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Abstract  

This paper seeks to examine the parametric design tool Grasshopper and how the 

Maker Movement uses this software to create digital designs, that are often shared 

online and thereby open to modifications. The ability to modify designs raises 

questions about the role of ‘the authorship of design’, as well as whether open source 

designs contribute to a democratization of design. To further our understanding of 

Grasshopper as a technology, we have taken the TRIN-model into account in our 

examinations of Grasshopper throughout the paper. Furthermore, we are using 

literature about the Maker Movement and the Danish Modern designers. In addition, 

the paper utilizes Schön’s theory about the reflective practitioner in combination with 

the design method, Research through Design (RtD). RtD is used to assemble a variety 

of experiments in the investigation of the problem. These experiments constitute our 

empirical data. We have chosen to take on the role of the Maker to execute these 

experiments, which express a different skill level as they change and progress. Our 

experiments attempt to design an algorithm that can generate a lampshade. 

            From these experiments, we have comprised a model where the Maker 

Movement can be separated into four categories, based on the level of modification 

on the design, and the extension of ‘the authorship of the design’. In addition, we are 

using the experiments to conclude that the Maker Movement is furthering a 

democratization of design. 
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1.0 Introduktion  

1.1 Indledning  

”Den sociale opgave at tegne møbler til jævne mennesker passede mig, og jeg 

havde en god arv at forvalte i min læredom fra Kaare Klint. Uden den ville jeg 

have været ilde stedt. Det stod mig klart med det samme, at Klints bestemte krav 

om, at møblet først og fremmest må være et fornuftspræget redskab, netop i dette 

foreliggende tilfælde måtte være ufravigeligt, hvis det skulle lykkes at virkeliggøre 

Frederik Nielsens ide – at give den jævne mand sit naturlige miljø” (“Historien om 

FDB Møbler - En del af Dansk Designs DNA,” u.å.). 

 

Sådan udtalte Børge Mogensen, en af Danish Modern-designerne, sig i 1942 om sin 

tilgang til og indvirkning i bl.a. FDBs store projekt omkring demokratisering af 

design. Denne demokratisering, med målet om at producere godt design til det jævne 

menneske, var en tanke, der så sin opblomstring i midten af det 20. århundrede. 

Tanken kunne, på grund af industrialiseringens nye teknologiske muligheder for 

masseproduktion, realiseres, og det jævne menneske kunne altså få råd til at erhverve 

sig det gode design (“Historien om FDB Møbler - En del af Dansk Designs DNA,” 

n.d.). 

I dag kan vi se lighedstegn til, hvordan teknologien er med til at udfordre 

status quo i design, og hvordan det vil være muligt at føre den tidligere bølge af 

demokratisering af design et skridt videre. Det er nu muligt for det jævne menneske, 

for at fortsætte i Børge Mogensens sprogbrug, ikke bare at købe godt design, men at 

designe selv via brugervenlige design-programmer, og få disse produceret via 

digitale fabrikationsværktøjer.  

1.2 Problemfelt  

Den teknologiske udvikling har siden industrialiseringen kørt med fuld hast. Som 

designer har man mange redskaber til rådighed til både formgivning og produktion. 

Digitale fabrikationsværktøjer, såsom CNC-fræsere, laserskære og 3D printere, som 

designerne gør brug af, er ikke længere forbeholdt de professionelle. Ydermere er 

forskellige computerprogrammer til tegning og modellering, noget enhver kan købe 

https://www.zotero.org/google-docs/?3XXUFY
https://www.zotero.org/google-docs/?3XXUFY
https://www.zotero.org/google-docs/?3XXUFY
https://www.zotero.org/google-docs/?3XXUFY
https://www.zotero.org/google-docs/?3XXUFY
https://www.zotero.org/google-docs/?3XXUFY
https://www.zotero.org/google-docs/?9zHgsT
https://www.zotero.org/google-docs/?9zHgsT
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sig til. På baggrund af denne tilgængelighed, bliver disse programmer og 

fabrikationsværktøjer benyttet af flere og flere amatører (SPACE10, 2017, kap 1).  

 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) startede et program tilbage i 2000, hvor 

studerende og professorer legede med ”cool” teknologi i et Fabrication Laboratory. 

Denne idé blev videreført af flere grupper og institutioner, der begyndte at åbne deres 

egne Fabrication Laboratory, og dette har nu udviklet sig til sin egen organisation 

med værksteder over hele verden, hvor folk kan producere, dele designs og hjælpe 

hinanden; kaldet FabLab (Smith, 2017). 

Brugerne af disse FabLabs udgør Maker-bevægelsen, hvor folk kan designe 

og bygge selv, eller blot én af delene. Denne bevægelse skal blandt andet ses som en 

modreaktion til forbrugssamfundet (SPACE10, 2017, kap 3). 

Begrebet Maker er en term for tilhængere af gør-det-selv-kulturen, der 

sammen og hver for sig, opfinder, designer og deler (SPACE10, 2017). Maker-

bevægelsens fokus ligger på at dele og udvikle idéer, og med dette søger de at 

demokratisere design (Kolarevic & Duarte, 2018). Denne form for design, betegnes 

ofte som open source design, hvor folk deler og bruger hinandens designs gratis eller 

med frivillige donationer. Der har i længere tid været tradition for at dele open source 

software, og i takt med udbredelsen af CAD/CAM software og digital fabrikation, er 

der også opstået en udbredelse inden for deling af filer til industriel design og fysiske 

produkter. 

  

“The maker movement is a reaction to significant technological upheaval and 

indicative of a desire among people to have more control over their lives — as 

workers, consumers and citizens. 

The act of making is one means of regaining mastery over technology — not just 

because it enables us to be more self-reliant but also because it can boost our sense 

of agency.” (SPACE10, 2017, kap 3) 

 

Maker-bevægelsen åbner altså op for en mere demokratiseret designtilgang, hvor 

man kan producere egne designs (SPACE10, 2017b).  

  

”Maker-kulturens open source filosofi og demokratisering af 

produktionsteknologier udfordrer industrien, som vi kender den idag. Adgang til 

https://www.zotero.org/google-docs/?ncctWR
https://www.zotero.org/google-docs/?bFLjS3
https://www.zotero.org/google-docs/?bFLjS3
https://www.zotero.org/google-docs/?bFLjS3
https://www.zotero.org/google-docs/?Knozgc
https://www.zotero.org/google-docs/?VkPDVR
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nye teknologier giver alle muligheder for at designe selv.” (“Maker-bevægelsen,” 

u.å.). 

  

Som nævnt tidligere, bliver tegneprogrammer, som førhen var forbeholdt 

professionelle, også brugt af amatører i Maker-bevægelsen. Et af disse programmer, 

der åbner op for nye designmuligheder, er plug-in programmet til Rhinoceros, 

Grasshopper. På Grasshoppers hjemmeside står der følgende: 

 

“For designers who are exploring new shapes using generative algorithms, 

Grasshopper® is a graphical algorithm editor tightly integrated with Rhino’s 3-D 

modeling tools. Unlike RhinoScript, Grasshopper requires no knowledge of 

programming or scripting, but still allows designers to build form generators from 

the simple to the awe-inspiring.” (Network, u.å.) 

 

Grasshopper er et nodebaseret, parametrisk designprogram, og dets primære 

formål er at skabe geometriske former, ved hjælp af matematiske ligninger og 

beregninger i form af algoritmer. De tilhørende parametres værdier kan manipuleres 

undervejs og kan åbne op for hurtige justeringer og ændringer af geometri med en 

kompleks karakter. Brugeren kan designe algoritmen til effektivt at håndtere 

kompleks geometri og form, som dermed giver en god kontrol over designet (Dino, 

2012). Grasshopper er visuel kodning og dens parametriske funktioner giver 

mulighed for at udforske nye designmuligheder. Kombineret med de digitale 

fabrikationsværktøjers produktionsmuligheder og Maker-bevægelsens interesse i en 

mere demokratiseret designkultur, giver dette et spændende grundlag for 

undersøgelse af designverdenen.  

Maker-bevægelses måde at skabe, ændre, dele og forny designs på, adskiller 

sig fra den etablerede designverden. Dermed kan det formodes, at bevægelsen også 

vil have indflydelse på, hvordan vi fremover vil opfatte skaberen af designet. Dette 

diskuteres allerede i forhold til mass customization, hvor designere tillader køberen 

at ændre på f.eks. materiale og størrelse:   

 

“The implied “democratization” of design through mass customization raises 

additional questions such as the authorship of design and the functional and 

esthetic quality of products” (Kolarevic et al., 2018 s. 6).  

https://www.zotero.org/google-docs/?bApvve
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Ovenstående spørgsmål fra Kolarevic omkring 'the authorship of design' udspringer 

altså af en formodning, om at mass customization vil være med til at demokratisere 

design. Mass customization er blevet muligt på grund af teknologisk udvikling 

(Kolarevic, Duarte, & Duarte, 2018). Idet vi i problemfeltet har argumenteret for, at 

Maker-bevægelsen også er blevet muliggjort på baggrund af en teknologisk 

udvikling, vil det være spændende at undersøge, om samme spørgsmål ift. 

‘authorship’ opstår i forhold til Maker-bevægelsen, og hvordan Maker-bevægelsen 

vil have indvirkning på demokratiseringen af design. Denne problemstilling har vi 

formuleret som følger: 

1.3 Problemformulering 

Hvordan kan Grasshopper bruges i en Maker-produktion, og hvordan har Maker-

bevægelsen indvirkning på demokratiseringen af design?   

 

1.3.1 Arbejdsspørgsmål 

Vi vil i løbet af rapporten besvare nedenstående arbejdsspørgsmål i bestræbelsen på 

at belyse problemformuleringens forskellige aspekter: 

 

● Hvad er Maker-bevægelsen? 

● Hvordan har demokratisering af design udviklet sig? 

● Hvad er parametrisk design, og hvordan fungerer Grasshopper? 

● Hvordan belyses Makeren gennem projektets arbejde med Grasshopper? 

● Hvad gør Maker-bevægelsen for ‘the authorship of design’?  

 

1.4 Semesterbinding 

Dette projekt på 2. semester på den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse 

(HumTek) på RUC skal opfylde dimensionen Teknologiske Systemer & Artefakter 

(TSA), som er forankret i en teknisk videnskabelige tradition. Derudover skal 

projektet også opfylde en anden valgfri dimension, der enten kan være Design & 

Konstruktion (D&K) eller Subjektivitet, Teknologi & Samfund (STS). Disse er 

forankret i henholdsvis den designvidenskabelige tradition og den 

humanvidenskabelige tradition.  

https://www.zotero.org/google-docs/?hjPQZ6
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Til at belyse projektets problemstilling gør vi, foruden TSA-dimensionen, 

brug af  D&K-dimensionen. Hvordan, vi søger at opfylde disse, er beskrevet i de to 

følgende afsnit. 

 

1.4.1 Teknologiske Systemer & Artefakter 

For at opfylde TSA-dimensionen til dette semesterprojekt, skal der fremgå en analyse 

af en selvvalgt teknologi eller et eksempel på en teknologisk forandring. Den 

selvvalgte teknologi er det parametriske designværktøj, Grasshopper, og gennem 

udvalgte trin fra TRIN-modellen, et analyseværktøj præsenteret i vores TSA-

undervisningsforløb, søges denne teknologi beskrevet og analyseret. Ydermere 

anvender vi Grasshopper i projektets undersøgelser, som en teknologisk udvikling, 

der kan bruges i Maker-bevægelsen. 

  

1.4.2 Design & Konstruktion 

Som skrevet er projektets anden dimension D&K. Dimensionen omfatter bl.a. 

metoder og værktøjer, der har til formål at understøtte designprocesser, samt design 

af hele eller dele af systemer og artefakter. I indeværende projekt benytter vi den 

designvidenskabelige tilgang Research through Design (RtD) til at designe en 

algoritme i Grasshopper til produktion af en lampeskærm.  

1.5 Afgrænsning  

I henhold til parametrisk design findes Parametricismen. En metode og stilart der 

beror sig på parametriske designprogrammer og er blevet manifesteret af Patrik 

Schumacher, som kommer til udtryk ved en række dogmer (Schumacher, 2010). 

Denne -isme har vi valgt ikke at inddrage i projektet, da fokus for undersøgelsen ikke 

er at ramme et specifik stilistisk udtryk eller være afgrænset af en specifik 

arbejdsgang (her med tanke på Schumachers dogmer), som vi anser går imod hele 

Maker-konceptet.  

 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?lKI37g
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2.0 Case 

Følgende er en beskrivelse af, hvordan vi, via cases, undersøger vores 

problemstilling.  

2.1 Parametrisk Designværktøj - Grasshopper 

Parametrisk designsoftware anvendes på flere tegnestuer, og er nu ikke blot 

forbeholdt tegnestuerne, idet det, som tidligere skrevet, er både teknologisk og 

økonomisk muligt at tilegne sig for det jævne menneske. Der findes mange 

forskellige parametriske designprogrammer, og vi blev i starten af projektperioden 

introduceret til Rhinoceros’ plug-in, Grasshopper. Rhino er et CAD-program, der er 

vel brugt iblandt professionelle designere og arkitekter (Tedeschi, 2011, s.11). Rhino 

er ikke et gratis open source program, men tilbyder en tre måneders gratis 

prøveperiode. Dog ligger Rhino i den billige ende af disse programmer (Elkær, 

2014), og vi så derfor muligheden for at afsøge Grasshoppers muligheder som 

designværktøj.  

