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Abstract 
With this reflection report I account for the design process in which my group and I have used three 
sketching techniques – 2D-, video, and hardware sketching. I present our design concept – “Race the 
World”, and rationale, and compare and discuss the strengths and weaknesses of the sketching techniques 
as we have experienced them during the design process. The reflection report concludes that sketching is 
an important part of exploring and developing interactive design, and that 2D-sketching and video 
sketching are the easiest to implement in the process for immediate use. 

Indledning 
De seneste tre måneder har taget mig på en designrejse, hvor jeg er blevet introduceret til tre sketching-
teknikker - 2D-sketching, sketching med video og med hardware. Det er mine erfaringer med de tre 
teknikker og en afsluttende prototype, der danner baggrund for denne reflektionsrapport. 

I rapporten vil jeg bl.a. gennemgå tema, koncept, designrationale, hvordan vi har anvendt de tre teknikker 
og mit syn på deres styrker og svagheder. 
 

Temaet er sport 
Temaet i den overordnede ramme for arbejdet med sketchingteknikkerne og prototypen var sport og 
forbundethed, hvor internet of people (herefter IoP) møder internet of things (herefter IoT).  

IoP definerer jeg som det sociale eller professionelle netværk mennesker vælger at indgå i online/offline. 
Begrebet IoT anvender jeg med udgangspunkt i CERP-IoT’s definition: 

 
“It refers to a world where physical objects and beings, as well as virtual data and environments, all interact with each 

other in the same space and time” 
(2010, p. 11). 

 
Rammen var altså en selvvalgt sportsaktivitet, hvor teknologi og mennesker indgår i et netværk. Opgaven vi 
blev stillet inden for rammen var at finde på et interaktivt design med fokus på at opnå erfaringer med 
sketching og prototyping. 

Løsningen er et koncept 
For at begynde med slutningen, har vi løst opgaven ved at udvikle et interaktivt koncept ”Race the World”. 
Konceptets grundtanke er netop at forbinde IoP med IoT med et stænk af konkurrence og foregår i 
fitnesskæden Fitness World. Alle centre i kæden deltager i konkurrencen om at være det første center der 
ror én gang rundt om jorden – det er den fælles motivation. Konceptet føder den individuelle motivation 
ved, at deltagerne kan vælge at ro mod en OL-roer. 

Internet of things and of people 
Romaskinerne i hvert center er forbundet via et system, der automatisk registrerer, hvor meget der bliver 
roet på maskinerne. Registreringerne sker pr. maskine og ikke pr. deltager. At vinde handler ikke om en 
individuel præstation, men om centrets samlede præstation mod andre centre i kæden. 
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På hver romaskine er en skærm, hvor deltagerne kan vælge at ro mod en OL-roer ud fra en liste. OL-roerne 
varierer i præstation fra de hurtige til de knapt så hurtige, og på den måde kan deltagerne vælge et 
individuelt ambitionsniveau for dagens træning. 

Status i konkurrencen bliver vist på større skærme i hvert motionscenter og på de mindre skærme ved hver 
romaskine. Det er vores tanke, at den synlige status dels kan skabe basis for, at medlemmerne i 
motionscentret får et fælles emne at tale om, dels kan skabe noget team spirit og motivation for at ro 
sammen om at slå de andre centre i Fitness World = øget social interaktion. 

Deltagerne har også mulighed for at følge status i konkurrencen via en hjemmeside og en app. 

DIMS 
Vores DIMS (digitalt-materielle sketches) måler på en udvalgt del af konceptet. Den er placeret under 
sædet på en romaskine og måler på accelerationen i sædet. 

I næste afsnit vil jeg redegøre for de mest afgørende valg i arbejdsprocessen med konceptet. 

Designrationale og designtræ 
Under udviklingen af konceptet har vi truffet en række valg frem mod den afsluttende prototype. Vores 
designtræ giver et visuelt overblik over processens til- og fravalg: 

 

 

Figur 1 - designtræet viser til- og fravalg i processen med "Race the World". 
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Det vi har arbejdet længst tid med, næsten helt frem til prototypen, er præciseringen af konceptet. Vi 
vendte hele tiden tilbage revurderede vores beslutninger f.eks. i forhold til, hvor realiserbare de var. Nogle 
af de mest afgørende valg var: 

• Da vi kom frem til hovedtanken med konceptet – en konkurrence i en fitnesskæde. Ved de 
indledende sketchingøvelser havde vi bl.a. arbejdet med et foto fra et motionscenter som 
inspiration. Her så vi muligheden for at kunne kombinere IoP med IoT.  

