
 1

Tegn incl mellemrum: 18.268

Foråret 2012

SKETCHING & PROTOTYPING

Opvaskefesten

ABSTRACT
This rapport contains reflections over three 
different types of sketching techniques: 
video-, hardware- and 2D sketching.

I will through this paper examine how and 
when to use these three techniques. They are 
a way of exploring different aspects of 
interaction design. To explore the possibilities 
of everyday objects we have used these 
different techniques in groups and 
individually. 

The result is a design we call ‘Dishwashing 
Party’. It is an interactive plate rack, that 
increasingly plays music, the more dishes are 
washed and placed on the plate rack.

In the process I have involved various theories 
on the subject and applied them in our case.

ISABEL AAGAARD, GRUPPE 3
Rapport og visuelt materiale: http://isabelaagaard.dk/?p=676 
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“Move focus from what is possible to what is 
desirable” [9]

AT SKETCHE
At sketche er en essentiel del af enhver 
designproces. Sketching er ikke kun hvad du formår 
med et stykke papir og en blyant, sketching er en 
metode hvorpå du kan udforske, drømme, tænke og  
skabe, som Ylirisku & Buur forklarer øverst til 
venstre. Sketching tillader en at producere en 
masse materiale og giver plads og hjæper én til at 
reflektere over sine ideer. Bill Buxton ser sketching 
som en aktivitet. Som Buxtons illustration til venstre 
viser, er sketching en konstant dialog, som finder 
sted mellem designer og sketch.

Buxton er inspireret af Goldschmidt, som også har 
beskæftiget sig med denne dialog mellem designer 
og sketch. Hun omtaler det som seeing as, som 
inspirerer til at fortolke sketchen, hvor associationer 
opfordrer til noget nyt, seeing that. Hvor Buxton 
forklarer, at vi skal læse en sketch, ser Goldschmidt 
det som, at vi skal opdage en sketch.

Den tankegang er noget man benytter sig af i 
mange sammenhænge. Jeg ser en oplagt 
sammenlignlighed mellem den hermeneutiske 

spiral, som man bruger i humaniora. Hermeneutik 
kommer fra græsk og betyder fortolkning. Det er en 
sammenlignelig metode, da man læser og derved 
får ny viden, som man bruger ved at genfortolke det 
læste. Jeg føler Buxton forklarer vigtigheden af 
processen godt. 

“Sketches are a byprodukt of sketching. 
They are part of what both enables and 
results from the sketching process. But 
there is much more to the activity of 
sketching than making sketches” [2]

Processen ved at sketche er vigtigere end sketchen 
i sig selv. For at få en forståelse af processen har vi 
udvidet vores horisont indenfor sketchingteknikker, 
og jeg vil igennem denne rapport diskutere tre 
sketchingteknikker, som vi har arbejdet med.

Illustration fra” Sketching User 
Experiences” Buxton (2007) 
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TEMA
Det overordnede tema er som beskrevet øverst, 
at se på hverdagselementer i en teknologisk 
sammenhæng, som kan påvirke vores daglige 
liv.

Vi forsøgte at afgrænse vores projekt yderligere 
ved at blive enige om et mere specifikt tema. 
Denne proces startede med en introduktion til 
modaliteter med fokus på hverdagsobjekter. Vi 
lavede et hybridskema (se udsnit til højre) med 
hverdagsobjekter i den vertikal kolonne og 
modaliteter i den horisontale. Det skabte et 
mylder af ideer, hvor kvantitet frem for 
kvalitetet var i højsædet. 

Denne proces fik os til aktivt at udforme vores 
egne rammer. Med inspiration fra vores ideer 
endte vi ud i 3 temaer, som var henholdsvis var 
tilpasning, stemning og oplysning. Vi 
besluttede os så til sidst for at holde os til 
temaet stemning.

Sketcing the experience of using/living with 
[networked] electronically augumented 
everyday artifacts capable of communicating 
their use as part of everyday activities.

STEMNING
I Politikkens ‘Nudanske Ordbog’, forklares 
stemning som en følelsesmæssig tilstand, der 
til en vis grad kan påvirkes af ydre 
omstændigheder [7]. Se udsnittet nedenfor.

Vi vil gerne forbedre stemningen i hverdagen 
på en måde, hvor brugerne ikke lægger mærke 
til teknologien bag. Vi vil tage udgangspunkt i 
eksisterende hverdagsobjekter i en husstand 
og forsøge at forbedre den stemning, som de 
giver.

