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1. Indledning 
I de følgende sider vil vi præsentere et designprojekt, der endte med at have som titel 

”Banegården som destination”. Vi vil afdække nogle af de vigtigste aktiviteter for vores 

forløb, for at dokumentere og reflektere over processen.  

”Banegården som destination” er et udkast til en interaktiv installation på Århus 

banegård. Den grundlæggende idé er at tracke folk og projektere deres bevægelser op på et 

gennemsigtigt lærred over dem. Dette gøres for at give en tidslig og rumlig bevidsthed i et 

offentligt rum, og derved lægge op til en øget refleksion over det at være.  

Vores opgave vil være kronologisk struktureret, således at vi starter med en beskrivelse 

af den indledende idéudvikling. Herefter vil vi behandle feltstudier og efterfølgende 

konceptudvikling og inspirationsworkshops. Endelig vil vi runde af, der hvor projektet 

sluttede med en beskrivelse af vores visualiseringer og mock-ups. Fælles for alle afsnittene er, 

at vi vil blande vores konkrete projekter og erfaringer med relevant teori, for at belyse 

aktiviteterne mere nuanceret. Endelig vil vi runde opgaven af med en kort konklusion om det 

samlede forløb. 

 

- Vi har angivet i indholdsfortegnelsen hvem der hæfter for hvad.  



2. Idéudvikling og –udveksling 
I dette afsnit vil vi beskrive den kreative designproces. Fokus vil være på de 

arbejdsformer og strukturer, der har gjort sig gældende i forbindelse med vores idéudvikling. 

Det essentielle har været det kollaborative aspekt, samt at fastholde de emergente idéer og 

koncepter, som opstår og krydses i løbet af processen. Efterhånden som projektet har udviklet 

sig og vi har fået nye inputs og metoder til rådighed, har vi måtte nytænke vores oprindelige 

idéer og se dem i dette nye lys. Feltstudier, workshops, prototyper og så videre har alt 

sammen påvirket forløbet, ligesom nye teoretiske og praktiske problemstillinger hele tiden har 

vist sig. Målet med dette afsnit er derfor at vise, hvorledes vores forløb meget rammende kan 

karakteriseres ved Donald Schöns udsagn om ”Design as a reflective conversation with the 

Situation.”1 

2.1. De første skridt 
”He [the designer] shapes the situation, in accordance with his initial appreciation of it, 
the situation ‘talks back,’ and he responds to the situation’s back-talk.”2 
 

Vores designforløb startede i det øjeblik vi var samlet til første undervisningsgang i 

faget ”Metode og proces”. Her blev de grundlæggende retningslinier fremlagt, og vi fik et 

emne at arbejde ud fra: ”Interaktionsdesign i byen”. Med præsentationen af denne opgave var 

basis altså lagt, og ideerne begyndte allerede at dukke op. Det var dog stadig meget 

individuelt og det var først da gruppen blev dannet, at de forskellige tanker om projektet blev 

italesat.  

Vores gruppe dannede vi, modsat nogle af de andre grupper, uden at have nogen 

egentlig grundidé at arbejde ud fra. Derfor var det første møde meget iterativt og givtigt, da 

alle kom med forslag og inputs til hinanden. Vi arrangerede det som en kollektiv brainstorm, 

hvor der var én der tog notater3, mens vi hver især fremlagde hvilke forestillinger vi havde 

gjort os, og hvad vi måske kunne have lyst til at lave. Først var de idéerne meget løse, men 

overraskende hurtigt kom der mere kød på dem, og forskellige muligheder og perspektiver 

blev tilknyttet hver enkelt. Det vi fandt ud af her, var at vores idéer sagtens kunne have mere 

potentiale end man selv havde troet, hvilket afspejledes i den positive og negative respons, der 

hele tiden kom. Det vigtige var her at sørge for at give hinanden tid og rum til indspark, 

samtidig med at det forblev en flersidet dialog. Den designsituation som Schön taler om, er 

                                                 
1 Schön s. 76. 
2 Schön s. 79. 
3 Ligeledes besluttede vi at dokumentere så meget så muligt i en online blog, for at alle skulle have adgang til de 
forskellige ting. Bloggen kan ses på: http://thelivingcity.blogspot.com/  

http://thelivingcity.blogspot.com/


altså ikke bare de rå konstanter og vilkår der er, men i ligeså høj grad en samtale med sine 

’kollegaer.’ Designsituationen udgøres på den måde ikke bare af en opgave, men også af de 

menneskelige aktører der er med i projektet på den ene eller anden måde.  

Efter et stykke tid havde vi fundet frem til seks forskellige perspektiver som vores 

interaktionsdesign i byen kunne bevæge sig i retning af. Vi talte så om dem hver for sig, og 

fandt ud af, at der var to vi helst ville arbejde videre med, og måske endda kombinere. Disse 

to perspektiver havde vores notar benævnt som ”Ventesalen på banegården” og den anden 

som ”Rundvisning”. Herefter knyttede vi mere specifikke begreber på, samtidig med at vi 

tegnede for hinanden for også at visualisere ordene (se fig.1). 

 
Figur 1: Uddrag af noterne fra vores indledende brainstormsession. 

 

Alt i alt viste dette første indledende møde sig utrolig indflydelsesrigt på resten af 

forløbet. Mange af de begreber vi brugte til at konceptualisere designet, var de samme som vi 

endte op med at bruge, også selvom udformningen og hele måden det skulle gøres på, 

ændrede sig meget undervejs.  

Det projekt vi endte med at fremlægge, kaldte vi som tidligere nævnt”Banegården som 

destination,” og formålet var at iscenesætte menneskers bevægelser i rummet ved at gøre 

selve rummet interaktivt. Fra starten havde Århus Banegård fascineret os, og mange af de 

indledende idéer havde kredset om netop den. Vi diskuterede dens rolle for byen, og nåede 

frem til en anskuelse af den som en art indgangsportal til byen. Her var det både arkitekturens 

monumentalitet og transitaspektet der gjorde det til et spændende sted. Dermed var der også 

fysiske og funktionalistiske egenskaber at tage højde for, hvilket var med til at nuancere 

designsituationen.  