• At konceptet skulle føde både en fælles og en individuel motivation. Egne erfaringer fra 
motionscentre viser, at man ikke nødvendigvis er særlig social med andre medlemmer. Vi forestiller 
os, at en fælles konkurrence kunne skabe grobund for mere social interaktion. Den individuelle 
motivation tilføjede vi efterfølgende ud fra en vurdering af, at roerne kunne miste modet på den 
lange vej rundt om jorden. 

• Da vi første gang besøgte ITU’s motionscenter for at vurdere mulige træningsaktiviteter. Helheden i 
den brugeroplevelse vi gik efter, blev meget nemmere at få en fornemmelse af i forhold til den 
fysiske og sociale kontekst. Vi valgte romaskinerne, fordi der stod to ved siden af hinanden (sociale 
kontekst) og det var muligt at placere en DIMS under sædet og måle på acceleration. 

I de efterfølgende afsnit omkring sketching, vil jeg gå mere i dybden med designprocessen. 

Sketching 
For tre måneder siden hang idégenerering for mig uløseligt sammen med brainstorm og ord på post-its. 
Arbejdet med sketching har dog udvidet mit perspektiv, og jeg kan nu følge Buxton, når han skriver:  

“Sketching in the broad sense, as an activity, is not just a byproduct of design. It is central to design thinking and 
learning” 

(2007, p. 118). 
 
I processen med at udvikle ”Race the World” har sketching både fungeret som produkter på papir, video og 
som hardware, men har også været en markant del af selve læringsprocessen. Sketching har f.eks. hjulpet 
os med at afprøve idéer, brugsoplevelse, social kontekst og tekniske muligheder hele tiden med fokus på at 
blive klogere på designmuligheder og finde frem til en løsning på opgaven.  

Undervejs har vi anvendt alle tre sketchingteknikker både hver for sig og sideløbende.  I det følgende vil jeg 
redegøre for min erfaring med teknikkerne.  

2D-sketching 
Den første teknik vi stiftede bekendtskab med var 2D-sketching. Ifølge Buxton er nogle af kendetegnene 
ved sketches, at de er hurtige, nemme og billige at udføre (2007, p. 111). 2D-sketching er en metode til at 
udforske og udvikle designidéer, som vi anvendte især i starten af processen både hver for sig og i 
fællesskab. Vi lavede en række sketches med inspiration fra billeder af to sportsaktiviteter – tennis og 
styrketræning (i et motionscenter). 
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I designprocessen har vi anvendt to 2D-sketchingmetoder, thinking og talking sketches (Lugt, RvD., 2005, p. 
4). Thinking sketches foregår individuelt, hvor man bruger sine sketches til at udforske egne idéer, mens 
talking sketches indgår som en del af en gruppeproces. Vi lavede f.eks. en øvelse, hvor vi først hver især 
sketchede en aktivitet i et motionscenter, hvorefter gruppen oversatte og kommenterede på sketchen, 
uden at ophavsmanden måtte sige noget. Min sketch forbandt IoT og IoP via to bænkpresser. De andres 
kommentarer til sketchen inspirerede mig til at digitalisere det papirbårne træningsprogram, man ofte har i 
forbindelse med styrketræning: 

 

Den flygtighed som den upræcise streg i en sketch repræsenterer, lægger som Buxton skriver netop op til 
fortolkning (2007, p. 113) ved at fremstå ufærdig og skabe rum til fri fantasi: 

”If you want to get the most out of a sketch, you need to leave big enough holes” 
(ibid, p. 115).  

 
Buxton beskriver processen som at have en samtale med sin sketch (ibid, p. 114):  

Figur 2 - thinking sketch (bænkpresse) - talking sketch (det digitale træningsprogram). 
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Samtalen mellem sketch 
og mind opstår ved, at 
sketchen bliver til ud fra 
den viden, man har på 
det givne tidspunkt. Når 
sketchen bliver 
læst/fortolket opstår ny 
viden, som den næste 
sketch bygger videre på. 
I samtalen er det vigtigt 
at være åben for 
processen. 