Vi gik i gang med en større brainstorm, hvor 
modaliteter stadig var i centrum.

Lavet af os alle Udsnit af Politikkens Ordbog Tegnet af Isabel
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PROCES
Grundlaget for vores designproces var de 
rammer, vi havde sat for designet - vi vidste ikke 
konkret hvad vi ville. Det er ikke en 
designproces, hvis du kan forudsige resultatet 
[6] p. 9. 

I gennem vores proces har musik altid spillet en 
rolle, hvilket vi har forsøgt at illustrere i vores 
designtræ. 

Vi er en gruppe med mange ideer, og vores 
proces har ikke været konstant 
sammenhængende, da vi har beskæftiget os 
med mange ideer. Derfor vil jeg kort beskrive 
nogle af de ideer, som jeg vil uddrybe senere i 
opgaven. Den første er vores endelige:

 Tegnet af Isabel

Kaffekoppen som viser ens udvalgte 
RSS feeds på siden.

Duftlyset som bevæger sig rundt efter 
dårlig lugt og spiller musik.

Vinflasken som spiller musik når du 
åbner den.

Interaktivt opvaskestativ som registrerer 
opvasken og starter musik gradvist.
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TRE TEKNIKKER
Vi er gennem dette sketchingforløb 
blevet præsenteret for tre 
sketchingmetoder; 2D-, video- og 
hardwaresketching. Ved hver metode 
findes styrker og svagheder, som på 
hver sin unikke facon er med til at 
forme vores designproces. 

Jeg vil gennemgå vores oplevelser med 
disse metoder for til sidst at 
sammenligne dem.

Billede af Max Tegnet af Isabel af os alle 
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2D 
Vi har i løbet af hele processen brugt 2D 
sketching individuelt og i gruppen. Det er en 
simpel, hurtig og økonomisk teknik, som vi 
blev fortrolige med sidste semester. Som jeg 
nævnte tidligere, og som Arvola & Artman 
forklarer i citatet øverst på siden, er sketching 
en måde at finde på nye ideer eller raffinere 
nogle eksisterende. 

Jeg har i min individuelle proces arbejdet 
meget med thinking sketches, hvor der blev 
genereret en mængde sketches. Her lagde 
jeg specielt mærke til den åbenhed, som 
sketching teknikken skaber. Buxton 
fremhæver nogle kvaliteter, som jeg bed 
særligt mærke i: - mange af mine tegninger 
var ufærdige og fleksible, hvilket gjorde dem 
lettere at ændre og arbejde videre med [2].

I vores fælles sketching har vi benyttet os 
meget af Talking sketches. Dette er et rigtig 
godt værktøj til interaktion [5]. Her er 

snakken under aktiviteten meget væsentlig, 
hvilket Schön betegner ‘spatialaction 
language’ [8]. Vi opdagede meget hurtigt, at 
de misforståelser, som forekom imellem os 
under sketching forløbet, var en stor fordel, 
fordi genfortolkningen af hinandens 
sketches skabte nye ideer. Man kan se og 
opleve nye former og potentialer i en sketch, 
nogle gange flere end det var intentionen [4]. 

“They produce the sketch in 
order to have a dialogue with it, 
and the sketch’s backtalk is the 
reward they get for bringing it 
into being.”[4]

Goldschmidt taler her om backtalk som en 
vinding i sketching. Dette oplevede vi, da vi 
gik tilbage til en gammel idé [sketch 1], som 
talte tilbage til os, hvorefter vi så den i et nyt 

lys. Den endte så med at blive baggrunden 
for vores endelige ide. 

Vi oplevede, at funktionalitet var et 
omdiskuteret emne i gruppen. Vi benyttede 
os af en talking sketch til at få fastlagt 
funktionaliteten, så alle kunne arbejde i 
samme retning. Dette udviklede sig til et 
diagram over funktionaliteten [sketch 2 og 
3], som vi også benyttede til at forklare 
udefrakommende ideen. Talking sketches 
blev benyttet meget i vores gruppe for at få 
en fælles forståelsesramme for idéerne [5]

MAECENAS ALIQUAM 
MAECENAS LIGULA 

NOSTRA, ACCUMSAN 
TACITI. SOCIIS NETUS 

NON DUI CRAS.