2.2. Visioner og samarbejde 
”The designer needs to be critical towards any description of the designprocess, and to 
appropriate aspects of it rather than adopt it completely.”4 
 

For at uddybe den indledende designproces som beskrevet ovenfor, vil vi her knytte nogle 

teoretiske begreber til forløbet. I kapitlet ”The Process” i bogen Thoughtful Interaction 

Design (2004) beskriver Löwgren og Stolterman designprocesser ud tre kernebegreber: 

 
1) Vision  
– ”When a designer i confrontated with a design situation, a vision emerges.” 
2) Operative image  
– ”The operative image is a first externalization of the vision.” 
  3) Specification  
– ”When the operative image is sufficiently detailed, the person formally responsible for 
the design process makes a decision that will function as a specification of the final 
design.”5 
 

I vores projekt er det klart, at den initielle vision nødvendigvis må stå i flertal. Vores 

gruppe bestod af fem individer og derfor var der naturligvis flere visioner. Som gruppe måtte 

vi imidlertid hurtigt konkretisere disse visioner for hinanden, netop for at dele vores idéer, og 

derved bevægede vi os meget hurtigt over i anden kategori. Vi erfarede, at når der var tale om 

et kollaborativt projekt, så var det essentielt at få skitseret nogle operative billeder (både 

verbalt og visuelt), ganske enkelt for at kunne kommunikere med hinanden. Vi måtte tage 

højde for, at vores overgang mellem vision og operativt billede helst skulle være relativt 

umærkelig, for ikke at spolere visionen inden resten af gruppen havde forstået den. Derfor 

endte vi også hurtigt op med flere operative billeder efter den indledende brainstorm, og 

resten af designforløbet bestod i at nuancere og bearbejde disse billeder, så vi til sidst kunne 

have en specifikation af produktet, som vi kunne fremlægge.  

Det er klart at Schöns refleksive samtale med situationen stadig er central i forhold til 

disse begreber. Når man arbejder med visioner og operative billeder opstår der hele tiden nye 

situationer, spørgsmål og svar, som igen afføder nye situationer, spørgsmål og svar og så 

videre. Dette blev især forstærket af det faktum, at vi var en gruppe, og derfor konstant 

stillede hinanden spørgsmål, når noget blev fremlagt. Selve denne spørgen beskriver Löwgren 

og Stolterman også som helt grundlæggende for det at designe:  

 
”This approach of questioning becomes a way to challenge the very reason for the 
design process to take place. When that happens, it opens up many new designs and 

                                                 
4 Löwgren & Stolterman s. 15.  
5 Ibid. s. 17-20. 



alternative solutions. The design is no longer a problem-solving activity, but a truly 
creative and innovative process.”6 
 

På den måde blev gruppearbejdets immanente arbejdsformer fremmende for 

udviklingen af koncepterne, ved at vi hele tiden blev tvunget til at reflektere over vores 

visioner og operative billeder, for at kunne svare på de spørgsmål der kom.  

Selvfølgelig har denne måde at arbejde på, også en bagside i forhold til mere 

individuelle designprocesser. Ofte kan det være svært at sætte ord på sin vision og gøre sig 

forståelig overfor gruppen, netop fordi det kun er en løs vision, man har. Derfor kan det være 

svært at holde liv i det visionære og overordnede kreative element, når man så hurtigt skal 

eksternalisere det for sin gruppe, hvilket er nødvendigt for at kunne arbejde sammen: ”All 

designers working in a project need to have a similar understanding of the vision and the 

wholeness of the system.”7  

Alligevel var det trods alt vores opfattelse, at designprocessen blev kreativ og frugtbar i 

vores gruppe, så længe vi respekterede hinandens idéer, og ikke krævede hundrede procents 

klarhed i formuleringen.  

2.3. Mange bække små… 
”The thoughtful position is to view the whole situation as a design task: to design the 
design process.”8 

 
Efter vi i fællesskab havde fået grundlagt nogle operative billeder, arbejdede vi videre 

ved at brede perspektiverne ud på forskellige måder9. Alle disse aktiviteter nuancerede hele 

tiden vores design, og skabte varierede tilgange til visionerne. Derfor udviklede de sig hele 

tiden og vi stod til sidst med fire forskellige operationelle billeder, der havde ligheder men 

også væsentlige forskelle. For at komme videre måtte vi konkretisere idéerne yderligere, 

ligesom vi måtte eksplicitere, hvad vi så som formålet med vores projekt. Overordnet kunne 

vi se, at vores idéer arbejde med tracking af individer i Århus som hovedtema. Den store 

forskel lå i hvordan og hvorhenne. Ligeledes kunne vi se at selve den interaktion, som var helt 

central for projektet, lå for adskilt fra selve trackingen. Løsningen var således at samle 

trackingen og visualiseringen af denne tracking under ét, og derved skabe en mere direkte og 

nærværende interaktion. Herved kunne vi iscenesætte banegårdens transitfunktion og de 

mennesker som konstant krydser hinandens veje, uden at tænke over rummet de bevæger sig 

                                                 
6 Ibid. s. 27. 
7 Ibid. s. 34. 
8 Ibid. s. 41. 
9 Blandt andet lavede vi feltstudier, inspirationsworkshops og forskellige typer visualiseringer undervejs. Disse 
forskellige aktiviteter vil blive beskrevet i detaljer senere i opgaven.  



gennem eller for den sags skyld de mennesker, der også er til stede. Ved at skabe denne 

interaktive installation var vores mål altså at skabe en tidslig og rumlig bevidsthed for folk og 

deres ’væren i verden.’   

De fire operationelle billeder vi havde udviklet løbende, bidrog herved alle sammen til 

den endelige specifikation, der fremstod som en destillering af de mange forskellige idéer og 

aktiviteter. Konklusionen er derfor at hele processen og alle dens delelementer har været med 

til at forme det endelige produkt. Ved at dokumentere forløbet og løbende frekventere de 

forskellige perspektiver, har designsituationen været under konstant udvikling, samtidig med 

at de forskellige spor er blevet fastholdt. Den ’endelige’ specifikation vi nåede frem til skal 

derfor ikke ses som isoleret produkt, men snarere som endnu et skridt i en emergent 

designproces. 

2.4. Delkonklusion 
Samlet set har vi med dette afsnit villet vise, hvor vigtig den overordnede idéudvikling 

har været, og hvordan vores gruppe har grebet det an. Vi mener det er nødvendigt at fokusere 

særskilt på denne aktivitet, da det er her de andre aktiviteter er blevet integreret med 

hinanden. Ved at arbejde som en gruppe har vores koncept hele tiden været relateret til den 

dialog vi løbende har haft. Derved er vores refleksive samtale med designsituationen også en 

indbyrdes samtale, hvor idéer og respons blander sig med håndgribelige problemstillinger og 

tilsammen har formet designprocessen.   



3. Etnografi og Feltstudier til ”Banegården som 
Destination” 

”Communities have needs which go well beyond the functional”10 
 

Da vi kastede os ud i at lave feltstudier, havde vi ikke bestemt os for ét decideret 

projekt. Alle var enige om at det kunne handle om noget med at tracke folks bevægelser i 

byen på en eller anden måde, men ideen var ikke mere videre udviklet end det. Vi tog således 

til byen med fotokameraet i hånden i vores søgen efter inspiration, med de tekster vi havde 

læst om emnet som eneste bagage. Nu retrospektivt, kan vi se, at vi alle sammen ønskede at 

tilføje noget til byen. Denne mangel skulle dog ikke være af direkte funktionel karakter, men 

skulle i stedet rette sig mod det æstetiske og erkendende. Ligesom citatet ovenfor, mente vi at 

byen og folket i den, havde brug for meget andet end funktionalitet. 