 

 

 

På et tidspunkt arbejdede jeg f.eks. med en idé om, at to 
venner, der tidligere havde trænet sammen i samme by, 
stadig skulle kunne træne sammen bare i hver sit 
motionscenter, selvom den ene flyttede til en anden by.  

Sketchen arbejdede jeg både med for mig selv, men havde 
samtidig en samtale kørende med en anden fra gruppen, 
der også sad og sketchede.  Vi overvejede bl.a., hvad vi 
kunne måle på med vores kommende DIMS, men også 
hvordan IoT kunne integreres i de muligheder, vi sad og 
sketchede. Det endte med, at min gruppemakker kom på 
en god idé, som vi gik videre med. Jeg parkerede derfor den 
nederste sketch (figur 4) halvvejs færdigtegnet.    

  

 

 

Ved at anvende 2D-sketching kom vi frem til at vælge styrketræning i et motionscenter som udgangspunkt 
for vores design, fordi der var flere forskellige træningsmuligheder at vælge imellem i forhold til tennis.  

Figur 4 - skitsering af idé om at forbinde to venner via 
IoT i en træningssituation. 

Figur 3 - Buxton: A Sketch of a Dialogue with a Sketch. 
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Der hvor det flade papir kommer til kort, er når man ønsker at få en fornemmelse af den fysiske og sociale 
kontekst, designet skal indgå i. Her har videosketching vist sig at være en fin metode at supplere med. 

Videosketching 
Da vi startede ud med videosketching, var vi lidt på bar bund. Der var mange forskellige senarier, vi kunne 
tage fat i. Fordi videosketchen fungerer som en slags brainstorm, valgte vi at gå i gang med det første, der 
faldt os ind. Uden skyggen af et storyboard og med en smartphone som kamera kastede vi os ud i at 
udforske den fysiske og sociale kontekst i forskellige træningssituationer.  

Vi ”afprøvede” redskaber som f.eks. løbebånd, vægtløftning og benpresse, og lod hver træning foregå med 
minimum to personer for at få en fornemmelse af den sociale kontekst1.  

Helt naturligt opstod der det, som Schön kalder reflection in action (1996). Mange af vores videosketches 
endte ud i en diskussion, f.eks. om hvad vi kunne måle på via vores kommende DIMS, om personerne skulle 
træne i samme motionscenter eller hver sit o.lign. Diskussionerne gav os anledning til at afprøve nye 
situationer som på den måde førte idégenereringen videre frem. 

Videosketching tog den flade 2D-sketch ud af papiret og gjorde oplevelsen af brugssituationen mere virkelig 
for mig. Det blev nemmere at sætte mig i brugerens sted, når jeg løb på et ”løbebånd” ved siden af en af de 
andre eller modtog vejledning om korrekt styrketræning fra en ”træner”. Der skete dog det undervejs, at 
legen overtog udforskningen2. De roller vi agerede endte i mere og mere fantasifulde situationer, og på et 
tidspunkt røg både pandaer og babysæler på mystisk vis med ind over. 

Da vi efterfølgende reflekterede over metoden i forhold til at komme videre i designprocessen, Schön 
kalder det for reflection on action (ibid), var det mest bemærkelsesværdige fornemmelsen af den fysiske og 
sociale kontekst. Der hvor processen virkelig rykkede, var dog ved hardwaresketching. 

Hardware 
Vores hardwaresketching består for mig af to sideløbende processer – sketching med Arduino og 
afprøvning af brugssituation i ITU’s motionscenter.  

Til en start var det lidt svært for os at finde ud af, hvordan vi skulle gribe processen an. Det resulterede i en 
lidt kaosagtig dag med fragmenteret sketching rundt om bordet. To af os 2D-skecthede, to sketchede med 
Arduino for at undersøge, hvilke input og output vi kunne måle på og en femte var frustreret over, hvorfor 
vi dog ikke bare lagde os fast på en træningsaktivitet med det samme. 