Undersøgelserne og arbejdet i Grasshopper har været vores grundsten for indsamling 

af empiri i dette projekt.  

2.2 Lampeskærm 

Vi har set nytte i, i kraft af vores undersøgelser, at forankre projektet i et konkret 

design. Derfor har vi valgt at arbejde med at designe en lampeskærm. Dette har vi 

gjort grundet det mere skulpturelle aspekt, en lampeskærm kan udformes i. Med dette 

har vi valgt at prioritere selve udformningen af designet, frem for de funktionelle 

krav. Yderligere er lampeskærmens funktion blevet mindre relevant, da der nu findes 

lyskilder, som LED og OLED-belysning, der i sig selv er i stand til at give et 

behageligt lys uden afskærmning, som var lampeskærmens oprindelige funktion g 

(Clausen, 2019). Vi vil altså ikke fokusere direkte på lampeskærmens tekniske og 

funktionelle aspekter, men kigger mere på udformningen af den ved at benytte 

Grasshopper og FabLab. 

https://www.zotero.org/google-docs/?l1x7UB
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2.3 FabLab  

På RUC er der tilknyttet et FabLab, hvor der er ansat guruer til at assistere studerende 

i deres projekter, såvel som det ligeledes også er tilgængeligt for alle med ønske om 

at benytte stedet. Her er der adgang til CNC-fræser, 3D-printer, laserskærer, samtidig 

med at de afholder forskellige workshops, såsom “Den elektroniske workshop”, der 

arbejder med kreativ programmering (“RUC FabLab,” u.å.).  

 

“Integrating FabLabs’ enabling possibilities in Academia is both a return to craft 

and hands-on based methods in Academia and a work in progress. Easy access to 

production of never before seen media offers new possibilities for learning, 

research and documentation within all subjects, not merely technological 

subjects.”  (Padfield, Haldrup, & Hobye, u.å.) 

 

Samtidig med at være et forskningsorienteret FabLab er RUCs FabLab udstyret med 

digitale fabrikationsværktøjer, der også ville kunne findes i ikke-studieorienterede 

FabLabs, som primært er dem, der gøres brug af i Maker-bevægelsen. 

2.4 Vores ståsted  

Vi har valgt at undersøge vores problemstilling ved at sætte os selv i Makerens rolle. 

Det er derfor relevant at specificere, i hvor stor grad vi er ‘glade amatører’ eller 

professionelle brugere af CAD-software. Vi har alle erfaringer med 3D 

tegneprogrammer via vores tidligere projektforløb på RUC, samtidig med vi i 

undervisningsmæssig forstand har deltaget i designorienterede workshops, hvor 3D 

tegneprogrammer og læserskæring blev brugt. Vi har dog tidligere primært gjort brug 

af Fusion 360, men dette har givet os generelt forståelse for arbejdet i CAD-software. 

Ydermere har vi ikke tidligere beskæftiget os med algoritmisk formgivning, så vi vil 

vurdere, at vi ikke kan karakteriseres som øvede brugere af Grasshopper, men dog 

heller ikke som nybegyndere. Vi tager altså både rollen som forsøgspersoner og 

forskere i dette projektforløb. 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?BRNLY9
https://www.zotero.org/google-docs/?BRNLY9
https://www.zotero.org/google-docs/?BRNLY9
https://www.zotero.org/google-docs/?BRNLY9
https://www.zotero.org/google-docs/?BRNLY9
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3.0 Metode 

I dette metodeafsnit præsenteres Donald Schöns refleksiv praktik-teori og 

designtilgangen Research through Design (RtD), samt brugen af disse i projektet. 

Yderligere vil der blive redegjort for TRIN-modellen og dens brug som 

analyseværktøj af programmet Grasshopper.  

3.1 Schön  

Donald Schön (1930-1997) har i løbet af sit professionelle liv haft mange forskellige 

kasketter på af både akademisk og praktisk art. Han har studeret filosofi på Yale og 

er ph.d. i samme fra Harvard. Har studeret klarinet på Sorbonne i Paris og arbejdet 

under Kennedy-administrationen. Han har været konsulent for industriforetagende 

og leder for teknologi, byplanlægger, planlægningsanalytiker og lærer samt professor 

på videregående uddannelsesinstitutioner, heriblandt MIT (“Prof. Donald Schon of 

DUSP dies at 66,” u.å.; Schön, 2001). I kraft af disse mangeartede kasketter har 

Schön identificeret et hul “mellem den form for viden, som den akademiske verden 

hylder, og den form for kompetence, man sætter pris på i de professionelles 

praksisverden” (Schön, 2001, s. 9). Om dette og hvordan professionelle tænker, når 

de arbejder, behandler han i sit værk fra 1983, The Reflective Practitioner - How 

Professionals Think in Action. Denne rapport gør brug af den danske oversættelse af 

Steen Fiil fra 2001.  

 

Donald Schön introducerer med sin bog det overordnet fænomen, han kalder 

Reflektion-i-handling. Schön skriver: 

 

“Når nogen reflekterer-i-handling, bliver vedkommende en forsker i en 

praksissammenhæng. Han eller hun er ikke længere afhængig af den etablerede 

teoris og tekniks kategorier, men konstruerer en ny teori til det unikke tilfælde. 

Vedkommendes undersøgelse begrænses ikke af et overlagt valg af midler, som 

passer til et forudantaget mål. Han eller hun holder ikke mål og midler skilt ad, 

men definerer dem interaktivt, efterhånden som den problematiske situation 

defineres. Han eller hun adskiller ikke tænkning fra handling og bruger sin ratio til 

at nå frem til en beslutning, som han eller hun senere må omsætte i handling. Da 

https://www.zotero.org/google-docs/?uRAXpB
https://www.zotero.org/google-docs/?uRAXpB
https://www.zotero.org/google-docs/?uRAXpB
https://www.zotero.org/google-docs/?uRAXpB
https://www.zotero.org/google-docs/?uRAXpB
https://www.zotero.org/google-docs/?uRAXpB
https://www.zotero.org/google-docs/?8o2q0j
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vedkommendes eksperimenteren er en form for handling, er implementeringen 

bygget ind i udforskningen.” (Schön, 2001, s. 67) 

 

De erfaringer, den praktiserende gør sig i kraft af tidligere oplevelser og indlært teori, 

og som kommer til at fungere som dennes rettesnor til senere lignende situationer, 

betegnes som viden-i-praksis. Der hvor Schön identificerer behovet for refleksion-i-

handling opstår i de tilfælde, hvor praktikeren står over for situationer, der ikke 

passer ind i dennes viden-i-praksis. Den gode praktiker søger ikke blot at 

standardisere situationen. Ifølge Schön og ovenstående citat angriber den 

reflekterende praktiker ethvert opstået problem, som var det en unik og enkeltstående 

problemstilling, og denne anerkender det specielle i problemstillingen (Schön, 2001, 

s.116).  

Schön har i sin forskning bl.a. undersøgt en vejledningssituation af en 

arkitektstuderende, hvor vejlederen, en chefarkitekt, fungerer som den reflekterende 

praktiker, og handlingen er en ca. 20 minutters gennemgang af den studerendes 

hidtidige arbejde. I dette eksempel arbejder den studerende ud fra sin viden-i-praksis, 

som hun har oparbejdet gennem tre års studie, hvorimod vejlederen kan tage 

udgangspunkt i sin mere udvidede viden-i-praksis som chefarkitekt. I eksemplet 

foregår der for chefarkitekten to forskellige former for refleksive handlinger. Schön 

beskriver dem også som dialoger: 1) dialogen med den arkitektstuderende, om 

hvordan hun kommer videre fra de udfordringer, hun nu er stødt på, 2) dialogen 

mellem chefarkitekten og selve designsituationen, hvori han selv giver sig i krig med 

at skitserer og udvikle på designet (Schön, 2001). 

 

Anden type af dialog trækker spor til samme slags refleksive handling, der kan 

identificeres i vores eget iterative arbejde med at skabe en lampeskærm i Grasshopper 

i bl.a. fjerde undersøgelse. Vi har udarbejdet et udkast til et lampeskærmsdesign på 

baggrund af den viden-i-praksis, vi bl.a. har oparbejdet gennem de forrige 

undersøgelserne i dette projekt, samt fra tidligere praktisk arbejde med laserskårne 

samlinger. Første udkast gav os flere forskellige typer feedback, hvor en af dem var, 

at den valgte bredde af slidserne gav for løstsiddende sidestykker. Denne feedback 

fra designet, reagerede vi på og justerede til den næste iteration. Denne nye iteration 

gav feedback om, at slidserne var blevet for små, hvilket resulterede i endnu en 

iteration og til sidst en passende tykkelse på slidserne.  

https://www.zotero.org/google-docs/?6FNx71
https://www.zotero.org/google-docs/?b544UI
https://www.zotero.org/google-docs/?sEWqkt
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Tager vi udgangspunkt i Schöns sprogbrug fra ovenstående citat, kan 

udfordringen med slidserne og sidestykkerne beskrives som følgende; At vi som 

praktikere blev nødt til at reflektere over situationen idet vores første handling, der 

var baseret på vores viden-i-praksis, ikke passede til den nuværende unikke situation.    

3.2 Research through Design 

I forsøget på at belyse projektets problemstilling er der gjort brug af den 

designbaserede tilgang, Research through Design (RtD).  

RtD som tilgang ser sin fremtoning på den designbaserede research-scene 

omkring 1990, og er som term først introduceret af Christopher Frayling i 1993, hvor 

han præsenterer et framework til forskning i det kunstneriske miljø. Han 

differentierer imellem Research about design, Research for design og Research 

through design. Fraylings beskrivelse af RtD er forklaret som følger:  

 

“This research approach speculates on what the future could and should be based 

on an empathic understanding of the stakeholders, a synthesis of behavioral theory, 

and the application of current and near current technology.” (J. Zimmerman & 

Forlizzi, 2014, s 169).  

 

Altså en forskningstilgang med fokus på fremtiden ved at forbedre den nuværende 

situation i form af design og hvad dette indebærer. 

Zimmerman og Forlizzi er to af de designforskere, der har bygget videre på RtD:  

 

“RtD is an approach to conducting scholarly research that employs the methods, 

practices, and processes of design practice with the intention of generating new 

knowledge.” (Zimmerman & Forlizzi, 2014, s. 167). 

 

Kontekstualiseret i dette projekt, er formålet med RtD at indsamle empiri ved at 

designe en lampeskærm i Grasshopper og bruge FabLabs digitale 

fabrikationsværktøjer til at få en fysisk prototype, og derved generere viden omkring 

en Maker-produktion samt demokratiseringen af design. På samme tid kan vi se, at 

metoden også kan bruges til at undersøge hvordan ‘authorship’ af design kan variere 

i Maker-bevægelsen.  

https://www.zotero.org/google-docs/?S0dEMi
https://www.zotero.org/google-docs/?S0dEMi
https://www.zotero.org/google-docs/?IGughM


Gr. S1924791805  

15 af 68 

 

 

Research through Design - How to do it: 

Zimmerman & Forlizzi (2014) foreslår en protokol i fem trin select, design, evaluate, 

reflect & disseminate og repeat for, hvordan man kan udføre RtD. Disse vil i det 

følgende blive beskrevet, samt hvordan de enkelte trin er blevet fulgt - og ikke fulgt 

- i løbet af projektprocessen. 

 

Select: Heri ligger udvælgelsen af undersøgelsens fokus. Hvilken problemstilling 

skal undersøgelsen beskæftige sig med, og hvilke andre vigtige faktorer spiller ind i 

dennes kontekst. Zimmerman & Forlizzi (2014) beskriver dette trin som værende en 

iterativ proces, hvor der skal afsøges mange områder, før det endelig fokus kan 

udvælges. Dette har især gjort sig gældende for fremgangsmåden i vores 

undersøgelse, og lige netop dette trin har været en tidskrævende proces.  

Vi har bevæget os fra i første omgang, at identificere et problem ift. hvordan 

æstetikken i design/arkitektur bliver påvirket af algoritmer og parametriske 

designværktøjer, hvor Grasshopper blev udvalgt som det relevante softwareprogram 

at arbejde i, idet det blev brugt i professionelle sammenhænge. 

Dernæst bevægede vi os over i at ville undersøge Patrick Schumachers manifest 

omkring et paradigmeskift og indførelsen af Parametricisme. Dette  i forhold til den 

nuværende skandinaviske designtilgang til industrielt design og æstetikken deri, som 

følge af den teknologiske udvikling og den nu mere udbredte brug af parametriske 

designværktøjer. Samtidig så vi en problematik i at undersøge Parametricismen ift. 

industrielt design, idet Schumacher primært forholder sig til paradigmet ift. 

arkitektur, samt hvilken kompleksitet parametriske designværktøjer tilfører 

arkitekturen. Vi valgte derfor at tage udgangspunkt i at designe en lampeskærm, som 

fungerede som undersøgelsens industrielle designprodukt. Grasshopper fungerede 

her stadig, som det program undersøgelsen skulle bruge. 