Af de tekster vi havde læst om emnet, var en af dem af særlig betydning for vores 

feltstudier: ”Ethnographic Field Methods and Their Relation to Design.” Denne hjalp os til at 

blive bevidste om, hvad vi egentlig var i færd med. Teksten gjorde os bevidste om vores rolle 

som designere og i meget beskeden grad også som etnografer. Der følger en kort redegørelse 

for tekstens centrale ideer, og en refleksion over den måde, hvorpå vi har forholdt os til den 

og med hvilket resultat. 

3.1. Ethnographic Field Methods and Their Relation to Design     
For Blomberg, Giacomi, Mosher og Swenton-Wall, der er tekstens forfattere, handler 

det om at sammenbinde to discipliner, der i princippet har vidt forskellige og distante 

forudsætninger og mål. Teksten handler om den gevinst, et tæt samarbejde mellem etnografer 

og designere ville give til en design process:”Linking ethnographic field methods and design 

has the potential both to provide designers with new ways of gaining a deeper understanding 

of user work practices and to provide a context for designers to collaborate with users over the 

design of new technologies.”11 At kæde begge discipliner sammen er dog ikke nogen nem 

opgave:”While the ethnographer is interested in understanding human behavior as it is 

rereflected in the lifeways of diverse communities of people, the designer is interested in 

designing artifacts that will support the activities of those communities.”12 Dvs. at etnografi 

kan berige designprocessen ved at tegne et nuanceret billede af mennesket i den relevante 

kontekst for selve mennesket/brugeren. Etnografi kan give en forståelse af menneskets adfærd 

                                                 
10 Battarbee, Baerten, Hinfelaar, Irvine, Loeber, Munro, Pederson, s. 237. 
11 Blomberg, Giacomi, Mosher, Swenton-Wall, s. 151. 
12 Blomberg, Giacomi, Mosher, Swenton-Wall, s. 123.  



og opførsel, men spørgsmålet er, om denne forståelse er nødvendig når der skal designes. Det 

mener forfatterne til teksten helt sikkert den er. 

         ”Traditionally, the user interface designer’s rolle has been limited to making the 
functionality of the technology avaliable to the end-user. Ideally, designers might be 
considered user-advocates in that they represent users as the human element in the 
system by articulating their needs and requirements in negotiations about design 
solutions with the development team. All too often, however, the only contact designers 
have with users is in laboratory operability tests or after a product is placed in the user’s 
environment. Since the user is out of the loop during critical phases of design, the 
designer must represent the user based on expierence and imagination, creating a sort of 
“virtual” user.”13 
 

Problemet opstår, når designeren skal designe en teknologi uden at have tilstrækkelig 

information og kendskab om brugeren  og hans behov, og det er ikke sjældent at det er 

tilfældet. Designeren har traditionelt været bundet til sit laboratorium, mere eller mindre 

isoleret fra brugskonteksten og situationen. Selvfølgelig har designeren forsøgt at komme tæt 

på brugeren især gennem ”usabilty tests”, men det har for det meste været designeren, der så 

godt som muligt, har skabt en bruger-model, eller som de selv kalder det, en virtuel bruger. 

Dette kan dog være noget problematisk, som senere vil kunne ses. Først indledes med nogle 

grundlæggende teorier om etnografiske studier.  

3.2. Grundprincipper 
Blomberg, Giacomi, Mosher og Swenton-Wall beskriver etnografiens grundprincipper: 

1) Natural Settings; 2) Holism; 3) Descriptive; 4) Member’s Point of View. Natural Settings 

vil sige, at etnografen skal se på folks aktiviteter i deres egen naturlige habitat, og ikke i 

laboratoriet. Dette er direkte knyttet til Holism begrebet, der betyder at folks adfærd og 

opførsel bør forstås i deres konkrete kontekst. Dvs. ikke at se på det partikulære som noget 

isoleret, men som del af en større enhed. For etnografen er det et grundlæggende princip, at se 

på hvordan folk opfører sig ude i virkeligheden, og ikke på hvordan de burde opføre sig. Det 

er derfor, at det deskriptive får en så relevant plads i deres grundprincipper. Med hensyn til 

synsvinkel, siger de, at “research methods are aimed at getting as close to an insider’s view of 

the situation as possible. With such an orientation, ethnographers are concerned with 

describing behavior in terms relevant and meaningful to study participants.”14 Det betyder, at 

det for så vidt muligt, skal være brugerens vinkel designet rettes mod, og ikke designeren. Det 

skal ikke være designerens behov der opfyldes, men i stedet den potentielle brugers. 

                                                 
13 Blomberg, Giacomi, Mosher, Swenton-Wall, s. 146. 
14Blomberg, Giacomi, Mosher, Swenton-Wall, s. 127-28.  



Dette var grundprincipperne. Vores gruppe brugte, som det senere vil fremgå, disse 

principper i et noget begrænset omfang. Nu er det nødvendigt at se på, hvorledes disse 

principper kan føres ud i virkeligheden. 

3.3. Etnografiske felt metoder 
Metoderne hedder: 1) Observation; 2) Notetaking; 3) Observation Coupled with Interviews. 

Observation begrebet er tæt knyttet til deskriptionen. Ideen er at få et realistisk billede af hvad 

folk gør, og ikke af hvad folk selv mener de gør. Der er nemlig en stor forskel mellem begge 

måder; forfatterne til teksten skelner således mellem ideel og manifest opførsel. Med hensyn 

til observationen, er der nogle åbenbare spørgsmål man bliver nødt til at stille sig. Det handler 

bl.a. om hvad, hvornår og hvor man vil iagttage, og om hvornår man har iagttaget nok. Alle 

disse spørgsmål er ikke enkle at besvare og er selvfølgelig kontekst afhængige. Der eksisterer 

dog den regel, at når man ikke overraskes mere af det man ser, og man således kan forudsige 

hvad der efterfølgende vil ske, har man observeret nok.  

Noter kan gå fra løse observationer til minutiøse detail-beskrivelser. Hvorledes de tages, 

afhænger af situationen. Således tillader situationen nogle gange, at man kan tage noter mens 

man iagttager, hvorimod man andre gange, bliver nødt til at vente indtil iagttagelsesøjeblikket 

er ovre. Noter kan suppleres med billeder og videooptagelser, da disse medier i princippet kan 

registrere ting som iagttageren selv ikke opdager eller registrerer med første øjekast.  

