
Videosketching Gruppe 9 – Etienne, Pia, Anders, Sidsel, Ellen og Marc. 

 

Efter at have lagt os fast på motionscentret som vores centrale case, gik vi i gang med at lave 
forskellige videosketches. I starten var vi meget på bar bund. Der var jo så mange forskellige 
senarier at tage fast i. Men da videosketchen er et tankeværktøj – en form for brainstorm, valgte vi 
bare at gå i gang med det første der faldt os ind.  

Generelt adskiller videosketching sig fra regulær tegnesketch ved at, video kan redigeres, så man 
har mulighed for at optage lange sekvenser og klippe dem ned til det ønskede sketch. Hvilket også 
indikerer “lethed” for at man bare kan sortere det materiale fra, som man ikke ønsker at vise frem. 

Der ligger en klar styrke i processen omkring videosketching, hvor en form for leg går hen og bliver 
til idéudvikling. Det er nemt og omkostningsfrit at optage videosketches f.eks. på en smartphone, 
og det gør processen åben for masser af lad-os-prøve-denne-vinkel-af-også-muligheder. Vi optog 
flere videosketches med forskellige vinkler på vores domænes muligheder 

Denne leg i processen, kan bringe en problemstilling på banen. En videosketch har nemmere ved at 
blive useriøs og ende i sjov end en 2d skitse/papirsketch. Det afhænger i højere grad af personerne 
bag, til at bringe det seriøse frem. Videosketching fungerer nok best i en godt sammentømret 
gruppe. I vores gruppe oplevede vi at useriøsiteten bragte meget med sig, bade positivt og negativt. 
Den satte nye tanker i gang, men samtidig var det en tidrøver, F.eks. sneg både pandaer, babysæler 
og en række voldsepisoder sig ind i vores sketchproces… 

 

Det at man ikke, altid, er I det reelle miljø, hvor man vil anvende sit product kan være svært at 
videosketche. Det ville være lettere at tegne detaljer, hvis man ikke har dem, men til gengæld kan 
man jo forklare verbalt, hvad den rekvisit man bruger, skal forestille.  

I vores videosketches var der er tale om en forestilling om, hvordan situationen ville 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 ville skulle arbejde sammen. Det er jo langt fra sikkert, at det 
ville fungere eller være et ønske hos brugerne i virkeligheden. 

 

En klar fordel ved videosketching er at, det er hurtigere at optage en sketch end at tagne et 
storyboard. Dette betyder også at, folk kan skifte roller på de forskellige sketches og man kan skifte 
vinkel. Dette gør processen mere flydende, evaluerende og den skaber konstant nye ideer. Det 
oplevede vi f.eks. ved, at nogen af vores sketches var gennemspilning af en brugssituation som 
endte med at gå direkte over i en brainstorm on camera. 

 

En følelse der kan være svær at tolke ud fra et stykke papir er empati.Ved videosketching gør man 
personerne/brugerne mere levende. Man laver nogle bestemte personaer, som udspiller et givent 
scenarie. Ved at bruge disse personaer, gør at man kan sætte sig i brugerens sted. Det er nogle 
virkelige mennesker. Det er ikke bare nogle tegninger. Det er lettere at forstå de følelser og 
frustrationer der kan være knyttet til brugen af artefaktet.  