”Sketching is a particulary quick way to create and assess 
design alternatives. As the designer sketches, the 
representation of a design idea creates further ideas, and 
helps the designer to reframe their design.”[1] p. 4

 Sketch 1 - Tegnet af Mikkel Sketch 2 - Tegnet af Isabel

 Sketch 3 - Tegnet af Isabel
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VIDEO
Videosketching handler om at improvisere 
og være spontan. Man skal som designer 
bruge denne teknik til at sætte sig ind i en 
brugskontekst. Under filmningen kan man 
agere som bruger og på den måde være 
fysisk tilstede i sketchen. Idet designeren 
optræder som bruger, erfarer man designets 
potentiale og fysiske begrænsninger [1] p. 4.

Gennem kollektiv idegenerering fandt vi på 
nogle ideer som omhandlede 
hverdagsobjekter. Ideerne i sig selv var ikke 
vigtige, men ved at præsentere tankerne bag 
ideerne gennem en videosketch, kunne vi få 
en forståelse af, hvordan objektet ville 
fungere i en kontekst. Vores sketches tog 
udgangspunkt i et set-up med et koncept, 
en scene og nogle roller. Det eneste, vi 
ændrede fra sketch til sketch, var scenerne 
og rollerne. På den måde udforskede vi 
konceptet i forskellige kontekster og 
forskellige brugssituationer. 

Vi oplevede den kropslige erfaring, da de 
fysiske rammer kolliderede med vores 
vision. Et eksempel på dette var, da 
stearinlyset [sketch 1] skulle bevæge sig 
rundt, og det gik op for os, hvor upraktisk 
det udviklede sig til at være. På stedet fik vi 
en fornemmelse af konteksten og de fysiske 
begrænsninger, hvilket gjorde det til en 
reflection in action. 

Derudover kan der også forkomme en 
forståelse eller realisering ved reflection on 
action, dvs. når man ser videosketchen 
efterfølgende. Dette bemærkede vi konkret 
efter at have gennemset videoen med 
kaffekoppen [sketch 2]. For at læse 
behageligt ville koppen blive tippet så 
meget, at kaffen ville blive hældt ud i skødet. 
Det handler ikke om at opnå en perfekt 
sketch, men om selve processen, 
udformningen og den interaktion der foregår 
mellem bruger og produkt.

Vi fandt ud af, at det er en god ide at lade 
manuskriptet være løst, så der er plads til at 
folk kan improvisere. Videosketching 
opfordrede også til at lege med ideen, og vi 
brugte den i høj grad som et værktøj til 
dynamisk ideudvikling. Dette udmøntede sig  
blandt andet i sketchen med vinflasken 
[sketch 3] hvor Anja spurgte Mikkel, om det 
var muligt at skrue ned for musikken, og da 
det er et skuespil med et rullende kamera, 
arbejdede Mikkel videre på sketchen og gav 
sit bud på, hvordan man gjorde det. Mikkel 
viderudviklede på funktionerne i vores ide på 
stedet, som Schön uddyber her: 

"We think about what we are doing 
in the midst of performing an act. 
When performance leads to surprise 
… the designer may respond by 
reflection in action: by thinking about 
what she is doing while doing it, in 
such a way as to influence further 
doing" [8]

Vi lavede også en Prototypevideo som skulle 
bruges til at fremvise vores idé til udefra 
kommende og ikke anvendes til videre 
ideudvikling.

TRYK FOR AT 
AFSPILLE

”The sketches are important as tools for 
thought, but it is the enactments and 
dramatization that makes the sketches 
behave.” [1] p. 29
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HARDWARE
Ifølge Dore er hardwaresketching et vigtigt 
værktøj til at designe teknologi. Det bliver 
muligt for designeren at opleve, hvordan 
ændringer i sketchen rent fysisk påvirker 
brugsoplevelsen. 

Hardwaresketching har i den grad bidraget 
til vores design. Under udviklingen af vores 
interaktive opvaskestativ arbejdede vi først 
med en tryksensor, som skulle måle 
vægtforøgelsen af det rene opvask. Det 
vidste sig desværre, at der skulle meget 
vægt til for at opnå en reaktion på 
tryksensoren. Så opstod ideén om at 
benytte et accelerometer, som vi satte på 
opvaskestativet. Dette fungerede over al 
forventning og viste sig at være 
overraskende effektivt til at registre 
påvirkningen fra elementer, vi satte i 
opvaskestativet. Resultatet blev i første 
omgang til, at hver gang man satte noget i 
opvaskestativet, tændtes en LED, og når 

næste ting blev sat i, tændtes en ny. Vi 
overvejede også at flytte accelerometeret 
over på opvaskebørsten, men opdagede 
allerede inden vi havde fået skrevet en bid 
kode, at det ikke ville fungere. Man kan se 
det som en reflection in action. 