Interviewet er en meget almindelig del af det etnografiske feltarbejde. Interviewet kan være 

formelt og målrettet eller uformelt og løst struktureret. Når der interviewes er det nødvendigt 

at tage hensyn til flere aspekter, så som interviewets lokalitet, kontekst og samværsformer, da 

disse faktorer er afgørende i besvarelsesøjeblikket:  

”First, the context in which the interview takes place is not neutral with respect to the 
discourse that ensues. Second, to make sense of what is said during an interview one 
needs to examine the social construction of the questions and responses in relation to 
the social situation created by the interview itself.”15 
 

Det er igen tanken om at søge perspektiveringen, om at placere alle situationer ind i 

deres kontekst, der gennemsyrer etnografiens principper omkring interviewet. Vi valgte ikke 

at interviewe folk; grundende til det vil følge om lidt.    

Anvendelsen af etnografiske principper og metoder har klare fordele for 

designprocessen. Det giver en forståelse for den kontekst, hvori designeren skal arbejde, 

således at designet tilpasser sig den potentielle brugers mangler og ikke designerens, osv. 

                                                 
15 Blomberg, Giacomi, Mosher, Swenton-Wall, s. 135. 



3.4. Vores erfaringer 
Med disse tanker tog vi så til byen med fotokameraet i hånden. Selvfølgelig var der ikke 

nogen etnograf iblandt os, men vi forsøgte alligevel at forholde os kritisk og bevidste i forhold 

til vores rolle og situationen, således at scenariet og konteksten kunne optræde som 

deltagende agenter for os og vores design. Vi forsøgte at være åbenminded, at lade os 

inspirere og påvirke af de situationer vi var vidner til. Dette er ikke desto mindre den attitude 

etnografen helst skal have:  

”Ethnographic field work requires the personal involvement of the investigator, a 
willingness to be in situations out of one’s control and as such an abandonment of strict 
”scientific control.” It also involves an iterative, improvizational approach to 
understanding, wherein partial and tentative formulations are revised as new 
observations challenge the old, and where adjustments in research strategy are made as 
more is learned about the particular situation at hand.”16 

 

Da vi tog til byen for at lave feltstudierne, var ideen om hvad det var vi ville designe, på 

et meget tidligt og usikkert stadie. Selv om vi allerede dengang tænkte på at lave noget med at 

tracke mennesker, var formen, funktionen og formålet med designet uklart og forandrede sig 

hele tiden. Tanken  var derfor, at lade byen og folkene påvirke og stimulere os. 

 
 

Vi valgte at mødes på en almindelig hverdags formiddag, da vi ville betragte byen i al 

sin travlhed. Vi tog banegården som udgangspunkt, da vi syntes, at det kunne være en mulig 

placering for vores design. Vi ville på en eller anden måde bruge menneskets bevægelse, og i 

den kontekst var der ikke noget bedre sted end banegården til at få det præsenteret. Men det 

var kun begyndelsen. Efter at have taget nogle billeder der, gik vi så rundt i midtbyen, uden at 

have et andet mål end at lade os inspirere. Turen sluttede ved Domkirken, da vi på det 
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tidspunkt følte at vi havde set nok, og at de billeder vi havde taget, var tilstrækkelige til at 

hjælpe os til at reflektere videre over vores projekt.  

Vi tog nogle korte noter mens vi gik rundt, men der lå ikke store overraskelser ventende 

på os. Alle i gruppen bor i Århus, så forskellen mellem denne dag og alle dage hvor vi har 

gået rundt i byen var, at vi denne her gang forsøgte at stille os kritiske overfor det vi så. 

Opslugte som vi var af bevægelses ideen fra starten, besluttede vi os for at det var 

unødvendigt at filme. Der var ikke noget konkret vi søgte efter; og byen var heller ikke nogen 

ukendt eller fremmed omgivelse for os. Videooptagelsen ville ikke tilføje noget nyt til vores 

viden om byens omgivelser og dens folk. Som både århusianere og designere havde vi det 

privilegium at være både inde og uden for det miljø vi forsøgte at påvirke via designet. Dette 

forklarer delvist hvorfor vi valgte ikke at interviewe nogen. Rollen som brugere faldt naturligt 

for os; vi behøvede ikke på kunstig vis at digte en virtuel brugere. Vi var jo i virkeligheden 

selv potentielle brugere. Men dette er ikke den eneste grund vi havde til ikke at interviewe 

folk. Derudover havde vi ikke rigtigt nogle konkrete spørgsmål at stille, idet designprocessen 

var på et tidligt stadie og vores var alligevel vendt imod en bestemt retning, der lå meget 

fjernt fra en funktionel tilgang til design.  

Blombergs, Giacomis, Moshers og Swenton-Walls forståelse af design ligger i nogen 

grad  fjernt fra vores projekt. Det handler for dem, om at udnytte de etnografiske metoder og 

ressourcer på en måde, der kan være til gavn for et bedre og mere brugbart design. En 

designproces der skal tage hensyn til omgivelserne, således at de teknologier der kommer ud 

af den, kan bidrage til at løse bestemte mangler hos den potentielle bruger, eller som de selv 

siger: ”…designing artifacts which ostensibly support the activities described.”17 I forhold til 

vores projekt, var brugssituationen og konteksten vigtig, da alle muligheder stadigvæk var 

åbne i denne så tidlige fase. Vi mente dog at selve det enkle individs opinion om vores projekt 

ikke var relevant for os. Vores design havde fra starten en søgende, erkendende retning, der 

bevægede sig imod det kunstneriske. Vi ville invitere individet til en eller anden refleksion; vi 

ville søge konfrontationen og være tankevækkende. I den her kontekst kunne interviewet 

således være mere forhindrende end tilføjende, mere begrænsende en perspektiverende.  

Sammenfattende kan der siges, at vi observerede og tog noter om det vi så. Vi forholdte 

os åbne og modtagende i forhold til det vi erfarede midt i byen, i balancesøgningen mellem 

byens væren og det udtryk vi gerne ville komme med.     
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4. Inspiration Card Workshop 
Under vores udviklingsforløb lavede vi en inspirationsworkshop for at se, om vi kunne 

gøre vores projekt endnu mere interessant og for at prøve at komme med nye inputs til vores 

idé med at tracke folks bevægelser i Århus midtby.  

I det følgende vil der blive lavet en præsentation af teorien bag ”Inspiration Card 

Workshops” og dernæst en forklaring på, hvordan vi i gruppen benyttede os af den, hvilke 

tanker vi gjorde os undervejs og hvilke koncepter vi endte med at have. 

4.1. Teori 
En Inspiration Card Workshop bliver præsenteret i teksten Inspiration Card Workshops 

af Kim Halskov Madsen og Peter Dalsgård (2006). 