Åbenbaringen kom, da vi besluttede os for at gå ned i ITU’s motionscenter. Det at kunne afprøve idéer on 
location gav den perfekte helhedsoplevelse af både den sociale og fysiske kontekst, og det åbnede op for 
rige refleksioner både in og on action (Schön, 1996), mens vi prøvede de forskellige redskaber: 
                                                           
 

 

1 Bilag A - video med Anders og Etienne i en træningssituation. 
2 Bilag B – hvor legen overtager udforskningen. 
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Figur 5 - Etienne og jeg i dyb samtale med et par kondicykler. 

Resultatet af første tur i motionscentret blev, at vi lagde os fast på at anvende romaskinerne. De stod ved 
siden af hinanden (sociale kontekst) og det var muligt at fastgøre vores kommende DIMS til sædet (fysiske 
kontekst). Denne måde at have en samtale med materialet på og dermed blive klogere på sit design kalder 
Schön for backtalk (ibid). 

Samtidig med hardwaresketchingen arbejde vi videre med at præcisere konceptet via 2D-sketching, 
mundtlige samtaler og ved at præsentere andre for vores overvejelser. Første arbejdstitel var COMEpete 
With Me, hvor en af tankerne var at undlade at bruge skærme som en del af IoT. Næste titel afspejlede de 
helt store armbevægelser ”Ro imod en OL-roer på din vej til Mars”. Her inkluderede vi både den fælles og 
individuelle motivation kombineret i en konkurrence. Vi landede på ”Race the World”, fordi vejen til Mars 
er lang og konkurrencen ville tage for lang tid at afslutte.  

Buxton har eksemplificeret denne måde at åbne op og snævre ind omkring arbejdet med et koncept som 
en tragt (2007, p. 146). Ind imellem frustrerede det mig, at vi ikke kunne lægge os fast, men jeg lærte at 
være åben for processen:  
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Figur 6 – processen set som en tragt frem mod det endelige koncept. 

På den næste tur i motionscentret undersøgte vi de mulige målinger, vi kunne foretage med vores DIMS på 
en romaskine. Det skete ved, at én af os satte sig til at ro mens de andre observerede romaskinens 
funktionalitet. DIMSen skulle blot måle på et udsnit af konceptet, og vi besluttede os til at måle på sædets 
acceleration, bl.a. fordi det var muligt at fastgøre DIMSen til sædet.  

 

 

Vi tilpassede efterfølgende DIMSen bl.a. ved at 
svejse nogle længere ledninger på, fik 
programmeret i Arduino og afprøvet DIMSen i 
motionscentret. 

Figur 7- vores DIMS i proces med et væld af ledninger. 
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Figur 8 – DIMS’en fungerede fint i kombination med romaskinen. 

Afslutningen på designprocessen var produktionen af en prototype.  

Prototype 
Hvor DIMSen måler på en lille del af konceptet, er målet med vores prototype at vise den fysiske og sociale 
kontekst for ”Race the World” - Buxton beskriver prototypens formål som: 

”[…] to experience interactive systems, before they are real […] 
(ibid, p. 239). 

 
Det er manglen på huller, der udgør forskellen på en sketch og en prototype. Hvor en sketch skal være åben 
for fortolkning, skal en prototype give en så realistisk oplevelse som muligt (ibid). Vi valgte derfor at optage 
en video i ITU’s motionscenter, hvor vi anvendte en powerpoint til at simulere det program, brugeren kan 
vælge sin træning ud fra. 

Først i forbindelse med forarbejdet til prototypen fik vi konceptet helt på plads. Det at skulle udarbejde et 
storyboard til videoen krævede en sammenhængende narrativ fortælling og gav anledning til en sidste 
finpudsning. Arbejdet med prototypen blev nærmest til endnu en metode i designprocessen3. 

                                                           
 

 

3 Bilag C – prototypen ”Race the World”. 
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Figur 9 – Vi afprøvede storyboardet på et par hjælpelærere ved at bede dem fortælle, hvad der sker. Storyboardet gav fin mening, 
men dog også anledning til et par tilføjelser. 

I næste afsnit vil jeg diskutere styrker og svagheder for de tre sketchingteknikker. 

Diskussion 
Arbejdet med sketchingteknikkerne har givet mig nogle erfaringer med deres styrker og svagheder.  