Schumachers Parametricisme har modtaget stor kritik for at være for rigid og 

nærmest religiøs i sine does and don’t i store dele af arkitektur- og designmiljøet 

(Gürsel Dino, 2012), og vi gik bl.a. derfor bort fra dette som fokus. Ydermere 

vurderede vi efter flere forundersøgelser, at vi inden for tidsrammen for 

projektforløbet ikke kunne nå fyldestgørende rundt om alle problemstillingerne. 

https://www.zotero.org/google-docs/?dSinpo
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I kraft af valget af Grasshopper og vores tilgang til arbejdet med designet af 

en lampeskærm indså vi, at vi bevægede os ind på, hvad der kan siges at være, Maker-

bevægelsens område. Dette blev forstærket i og med, at vi arbejdede i FabLab på 

RUC, hvor der opstod en forståelse for, at vi, i kraft af vores RtD tilgang til projektet 

helt fra start, har ageret som en Maker ville. Desuden opstod der i vores designarbejde 

spørgsmål, om hvordan en designer er forskellige fra en Maker, når vi jo netop på sin 

vis sad og designede en lampeskærm ved at bruge Grasshopper.  

Så i kraft af en relativ lang udvægelsesproces endte vi med et 

forskningsspørgmål, der kredsede om Maker-bevægelsen og dens proces i forhold til 

demokratisering af design. 

Dog skal det tages in mente, at RtD generelt bruges til at skabe viden og 

forståelse om modtageren/brugeren af produktet der designes, og ikke så ofte til 

forståelse af den der designer. Vi har dog valgt, at vi, ved at agere som Maker og 

bruge Grasshopper til at designe en lampeskærm, opnår viden og forståelse for, 

hvordan en Maker-produktion er. 

 

I select-fasen vælges også hvilket forskningsmiljø, der skal benyttes. Ifølge Koskinen 

et al. (2012) findes der tre miljøer til at generere viden ved brug af RtD; Lab, Field 

og Showroom. 

Vi har valgt primært at udføre vores undersøgelser i RUCs eget FabLab, og det kan 

derfor argumenteres for, at det er en kombination af både lab og field. Lab i den 

forstand, at undersøgelserne er udført under kontrollerede forhold og hele tiden med 

fokus på at indsamle empiri til vores projekt. Vi har mere eller mindre fuldt ud kunnet 

kontrollere, hvilke variabler vi er blevet påvirket af under vores designproces. I og 

med vi har valgt at benytte et FabLab for at udfolde vores undersøgelser gør, at vi 

også hele tiden har været i en Makers miljø. Field-tilgangens styrke er, at designet, 

og det der undersøges, er i den virkelige kontekst mere eller mindre hele tiden. 

FabLab = Maker-bevægelsen, FabLab på RUC = kontrolleret og forskningsorienteret 

FabLab. 

 

Efter ovenstående proces begynder design-aktiviteterne, og det er igen gennem en 

iterativ proces, at man kommer frem til det endelig design.  

Vi har i designarbejdet i Grasshopper haft mulighed for at lave hurtige 

ændringer i både algoritmen og dennes parametre, samt gjort brug af FabLabs 
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muligheder for digital fabrikation. Vores faktiske designproces er beskrevet i detaljer 

i afsnit 6.1 Undersøgelser. I og med designarbejdet er i forskningsøjemed, har vi lagt 

vægt på evaluering imellem hver iteration. Dette er gjort, så vi har mulighed for at 

kunne dokumentere evt. fund i forbindelse projektarbejdet. Disse evalueringer kan 

også ses under afsnit 6.1. 

 

Evaluate er næste step i Zimmerman & Forzillis anbefaling af udførelsen af RtD, og 

her afviger vores udførelse fra deres. Følges deres anbefaling skal det endelige 

artefakt fra designfasen testes og evalueres i det valgte forskningsmiljø (lab, field 

eller showroom), og deraf vil det være muligt at generere viden omkring aktørene, 

der undersøges, i kraft af deres interageren med designet (J. Zimmerman & Forlizzi, 

2014).  

Vores lampeskærme, der er de artefakter, der er udarbejdet gennem vores 

designfase, er ikke i sig selv et artefakt, der kan tilføre forståelse af denne 

undersøgelses problemstilling. Via designfasen og evaluering af denne, søges der i 

stedet at skabe empiri til at undersøge vedkommende, der udfører vores designfase - 

i dette projekts tilfælde vil det være os i Makerens position. 

 

Fjerde skridt omhandler refleksion samt udbredelse af undersøgelsens fund. 

Udbredelsen sker i alt sin enkelthed i form af produktionen af indeværende rapport 

samt publiceringen på Roskilde Universitets projektplatform, Thirdroom. 

Refleksionen over projektets metode fremgår desuden i rapportens diskussionsafsnit. 

 

Repeat er det sidste trin i metoden for RtD. Dette går ud på at undersøge den samme 

problemstilling repetitivt, og derved vil der blive skabt de mest fyldestgørende og 

bedste resultater (J. Zimmerman & Forlizzi, 2014). Dette projekt arbejder inden for 

en afgrænset tidsramme, og i den forbindelse har det ikke på nuværende tidspunkt 

være muligt at undersøge projektets problemstilling igen. 

 

3.2.1 RtD og Den Reflekterende Praktiker: 

Schöns teori om den reflekterende praktiker var en erkendelse om, at praktikeren 

handlede ud fra mere end blot en teknisk rationalitet. Altså en handling med grund i 

mere end det definerede problems mest åbenlyse løsningsproces, som var baseret på 

https://www.zotero.org/google-docs/?TFchhq
https://www.zotero.org/google-docs/?TFchhq
https://www.zotero.org/google-docs/?ei8V8k
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praktikerens viden-i-praksis. Han anerkendte og verbaliserede, at der i praktikerens 

reflekterende handling lå en udefineret viden, som ikke førhen var accepteret i den 

akademiske verden (Schön, 2001).  

Schöns erkendelse og verbalisering af denne udefinerede viden, kan ses som 

en grund til, at en designvidenskabelig tilgang, som RtD, overhovedet har været 

relevant at indføre. Erkendelsen af at designeren, som praktiker gør mere end blot at 

følge foreskrevet designpraksis, men både gennem refleksion-i-handling og 

refleksion-over-handling, kan skabe viden, understøtter dette brugen af RtD. 

I løbet af dette projekts undersøgelser har vi, som tidligere skrevet, indtaget 

rollen som Makere. I og med at Makeren vil kunne anses som en praktiker, kan vi 

overføre ovenstående ræsonnement til at være gældende for og retfærdiggøre den 

viden, vi genererer ved at bruge RtD. 

3.3 TRIN Modellen  

TRIN-modellen vil i projektet være et analyseværktøj for at undersøge Grasshopper 

som et algoritmisk designværktøj. Analyseværktøjet er udviklet af Niels Jørgensen, 

Erling Jelsøe og Thomas Budde Christensen fra Roskilde Universitet, som et redskab 

til at beskrive en teknologi, med hovedvægt på dens teknisk-videnskabelige aspekter. 

TRIN står for Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk, og består af 

seks analyserende og redegørende trin. Dette er skrevet ud fra Niels Jørgensens 

artikel Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer 

og processer fra 2018.  

De seks trin er: 1. Teknologiers indre mekanismer og processer. 2. 

Teknologiers artefakter. 3. Teknologiers utilsigtede effekter. 4. Teknologiske 

systemer. 5. Modeller af teknologier. 6. Teknologier som innovation. 

 

Herunder vil grasshopper blive sat i sammenhæng med de trin, der vil fyldestgøre 

denne rapports problemstilling.   

  

Begrebet “indre mekanismer og processer” er det første af de seks punkter i TRIN-

modellen. Dette indebærer de principper ved Grasshopper, som bidrager til at opfylde 

programmets formål. På baggrund af, at programmet benytter matematiske 

beregninger til at forme geometri, vil der være et behov for at forstå de specifikke 

https://www.zotero.org/google-docs/?NesBKV
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algoritmer. Dette vil blive afsøgt i afsnit 5.0, Grasshopper - en lille dele af en stor 

zoo, og yderligere belyst ved vores egen produktion af en algoritme i afsnit 6.1.4, 

Fjerde undersøgelse.   

 

“Teknologiers utilsigtede effekter” er det tredje punkt og bruges til at kunne 

undersøge de konsekvenser, der opstår ved brug af en teknologi. Dette trin har som 

formål at identificere og analysere en teknologis utilsigtede effekter - både positive 

og negative. Dette vil blive undersøgt i afsnit 7.0, Analyse, og sat i kontekst med 

demokratisering af design og Maker bevægelsens brug af teknologien.  

 

I punktet “teknologiske systemer” vil Grasshopper sættes i et større sammenhæng. 

Programmet fungerer først og fremmest som et digitalt værktøj, men programmets 

output kan også muliggøre et fysisk produkt, og i kraft af dette indgår det i et større 

teknologisk system. Dette er et punkt vi vil komme ind på i vores forsøg i afsnit 6.0, 

Design, hvor vi kigger på realisering fra digitalt design til fysisk design, samt i afsnit 

5.1.6, Fra Grasshopper til digital fabrikation, der omhandler hvordan en Maker 

bruger digitale fabrikationsværktøjer. 
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4.0 Teori 

I dette afsnit præsenteres udviklingen af dansk design i midten af det 20. århundrede. 

Videre vil princippet omkring parametri, og deraf den generelle forståelse af 

algoritmer, gennemgås, og slutvis redegøres der for Maker-bevægelsen.  

4.1 Dansk design 

Stilen, der herskede i 1950-1960’erne, er blevet givet mange mærkater såsom, 

organisk modernisme, Danish Modern (Dybdahl, 2016), Skandinavisk design og 

flere. I dette afsnit undersøges betegnelserne Skandinavisk Design og Danish 

Modern. 

 

4.1.1 Skandinavisk design  

Termen Skandinavisk design, beskriver en bevægelse inden for design i de 

skandinaviske lande. Termen udsprang i 1950’erne i USA og England fra en 

udstilling af møbler fra de skandinaviske lande (Fallan, 2013). Selvom Skandinavisk 

design stammer fra Skandinavien, betyder dette ikke, at al design fra disse lande kan 

indgå i denne kategori (MacFadden & Cooper-Hewitt Museum (New York), 1982). 

Hver af de Skandinaviske lande har haft sin egen udvikling af stil og udtryk inden 

for begrebet Skandinavisk design, og i en dansk sammenhæng er det prævalente 

stilistiske udtryk i efterkrigstiden blevet kaldt Danish Modern (Hollingsworth, 2008). 

 

4.1.2 Danish Modern   

Vackrare vardagsvara (Smukkere dagligvarer), skrevet af Gregor Paulsson i 1919, 

frembragte ideen om, at designe ud fra de muligheder ny teknologi gav, og ikke ud 

fra stilistiske principper, som der tidligere var blevet gjort. Han var også fortaler for 

et skifte i, hvem der skulle designes til (fra elite til folket) og så maskiner som en 

mulighed for at forskønne det almene hjem med godt design (Pirovano, 1991).  

  

Den danske arkitekt Kaare Klint arbejdede ud fra matematiske principper samt den 

menneskelige form. Han var fokuseret på metode og systematisering, og brugte disse 

ideer, når han designede møbler. Efter 1. verdenskrig prøvede han at skabe et 
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objektivt gyldigt princip, hvor den individuelle tolkning af, om noget var smukt eller 

grimt, udgik (Pirovano, 1991).  

 

Paulsson og Klints tilgange til designet, samt opblomstringen af 

funktionalismen og Bauhaus-bevægelsen, var stærkt influerende for Danish Modern. 

Klint bliver ofte nævnt som grundlæggeren af Danish Modern (Hollingsworth, 2008). 

I 1930'erne begyndte de Skandinaviske designskoler at inkorporere den nye 

indgangsvinkel til at designe. De begyndte at undervise ud fra de designprincipper, 

der var blevet introduceret i løbet af det forrige årti. Her begyndte fokusset at ligge 

på processen i udviklingen af et design, samt funktionen af det givne objekt, frem for 

en bestemt tids stilistiske regler (Pirovano, 1991).  

Yderligere skete der et skift efter 2. verdenskrig. Industrialiseringen samt  

muligheden for masseproduktion gjorde det nemmere at bringe godt design til 

masserne. Flere industrifirmaer oprettede afdelinger til at designe produkter. Dette 

gav designeren mulighed for at eksperimentere og udvikle sig, i modsætning til 

mange andre lande (Pirovano, 1991). Desuden begyndte arkitekter og møbelsnedkere 

et tæt samarbejde i en møbelproduktion, der havde en stærk tradition for håndværk, 

og dette var med til at forme stilen Danish Modern.  

 

“Klint did not create the chair on his own: ‘It was a product of the active re-

appropriation of tradition, and it was a product of the students’ and Klint’s joint 

work with measuring old chair types, which became a significant part of education 

at the Royal Art Academy.’ In fact, Klint’s students presented at least three 

variations on the reinterpreted design.” (Mussari, 2016 s. 32) 

 

Demokratisering 

Designere i Danmark påtog sig et socialt ansvar, modsat andre designere verden over, 

hvilket stadig i dag påvirker den måde, der bliver designet på i Norden. Dette sociale 

ansvar var stærkt påvirket af velfærdsstatens opståen med socialdemokraterne i 

regeringen i 1924 (Hollingsworth, 2008).  