Det er hverken hurtigt eller let at sketche i 
hardware, da det kræver, at man virkelig har 
sat sig ind i, hvordan man bruger en arduino. 
Den største udfordring er ikke selve 
hardwaren men at programmere softwaren 
på computeren. Når først man har lært det, 
er arduinoen god både til at generere og 
fastholde ideer, og den kan også sagtens 
hjælpe til videreudvikling af ideer. Det 
kræver forståelse for programmering og 
forståelse for aktuatorer og sensorer. Det 
sagt, har forståelse for mulighederne 
indenfor forskellige funktioner en væsentlig 
rolle i designudviklingsprocessen. Da vi i 
vores tilfælde arbejdede videre med 

bevægelse frem for vægt, åbner nogle nye 
muligheder sig, hvor andre forsvinder. 

Hardwaresketching er detaljeorienteret, og 
det kunne være svært at benytte metoden, 
hvis man var for tidligt i designprocessen. 
Man kunne hurtigt miste overblikket, fordi 
man levede sig ind i at få en detalje til at 
virke.

Den rekvisit, vi fik bygget, balancerer fint 
mellem detalje og helhed, da man kan gå i 
meget små detaljer med arduinoen og 
samtidig skabe en helhed i et rum med 
artefakter og kontekst. Fokus bliver rettet på 

præcis, hvad der sker, når man interagerer 
med opvaskestativet.

Vi nåede aldrig at få musikken til at spille i 
takt med at opvasken blev sat i stativet, men 
vi fik simuleret funktionen med LED lys. Se 
koden i bilag. 

“while a designer can create storyboards to determine whether a 
phone should vibrate under specific conditions, like the intensity of 
light in a given space, to get a feeling for what that really means, a 
working device—a sketch model— needs to be built.” [3]

 Tegnet af IsabelBillede af Max Tegnet af Isabel
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PÅ TVÆRS AF
De tre sketchingteknikker besidder både styrker og svagheder, derfor supplerer de 
hinanden på tværs. Som jeg har illustreret til højre, har de alle overlappende egenskaber, 
mens de også formår at bevæge sig ud i hver deres hjørne. 

2D sketching er håndgribelig og meget åben til fortolkning. Derudover er det en stor fordel 
at benytte i en gruppe, hvor man hurtigt kan illustrere sine tanker på papir. Det er svært at 
sætte ideen ind i en kontekst og få den samme kropslige erfaring som med en 
videosketch. Derudover skal man også have en vis selvtillid eller tryghed hos sine 
gruppemedlemmer, før man tør vise sine kruseduller. Det er en kommunikationsmetode, 
som man skal vænne sig til. 

Det samme er gældende i videosketching, hvor man skal optræde i en situation, imens 
man er reflekterende og åben for pludselig forandring. Vores første video afspejlede 
nervøsitet og utryghed. Dette blev selvfølgelig nemmere, og indlevelsen blev mere naturlig. 
Vi forsøgte at benytte Agusto Boals omtalte reflective theater, hvor det handler om at 
provokere folk til at erfare ting på nye måder gennem egen kropsligs erfaring [9]. Dette var 
mere og mere i centrum, desto flere videoer vi lavede. Derudover blev vores ideer også sat 
i en kontekst og blev afprøvet. Designeren fik en mulighed for at komme med ind i sin 
sketch og genfortolke sine beslutninger. 

Hardwaresketching er sammeligneligt med videosketching ved at kunne sætte sig ind i en 
brugskontekst. Vi fandt ud af at, der er stor forskel på det, der kan lade sig gøre, og det 
som giver mening at gøre. Dette fik vi at føle i hardwaresketching. Der hvor 
hardwareteknikken adskiller sig fra de andre metoder, er det fokus, der er, på 
funktionaliteten. Denne detalje kan man blive helt fortabt i. Det er derfor essentielt, når 
man arbejder i hardwaresketching, at huske den ramme man sketcher i. 

 Tegnet af Isabel
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“                  

Al visuel materiale i rapporten samt en online version af den - kan findes her: http://isabelaagaard.dk/?p=676
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