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• Deltakere forteller om sin kontekst, 
erfaring og kunnskap

• Synliggjør både for deltakere og 
designere
• Å fortelle om erfaringer og drømmer 

hjelper med å ankre diskusjonen til 
virkeligheten

«Fortellende aktiviteter som drivere for deltakelse»



• Ved å lage ting eksternaliseres og konkretgjøres tanker og idéer
• Tre tilnærminger (distinkte, men ikke gjensidig utelukkende

• Deltakende prototyping, hvor prototypene skapes som representasjoner av 
fremtiden og hjelper oss med å se hva fremtiden kan være

• Prober, som intivterer deltakerne til å reflektere og utrykke deres opplevelser, 
følelser og holdninger

• Generative verktøy, som en hjelp til ikke-designere for å utforme og uttrykke 
egne idéer

• Lagende aktiviteter kan hjelpe med å få klarere tanker om fremtiden

«Å lage ting som 
en måte for 
designdeltakelse»



• Én eller flere forestiller seg og spiller ut mulige fremtider. Kan gjøres i 
settinger like eller forskjellige fra der den fremtidige aktiviteten vil ta sted

• Man kan bruke manus og øve, eller man kan improvisere og 
eksperimentere

• Ved å spille vil man gjennom kroppsligjøring kunne presentere eller 
utvikle og utforske idéer
• Ideer kan oppstå gjennom å spille

«Deltakelse gjennom å 
spille ut mulige fremtider»



Fuzzy front-end



Gjensidig læring (mutual learning)

• En hjørnesten deltakende design – forpliktelsen til gjensidig læring er 
blant hovedtrekkene som skiller deltakende design fra andre 
designmetoder og –metodologier

• Baserer seg på faktum at brukerne vet mer om aktivitetene systemet 
vil bli en del av – de har såkalt domenekunnskap

• Hjelper med å oppnå gjensidig respekt mellom de forskjellige 
gruppene med mennesker
• Ved å se på hverandre som dyktige praktiserende i hver sin profesjonelle 

kontekst til tillitt oppstå mellom partene ettersom man lærer å respektere 
hverandres forskjeller innenfor posisjon, perspektiv, kunnskap, og kompetanse

• Fundamentalt for å kunne forstå andres resonnementer er gjensidig 
respekt, hvilket også åpner for å dele makten når avgjørelser tas



“There are both pragmatic and political rationalities for genuine 
participation in design. The pragmatic rationale stresses the need for 

users and developers to learn together about possible and useful 
technical solutions. Mutual learning and the setting up of mutual 

learning processes are defining commitments of participatory design. 
The mutual learning process typically include ideas and visions for 
change as they evolve through a design project that ‘reveals goals, 

defines problems, and indicates solutions, with the aim of designing 
sustainable uses of IT based on a specific problem within the company’” 

(side 6)



Likestilling av maktrelasjoner 
(equalising power relations)
• Finne måter å gi en stemme til de 

som er i svakere posisjoner
• I organisasjoner vil administrasjonen og 

tekniske eksperter være i en posisjon av 
høyere status, og dermed makt, enn 
dem som jobber «on the floor»

• I stor- og lokal-samfunn er det gjerne 
dem med lite penger, makt, og 
innflytelse som behøver hjelp med å få 
fremmet deres behov og ønsker

• Dermed er det å gi en stemme et kritisk 
startpunkt



• Likestilling av maktbalanse finner måter å gi stemme til de med 
mindre makt. Integrert i dette er:

• Demokratiske praksiser, da disse ikke kan oppstå av seg selv. Disse 
praksisene er heller ikke er abstrakte, men har rot i:

• Situasjonsbaserte handlinger, som man kan forstå gjennom å jobbe 
med folk direkte på deres arbeidsplasser eller i deres hjem for å forstå 
den faktiske konteksten. Ved å forstå hverandres handlinger gir man 
inntog for:

• Gjensidig læring, som igjen kan gi oss:

• Verktøy og teknikker som i praktiske situasjoner kan hjelpe de 
forskjellige partene utrykke deres behov og visjoner. Disse verktøyene 
er viktige for å hjelpe folk med å utvikle:

• Alternative visjoner rundt teknologi, enten det er på jobb, hjemme, 
offentlig rom – hvor som helst.

Side 33-34



SoundWays

The SoundWays idea

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3: Protptype #1

Workshop 3: Protptype #2

Workshop 3: Protptype #3