Det sociale aspekt, samt industrialiseringens muliggørelse af 

masseproduktionen var med til at sikre, at design ville blive produceret billigere, end 
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det var muligt før. Dette muliggjorde en demokratisering af design, i den forstand at 

mange designere så det som et af deres mål (“Historien om FDB Møbler - En del af 

Dansk Designs DNA,” u.å.). Nogle af disse holdninger kom f.eks til udtryk i FDBs 

(Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger) møbelproduktion, som opstod for 

at bringe godt håndværk til det jævne menneske (“Om FDB Møbler,” u.å.).  

Teknologien var altså med til at åbne op for et skifte i tidens tilgang til  

design - udbredelsen af godt design og hvem der skulle designes til - hvilket kan 

karakteriseres som første demokratiseringsbølge. 

4.2 Algoritmer og Parametrisk design  

Parametrisk design er en metode, der har været brugt af arkitekter i adskillige år, men 

først for nyligt blevet defineret og betegnet som et begreb. Den italienske arkitekt 

Luigi Moretti, var den første til at bruge begrebet parametric architecture. Et begreb 

han definerede i 1940’erne på baggrund af et studie af arkitektursystemer, med 

formålet at definere “the relationships between the dimensions dependent upon the 

various parameters” (Davis, 2013, s. 19). Moretti designede en stadium med 

parametriske løsninger, for at vise de parametriske principper, se figur 1. Dette 

stadiums design kunne variere ud fra 19 forskellige parametre, såsom beskuerens 

ønskede vinkel og økonomiske muligheder. Flere versioner med forskellige 

parametre blev udstillet på Twelfth Milan Triennial i 1960 (Davis, 2013). 

 Figur 1 - Viser Luigi Morettis visualiseringer af parametrisk stadium (Davis, 2013, s. 17) 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?uijWsQ
https://www.zotero.org/google-docs/?uijWsQ
https://www.zotero.org/google-docs/?uijWsQ
https://www.zotero.org/google-docs/?uijWsQ
https://www.zotero.org/google-docs/?uijWsQ
https://www.zotero.org/google-docs/?uijWsQ
https://www.zotero.org/google-docs/?p2oAw1
https://www.zotero.org/google-docs/?pbYVQM
https://www.zotero.org/google-docs/?pbYVQM
https://www.zotero.org/google-docs/?pbYVQM
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Sidenhen, og i takt med en digital udvikling, har begrebet parametri fået flere 

betydninger, hvilket har skabt diskussion blandt flere arkitekter og designere. Enkelte 

mener, at parametri går som fod i hose med arkitekten Patrick Schumachers stilart 

parametricisme, som han selv ser som efterkommeren til modernisme 

(“Parametricism as Style - Parametricist Manifesto,” u.å.), hvorimod andre mener, at 

parametri udelukkende er en formgivningsmetode eller et led af en designproces. 

I dette afsnit redegøres for hvad begrebet parametri betyder, sat i en kontekst, 

hvor parametrisk design bliver brugt som en designmetode. For at skabe yderligere 

forståelse vil der også redegøres for, hvordan algoritmer og parametre fungerer, som 

til sidst sættes i kontekst med Grasshopper. 

 

4.2.1 Parametri som designværktøj 

"What is parametric modelling?" spørger forskeren Daniel Davies indledende i 

afhandlingen Modelled on Software Engineering: Flexible Parametric Models in the 

Practice of Architecture. Begrebet parametri har netop ingen bestemt definition, men 

har som nævnt i indledningen, en tvetydig opfattelse. og har bidraget til både 

forvirring, men også en kollektiv uenighed blandt designere og forskere (Davies, 

2013). For at afklare, beskriver Davies, at begrebet må sættes i kontekst, da parametri 

både kan signalere design med formålet at muliggøre hurtige ændringer, et værktøj 

til at designe, eller design inden for stilarten parametricisme. 

 Parametriske designsystemer er først og fremmest et digitalt værktøj. Således 

skriver den tyrkiske forsker İpek Gürsel Dino i Creative Design Exploration by 

Parametric Generative Systems in Architecture. Dino indleder med at forklare en 

fælles misforståelse, hvor parametriske systemer ofte fejlagtig bliver anset som en 

fremtrædende arkitektonisk stilart og ikke en beregningsmetode. I kapitlet 

Parametric design is a design method, not a style or an -ism argumenteres der for, at 

parametrisk design er en metode, som kan benyttes i enhver designproces, 

uafhængigt af form og størrelse. Dino beskriver, at en parametrisk designmetode kan 

benyttes både i sammenhæng med konstruktionen af komplekse bygninger, med høje 

funktionelle krav, til mindre designs, der benytter sig af grundlæggende geometriske 

former (Dino, 2012).  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?ehlC93
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4.2.2 Algoritmer og parametrisk modellering 

Parametriske designsystemer er baseret på algoritmiske principper. Derfor er det 

vigtigt at forstå algoritmens rolle og algoritmisk tænkning, for videre at kunne 

undersøge parametriske systemer.  

En algoritme behandler et problem ved at dele det op i mindre og enklere trin, 

som hver især kan vurderes og modificeres for at opnå et ønsket resultat. I mødet 

med digitale algoritmer, arrangeres disse trin i en bestemt rækkefølge, og starter med 

initial data, eller input, og ender med et result, eller output (Tedeschi, 2011, s. 30). 

Mellem algoritmens input og output definerer designeren en række instruktioner, 

eller beregninger, såsom variabler, datastrukturer, matematiske udtryk, operationer 

og logiske operationer (Dino, 2012, s. 210), se figur 2.  

Som nævnt, mener Dino at, fordi parametriske designsystemer er baseret på 

algoritmiske principper, er det deraf en underkategori af algoritmisk design. 

Beregningsmæssig er der ingen forskel på parametrisk og algoritmisk design; 

algoritmer er bygget op af parametre, der påvirker hinanden, og algoritmen er 

fundamentet i et parametrisk system. Når algoritmer designes ved brug af digitale 

værktøjer, som oftest en computer, anvendes en specifik editor, for at indtaste 

instruktioner. En editor er et redigeringsprogram med formål at behandle filer, og 

opererer enten som et standalone program, altså et stykke software der opererer 

uafhængigt af andre programmer, eller programmer integreret i et software. 

Rhinoceros’ plug-in Grasshopper hører til sidstnævnte, hvor dens editor er integreret 

i et CAD software (Tedeschi, 2014, s. 23).  

 

 

Figur 2 - Egen illustration viser princippet omkring algoritmer 
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4.3 Maker-bevægelsen  

De værktøjer, som Grasshopper bl.a. repræsenterer, og de digitale 

fabrikationsværktøjer der findes i FabLabs, har åbnet op for en designkultur, der er 

mere tilpasset det enkelte individs ønsker. Fabrikationsværktøjer har længe været 

brugt af større firmaer grundet priserne, men dette er ikke længere tilfældet 

(SPACE10, 2017). Der er nu værksteder, FabLabs, udstyret med disse maskiner, der 

kan anvendes af det jævne menneske - eller såkaldte Makers.  

Der kan identificeres flere former for Makers, nogle arbejder med private 

projekter, mens andre arbejder med “...entrepreneurial activities, educational 

projects and socially-oriented innovation.” (Smith, 2017 s. 7). Fælles for dem alle, 

er gør-det-selv- og dele-kulturen. Instruktioner bliver lagt ud på diverse platforme på 

internettet, hvor de kan benyttes og modificeres af andre.  

Netværk er essentielt i Maker-bevægelsen, hvor Makeren både bidrager til, 

og benytter sig af andre Makeres instruktionsvideoer og fildelinger. Det er 

fundamentalt i Maker-bevægelsen, at Makeren deltager i videnspredningen, ved 

aktivt tage del i de andre Makers arbejde (SPACE10, 2017).  

  

https://www.zotero.org/google-docs/?4B8phu
https://www.zotero.org/google-docs/?gy78sa
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5.0 Grasshopper - en lille del af en stor zoo 

I de seneste år, har flere softwarefirmaer udviklet visuelle værktøjer, med formålet at 

gøre programmering og scripting mere tilgængeligt. Inden dette, har der i lang tid 

været tradition for, at programmering har haft et stærkt tilhørsforhold til datalogiens 

verden og været forbeholdt programmører (Deals, 2016). I takt med udbredelsen, og 

dermed også tilgængelighed af teknologi, har der været en stor forekomst af nye 

brugervenlige software. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at 

softwareudviklere har fokuseret på at designe simple brugerflader, hvor algoritmens 

hårde kerne, bestående af matematiske udtryk, er gemt væk og erstattet med en visuel 

repræsentation. Som et resultat af dette, er det blevet muligt at programmere uden 

store krav om tekniske forkundskaber. Et af disse værktøjer, der benytter sig af en 

visuel brugerflade, er det parametriske værktøj Grasshopper. 

I dette afsnit redegøres der for Grasshoppers indre mekanismer, hvor den 

italienske arkitekt Arturo Tedeschis bog AAD_Algorithms-Aided Design, samt 

Grasshoppers egne forklaringer i programmets brugerflade, benyttes. Til dette vil 

nogle af de mest essentielle komponenter gennemgås. De komponenter, der er mest 

anvendt i denne rapport, er desuden uddybet, i form af en oversigt, i bilag 1, og kan 

benyttes som læsevejledning.  

5.1 Rhinoceros og Grasshoppers brugeroverflade 

Grasshopper benytter sig af såkaldt node-graph-based-user-interface, en visuel 

brugerflade,  hvor noder, i form af komponenter, forbindes med wires (Nøhr Elkær, 

2014,). I Grasshopper refereres der til algoritmer som definitions.   

Som tidligere nævnt, er Grasshopper ikke et standalone program, men 

opererer forbundet med CAD-programmet Rhinoceros, et 3D-modelleringsprogram, 

udviklet af Robert McNeel & Associates, og som  primært bruges indenfor arkitektur 

og industrielt design (“Rhinoceros: CAD Software for Architecture & Industrial 

Design,” u.å.). Grasshoppers brugerflade forholder sig altid parallelt til Rhinos’ 

brugerflade. I Grasshoppers vindue, også kaldet canvas, bygger brugeren algoritmen, 

der sideløbende visualiseres i Rhinos 3D-miljø, idet Grasshopper ikke har et 

decideret preview til at visualisere den designede model, se figur 3. Derudover, findes 

der flere måder at arbejde mellem de to programmer, blandt andet ved at bruge data 

https://www.zotero.org/google-docs/?i2GVNJ
https://www.zotero.org/google-docs/?FgFjLF
https://www.zotero.org/google-docs/?FgFjLF
https://www.zotero.org/google-docs/?FgFjLF
https://www.zotero.org/google-docs/?FgFjLF
https://www.zotero.org/google-docs/?FgFjLF
https://www.zotero.org/google-docs/?FgFjLF
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fra det modsatte program. Det vil sige, at man kan modellere en form i Rhino, som 

videre manipuleres i Grasshopper - og omvendt.  

De værdier, der defineres i Grasshopper, forholder sig altid til Rhinos målestok.  

Dette vil sige, at en Number Slider med tallet 18 i Grasshopper, har samme værdi i 

Rhino. I figur 3 vises dette, ved at Cylinderens radius er sat til 18, som betyder i dette 

tilfælde, 18 milimeter i Rhino, da Rhinos målestok er valgt til at være milimeter. De 

ændringer, der sker ved at justere parametre i Grasshopper, opdateres real-time, altså 

en respons der sker indenfor en kort tidsramme.  

 

 

Figur 3 - Screendump viser Grasshoppers canvas (venstre) og Rhinos 3D-miljø (højre)  

 

Tedeschi beskriver Grasshopper som en større platform, med et dynamisk online 

fællesskab, hvor der bliver delt information, viden og filer fra programmet. 

Grasshoppers spirende fællesskab har desuden resulteret i, at flere eksterne 

programmører har udviklet yderligere tredjeparts plug-ins, der kan installeres til 

programmet. Denne form for online kommunikation og initiativ fra eksterne 

programmører, har bidraget til en udvidelse af programmets potentiale, hvor 

brugeren selv har mulighed for at få indflydelse på eventuelle nye funktioner til 

programmet. Eksempler på dette er plug-ins, med funktioner der kan simulere fysik, 

som sollys, og udføre strukturelle analyser. Dette kan gøres ved brug af plug-ins som 

Kangaroo Physics, Ladybug og Weaverbird. Dermed, mener Tedeschi, at 
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Grasshopper er en del af et plug-in økosystem (Tedeschi, 2014). Lige netop ved dette 

aspekt, kan der trækkes sammenligninger til Maker-bevægelsen, hvor også tætte 

netværk til udvikling er i centrum. 

 

5.1.2 Komponenter 

Som skrevet tidligere, kobles noder, også kendt som komponenter, sammen for at 

bygge en algoritme i Grasshopper. Komponenterne kan blandt andet repræsentere 

primitiver (punkter, kurver, flader), geometriske enheder (vektorer) og geometriske 

operationer (ekstrusion, rotation og revolution), som sammensættes for at generere 

et resultat. Fra dette findes der tre kategorier af komponenter; standard components, 

input-components og container components.  

Standard components betegner de komponenter, der udfører en operation, 

baseret på en given dataværdi. Dette vil sige, at komponenterne forventer en værdi, 

gerne i form af et tal, for at kunne generere et output. Dette output kan desuden ofte 

bruges som et input for en anden komponent. 