Grundtanken bag workshoppen er at udvikle et koncept, som man allerede har en idé 

om, hvordan skal være. Når man så benytter sig af en sådan workshop, sker der med stor 

sandsynlighed ændringer i den idé, man havde, da man startede med workshoppen. På den 

måde så får man pludselig en forbedret version af sin idé.  

Når man afholder en Inspiration Card Workshop, så er det vigtige inspiration cards. 

Disse er nogle kort på 2 gange 3 tommer. På disse kort, kan der så være forskellige ting, det 

kan være billeder, tekst osv. Derudover, så skal der også være en tom boks, hvor man kan 

skrive kommentarer til de forskellige cards. 

Inspiration cards bliver så inddelt i to kategorier. Det drejer sig om domæne kort og 

teknologi kort.Domænekort er de kort, der ”[…] represent information on the domains for 

which we design. This information may pertain to situations, people, settings, themes etc. 

from the domain.”18 Teknologikort er de kort, der skal repræsentere en given teknologi eller 

en applikation. Noget, der er vigtigt, når man skal vælge sine teknologi kort er, at et givent 

kort kun repræsenterer én ting, altså at det koncept, som den givne teknologi eller applikation 

har, ikke er til at tage fejl af. Det skyldes, at man skal være helt sikker på, at man kun kan 

bruge det pågældende kort og den pågældende teknologi på én bestemt måde. Grunden til 

dette er, at med kun én mulighed, så bliver det nemmere for dem, der deltager i workshoppen 

at forstå den givne teknologi. 

4.2. Udførelse af en Inspiration Card Workshop 
To vigtige ting, når man skal udføre en Inspiration Card Workshop er deltagerne og 

forberedelse. Forberedelsen er som sagt vigtig, det skyldes at det er der, at man finder de 

forskellige inspirations kort. Og uden disse var der jo ikke meget at lave i workshoppen. 
                                                 
18 Madsen og Dalsgård s. 3. 



Men hvem deltager så i en sådan workshop? Det gør en gruppe mennesker; det er bedst 

hvis der er 4 -6 deltagere. Det er som regel designerne og folk, der på en eller anden måde har 

forstand på eller bare anden indflydelse på det pågældende design. 

Når alt dette er på plads, sætter man sig ved et bord, hvor der er rigeligt med plads. Med 

sig har man domæne og teknologikort, nogle ark A3 papir, lim, toucher, kuglepenne osv. 

Selve sessionen starter med at de forskellige kort, kort bliver præsenteret, så alle, der er til 

stede, ved hvad de forskellige kort repræsenterer.  

Dernæst går det så løs. Nu kan alle de implicerede i udviklingen begynde at kombinere 

henholdsvis domæne og teknologi kort på A3-arkene. Og det er her at udviklingen sker, for 

pludselige kan det ske, at man ser en helt ny vinkel på den grundidé, som man måske havde, 

inden sessionen startede.   

Der er ingen overordnede regler i workshoppen, det går ikke på tur, men er en meget 

kollaborativ process. 

4.3. Inspiration Card Workshop på vores projekt 

4.3.1. Forberedelsen 
Før vi begyndte med vores workshop, var det nødvendigt at finde forskellige domæne 

og teknologikort. Domænekort var ikke et problem, da vi allerede havde en idé om, hvor 

vores projekt skulle finde sted, og vi havde været på feltarbejde, hvor vi havde taget billeder 

af forskellige steder i midtbyen. Vi havde blandt andet billeder fra banegården, fra Strøget og 

den store glasfacade på Salling. Noget andet var at finde de teknologikort, som vi skulle 

bruge. Vi havde jo en grundidé om, at vi skulle tracke folk rundt i byen og så skulle det 

visualiseres på en måde. Selve trackingen havde vi idéer til, det kunne være via 

mobiltelefoner eller Global Positioning System (GPS). Vi havde straks lidt sværere ved at 

bestemme os til, hvordan outputtet skulle være, så der blevet fundet nogle teknologier på 

Internettet via de hjemmesider, som Peter Dalsgård havde anbefalet. Efter noget søgning fandt 

vi frem til nogle teknologier, som vi fandt interessante: gennemsigtigt lærred, hologrammer, 

3D-visualisering, nærfotografering og tracking af mobiltelefonsignaler. Det var den 

forberedende fase af workshoppen. 

4.3.2. Udførelsen 
I det følgende vil vi i detaljer forklare, hvordan vi arbejde med den første planche og så 

forklare, hvad idéen med projektet var. Dernæst vil uden at gå i detaljer med hvorledes vi kom 

frem til resultatet forklare de tre andre mulige projekter, som vi kom frem til under vores 

Inspiration Card Workshop. 



 

Planche 1  

Vi mødtes i gruppen og så gik vi i gang med at udvikle på de idéer, som vi nu havde. Da 

vi alle var sikre på, hvad de forskellige teknologikort repræsenterede, så begyndte vi med at 

komme et teknologikort på vores A3-ark. Det kort viste muligheden for at fremvise noget i 

3D i den fri luft. Vi fandt dette meget interessant set udfra vores grundtanke med at følge 

bevægelserne i det urbane rum. Så i stedet for blot at ville følge menneskernes bevægelser 

frem og tilbage, så ville vi også følge dem op og ned. Til at symbolisere bevægelser i højden 

tilføjede vi et billede af et højhus, for det var det, der var vores tanke med det, netop det at der 

er så mange steder, hvor man går op og ned i byen, så det kunne være sjovt, hvis det blev 

gengivet med et hologram af små lysende kugler, der bevægede sig op og ned og frem og 

tilbage i takt, med at de folk, der blev tracket. 

 
Figur 2: 3D Tracking 

 
Til at tracke med ville vi bruge enten mobiltelefon eller GPS. Hvis det skulle være via 

mobiltelefon, så skulle man tilmelde sig via en SMS, hvis man havde lyst til at blive tracket. 

Og med GPS, så skulle man enten få en sender foræret eller, man skulle låne den for et 

beskedent depositum. Senderen kunne eventuelt være udformet som en nøglering.  

Med hensyn til domænekort, satte vi et billede på af ventesalen på banegården. Men det 

var ikke det eneste sted, vi mente, man kunne lave outputtet. Vi fandt det også muligt at lave 

det visuelle på Store Torv eller ved åen, her ville det så kun virke optimalt, når det var aften, 

når der ikke var for meget lys. Så den bedste placering, hvis værket skulle kunne ses døgnet 

rundt, ville være i indgangshallen på banegården.  



De ting, som vi ikke havde kort til at repræsentere blev skrevet på planchen, så vi hele 

tiden var sikre på, hvad det var vi ville med det hele. Dette projekt kaldte vi for ”3D-

Tracking”. 

Hele forløbet var simpelthen ved at kombinere forskellige domæne og teknologikort, så 

vi til sidst var tilfredse med resultatet. Vi gjorde ikke noget fast til planchen, førend vi var 

sikre på, at det var det vi ville med konceptet.  

