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Introduktion



Lektie

Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design, Buxton, B. (2007) 
Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco.

"Skitser" vs. "prototyper"



Designproces







Hvad er en prototype?



“A prototype is one manifestation of a design that 
allows stakeholders to interact with it and to 
explore its suitability; it is limited in that a 
prototype will usually emphasise one set of 
product characteristics and de-emphasize 
others.”

— Rogers, Sharp & Preece, 2011



Afprøvning af koncept 

Konkretisering af ideer 

Detaljering af ideer 

Identifikation af udfordringer 

Input til videre proces 

Besvare designspørgsmål

Hvorfor prototype?



Alt - i teorien. Interaktion, udformning, funktion, 
holdbarhed, udseende, etc. 

Det er vigtigt at definere hvilke design-spørgsmål,  
prototypen skal besvare 

Det kan være svært at bygge prototyper tidligt i 
designprocessen, som omfavner hele løsningen 

Der kan med fordel bygges flere og mere fokuserede 
prototyper

Hvad kan prototypes?



Sketching



Storyboarding



Hardware



Software



Udforsker alternative designs og ideer, 
afsøger proof-of-concept 

Simple, billige og hurtige at producere 

Kan som testdeltager være svære at 
forstå og forholde sig til 

Anvendes oftest tidligt i designfasen

Low-fi
Designet er så tæt på den endelige 

løsning som muligt 

Komplekse, dyre og tager lang tid at 
bygge 

Testdeltagere fokuserer ofte på andre 
aspekter end de tilsigtede 

Anvendes oftest senere i designfasen

High-fi







Klogskabet  
& Aviskiosken



Blikfang: Drages folk af installationen? 

Taktile elementer: Hvornår får du lyst til 
at interagere? Hvilke interaktioner virker 
tillokkende? 

Formål: Hvad synes du om at få et 
emne som … præsenteret på denne måde? 
Gør det dig nysgerrig?

Klogskabet:  
Designspørgsmål

Størrelse på elementerne: Opdager 
folk elementerne? Tiltrækker elementerne 
opmærksomhed? 

Brugerscenarie (bibliotekar): Hvordan 
kunne du gøre brug af Klogskabet i en 
formidlingssituation? Gør Klogskabet det 
lettere for dig at formidle e-baserne?



Blikfang: Drages folk af installationen? 

Symbolik: Forstår folk, hvad 
installationen symboliserer? 

Formål: Er det spændende? Får du lyst 
til at udforske mere? 

Brugerscenarie (bibliotekar): Hvordan 
kunne du gøre brug af Aviskiosken i en 
formidlingssituation? Gør Aviskiosken det 
lettere for dig at formidle PressReader?

Aviskiosken: Designspørgsmål



Hvordan kan vi bedst besvare 
vores designspørgsmål?



Taktil interaktion



Tak!