 

 

Figur 4- Egen illustration viser standard component 

 

Input components indeholder data, der kan modificeres af brugeren og forventer 

ingen input data. Eksempler på dette er kvalitative værdier i form af farver, form eller 

størrelse, eller kvantitative værdier, såsom længde, volume eller areal. Nedenstående 

illustration, figur 5, viser en definition, hvor brugeren har mulighed for at manipulere 

tre variabler til en cylinder; farve, højde og diameter, og ud fra dette genereres der et 

output. Dernæst et eksempel på en input-component, i form af en justerbar Number 

Slider i Grasshopper, vist i figur 6. 
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Figur 5 - Egen illustration viser input-component 

 

 

Figur 6 - Screendump viser Number Slider i Grasshopper 

 

Den sidste komponent, container components, indsamler data, for så at gemme 

informationen. Preview-komponenten er et eksempel på dette, med et muligt input, 

men ingen output. Dette repræsenterer ofte definitionens ende.  

 

5.1.3 Grasshoppers Dataflow  

 

Figur 7 - Egen visualisering af Grasshoppers principper omkring komponenter 

 

En komponent i Grasshopper kan kun forbindes fra output til input. Dette vil sige, at 

komponentens data altid strømmer fra venstre mod højre, og dermed designes der 



Gr. S1924791805  

30 af 68 

typisk også i denne retning, med algoritmens start i venstre. For at skabe forbindelse 

mellem de forskellige komponenter, kobles de sammen ved brug af wires, som det er 

illustreret i ovenstående figur 7.  

En Grasshopper definition består ofte af mange sammensluttede 

komponenter, og dermed kan der hurtig opstå en form for uorden i ens brugerflade. 

For at undgå dette, er det vigtigt at skabe en god struktur i definitionen, og til dette 

findes der flere muligheder, såsom group og cluster. Group, se figur 8, er en funktion, 

der tillader gruppering af komponenter, mens cluster, se figur 9, pakker valgte 

komponenter væk, og repræsenteres i definitionen som en enkelt komponent. Begge 

disse funktioner er kun til visuel orientering, og påvirker dermed ikke designet. 

Derudover, kan funktionen scribble, se figur 8, benyttes til at lave noter og 

overskrifter inde i definitionen. 

 

                 

Figur 8 - Screendump viser brug af                                   Figur 9 - Screendump viser brug af  

group og scribble                                                               cluster 

 

5.1.4 Matematik og logiske funktioner  

    

Figur 10 - Grasshopper funktion der visualiserer brug af udtrykket x*x, Construct Domain og Range 
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En vigtig del af Grasshoppers visuelle scripting er de matematiske funktioner. Til 

dette findes der flere komponenter, såsom Evaluate. Evaluate-komponenten bruges 

til at definere en funktion, ved at give en parabel en eksplicit ligning. Evaluate har 

har input-mulighederne expression, variable (x), variable (y), og et muligt output. 

Inputtet expression (x) kan modtage data på forskellige måder, og den har blandt 

andet en indbygget expression designer gemt i komponenten. Dette vil sige, at 

ligningen kan skrives direkte ind i komponenten, blot ved at højreklikke, hvor 

komponentens menu vises. Derudover, kan et Panel-komponent med fordel benyttes 

til samme formål, hvor det matematiske udtryk vises i canvas, uden at brugeren 

behøver at gå ind i en ekstern menu. Eksemplificeret, og som vist i den ovenstående 

figur 10, kan Evaluate benyttes, til at skrive det matematiske udtryk der genererer en 

kurve, der tager udgangspunkt i udtrykket x*x, eller x2. For at funktionen skal 

frembringe et resultat, kræver Evaluate-komponenten en numerisk værdi som input. 

Komponentet Construct Domain forbundet med Range gør dette, og kan bruges som 

input for evaluate (x). Dette betyder at, hvis et Construct Domain med værdi [-5,5], 

er koblet til et Range-komponent med en N-værdi (Steps) 10, vil værdien [-5,5] 

fordeles ligeligt på Range-værdiens ti punkter.  

 

Udover matematiske funktioner, kan Grasshopper også behandle conditional 

statements, som omfavner if, then og false-statements. Dette er udtryk, som kan 

besvares som ‘ja eller nej spørgsmål’, altså boolean logik, og bruges til at sætte 

rammer for specifikke beslutninger i Grasshopper, se figur 11.    

 

 

Figur 11 - Definition viser brug af Panel og ‘conditional statement’ “If x>5 = false”, “If x<5 = true”  

 

5.1.5 Kurver og flader 

Grasshoppers mange muligheder indenfor kurver og flader er et af flere elementer, 

der skiller Grasshopper fra andre parametriske tegneprogrammer. Kurver kan bestå 

af mange forskellige egenskaber, dog er en fællesnævner for disse en række 
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kontrolpunkter, der repræsenterer dataene, der flyder ind i komponentet. I 

Grasshopper markeres punkternes placering ved små kryds. En af Grasshoppers 

særlige kurver, er komponenten Nurbs Curve, eller Non-Uniform Rational B-Splines 

(“Rhinoceros - NURBS,” u.å.). Dette er en af de mere komplekse kurver, som tillader 

formgivning med krum og dobbeltkrum geometri. Dens kurve afhænger af 

kontrolpunkternes placering og kurvens grad. Yderligere findes der også langt 

mindre avancerede kurver. Circle-komponenten er en af disse. Denne komponent 

generer en cirkel, baseret på to inputs; plane (P) og radius (R), se figur 12 og figur 

13.  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 - Screendump viser komponenten                          Figur 13 - Screendump viser resultat af      

Circle                                                                                    Circle og kontrolpunkter 

 

Kurver kan i Grasshopper også betegne rette linjer, og for at tegne disse findes flere 

muligheder. Komponenten Line er en af de mere simple måder at konstruere en linje. 

Denne kræver to inputs; start point (A) og end point (B). For at sætte punkter bruges 

komponenten Construct Points, som tillader placering af punkter i x-, y- og z-akse. 

For at skabe en tangerende linje, kan Start Direction Line (SDL) benyttes. Denne 

defineres af de tre punkter; start, direction og line, hvor tangentens hældning 

forholder sig til disse tre punkter. Start Direction Line kan med fordel også tage en 

anden komponents punkter som input. 
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Figur 14 - Screendump viser Line (top)                               Figur 15 - Screendump viser Line (v.) og 

og SDL (bund)                                                                      SDL (h.) 

 

De ovenstående eksempler, figur 13 og 15, viser former baseret udelukkende på 

punkter, dog har de ingen overflade. Komponenter i kategorien surface tillader så 

dette. Her skilles der mellem primitives og freeform surfaces. Primitive surfaces 

betegner komponenter med faste former, for eksempel Sphere, Cone og Cylinder. 

Hvorimod, Freeform surfaces er komponenter til at skabe ikke-specificerede former. 

Et eksempel på dette er Loft. Denne anvendes til at generere en flade mellem bestemte 

kurver. Fælles for alle freeform surfaces er, at de bruger data fra kurver som input. 

 

5.1.6 Fra Grasshopper til digital fabrikation 

Relationen mellem design og fabrikation har altid været afgørende for arkitekter og 

designere, og nye fabrikationsmetoder symboliserer ofte paradigmeskift indenfor 

design (Tedeschi, 2014, s. 309). Fabrikationsværktøjerne er nu blevet digitale og 

baseres på en simpel idé; at skabe et design på computeren, for at så benytte et 

fabrikationsværktøj til at producere eller reproducere designet. Som tidligere skrevet 

omfatter dette maskiner som 3D-printer, laserskærer, og CNC-fræser, som hver især 

har sine karakteristikker og muligheder (SPACE10, 2017a). Disse tre kan 

kategoriseres som additiv-, subtraktiv- og todimensional fabrikation.  

 At designe digitale parametriske modeller for additive fabrikationsvæktøjer, 

som 3D-printeren, er ikke rent teknisk anderledes end at producere konventionelle 

3D-modeller. Alligevel, er der nogle essentielle faktorer designeren skal tage højde 

for, for at designet kan printes korrekt. Designet kræver først og fremmest lukkede 

https://www.zotero.org/google-docs/?2IaIYn
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geometrier, forstået på den måde, at designet enten skal være solidt eller have en 

tykkelse på væggene. Til dette kan tredjeparts plug-in’et, Weaverbird, og dens 

komponent Mesh Thicken, til fordel benyttes, hvor designet kan få den ønskede 

tykkelse. Dernæst skal designeren tage højde for vinkler, hvor vinkler over 45 grader 

behøver en støtte struktur. Yderligere er der begrænsninger i henhold til størrelse, 

hvor en 3D-printer har en begrænset maksimumstørrelse (Tedeschi, 2014,). 

Todimensional fabrikation, såsom laserskæring, kan transformere et plant 

materiale til dele til samling i et tredimensionelt design. For dette kræves en anden 

tilnærming til designprocessen end ved 3D-print, da designfilen skal ende ud i en 

todimensionel skærefil. Dette skal der tages højde for ved designets start. Enten ved 

at de forskellige dele bliver designet separat, hvor denne måde at tilnærme sig 

designet på, resulterer i en meget “en til en” model, eller ved at benytte sectioning 

eller waffling. Disse skaber opdeling i et design, der er tiltænkt laserskærer. Med dette 

bliver designet formgivet i en hel struktur, hvorefter der så laves snit i modellen. 

Komponentet Divide Distance laver opdelinger baseret på en given afstand. Denne 

tager to inputs; kurve og værdi til afstand.  

 

 

Figur 16 - Illustration viser resultat af waffling (Algorithmic Design in Architecture, u.å.) 

 

Subtraktive fabrikationsværtøjer, som CNC-fræsere, skaber det fysiske design ved at 

fjerne dele af materialet. Den digitale designproces til CNC-fræsere, mindre meget 

om processen til laserskære, og kan opnå det samme endelige resultat, som ved brug 

af skæremaskiner, dog har CNC-fræsere den ekstra mulighed at specificere Z-aksen.  

https://www.zotero.org/google-docs/?14MeJx
https://www.zotero.org/google-docs/?14MeJx
https://www.zotero.org/google-docs/?14MeJx
https://www.zotero.org/google-docs/?14MeJx
https://www.zotero.org/google-docs/?14MeJx
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6.0 Undersøgelser  

I følgende afsnit præsenteres og gennemgås vores undersøgelser samt Grasshopper 

definitionerne og tilhørende designvalg. I det sidste afsnit vil der desuden være en 

grundig gennemgang af vores Grasshopperfil, med dertil videre iterationer. 

 

Vi har i løbet af projektet udarbejdet fire undersøgelser, med forskellige mål, både 

som enkeltstående undersøgelser, og i kraft af erfaringer fra resultater ved den forrige 

undersøgelse. Disse er blevet gennemført med formål at undersøge forskellige 

digitale designprocesser en Maker gennemgår, når der skabes design i Grasshopper, 

afhængigt af forskellige grader af interaktion med programmet. Yderligere vil disse 

undersøgelser kigge på tilblivelsen af fysiske designs, og deraf hvilke muligheder der 

ligger i digitale fabrikationsværktøjer.  

6.1 Første undersøgelse 

Mål: Basis forståelse af Grasshopper.  

● Undersøgelse via tutorials fra Lynda kursus “Learning Grasshopper” 

 

Fremgang: Da ingen i projektgruppen havde et kendskab til Grasshopper, ved 

undersøgelsens start, gik vi alle i gang med at udforske programmet ved at følge 

tutorials om Grasshopper, der gennemgik simple funktioner og sammenhæng deri, 

for at opbygge en basis forståelse af programmet. Vi benyttede os blandt andet af 

læringsplatformen LinkedIn Learning/Lynda, en abonnementsservice der tilbyder 

digitale videokurser, herunder Learning Grasshopper. Dette kursus gennemgår seks 

større emner; 1. “Algorithms”, 2. “Working in Grasshopper”, 3. “Math og logical 

functions”, 4. “Curves and surfaces”, 5. “Transformations”, 6. “Data trees”. Til dette 

skrev vi aktivt noter og praktiserede tilhørende øvelser. Ydermere, kiggede vi på 

tutorials fra Grasshoppers egen hjemmeside, som supplement til vores første kursus.  

 

Refleksion: Learning Grasshoppers seks emner, med tilhørende delkapitler og 

øvelser, gav os en forståelse for algoritmer og algoritmisk tænkning, i tillæg til at 

stifte bekendtskab med Grasshoppers brugerflade og grundlæggende komponenter, 

som Line, Number Slider, Divide Curv, og Loft.  
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6.2 Anden undersøgelse 

● Fabrikation af et open source-design uden manipulation. 

 

6.2.1 Formgivning 1 

Mål: At undersøge hvordan et open source-design kan produceres, uden nogen form 

for justering eller manipulering af designet. 

● Undersøgt ved nedhentet design fra Copenhagen FabLab (“Lasercut Tear 

Drop Lamp | Copenhagen Fablab,” u.å.) 

 

Fremgang: I denne første undersøgelse af produktionen af et open source design, 

valgte vi et design, der var lagt op på Copenhagen FabLabs hjemmeside. Her 

udvalgte vi et design, hvor Grasshopper-definitionen ikke var tilgængelig, men kun 

en template til en skærefil.  