 

Planche 2 

Det næste vi tog fat på, var en idé om at tracke mobiltelefonens signal udfra hvor den er 

i byen, og hvorvidt den bare står på standby, der bliver ringet til eller fra den eller der bliver 

sendt SMSer til eller fra den. 

Det, vi mente, der kunne være spændende her, var, at mobilsignaler ændre sig når en 

mobiltelefon bliver brugt. Og så mente vi også, at det ville være praktisk, at det ikke var 

direkte overvågning af folk, da det ikke skulle være muligt for os at skelne de forskellige 

mobiltelefoner fra hinanden, da det jo kun var selve signalet vi var interesseret i. 

 
Figur 3: Man of the Crowd. 

 
Rent teknologisk var der tale at sætte nogle sensorer op i midtbyen, der kunne opfange 

disse signaler, det var vores input. Outputtet skulle så igen være i indgangshallen på 

banegården, om aftenen på Store Torv, ved åen eller på Strøget. Selve outputtet ville være en 

skærm, der ville ændre sig løbende, når folk bevægede sig og med mindre og større udslag når 

mobiltelefonerne var i brug. Det ville så ende med at være et dynamisk ”kunstværk”, som de 

mennesker der var i byen også havde en mulighed for at manipulere med.  



Da det ikke ville være muligt for nogen rigtig at finde ud af, hvem der var hvor i byen, 

når man så på skærmen besluttede vi os for at kalde værket for ”Man of the Crowd”. 

 

Planche 3 

I de to foregående forslag benyttede vi os af hele midtbyen som stedet, hvor dataene 

skulle indsamles, i det tredje besluttede vi os for at indskrænke os til indsamle vores data i 

indgangshallen på banegården. Samtidig med at vi også ville fremvise værket i 

indgangshallen. Noget af det vi under udviklingen af de to første plancher havde snakket om 

var, at det ikke var sikkert, at folk ville finde det interessant at være med i et ”kunstværk”, 

hvis de går på Nørre Allé og værket kun kan ses på banegården. Derfor fandt vi det meget 

logisk at forsøge at lave noget, hvor det kun var folkene på banegården, der havde indflydelse 

på hvorledes værket skulle udvikle sig. 

 
Figur 4: Lysende stier. 

 
Vores grundtanke var igen, at vi på en eller anden måde skulle tracke folk, der 

bevægede sig på banegården. Denne tracking kunne finde sted ved hjælp af tracking 

kameraer, varmesøgning eller trykcensorer i gulvet.  

Herefter begyndte vi så at komme med forslag til, hvordan vi skulle visualisere det. Her 

kom vi frem til, at en spændende tanke kunne være, at spænde et gennemsigtigt lærred 

horisontalt ud i indgangshallen. På dette gennemsigtige lærred skulle der så foregå en 1:1 

repræsentation af de bevægelser, som folkene på banegården foretog sig. Altså når man gik i 

indgangshallen, skulle der være en prik, der fulgte personerne rundt i hallen. Disse prikker 

skulle så trække en hale efter sig, som så ville aftage efter noget tid. Alle disse spor ville så 

kryds hinanden på forskellige måder og så kreere et kunstværk. Det vi fandt særdeles 



interessant ved denne løsning med det gennemsigtige lærred var, at det ville se ud som om, at 

prikkerne og striberne ville svæve frit i luften. Idéen endte vi med at kalde ”Lysende Stier”  

 

Planche 4 

Den sidste idé vi arbejdede med drejede sig om at tage nærbilleder af menneskerne i 

byen, når de gik rundt. 

Grunden til vi kom på denne var, at vi havde et teknologikort, der viste nogle super 

close-up fotos af tekstiler. På grund af det er så tæt på, kan man ikke rigtig se hvad det er, 

men det ser meget fascinerende ud. 

 
Figur 5: Byens mosaik. 

 

Så vi ville placere kameraer rundt om i byen, som så ville tage close-ups af de folk, der 

gik forbi. Disse close-ups ville så efterfølgende blive vist på en skærm eller via en projektor. 

Det skulle danne en mosaik af close-ups, der så løbende ville blive skiftet ud af nye close-ups. 

Titlen på dette endte med at blive ”Byens Mosaik”. 

4.4. Det samlede forløb 
Hele forløbet med Inspiration Card Workshoppen tog os omkring to timer og virkede 

rigtig godt. Vi kom på en masse, gode idéer omkring vores koncept og fik taget nogle 

drejninger væk fra vores grundidé, så vores slutprodukt endte med at blive mere interessant. 

Én af de ting, der i særdeleshed gjorde konceptet bedre var, at vi begyndte at overveje 

muligheden for at indskrænke det sted, hvor dataet skulle indsamles. Det at man ikke bruger 

hele midtbyen, men kun indgangshallen gør, at det er muligt at lave den nævnte 1:1 

installation. Vi overvejede også muligheden for at spænde et gennemsigtigt lærred ud over 



hele Strøget, men blev enige om, at for det første ville blive nærmest uoverskueligt og 

derudover ville det ikke være muligt at se ”værket” i dagslys.  

Under selve sessionen var der god tone og der var ikke nogen forslag, der blev slået til 

jorden med det samme. Forskellige bolde blev kastet i luften nogle greb vi igen og andre røg 

på gulvet. Når der var en, der kom med et forslag, så blev der kigget på det, og så gik der som 

regel ikke særlig længe før der kom et ”så kunne man da også” fra en af de andre i gruppen 

efterfulgt af en udbyggelse af den første idé. Og sådan blev stort set alle vores koncepter til.  

Den eneste, der på det nærmeste blev tvunget frem, var idéen om ”Byens Mosaik”, det 

blev kun lavet, fordi vi syntes at vi måtte prøve at tænke helt væk fra vores tracking og 

bevægelses koncept og så prøve at se om det var en bedre idé med statiske billeder, der bliver 

vist på en skærm i stedet. Vi fandt dog ikke den idé lige så sjov, som de andre, så det var ikke 

den vi arbejde videre med. Men alt i alt, så var det en rigtig god måde at prøve at udvide og 

udvikle vores koncept på.  



5. Mock-up – visualisering af visioner 
Vi har set på de forskellige processer, så som idéudvikling, feltstudier og 

konceptudvikling, som vi har været igennem for at udvikle vores vision. Da vi havde fået det 

på plads, gik vi videre til fasen, hvor projektet skulle visualiseres på forskellige måder. I det 

følgende vil vi se på netop denne proces, udviklingen af en Mock-up. Denne udvikling er en 

af de sidste led man skal igennem, inden det endelige produkt kan gennemføres. 

