt og modtage god feedback for at rydde op, 

er en dejlig følelse i sig selv. Problemet er, hvis man ikke får den gode feedback eller belønning, 

så kan det i stedet mindske den indre motivation. Dette kaldes for “Overjustification effect”, 

som betyder at brugeren har en tendens til at være mere opmærksom på belønningen istedet for 

aktiviteten (Cherry, 2022). Giver vores applikation, så en dårlig adfærd? Vi mener at på kort 

sigt, så kan det hjælpe mange mennesker, især med tips og tricks. Brugerne vil lære praktisk 

læring og muligvis engager dem i at rydde op. Samtidig kan det have en skadelig adfærd, hvis 

brugerne forventer belønninger også efter at de ikke anvender vores applikation mere. 

Vi har nu diskuteret de emner vi fandt interessante i forbindelse med vores projekt og vil nu 

komme frem til vores konklusion. 
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Konklusion 

På baggrund af den empiri vi har samlet, kan vi konkludere at nogle unge har problemer med 

oprydning, bl.a. ved opgaver såsom, at tage opvasken, flytte rodet der hober sig op osv. Vi kan 

derudover konkludere at vi kan få applikationen til at knytte sig til oprydning, ved at lave 

specifikke opgaver der tvinger dem til at gøre det i virkeligheden. Dette kan også være med til 

at skabe et større engagement i applikation, end hvis det kun var et spil, da den er bundet i 

virkeligheden. Derudover har vi kunnet se at en af de store motivationsfaktorer, i forhold til 

vores interviewpersoner, kommer i den belønning den kan få ved at bruge vores applikation.  

I udviklingen af designet har vi taget udgangspunkt i en række af teorier, der på hver deres 

måde har hjulpet os til at finde ud af hvilke elementer der kan være givende i et sådan design. 

Blandt disse teorier finder vi gaming og gamification teorier, der giver et indblik i hvordan spil 

fanger og holder på brugerens opmærksomhed som essentielle. Vi har også taget mere generelle 

teorier ind der omhandler motivation og flow der har givet os et bedre indblik i hvordan vi 

motiverer brugeren ud over de forskellige spil mekanismer vi ellers har valgt at trække på. 

Selvom disse teorier støtter op om effektiviteten af vores applikation, så kan det være svært for 

os at konkludere præcis hvilke elementer der skaber engagementet, da vores empiri er 

mangelfuld, fordi det er meget forskelligt fra personen til person. 

Årsagen til at vi tog det designvalg vi gjorde, var fordi vores interviewpersoner mente det var 

det som ville motivere dem mest, da det er forankret i virkeligheden i form af de billeder man 

tager når man bruger applikationen. Dette bliver derfor også en motivationsfaktor, der kan 

hjælpe unge med at blive engageret i vores design.  
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