Designet var lavet til at blive skåret i 3 mm materiale, og vi fulgte denne 

instruktion og producerede lampeskærmen i 3 mm HDF. Selve samlingen af designet, 

efter den var blevet laserskåret, viste sig at være mere besværlig end først antaget, og 

dette tog fire forsøg før det lykkedes.    

                              

               Figur 17 - Billedet viser samle proces                    Figur 18 - Billedet viser det færdige                        

                                                                                                laserskårne design 

 

Refleksion: Designet skal skilles ad, når der skal skiftes pære, og den skal fra starten 

af samlingsprocessen bygges op omkring en fatning, der grundet i designets 

opbygning. Dette så vi som en funktionel ulempe og valgt derfor ikke at arbejde 

https://www.zotero.org/google-docs/?DXBN3o
https://www.zotero.org/google-docs/?DXBN3o
https://www.zotero.org/google-docs/?DXBN3o
https://www.zotero.org/google-docs/?DXBN3o
https://www.zotero.org/google-docs/?DXBN3o
https://www.zotero.org/google-docs/?DXBN3o
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videre med denne form for opbygning. I og med Grasshopper-definitionen heller ikke 

var tilgængelig, lagde denne type open source design heller ikke op til videre 

udvikling af designets udformning.  

 

6.2.2 Formgivning 2  

Mål: At få produceret et design ved brug af open source skærefil, uden justeringer af 

det fundne design  

● Undersøgt ved nedhentet design fra instructables.com (PorterfieldFollow, 

u.å.).  

 

Den fuldstændige algoritme kan ses i bilag 2, med tilhørende skærefil i bilag 9. 

 

Fremgang: Ved denne undersøgelse valgte vi et design, der var blevet designet i 

Grasshopper, og hvor både skærefilerne og Grasshopper-definitionen var 

tilgængelig. Yderligere viste hjemmesiden instruktioner til, hvordan designet var 

blevet samlet. Dette design var tiltænkt at blive produceret i karton. Her valgte vi at 

undersøge, hvordan designet ville udformes, hvis denne blev skåret i pap.   

 

  

                             

Figur 19 - Billede af færdig laserskåret design       Figur 20 - Billedet viser færdig laserskåret design 

 

Refleksion: Samlingerne til dette benyttede sig af en anden teknik, end den set i 

formgivning 1. Her skulle små faner på siden af hver del skubbes sammen, hvilket 

dannede en låsemekanisme. Samlingerne sad på ydersiden af designet, og det var en 
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udfordring ikke at bøje og mase disse mindre faner der udgjorde samlingerne. En 

reflektion her er vigtigheden af at tilpasse materialevalget, så det matcher designets 

oprindelige/tiltænkte materiale. 

6.3 Tredje undersøgelse  

● Fabrikation af et open source design med manipulation 

6.3.1 Formgivning 1  

Mål: Denne øvelse var baseret på et mål om at arbejde med mere kompliceret design 

end tidligere og undersøge justeringer af designets parametre i samspil med 3D-print.  

● Undersøgt via videoen “grasshopper tutorial” af Om.egvo (Om. egvo, u.å.) 

 

Den fuldstændige algoritme kan ses i bilag 2. 

 

Fremgang: Dette design tager udgangspunkt i en fundet tutorial. Dog var algoritmen 

i udgangspunktet ikke designet til fysisk produktion, og dette var dermed et aspekt, 

der manglede i instruktionsvideoen. Designmæssigt manglede der en tykkelse på 

modellen. Her blev vi nødt til at benytte os af et tredjeparts plug-in, Weaverbird 

præsenteret i afsnit 5.1.6, Fra Grasshopper til digital fabrikation. Dette var en længere 

proces at finde ud af, hvor vi måtte benytte os af Grasshoppers online forum og 

rådgivning fra de tilknyttede guruer på FabLab RUC.  

Da det færdige digitale design blev sat til print, gjorde CURA (fil 

klargøringsprogrammet) os opmærksomme på steder i designet, der ikke var 

holdbare til printning, og hvor 3D printeren blev nødt til at lave støttestrukturer, der 

ville kunne fjernes, efter den var færdig med at printe.  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?UDLH9a
https://www.zotero.org/google-docs/?48GSmq
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        Figur 21 - Rendering af design                                    Figur 22 - Billede af design efter 3D-print 

 

Refleksion: Dette forsøg, gav os erfaringer, om vigtigheden af at tage stilling til 

hvilket fabrikationsværktøj, der skal bruges til produktionen, og at dette skal 

inkorporeres i algoritmen.  

 

6.3.2 Formgivning 2  

Mål:  Bygge videre på formgivning 1, i form af yderligere justeringer af parametre 

til design for 3D-print. 

● Undersøgt via Videoen “[Grasshopper] 0030 Sine Pendant (Fast ver.)” af 

Junichiro Horikawa (Junichiro Horikawa, u.å.) 

 

Den fuldstændige algoritme kan ses i bilag 3. 

 

Fremgang: Vores anden formgivning var med samme tilgang som ved 

undersøgelsens første formgivning.  Vi tog udgangspunkt i en instruktionsvideo af 

en lampeskærm. Efterfølgende gik vi i gang med at udforske de forskellige 

komponenter, som definitionen var bygget op af. Vi skrev noter undervejs inde i 

programmet, for at skabe struktur til forståelse af justering i designets mulige 

parametre. Udfra disse ændringer, lavede vi tre mulige designs til 3D-print, som ses 

i figur 24. For at den fysiske produktion skulle være mulig, måtte definitionen have 

en solid struktur. Dermed måtte vi også tilpasse definitionen, ved at give den en 

surface (tykkelse) ved at tilføje en Loft-komponent. 

https://www.zotero.org/google-docs/?prhmN7
https://www.zotero.org/google-docs/?M95mtI
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Figur 23 - Illustration af algoritme; “Sine pendant” med modificeringer i Grasshopper. 

 

 

Figur 24 - Rendering af tre designs fra Grasshopper, med udgangspunkt i algoritme “Sine pendant” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figur 25 - Rendering af  designs                                     Figur 26 - Rendering af  designs    

      .  klargjort til 3d-print                                                         klargjort til 3d-print 
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         Figur 27 - Billede af tilsvarende                                     Figur 28 - Billede af tilsvarende     

         designs efter 3D-print.                                                     designs efter 3D-print. 

 

Refleksion: Her lærte vi overordnet, at man ikke “bare” kan trække i Number 

Sliders (eller ændrer i andre input-components) og forvente at designet er printbart i 

alle dens digitale udformninger.  

Vi designede i udgangspunktet tre forskellige designs, hvor kun et af disse 

lykkedes at blive printet i samlet form se figur 27. Figur 28 manglede en indre 

struktur, og blev dermed adskilt i flere elementer under printningen. Dette kunne 

have været forhindret ved hjælp af en supportstruktur. Vores sidste design gik helt i 

stykker.  

Den valgte tutorial præsenterede et design, der som udgangspunkt med lethed 

kunne printes, men vores ændringer i algoritmens parametre gav et design, der ikke 

kunne printes, så den efterligner den version genereret på computeren.  

6.4 Fjerde undersøgelse 

6.4.1 Formgivning 1 

Mål: Skabe et design, mere uafhængigt af tutorials og andre eksisterende design, der 

har med formål at laserskæres. 

● Undersøgt via videoen “Parametric Lamp” af Parametrichouse (Parametric 

House, u.å.) 

 

Fremgang: Vi havde i udgangspunktet et forudgående ønske, om at vi gerne ville 

designe med formål at laserskære. Dette ville kræve en anden fremgangsmåde end vi 

tidligere havde brugt. Vi havde fra vores andet forsøg, og jf. afsnit 5.1.6, Fra 

https://www.zotero.org/google-docs/?CWGFSd
https://www.zotero.org/google-docs/?CWGFSd
https://www.zotero.org/google-docs/?CWGFSd
https://www.zotero.org/google-docs/?CWGFSd
https://www.zotero.org/google-docs/?CWGFSd
https://www.zotero.org/google-docs/?CWGFSd
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Grasshopper til digital fabrikation, dannet erfaringer, om hvilke komponenter og 

metoder, der skulle bruges for at kunne tage i denne produktionsmetode i brug, og 

hvilke muligheder og begrænsninger, der fandtes. Yderligere ville vi gerne designe 

en definition på baggrund af vores nye indsamlede viden, som desuden kunne 

kontrolleres og justeres i højere grad end tidligere.  

Vi tog udgangspunkt i et eksisterende koncept, med medfølgende video. 

Videoen illustrerede konceptet omkring et lampedesign, der var tiltænkt laserskærer, 

dog uden yderligere beskrivelser eller en trinvis gennemgang, men blot hvordan den 

færdige fil så ud. Dermed blev denne mere anvendt som en inspiration, end en fast 

guide til hvordan designet skulle formes. 

 Da vi havde vores definition fra Grasshopper klar, blev skærefilen 

færdiggjort i Adobe Illustrator, hvor der desuden blev tegnet skærelinje til pærens 

fatning.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29 - Rendering af første forsøg                                     Figur 30 - Billede af første forsøg efter  

                                                                                                 laserskæring                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Designets algoritme 

 

Figur 31 - Screendump viser den fuldstændige Grasshopper definition (se den fuldstændige algoritme 

i bilag 5) 

 

For at skabe struktur i vores Grasshopper fil har vi samlet komponenter, afhængig af 

funktion, i forskellige grupper, bestående af; overordnet form, midt cirkelform, 

dimension sidestykke (top), dimension sidestykke (midt), dimension sidestykke 

(bund), samlingsafstand og rotér design til x-akse. Dette har ingen anden funktion, 

end at være til visuel hjælp og for at skabe orden i definitionen. Fordi Grasshoppers 

visuelle scripting orienterer sig fra venstre til højre, starter den overordnede form 

også venstre. 

Overordnet form: 

 

Figur 32 - Screendump viser gruppen overordnet form til første undersøgelse 

 

Lampens fundament består af tre cirkler. Denne måde at starte formgivningen på er 

baseret på inspiration fra både vores anden undersøgelse (formgivning 1) og videoen 

“Parametric Lamp”. Som nævnt i afsnit 5.1.5, tager Circle-komponenten to værdier 

i input, radius og plane. Plane udgør cirkelens placering på Z-aksen, og dermed 

designets højde. Tallene forholder sig til Rhinoceros’ målestok, som er i mm. 
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Tilsammen, og i samspil med hinanden, udgør disse tre cirkler designets form, som 

kan justeres efter ønske. Ved at benytte komponenten Divide Curve, inddeles 

cirklerne i et selvdefineret antal punkter, med en lige afstandsfordeling per cirkel.  

Disse punkter repræsenterer antallet af sidestykker i lampeskærmen. For at koble 

punkterne fra de tre cirkler sammen til én samlet linje, bruges komponenten 

Interpolate Curves, som tager data fra Divide Curve som input. Med disse trin har 

man designet lampens skelet, se figur 34.  

 

           

Figur 33 - Screendump 1. Viser brug af Circle               Figur 34 - Screendump 2. viser brug af 

Curve og Split Curve                                                       Interpolate  

 

Midt cirkelform  

          

Figur 35 - Screendump viser gruppen                         Figur 36 - Screendump viser brug af List Item                    

“Midt cirkelform”   
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For at samle den fysiske lampe, kræves der et samlingsstykke med slidser som hvert 

sidestykke kan sidde i. Derfor har vi valgt at ekstrahere den midterste cirkel, ved at 

koble Circle-komponentens output til en Surface-komponent. Med dette vil den 

midterste cirkel få en form, hvor der kan skabes mellemrum til slidserne, hvor 

sidestykkerne kan fæstnes.  

 

Sidestykker og dimension på slids: 

 

Figur 37 - Screendump viser de tre grupperne af Dimension sidestykke 

 

Videre blev der designet en bredde i top, midt og bund på sidestykkerne. På baggrund 

af, at konstruktionen formes af tre cirkler, en i top, midt og bund, ville vi designe en 

funktion, hvor bredden på de tilsvarende tre punkter til sidestykkerne, kunne justeres. 

Ved at benytte komponentet Deconstruct Plane blev der defineret plan og akse, og 

derefter tegnet en linjen fra et givent startpunkt med komponenten Line Start 

Direction Length. Vi ville at bredden på de tre punkter skulle forholde sig til 

hinanden, i den forstand at ved enhver justering, skulle ændringen ske på den samme 

akse, ved at linjens startpunkt går indover fra x-aksens nulpunkt. Dermed sikrede vi, 

at sidestykkernes tre justeringspunkter fastholdt samme retning. Som figur 40 

nedenunder viser, er afstanden på x-aksen til de to markerede punkter lig med 0 

grader. Ved at bruge Evaluate-komponenten, kan vi effektivt bestemme, at hvis x 

(grader) er 0, skal den negative, altså den modsatte afstand (-y), benyttes. Hvis 
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afstanden allerede er negativ, skal y benyttes. Dette giver ligningen if x=0, -y, y. I 

denne kontekst menes der ikke y-akse, men den negative værdi fra Deconstruct 

Plane. Fordi lampen består af tre cirkler, gentages det ovenstående tre gange.  

