
Hop 10 år 
frem i tiden. 

Hvordan er jeres 
løsning ældet?

Formulér det 
argument, som en 
stærk modstander 
af jeres løsning vil 

fremføre.

Hvad er det 
værste, der 
kan ske med 
løsningen?

Repræsenterer 
løsningen den 
person, du er? 

Hvorfor / 
hvorfor ikke?
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Repræsenterer jeres 
løsning en fremtid,

 I gerne vil 
arbejde henimod? 

Hvorfor / 
hvorfor ikke?

Er der noget i 
jeres løsning, som 
gør jer utrygge? 

Hvad? 
Hvorfor?

Hvilken 
lille ændring 

kunne forbedre jeres 
løsning etisk?

Forestil jer, at 
jeres løsning var 
analog og ikke 

digital. Hvordan 
ville oplevelsen

 være?

Har I tænkt over 
omkostningerne,
 hvis det går galt? 

Hvad kunne 
de være?

Er jeres løsning 
afhængig af 

nogens uvidenhed? 
Hvordan? 
Hvorfor?



Kunne jeres løsning 
blive til en god 
historie i Black 

Mirror (dystopisk 
science fiction serie)? 
Prøv at forestille jer 

handlingen.

Har du personligt 
mødt de mennesker, 

som bliver påvirket af 
jeres løsning? Hvorfor 

ikke? Ville det have 
gjort en forskel i 
udviklingsfasen?

Styrker eller 
udfordrer I status quo 

med jeres løsning? 
Er det godt 
eller skidt?

Forestil dig, at 
du selv var bruger 

af jeres løsning, 
eller at du på anden 
vis blev påvirket af 
jeres løsning. Ville 

det være en god eller 
dårlig oplevelse?

Ville det være ok, 
hvis principperne

 i jeres løsning blev 
gjort til alment 

gældende principper? 
Hvad kunne gå galt?

Hvem har 
mest og mindst 

magt i jeres 
løsning?



Skaber jeres løsning 
øget ulighed? Hvorfor 

/ hvorfor ikke?

Er det nemt at 
forstå de dybere 

mekanikker 
i jeres løsning? 

Hvorfor / 
hvorfor ikke?

Får jeres løsning 
folk til at gøre 

noget, de ellers ikke 
ville have gjort? 

Er det et problem?

Får mennesker 
mere eller mindre 
kontrol over deres 

liv som følge af jeres 
løsning? Er det godt 

eller skidt?
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