Først vil vi se på mock-ups generelt og kort på forskellen mellem en mock-up og en 

prototype; herefter vil vi belyse, hvordan vi har prøvet at visualisere vores projekt. Her 

kommer vi blandt andet ind på, hvad det medfører, hvad det har givet os og vores eventuelle 

brugere, at udarbejde en mock-up.   

5.1. Mock-ups generelt 
Visualisering er efterspurgt overalt, hvor et optisk indtryk af genstande, som ikke 

eksisterer i virkeligheden, er nødvendigt – uanset om det er afdøde dyr, en ny bil, et 

arkitekturprojekt eller som i vores tilfælde et interaktivt designprojekt. 

Visualisering er den hurtigste, billigste og lettest forståelige metode til at give et optisk 

indtryk – og uden visualisering kommer man ikke langt i dag. Når det drejer sig om, at 

anskueliggøre visioner, udarbejde prototyper eller vise forløb, så de er lette at forstå. 

Selvom visualisering ikke altid er billig, er det trods alt alligevel meget billigere end at 

bygge en hel række prototyper, for derefter at udvælge det passende design. 

Mock-up kommer fra det engelske og betyder direkte oversat ”attrap”. Det er én måde 

at udforme sin vision/idé visuelt. Det er en interimistisk model, som ofte er udført i analogt 

materiale, så som metal, træ, pap, papir eller lysbilleder og for det meste er de bygget i  

størrelsesforholdet 1:1. Disse modeller er for det meste ufærdige ”look and feel”19, og derfor 

er de nemme at modificere. 

Groft sagt så handler udviklingen af en mock-up om, at det, som ikke eksisterer endnu, 

bliver til virkelighed. 

Der findes forskellige typer af mock-ups, eksempelvis i industrien – og så findes der 

mock-ups i softwareudviklingen. I industriens verden har man allerede i lang tid kendt til 

fænomenet mock-up. Fremstilling af mock-ups er især brugt i luftfarten og 

automobilindustrien. I  luftfarten handler det om en ikke funktionsdygtig ”prototype” – altså 

et fly, der ikke kan flyve. Det drejer sig tit om testobjekter, som for eksempel forskellige 

funktionstests. Der bliver også bygge mock-ups med det formål, at kunne rykke rundt på 
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flyets udstyr og inventar i fuld størrelse. Disse mock-ups bliver også brugt som 

udstillingsmodeller til messer, som skal give den eventuelle nye kunde et indtryk af 

flyvemaskinens udseende.  

Kravene til produktudviklerne og industrien stiger hver dag. Udviklingstiden af nye, 

produkter af  høj kvalitet, bliver hele tiden kortere. Dette har medført en videreudvikling af 

denne ”gamle” form for mock-up, nemlig digital mock-up. Man er begyndt at udvikle 

forskellige 3D modelleringsprogrammer, for at gøre det lettere at lave digitale mock-ups. 

Volumenmodeller af forskellige 3D-CAD-programmer bliver føjet sammen og bliver dermed 

til én digital mock-up, som efterfølgende kan undersøges. Dette gøres primært for hurtigere at 

kunne reagere på markedets krav, og sekundært for at holde udgifterne til design og udvikling 

nede på et rimeligt niveau; altså bliver selve fasen for prototypebygningen dermed reduceret. 

De klassiske fysiske mock-ups bliver nu til dags overvejende erstattet med digitale mock-ups. 

I den anden kategori, softwareudviklingen, står en mock-up for en rudimentær prototype 

af brugeroverfladen af den  nyfremstillede software. mock-ups bliver specielt brugt i den 

begyndende udviklingsfase, for at finde ud af hvilke krav, der stilles til brugergrænsefladen 

og dermed få et bedre sammenarbejdsgrundlag for programmørerne og brugerne. 

5.1.1. Den lille forskel 
”They are all used on basis of how well they contribute to creating the illusion of using 
the future system.”20 

 
Men hvori ligger nu forskellen mellem en mock-up og en prototype?  

Ud af citatet ovenfor kan man allerede fornemme, at forskellen mellem disse to måder 

at visualisere en idé på, ikke er skarp, men nærmere flydende, da begge er baseret på at kreere 

en illusion om det fremtidige system. Som omtalt i det tidligere afsnit består en mock-up tit 

blot af en tom papkasse, et stykke papir klistret op på væggen eller lignende og dens 

funktionalitet er altså dermed lig nul. Så det er sådant set kun den meget grove overflade der 

illustreres. En prototype er derimod mere produktnær; den er mere baseret på funktionaliteten. 

En mock-up har altså formen af det fremtidige artefakt, men ikke funktionaliteten; prototypen 

har ikke nødvendigvis den fremtidige form, men derimod artefaktets funktionalitet. Det vil 

sige, at arbejdet og udviklingen af en mock-up medfører at designgruppen frit kan 

eksperimentere uden at blive hæmmet af teknologiens muligheder.21 Derimod kan der tiere 

opstå problemer under udarbejdelsen af en prototype, idet fokus ligger på teknologien. 
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Designgruppen kan lettere blive fristet til at løse, ”hacke”, de opstående problemer i 

brugersituationerne i stedet for at diskutere om dem.22 

5.2. Bliver vores vision til virkelighed?       
Som tidligere nævnt kommer man den dag i dag ikke ret langt med sin vision, hvis ikke 

man formår at visualisere den, gøre den anskuelig på en eller anden måde, så den bliver lettere 

forståelig for udenforstående personer. Derfor valgte vi i vores gruppe også at udarbejde en 

mock-up til vores projekt for at interesserede beskuere lettere kan forestille sig vores vision. 

5.2.1. Udarbejdning af vores mock-up 
I gruppen blev vi enige om, at det ikke ville kunne lade sig gøre at udforme en reel 

prototype, da dette slet ikke ville være muligt med vores budget. Ydermere har vi, på grund af 

manglende speciel software, valgt at fokusere på andre metoder for at gøre vores projekt mere 

håndgribeligt. Som allerede nævnt har vi, på grund af vores begrænsede budget og manglende  

færdigheder i 3D-modelleringsprogrammer og videobearbejdning, valgt at udføre vores 

mock-up ved hjælp af fire forskellige medier, for at de tilsammen kunne give et bedre visuelt 

indtryk af vores vision. Vi har valgt at gengive vores projekt ved hjælp af disse forskellige 

medier: en video, en flash-animation, nogle blyantstegninger og en model af pap, maling og 

plastik. 

Det første medie er en video (se Fig. 6), som er blevet taget i banegårdens indgangshal. 

 
Figur 6: Tre screenshuts af vores video. 

Denne viser to forbipasserende personer som ”kigger” op på det svævende kunstværk, som 

kreeres af de farvede priker, som trækker en hale efter sig, der følger den enkelte persons 

bevægelse. Disse, for beskueren svævende prikker, bliver projekteret på det gennemsigtige 

lærred, der er spændt horisontalt ud i hallen.  
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Den anden variant, som sammen med de andre skal illustrere vores vision af 

kunstprojektet, er en flash-animation (se Fig. 7). 