Yderligere skulle designet tilføres slidser til at fæstne sidestykkerne i 

midterstykket. På dette punkt havde vi designet både lampens side- og midterstykke, 

som derfra blev samlet. Region Slits, brugte vi til at lave slidser til midterstykket, 

hvor sidestykkerne skulle samles i. Derudover, designede vi et tilhørende justerbart 

parameter, så vi hurtigt kunne ændre størrelsen på mellemrummet til samlingerne, 

afhængig af materialets tykkelse. Dermed kunne vi hurtig foretage ændringer, alt 

efter om designet skulle skæres i 3 mm finér eller 4 mm HDF, eller andet materiale. 

Dette parameter blev sat til 3 mm, idet vi arbejdede med 3 mm HDF.  

 

          

Figur 38 - 1. Screendump viser brug af                       Figur 39 - 2.Screendump viser brug af             

Deconstruct Plane                                                         Line Start Direction Length 

            

Figur 40 - 3. Screendump illustrerer                              Figur 41 - 4. Screendump illustrerer  

algoritmens x-aksebrug                                                   af Evaluate  
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Rotér til x-akse 

Figur 42 - Screendump viser gruppen “slice til x-akse og dimension på slids” 

 

Som nævnt kræver det en anden tilgang til designprocessen at designe til en 

laserskærer end ved eksempelvis 3D-print. For at realisere det digitale design til en 

fysisk lampeskærm, kræves der skærelinjer, der ligger i plan (x-aksen). Der lå et 

behov for at trække et sidestykke og midterstykke ud af den samlede konstruktion, 

og placere dem i plan, se figur 43 og figur 44. Til dette benyttede vi komponenten 

Plane. Som vist i figur 42, tager Plane to List Item-komponenter som input. Dette er 

vores sidestykke og midterstykke. Videre benyttede vi Orient til at orientere de to 

stykker til to givne punkter, som vi placerede i plan. Dette var en teknik, vi hentede 

fra videoen “Parametric Lamp”.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 43 - Screendump viser slidser og                       Figur 44 - Screendump viser den færdige skærefil    

sidestykke                                                                   og samlestykke i plan 
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Refleksion: Dette var første gang i processen, hvor vi designede større dele af 

designet selv, uden direkte støtte fra en eksisterende definition, eller en tutorial der 

slavisk gennemgik det i forskellige trin. Fordi designet fra start var tiltænkt at skulle 

skæres ud, skulle vi altid have dette in mente. Dette indebar blandt andet at 

kontrollere størrelse på slidser og samlinger og placering af disse, og samtidig med 

hensyntagen til materialets tykkelse.  

Udover at få inspiration til nye komponenter, fik vi især inspiration til 

samleteknik fra videoen. Dette illustrerede en metode, hvor det færdige digitale 

design samles, og skaber mellemrum til slidser. Dernæst lægges designets omrids i 

plan på x-aksen, og klargøres til laserskæring. Vores første iteration blev designet til 

3 mm tykt materiale, og bagefter skåret ud af krydsfiner. På baggrund af det udskårne 

design, fandt vi flere fejl og mangler, i både form og konstruktion. Først og fremmest 

opstod en udfordring i at samle designet, da både slidserne og materialet havde 

samme bredde. Dette gjorde at sidestykkerne, der udgør skærmen, sad løst i selve 

samlingspunktet. Derudover, manglede lampeskærmen en passende form, med plads 

til en evt. pære, fordi midterstykket var for langt nede i konstruktionen. I tillæg ville 

lyset kommer meget direkte fra lampeskærmen, uden særligt meget afskærmning for 

lyset. Dette skete fordi designet kun bestod af otte sidestykker. 

 

6.4.2 Formgivning 2 

Mål: Videreudvikling af formgivning 1 med formål at skabe en algoritme, der kan 

generere flere designs og optimere den funktionelle løsning.  

 

Fremgang: Med udgangspunkt i definitionen skabt i Undersøgelse 4, Formgivning 

1 og de valgte parametre, søgte vi at forbedre den hidtidige lampeskærm. Som nævnt 

over, var der flere udfordringer ved både form og konstruktion. Først justerede vi 

samlingernes afstand, tilpasset til materialets tykkelse, for at sidestykkerne skulle 

sidde strammere og holde konstruktionen bedre sammen. Vi prøvede os frem med 

2,7 mm samling til 3 mm HDF. Derefter gik vi i gang med at justere på 

lampeskærmens form. Dette var først og fremmest med henblik på midterstykkets 

placering, da vi kunne se, at der ville opstå problemer med tanke på pærens placering, 

hvor den i forrige iteration ville hænge under selve skærmen. Yderligere var hullet 
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til fatningen for lille. På baggrund af dette, placerede vi midterstykket længere oppe. 

I tillæg tilføjede vi et udvidet hul, hvor fatningen skulle hvile.  

I første iteration i fjerde undersøgelse bestod lampen af otte sidestykker. Dette 

vurderede vi var alt for lidt, både med henhold til æstetik og funktion, fordi lyset ville 

være meget direkte og uden afskærmning, i tillæg til at lampen så meget spinkel ud. 

Derfor valgte vi at øge dette antal. 

 

               

Figur 45 - Billede af anden iteration                                 Figur 46 - Billede af anden iteration 

 

Designets algoritme: 

Den fulde algoritme kan ses i bilag 6, med tilhørende skærefil i bilag 10. 

    

Figur 47 - Screendump viser gruppen “overordnet form” tilhørende anden undersøgelse 

 

De største ændringer på algoritmen blev lavet om indenfor gruppen “overordnet 

form”. Med tanke på samlestykkets placering, blev dette justeret til 116, hvortil hullet 

til fatningen blev ændret til Ø40 mm. Derudover, valgte vi at øge antal sidestykker 
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til 30 stk. Selve lampeskærmens, og dermed sidestykkernes, form blev der ikke gjort 

ændringer ved, stadig med en konkav-konveks form. 

 

Refleksion:  

På baggrund af vores lampeskærm fra Fjerde undersøgelse, Formgivning 1, havde vi 

valgt, at slidsernes bredde skulle mindskes fra 3 mm til 2,7 mm. Vi erfarede hurtigt, 

at dette var for smalt, da sidestykkerne nærmest måtte bankes på plads, og var i 

samlingssituationen ved at gå i stykker. Med tanke på midterstykkets placering i 

toppen, påvirkede dette især lampeskærmens form, med en større tyngde i top og en 

mere sfærisk form. Det øgede antal af sidestykker gjorde desuden, at designet blev 

tættere, hvor lyset i højere grad vil blive skærmet.    

 

6.4.3 Formgivning 3 

Mål: Videreudvikling af formgivning 2 med formål at skabe flere design fra samme 

algoritme ved ændring i definitionens parametre. 

 

Fremgang: Ved brug af samme algoritme som formgivning 2, gik vi i gang med at 

skabe en yderligere iteration. Vi havde erfaret, at bredden på slidserne var for smalle, 

og derfor blev dette parameter ændret fra 2,7 mm til 2,8 mm, så designet nemmere 

kunne samles, uden det ville gå i stykker. Yderligere ville vi eksperimentere med 

antal sidestykker og bredden på disse. Vi valgte derfor at øge dette antal for at skabe 

en tættere konstruktion. 

 For at understrege de mange variationer algoritmen tillader, blev 

lampeskærmens form justeret. Vi tilgav lampeskærmen en form, hvor lampens 

krumning kurves ind på midten og bredes ud i bund. 

 

 



Gr. S1924791805  

51 af 68 

 

                          

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 48 - Billede af tredje iteration                                         Figur 49 - Billede af tredje iteration   

 

Designets algoritme:  

Den fuldstændige algoritme kan ses i bilag 7, med tilhørende skærefil i bilag 11. 

 

 

Figur 50 - Screendump viser gruppen “overordnet form” tilhørende tredje undersøgelse 

 

Som i vores foregående formgivningsundersøgelse, manifesteres de største 

ændringer i designet sig inden for gruppen overordnet form. I dette design blev der 

udført ændringer i de tre cirklers radius, cirklernes placering og sidestykkernes 

dybde. Den øverste cirkels radius (radius b) og midterste cirkels radius (radius m) 

har en tilnærmelsesvis ens størrelse, hhv. 38. og 40 mm, hvorimod bundens radius er 

større. Disse tre parametre, og i forhold til cirklernes placering, er med til at generere 

lampens form. Placeringen af cirkel top og cirkel bund, fortæller lampeskærmens 

højde, som er på 156 mm.  
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Refleksion: 

Efter dette design var skåret ud og samlet, kunne vi se, at ændringen af slidsernes 

dybde passede bedre til samlingsstykket og det valgte materiale, end ved den 

foregående undersøgelse. Vi erfarede på den anden side, at midterstykkets radius var 

for lille i forhold til sidestykkernes dybde, som resulterede i manglende plads til en 

eventuel fatning, se figur 49. Vi lærte med denne formgivning, at algoritmen kunne 

muliggøre designs med vidt forskellige udtryk.  

 

6.4.4 Formgivning 4 

Mål: Videreudvikling af formgivning 3, med formål at skabe flere design fra samme 

algoritme med ændring i definitionens parametre. 

 

Fremgang: Denne formgivning spejler sig i de to forrige. Ved brug af samme 

algoritme ændrede vi først på parametrene der kontrollerede form. Vi placerede den 

øverste cirkel med større afstand fra bunden, end tidligere, som resulterede i en højere 

lampe.  

Yderligere ville vi udfordre lampens form, ved at undersøge resultatet af at 

give alle tre cirkler samme radius, samtidig med at flytte midterstykket til midten af 

designet. På baggrund af de udfordringerne vi mødte i 4. undersøgelse formgivning 

3, valgte vi at gøre dybden på sidestykkerne mindre, hvor også disse tre parametre 

fik samme værdier. Fordi vi fra samme undersøgelse havde erfaret gode resultater 

ved at justere slidsernes bredde til 2,8 mm, valgte vi at beholde dette.  

 

           

Figur 51 - Billede af fjerde iteration - top                    Figur 52 - Billede af fjerde iteration - front 



Gr. S1924791805  

53 af 68 

Designets algoritme: 

Den fuldstændige algoritme kan ses i bilag 8, med tilhørende skærefil i bilag 12. 

 

 

Figur 53 - Screendump viser gruppen overordnet form, tilhørende formgivning 4. 

 

Som nævnt over, blev der gjort ændringer med tanke på lampens form, hvor vi 

eksperimenterede med at give tilsyneladende de samme værdier til cirklernes radius 

og sidestykkernes dybde. På baggrund af dette havde alle cirklerne en radius der 

grænsede tæt på 40, mens sidestykkerne havde en dybde på 9. Videre blev der fra 

lampeskærmens top og bund defineret en afstand på 200, som resulterede i en højere 

lampe.  

 

Refleksion: Her så vi, at sidestykkernes bredde var blevet meget tynde og sammen 

med midterstykkets placering i midten af designet, bevirkede det, at den var mere 

spinkel, i forhold til undersøgelsens forrige iterationer. Samlingsstykket på midten 

gør yderligere, at pæren kommer for langt ned i forhold til pærens placering, og denne 

skulle evt. justeres til at være højere oppe. 
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7.0 Analyse  

I dette afsnit ses en analyse på baggrund af vores undersøgelser, som fokuserer på, 

hvordan ‘the authorship’ anskues og kommer til udtryk i forhold til Makeren, samt i 

forhold til Danish Modern. Ydermere fortolker vi på dette i forhold til en 2. 

demokratiseringsbølge.  

7.1 ‘The authorship’ og Makeren 

På baggrund af undersøgelse to, tre og fire viser vi, hvordan vi har kunnet identificere 

forskellige grupper i Maker-bevægelsen i forhold til deres involvering i og udvikling 

af designs. Vi har valgt at inddele disse i fire grupper, som løbende vil blive 

præsenteret gennem afsnittet, samtidig med en forklaring af udtrykkene Designer 

som designeren, Designeren muliggør Maker at designe og Maker som designeren, 

som kommer af Makerens forhold til designeren i Maker-produktionen. Ydermere 

behandler analysen, hvordan Makeren enten har intet eller fuldt ‘authorship’ over 

designet.  

 

I vores anden undersøgelse blev der produceret designs uden nogen form for 

manipulation af de originale designs jf. afsnit 6.2.1 og 6.2.2. Open source filerne, her 

i form af skærefiler, blev fundet online, og disse blev direkte produceret på FabLabs 

laserskærer. Forskellen på dette og at købe et færdiglavet produkt er, at ved denne 

tilgang producerer man selv delene, der udgør designet. Derved ser vi at ’Ikea-tanken, 

om at samle det købte produkt selv, så det bliver billigere, tages et skridt videre. 

Denne tilgang kategoriserer vi som gruppe 1. Gruppe 1 udgør den del af 

bevægelsen, der har en mere passiv tilgang til udviklingen af design. Det vil sige 

dem, der ikke udvikler og designer selv, men benytter sig af andres open source 

designs, og dermed ikke forholder sig til et andet udtryk end det på forhånd 

valgte fra designeren. Dette er ikke langt fra, hvordan designer-forbruger forholdet 

konventionelt er. Her tilbyder designeren/producenten et produkt, forbrugeren kan 

købe. 

Denne form for Maker-produktion kan summeres op som Design af 

designeren. Dette er meget lig den traditionelle design- og forbrugstradition, som det 

beskrives i afsnit 4.1. Maker-tilgangen giver dog en større kontrol over materiale og 
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størrelse, så længe valget opfylder kriterierne fra designerens oprindelige 

materialevalg, så det stadig vil passe ind i “filens opskrift”.  

