
Annotated   Portfolio   -   Interaktion   i   det   offentlige   rum   

Inspireret  af   Designing  Social  Play  Through  Interpersonel  Touch  af   Høbye  og  Löwgren  (Hobye               

&  Löwgren,  2013),  har  vi  opstillet  fem  nøgle-kvaliteter  på  baggrund  af  de  interaktive  designs,                

vi  har  været  inspireret  af,  heri  inkluderet  gruppens  egen  installation.  Metoden  er  som  nævnt                

et  designværktøj  hvor  man  opsamler  viden  og  læring  til  inspiration  for  videre  research.  I                

Programmatic   Design   Research    kaldes   disse   kvaliteter   for    takeaway.   

  
Leg   

  

Intuition   

  

Nysgerrighed   

  

Anledning   

  

Mening     

  

  

Leg   

Leg  er  en  gennemgående  faktor  der  går         

hånd  i  hånd  med  de  øvrige  kvaliteter.  Ved          

at  bruge  leg  i  installationen,  appellerer        

man  til  brugernes  indre  barn,  da  børn         

generelt  er  gode  til  at  agere  intuitivt.  Ved          

leg  er  vi  mindre  bevidste  om  vores         

facework,  fordi  vi  er  optaget  af  at  have  det           

sjovt.  Dette  fremgår  i   Mediated  Body ,  hvor         

legen  mellem  deltager  og  performer  får        

folk  til,  at  udfordre  de  sociale  barrierer         

man  normalt  vil  lade  sig  begrænse  af.  Den          

legende  tilgang  fremmer  desuden      

intersubjektiviteten,  ved  at  ”kræve”      

samspil  og  samarbejde  for  at  installa-        

tionens   intention   kommer   til   udtryk.   

Intuition   

Ved  at  appellere  til  folks  intuition,  skabes         

der  et  frirum  for  den  enkelte,  hvor  det  er           

nemmere  at  bryde  med  den  frygt  nogle         

har,  for  at  overskride  de  sociale  normer         

der  er  for  interaktion  i  det  offentlige  rum.          

Den  intuitive  tilgang  til  en  installation        

opstår  bl.a.  ved  at  brugerne  tilfældigt        

bliver  en  del  af  installationen  eller  at  det          

foregår  ubevidst  gennem  forbipassere-      

ndes   tacit  knowledge .  For  at  skabe  et         

intuitivt  rum  skal  den  teknologiske       

installation  være   accountable   og  nem  at        

forstå   for   brugeren.     
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Nysgerrighed   

Det  er  altafgørende  at  vi  som  designere         

forstår  etnometodologien  for  det  sted       

hvor  det  ønskes  at  implementere  en        

teknologisk  installation,  for  at  give       

brugerne  nogle  trygge  rammer,  der  giver        

dem  mulighed  for  at  turde  være        

nysgerrige  på  installationen  og  dens       

intentionalitet.  Ved  at  benytte   ambiguity  i        

et  design,  appellerer  man  til  menneskets        

nysgerrighed,  som  det  ses  ved       

sloganbænken  som  skabte  lyst  til  at  lokale         

brugte  det  ellers  marginaliserede  by-       

område.  Det  giver  brugerne  mulighed  for        

selv  at  undersøge  systemets  funktion,  eller        

måske  finde  deres  egen  relation  og  formål         

med   installationen.     

Ydermere  er  nysgerrigheden  en  faktor  der        

ikke  kun  taler  til  deltageren,  men  også  til          

de   mennesker   der   omgås   installationen.     

  

Vækker  installationen  ikke  nysgerrighed  og       

opmærksomhed  hos  forbipasserende,     

erfarede  vi  med  vores  installation,  at        

deltagelsen   var   begrænset.     

Anledning   

Vi  har  brug  for  en  anledning  til  at  bryde  de            

sociale  barrierer  vi  oplever  blandt  andre        

mennesker,  ved  bla.  frygten  for   loss  of  face          

der  er  årsag  til  at  vi  nogen  gange  undgår           

social   interaktion.     

De  interaktive  installationer   Text  Rain  og        

City  Fireflies  er  begge  eksempler  på        

installationer  der  rummer  anledning  som       

kvalitet,  da  begge  installationers  fulde       

intentionalitet  først  opnås,  når  flere       

mennesker  interagerer  sammen  om  hhv.      

at  undersøge  teksten  som  bogstaverne       

danner,  på  deltagernes  arme  (text  rain),        

og  ligeledes  i   “city  flies”  ved  at  kræve          
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endnu  en  deltager,  for  at  kunne  nå  videre          

til  spillets  næste  bane.  Formålet  er  altså  at          

give  anledning  til   intersubjektivitet  og       

hjælpe  deltagerne  med  at  bryde  med  de         

sociale  spilleregler,  som  præger      

samfundet.   

  

I  forlængelse  heraf  er   Mediated  Body  et         

godt  eksempel  på,  hvordan  det  at        

interagere  på  en  anderledes  måde,  kan        

give  anledning  til  netop  at  bryde  med         

disse   spilleregler   i   det   offentlige   rum.   

Mening     

Vi  skal  kunne  se  hvad  formålet  er,  men          

samtidig  kunne  give  det  vores  egen        

mening.  Det  kan  ske  gennem   ambiguity  of         

relation ,  hvor  det  er  i  relationen  med         

andre,  at  vores  forståelse  og  mening  med         

en   teknologi   skabes.     

Den  primær  mening  er  tydeligt  med        

Antique  Desk  Phones ,  alle  kan  se        

telefonerne  og  bordets  tilhørende      

nummer.  Hurtigt  afkoder  man,  at  man  kan         

kontakte  en  person  ovre  ved  et  andet         

bord,   men   hvordan   denne   kontakt     

kommer  til  at  forløbe,  er  afhængig  af  hvad          

den  enkeltes  intention  er  med  inter-        

aktionen  og  hvordan  den  modtages  i  den         

anden  ende.  Det  er  her  at  deltagerne  i          

fællesskab   tillægger   installationen   mening.   

Intentionaliteten  skal  altså  være  tydelig,       

men  ikke  snæver,  da  der  skal  være  plads  til           

at  at  deltageren  kan  skabe  mening        

gennem   sine   handlinger.     

  

  

Konklusion   

Vi  peger  altså  på  fem  nøgle-kvaliteter;   leg,         

intuition,  nysgerrighed,  anledning   og      

mening,  som  alle  bidrager  til  viden  om         

hvordan  man  kan  skabe  en  teknologisk        

installation  ud  fra  det  perspektiv  at        

fremme  interaktion  mellem  unge  i  det        

offentlige   rum   i   København.     
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