 
Figur 7:  Tre screenshuts af vores flash-animation. 

Denne animation skal illustrere de prikker, der bliver projekteret ved hjælp af nogle 

projektorer på det gennemsigtige lærred, der er spændt ud i hallen. Disse prikker 

repræsenterer alle de personer, som kunne stå stille eller bevæge sig igennem banegårdens 

indgangshal. Det er meningen, at prikkerne skal trække en form for hale efter sig. Dette har vi 

i gruppe desværre ikke formået at animere, på grund af manglende færdigheder i forhold til 

flashprogrammet.  

Den tredje består af fire tegninger, hvoraf den ene illustrerer, hvor vi havde tænkt os, at 

det tekniske udstyr, så som kameraer og projektorer, skal placeres i hallen (se Fig. 8).  

 
Figur 8: Tegning af banegårdens indgangshal med teknisk udstyr. 

De tre andre tegninger (se Fig. 9) illustrerer forskellige muligheder for mønstre, som 

prikkerne kan efterlade.  



 
Figur 9: Tre tegninger af forskellige mønstre. 

Som allerede før omtalt er det meningen, at de bevægende prikker, som er knyttet til de 

personer, der befinder sig i indgangshallen, efterlader en form for hale. Disse haler, som 

trækkes efter de enkelte personer, danner tilsammen abstrakte mønstre. Mønstrene er i 

konstant forandring ifølge de bevægende personer, og derved skabes et svævende og levende 

kunstværk. 

I fjerde og dermed vores sidste variation af mock-up har vi prøvet at udforme selve 

banegårdens indgangshal ved hjælp af en papkasse(se Fig. 10). 

 
Figur 10: Fotografi af banegården i pap. 

På den ene side af papkassen har vi malet banegårdens facade, så der ingen tvivl opstår om, 

hvilken bygning det drejer sig om. Inde i ”hallen” er der så blevet tapet noget gennemsigtigt 

plastik, som repræsenterer det gennemsigtige lærred, hvorpå det levende kunstværk skal 

projekteres. Dette giver en fornemmelse af vores projekt i rummelig hensigt, og gør det 

dermed lettere at forstå, hvordan vi har tænkt os kunstprojektet skal se ud i virkeligheden. 



5.2.2. Hvorfor lave en mock-up? 
Denne proces, at udforme en mock-up, har været meget interessant og belærende. Der 

ligger for eksempel allerede en større udfordring i at vælge de rigtige medier til at visualisere 

sit projekt med. Desuden blev vi tvunget til at gøre os nogle nærmere overvejelser om, 

hvordan vores endelige interaktive kunstprojekt ”Banegården som destination” mere præcist 

skal se ud i virkeligheden.  

På grund af den begrænsede tid vi har haft til rådighed, er vores nutidige mock-up ikke 

udarbejdet med det formål at få ”hands-on experience”23; det vil sige, vi ikke har udviklet 

vores mock-up for at inddrage brugere på nuværende tidspunkt, for eventuel at finde ud af, 

om vi skal ændre noget i opbygningen eller opsætningen. Den er derimod mere baseret på at 

give brugeren et bedre indtryk af vores projekt; dette har vi som sagt prøvet af gøre ved hjælp 

af vores fire udarbejdede variationer, som tilsammen giver et indblik af vores hele vision. 

Vore eventuelle brugere, sponsere eller lignende, kan herved lettere få et indtryk af vores 

interaktive kunstværk. Det er altid meget lettere at forestille sig og forstå ting/ideer/visioner, 

hvis man har noget visuelt at se på, det kan være alle mulige former for visualisering. Det kan 

være svært at forestille sig andres ideer, hvis deres ideer blot bliver beskrevet ved hjælp af ord 

og tal, og det viser også en vis form for engagement at kunne fremvise en mock-up. 

Vi var tvunget til at tage nogle beslutninger med hensyn til, hvordan vi ville visualisere 

vores projekt; i løbet af denne udvikling er der opstået nogle nye idéer og overvejelser. 

Denne proces har altså hjulpet os med at tage disse beslutninger og givet os en bedre 

indsigt og forståelse for hvad der skal til, for at føre projektet ud i virkeligheden. 

5.3. Næste skridt 
Efter at vi har arbejdet med fire forskellige medier i vores nuværende Mock-Up, ville 

det være en god idé, at tage udgangspunkt i disse og udarbejde en video eller animation, hvor 

disse forskellige variationer bliver ”smeltet sammen til én”. Dette vil give et mere realistisk 

indtryk af vores fremtidige kunstprojekt. At fremstille en ”realistisk” video/animation vil dog 

kræve mere tid og for den sags skyld også penge, da vi vil blive nød til at anskaffe og sætte os 

ind i nogle af de avancerede specialprogrammer, så som videobearbejdnings- og/eller 

animationsprogrammer. Arbejdet ville helt sikkert være en god investering, da præsentationen 

ville være meget mere overbevisende og sammenhængende overfor betragteren, idet man for 

eksempel kan vise en video, hvorpå projektet ses. Videoen illustrer projektet som om det 

allerede er blevet realiseret og dermed gøre det lettere for den eventuelle bruger at kunne tage 

en beslutning, om det ville være interessant for ham/hende som aftager. 
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6. Konklusion 
Vi har nu gået i dybden med nogle af de forskellige aktiviteter, der har indgået i vores 

designproces. I andet afsnit var det selve idéudviklingen der var i fokus. Her var det centrale 

den arbejdsproces som vi i gruppen startede ud med, og hvordan vi i fællesskab kunne være 

med til at vurdere og udvikle hinandens idéer. I det tredje afsnit i opgaven har etnografisk 

teori fungeret som udgangspunkt for refleksionen over vores feltarbejde. Vi har vist, 

hvorledes mødet med banegården, byen og menneskene, var inspirerende og grundlæggende 

for designudviklingen. I fjerde afsnit beskrev vi inspirationsworkshops, der var med til at 

konkretisere vores projekt, samtidig med at nye perspektiver kom frem. I femte og dermed 

sidste afsnit har vi set på visualiseringen af vores interaktive designproces. Vi valgte at udføre 

vores vision ved hjælp af fire forskellige mock-ups, som der tilsammen skulle give et 

helhedsindtryk af projektet. Dette har medført at vi skulle taget stilling til hvordan projektet 

skal se ud i virkeligheden. 

Alt i alt har vi nu beskrevet de forskellige aktiviteter i detaljer og meget adskilt. Under 

selve forløbet har de naturligvis ikke været så skarpt adskilte men snarere optrådt sideløbende. 

På den måde har designsituationen konstant udviklet sig og de forskellige dele har skabt en 

helhed.    
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