Ved denne form for Maker-tilgang ses der ikke en ændring i ‘the authorship’ 

af designet fra den originale skaber til Makeren, der benytter sig af dette design. 

  

Under den tredje undersøgelse blev der udført justeringer i de hentede designs. Disse 

ændringer var forholdsvis små, men var med til at forandre udtrykket drastisk, som 

vist i formgivning 2 i afsnit 6.3.1. For at kunne gøre dette, kræver det en større 

forståelse af teknologien bag designet, end det blev set i den foregående 

undersøgelse. Denne tilgang til at designe i et Maker-sammenhæng kobler vi til 

gruppe 2. Denne gruppe består af den del af bevægelsen, der har en involvering 

i udviklingen af designets udtryk. Dette vil kunne være at lave små ændringer 

på enkelte parametre. Her vil der kunne ses et tydeligt spor tilbage til det 

originale design.  

Her kan ’the authorship’ af det Maker-producerede design stilles spørgsmål 

til. På den ene side er det ikke andet end parametrene, der bliver ændret i den 

bagvedliggende algoritme af det originale design, men  på den anden side kan det 

formmæssige udtryk differentiere særdeles meget fra det udtryk designeren 

oprindeligt har tiltænkt. Denne Maker-produktion karakteriserer vi som Designeren 

muliggør Maker at designe. Designeren lægger sine filer op som åbne filer og 

muliggøre dermed en større manipulation, end blot ved eksempelvis en skærefil, som 

er tilfældet i gruppe 1. Vi vurderer dog, at selv om Makeren går ind og ændrer på 

nogle formgivningsmæssige parametre, overgår ‘the authorship’ ikke til Makeren, 

idet der ikke ændres til et andet udtryk, end der er muliggjort af designerens originale 

algoritme. 

 

Ved den fjerde undersøgelse blev der formgivet og produceret en algoritme med 

inspiration i allerede eksisterende designs. Her blev der taget komponenter fra 

forskellige designs samt tilføjet originalt materiale på baggrund af knowhow omkring 

opbygning af algoritmer. Denne tilgang til at designe i en Maker-sammenhæng 

kategoriserer vi som gruppe 3. Denne gruppe beskrives, som den del, der tager 

inspiration af allerede eksisterende designs og open source materiale, men er i 

stand til at producere nye designs ud fra dette.  
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Dette betegner vi, på samme måde som i gruppe 2, som Designeren muliggør 

Maker at designe, da Maker-produktionen stadig sker med stor baggrund og 

inspiration fra andre open source designs. Til forskel fra gruppe 2 udviser Makeren i 

gruppe 3 langt større kontrol over det endelige design - både i forhold til skabelse af 

fil og form. ’The authorship’ af et sådan design vil derfor overføres til Makeren, da 

der er blevet lavet ekstensive ændringer og tilføjelser, og der vil ikke nødvendigvis 

kunne ses større sammenhæng med de originale algoritmer.  

 

Den sidste gruppe, Gruppe 4, som vi identificerer, er den del af Maker-bevægelsen, 

der er i stand til at producere fuld ud originalt indhold. Der skal tages forbehold for, 

at vi ikke nåede at afsøge denne gruppe i vores egne undersøgelser, men vi formoder, 

at de eksisterer, ud fra diverse tutorials, som vi har arbejdet med, samt ved uploadede 

designs på hjemmesider og netværk som instructables.com. Dette vil kunne 

kategoriseres som Maker som designeren, hvor Makeren indtager en mere 

grundlæggende design-baseret rolle og dermed også har ‘the authorship’ af designet. 

 

Nedenstående tabel, se figur 54, er udarbejdet på baggrund af ovenstående analyse 

og visualiserer designerens rolle i Maker-bevægelsen og Makerens ‘authorship’ i 

forhold til de fire identificerede Maker-grupper:  

 

Figur 54 - Tabel  

7.2 ‘The authorship’ og Danish Modern 

Som det ses i citatet fra afsnit 4.1.2 Danish Modern, arbejdede Klint ikke alene i 

udviklingen af hans design. Han benyttede sig af studerendes arbejdskraft og var 

stærkt inspireret af tidligere designs. Fra denne arbejdsmetode kan der trækkes spor 

til, hvordan Makeren arbejder og lader sig inspirere af netværk og en open source 
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tilgang, som også søges afsøgt i vores egne undersøgelser. Til trods for denne 

sammenligning med en Maker-produktion, er der dog ikke blevet sat spørgsmål til 

‘the authorship’ af hans endelige design, som historisk set tilhører Klint. 

7.3 En fortolkning af anden demokratiseringsbølge 

Den teknologiske udvikling og den fremtrædende socialistiske bølge, med den dertil 

samfundsmæssige ansvarsbevidsthed, var, som forklaret i afsnit 4.1, to vigtige 

årsager til en kursændring for design i Danmark. Denne kursændring indebar en mere 

demokratiseret tilgang til design. 

I dag kan Maker-bevægelsen anskues, som en bevægelse der søger at tage den første 

bølge af demokratiseringen af design et skridt videre. Med større udbredelse af 

teknologier, der også er tilgængelig for det jævne menneske, i form af digitale 

tegneprogrammer og fabrikationsværktøjer, kan Makeren få større inklusion i 

designskabelsen. Hvor det jævne menneske tidligere blot var forbruger, kan denne 

nu blive med-designer. 

På baggrund af vores undersøgelser, kan vi se, at ‘the authorship’ af designet 

i en maker-sammenhæng, ikke følger den traditionelle fortolkning af ‘authorship’ 

som set i Danish Modern, hvor design tilhørte designeren. Dette sker i kraft af 

teknologiske muligheder som open source, fildeling og videnspredning. Gennem 

vores analyse har vi, som nævnt i det foregående afsnit, identificeret tre måder hvorpå 

designeren sættes i forhold til Makeren, heraf; Designer som designeren, Designeren 

muliggør Maker at designe og Maker som designeren. Disse tre forskellige 

designer/forbruger-forhold er et skift fra det designer/forbruger-forhold vi har set i 

den første demokratiseringsbølge. Sammen med muligheden for at få fuldt 

‘authorship’ over et design, tolker vi at der altså i kraft af Maker-bevægelsen sker en 

ny demokratiseringsbølge af design. 

 

Før at der kan ske et skift, hvor ‘the authorship’ går fra den oprindelige designer til 

Makeren, kræves der dog en viden om håndtering og benyttelse af teknologien. Dette 

vil sige, at Makeren må først og fremmest have større kundskaber om brug af 

teknologien, og dernæst vælge at benytte dette. Dette stiller dermed et krav til 

Makeren/det jævne menneske, hvilket ikke blev efterspurgt i den første 
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demokratiseringsbølge af designs, hvor det jævne menneske stadig “blot” var 

forbruger, men bare med en større tilgængelighed til godt design.   
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8.0 Diskussion af metode 

Herunder vil projektets brug af RtD og projektets resultater, som er baseret på den 

indsamlede empiri, diskuteres. Dertil diskuteres brugen af forskeren som 

forsøgsperson.  

 

Denne undersøgelse er blevet foretaget med den design videnskabelig tilgang, RtD. 

RtD er blevet kritiseret for ikke at kunne generere reel ny viden, idet den ikke, på 

samme måde som i de mere anerkendte videnskabelige forskningsmiljøer, herunder 

naturvidenskaben, humanismen og samfundsvidenskaben, gør brug af faste 

“opskrifter” til udførelse af undersøgelser (“Hvad er videnskabelig metode? | 

Videnskab.dk,” u.å.).  

Til dette projekt har vi taget udgangspunkt i en foreslået protokol på seks trin fra 

Zimmerman & Forlizzi (2014). Denne protokol er udarbejdet på baggrund af 

forskning, der netop viser et behov for en sådan formaliseret tilgang: “The major 

challenges include successful methodology development, research examples, theory 

critique, and evaluation criteria.” (John Zimmerman, Stolterman, & Forlizzi, 2010). 

William Gaver har i sin artikel “What Should We Expect From Research 

Through Design” (2012) et anderledes syn på kritikken om en manglende 

formalisering af tilgangen. Gaver anerkender, at en sådan formalisering af metoder i 

RtD vil hjælpe til en større blåstempling af RtD i hele design forskningsmiljøet samt 

blandt de andre videnskabelige forskningsmiljøer. Dog ser han, at formaliseringen 

kunne have negativ indvirkning på kreativiteten, og ydermere slår han fast, at idet 

man, som mange praktikere gør, arbejder konceptuelt, er man med til at genererer 

teori:  

 

“Whenever practitioners describe their influences, discuss the rationales for design 

decisions, and articulate their assessment of what they have made and its 

importance, they engage in a form of implicit conceptual work by highlighting 

important issues, dimensions of similarity, and criteria for choices and success. To 

the extent these conceptual statements are articulated in general terms and applied 

to multiple examples, they become recognisable as theories in their own right” 

(Gaver, 2012, s. 938). 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?nnWoSd
https://www.zotero.org/google-docs/?nnWoSd
https://www.zotero.org/google-docs/?nnWoSd
https://www.zotero.org/google-docs/?nnWoSd
https://www.zotero.org/google-docs/?nnWoSd
https://www.zotero.org/google-docs/?nnWoSd
https://www.zotero.org/google-docs/?bfy8mL
https://www.zotero.org/google-docs/?GkHBoS


Gr. S1924791805  

60 af 68 

Hvis vi tager udgangspunkt i citatet fra Gaver samt Zimmerman & Forlizzis RtD-

protokol, kan det argumenteres, at der, før denne undersøgelses fund kan accepteres 

som ny teori, er en mangel, der går igen hos begge: gentagelsen. Gaver skriver: 

“applied to multiple examples” og Zimmerman & Forlizzis sidste trin er Repeat.  

Så selvom Schön skriver, at så snart man som praktiker reflektere i- og over handling, 

er denne med til at genererer ny viden, kan indeværende undersøgelse, ifølge Gaver 

og Zimmerman & Forlizzi, ikke accepteres som fuldbyrdet ny viden, idet den 

mangler gentagelse. 

 

Denne problemstilling er blevet undersøgt med forskere og forsøgspersoner som én 

og samme. I kraft af dette kan der stilles spørgsmålstegn til, om den empiri, der er 

blevet genereret, vil kunne antages at være blevet farvet af et mål om at “passe bedst” 

ind i problemstillingen. En undersøgelse med adskilte forskere og forsøgspersoner 

vil muligvis kunne give en mere upåvirket tilgang til Maker-produktionen, hvorimod 

sammenkoblingen af disse er med til at give den “reneste form” for 

førstehåndsempiri, som det nærmest er muligt. Derudover har det også et 

tidsbesparende aspekt idet, der kan analyseres med det samme, og uden et decideret 

observations- eller interview-forløb. For yderligere at give fylde til denne 

undersøgelse, kan undersøgelser med Makere med forskellige færdigheder, til forskel 

fra vores færdigheder præsenteret i afsnit 2.4, Vores ståsted, bidrage positivt. 
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9.0 Konklusion  

Vi undersøger i denne opgave, hvordan det parametriske designværktøj Grasshopper 

kan bruges i en Maker-produktion, og dertil hvordan Maker-bevægelsen har en 

indvirkning på demokratisering af design. 

På baggrund af Schöns teori om den reflekterende praktiker, kombineret med 

designmetoden RtD, har vi sammensat en række undersøgelser, der viser, hvordan 

Grasshopper kan bruges ud fra forskellige niveauer af interaktion med programmet. 

Disse niveauer har vi sammenfattet i fire grupper - hvor gruppe et tendenserer til 

ingen eller næsten ingen interaktion, og gruppe fire, har stor interaktion. Alt afhængig 

af hvilken af de fire grupper, Makeren agerer i, sker der ligeledes et skifte i ‘the 

authorship of design’. I gruppe et og to har Makeren intet ‘authorship’, og i gruppe 

tre og fire har Makeren fuldt ‘authorship’. 

Ud fra undersøgelserne har vi også kunnet identificere tre måder, hvorpå Makeren 

ses i forhold til designeren; Designer som designeren, Designeren muliggør Maker 

at designe og Maker som designeren.  

Disse tre forskellige designer/forbruger-forhold er et skifte fra det 

designer/forbruger-forhold, vi har set i den første demokratiseringsbølge af design, 

hvor Danish Modern designerne havde stor indvirkning. Dette skifte sker især 

grundet nye teknologiske muligheder som digitalt design og fabrikation, der er 

tilgængelig for det jævne menneske. Sammen med muligheden for at få fuldt 

‘authorship’ over et design, konkluderer vi, at vi, på baggrund af vores undersøgelser, 

påviser, at der i kraft af Maker-bevægelsen sker en ny demokratiseringsbølge af 

design. 
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10.0 Udkast til visuel præsentation 

Dette er et udkast til den visuelle præsentation, der vil blive fremlagt under den 

mundtlige eksamen. Præsentationen vil vise tre forskellige algoritmer, der illustrerer 

Maker-gruppe 1, 2 og 3. Mediet og den præcise udformning af de tre algoritmer, er 

endnu ikke fastlagt.  

 

 

 

 

 

Figur55 - Visualisering af algoritme 

 

 

 

 

 

 

Figur 56 - Visualisering af algoritme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 57 - Visualisering af algoritme  
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