2D-sketching 
2D-sketching har fungeret fint i vores designproces til hurtigt at generere og vende idéer blot ved hjælp af 
et stykke papir og en blyant. Det at man både kan arbejde individuelt med egne idéer, men også samtidig 
sammen med andre er endnu en styrke. Eneste hurdle for mig var min egen forfængelighed omkring mine 
meget simple tændstiksmandsketches. 2D-sketching kommer dog til kort i forhold til den fysiske og sociale 
oplevelse af en brugssituation. Her har video- og hardwaresketching en styrke. 

Videosketching 
Videosketching har lidt den samme styrke som 2D-sketching i forhold til at være hurtig og nem at lave uden 
at kræve de store forberedelser og omkostninger, hvis man f.eks. har en smartphone. Man kan nemt skifte 
roller og vinkel i de forskellige sketches, hvilket gør processen både flydende og idégenererende.  
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En følelse kan være svær at skitsere og opleve via et stykke papir, men via videosketching bliver brugernes 
sociale og fysiske kontekst mere levende. Det gør det lettere at sætte sig i brugernes sted og få en 
fornemmelse af de følelser og frustrationer, der kan være knyttet til brugen af et artefakt. 

Videosketches er dog kun en forestilling om, hvordan en situation kunne være. En af vores sketches gik ud 
på at få brugerne i et motionscenter til at tale mere sammen ved f.eks. at lave øvelser på to maskiner, hvor 
brugerne skulle arbejde sammen om et fælles mål. Det er jo langt fra sikkert, at det ville fungere eller være 
et ønske hos brugerne i virkeligheden. 

Der ligger en klar styrke i videosketching, hvor en form for leg går hen og bliver til idéudvikling. Legen kan 
dog have en slagside, hvor udforskning ender i sjov frem for seriøsitet. Da vi efterfølgende evaluerede 
metoden, landede vi ikke i enighed, om det var brugbart eller skadeligt for processen. 

Hardwaresketching 
Hardwaresketching er sketching med virkeligheden for øje. I 2D-sketching er man ikke bundet af fysikkens 
love og rammer på samme måde. Man kan sige, at hardwaresketching lægger sig tættere op af en 
prototype. Arduino-delen kræver dog flair for programmering og forståelse for elektronik og fysik, og det 
kan være en barriere i idégenereringen for dem, der ikke besidder den faglige styrke. De materielle 
omkostninger er også større end ved de to andre teknikker. 

Det har givet os en fantastisk mulighed at kunne inddrage ITU’s motionscenter som en del af vores 
sketching. Helheden i den tilstræbte brugeroplevelse har været nemmere at se kombineret med en 
mulighed for at afprøve DIMSen direkte på romaskinen.   

At kunne adressere kropslig erfaring og sansebarhed kræver mere end Arduinodelen alene formår at give 
med sine blinkende LED-lygter. Vores erfaring fra designprocessen viser, at man er nødt til at bringe sig selv 
i spil, f.eks. via videosketches eller ved at integrere sin DIMS med det materiale, den skal spille sammen 
med. 

Konklusion 
Min konklusion på anvendelsen de tre teknikker er, at både 2D-sketching og video fungerer godt i en idé- 
og undersøgelsesproces i forhold til interativt design. Teknikkerne er hurtige at implementere, forholdsvis 
omkostningsfrie og kræver ikke væsentlig forberedelse. Det giver en fleksibel proces, hvor produkterne 
(sketches) hurtigt kan genereres og smides væk for at give plads til nye.  

Hardwaresketching med Arduino bliver nok ikke en metode, der kommer til at fungere for mig. Indlærings-
kurven er for stejl i forhold til den umiddelbarhed, jeg har brug for som sketchingmetode. Jeg må dog også 
konkludere, at de tre teknikker har suppleret hinanden godt med hver deres styrker i den rækkefølge, de 
blev introduceret til os. En helt central erfaring jeg tager med videre fra processen er backtalk. Den samtale 
man kan have med 2D-sketches eller selve materialet giver et væsentligt indspark i designprocessen.  

I vores designproces oplever jeg, at vi har haft en god balance mellem det, Buxton kalder ”getting the 
design right and the right design” (2007, forsiden). Vi står ikke med et færdigt produkt, men vi har 
balanceret vores tid fint mellem at udforske og forfine konceptet. Jeg kan nu følge Buxton i, at sketching er 
en essentiel og vigtig del af interaktiv designudvikling.  
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