
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduktion  til brugercentreret  design  
 
 
 

 

   

1 
 



Indholdsfortegnelse 
 

INDLEDNING 3 
 

00 FOKUSERING 4 
 

01 OPDAGELSE 5 
 
AFRAPPORTERINGSSKABELON…………………………………………………………………………………………………….. 8 

02 TEMATISERING 8 
 

03 IDÉUDVIKLING FÅ IDÉER OG FIND LØSNINGER 10 
 

05 TEST 11 
 

 

2 
 



Indledning  
 
Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere 
koncepter, undervisningsaktiviteter, konferencer, udstillinger, produkter o. lign. Når vi anvender 
brugercentreret design som metode til at udvikle vores leverancer, har vi hele tiden fokus på 
brugerne – hvad er deres behov og ønsker. Det er vigtigt, at de løsninger vi kommer med giver 
mening og værdi for dem, som skal anvende dem. 
 
I dette materiale følger vi den kommunale model for innovation (se lille figur). I kan også på KL’s 
hjemmeside finde modellen samt uddybning af hver enkelt fase: 
http://klk.kl.dk/Ydelser/Organisation/Innovation/Model-for-bruger--og-medarbejderdreven-innovation
/. Derudover kan I finde mere inspiration hos MindLab http://metoder.mind-lab.dk 
 
I dette materiale vil alle overskrifter relatere sig til modellen og vi vil under hvert afsnit beskrive den 
metode, som vi har benyttet på dette kursus. Derudover har vi nogle steder indsat eksempler på 
værktøjer etc. som inspiration til jer. 

   
   

  00 Fokusering 
Identificer  problemstilling og 
potentiale 
 
Hvad er  problemet og hvilken 
udfordring  udløser 
det? I denne  fase 
arbejdes der  med at 
definere en  relevant 
problemstilling  eller udfordring. Det er 
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vigtigt at udformningen af problemstillingen/udfordringen er åben, så den inviterer til  masser af 
idéer til løsningsforslag. Den må ikke lukkes omkring en specifik løsning på et problem. 
 
I har her fået stillet følgende udfordring:  
 

 
    Hvilken udfordring bør Nyborg Kommune prioritere  
    i en eventuel udvikling af en naturfagsstrategi? 
 

 
INSPIRATION 
Eksempler på forskellige udformninger af udfordringer: 
 
“Klimatilpasning – med særligt fokus på vand” 
“Der er behov for nytænkende løsninger, der kan løse problemet med for meget vand de forkerte 
steder og samtidig skabe rekreativ, natur- eller miljømæssig merværdi. Kan vi udnytte det 
overskydende vand som ressource, eller kan klimatilpasningsløsninger samtidig bruges til andre 
formål, f.eks. rekreative formål?” (Citat fra Naturstyrelsen) 
Danmarks Design to Improve Life-udfordring i 2013 
 
Hvordan kan vi inspirere og engagere unge til at støtte ældre voksne gennem mentorskab?  
Sammen med AARP Foundation og Mentor Up, beder vi den globale OpenIDEO om hjælp til at 
blive klogere på og designe måder, hvorigennem unge fra 15-24 år kan udnytte deres talenter, 
viden og energi på at gøre en forskel i livet for ældre voksne. Hvilken rolle kan de unge spille i at 
hjælpe ældre voksne med at få forbindelse til fællesskabet? Hvordan kan unge bidrage til at 
personer i alderen 50 +, kan komme til at genindtræde på arbejdsmarkedet? Hvilke værktøjer, 
programmer, incitamenter eller kampagner kan få de unge til at se sig selv som mentorer, der kan 
forbedre livet for ældre voksne? 
Udfordring på OpenIDEO 
 
Hvordan kan vi kommunikere, at det virkelig haster med at få gjort noget ved global 
opvarmning, uden at vi tyr til urealistiske eller uvidenskabelige scenarier? 
Global opvarmning er et problem, der potentielt har meget vidtrækkende konsekvenser for Jorden 
og for menneskeheden. De mest ekstreme prognoser forudsiger, at hvis den globale opvarmning 
forbliver ukontrolleret vil det være en trussel for betingelserne for livet på jorden. 
Udfordring fra Copenhagen Challenge 
 
 
Fra asfalt til adfærd – flere cyklister i København 
Hvordan får vi flere bilister til at tage cyklen til arbejde og uddannelse hver morgen? Den udfordring 
fik vi stillet af Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune tidligere på året. De har en 
ambitiøs målsætning om at øge antallet af borgere der cykler til arbejde og uddannelse fra 35% i 
dag til 50% i 2015. 
Is it a bird for Københavns Kommune 
 

01 Opdagelse 
Gå på opdagelse hos brugerne 
 
For at sikre, at vi laver løsninger til den problemstilling, som vi er blevet præsenteret for, går vi på 
opdagelse hos vores brugere. Det gør vi på dette trin. Vi er nødt til at forstå de mennesker, som vi 
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laver løsninger til og hvad der er vigtigt for dem. De problemer, vi forsøger at løse, er sjældent vores 
egne - de tilhører en særlig gruppe brugere.  
 
Det er i dialogen med brugerne, at der afsløres meget om, hvordan de tænker og hvilke værdier de 
har. Undertiden er disse tanker og værdier ubevidste hos brugerne. De historier brugerne fortæller, 
og de ting, som de siger, at de gør, er stærke indikationer på deres personlige opfattelse af, 
hvordan verden hænger sammen (ofte siger brugerne en ting, og gør noget andet). Godt design 
bygger på en grundig forståelse af betydningen af brugerens opfattelser og værdier. Det er 
VIGTIGT, at I gør jer tanker om, hvem I vil gå på opdagelse hos. Det er vigtigt, at hvis I designer til 
børn og unge skal I fokusere jeres opdagelse på børn og unge og ikke kun på de voksne, som 
omgiver dem eller som mener, at de ved noget om dem.  
 
Vi skal gå på opdagelse hos brugerne for at: 
 

● afdække deres bevidste eller ubevidste behov 
● identificere de rigtige brugere at designe til 
● opleve og forstå de følelser, der styrer brugerens adfærd 

 
Metode 
På dette kursus har vi valgt at fokusere på interviewformen. På de næste sider er der et eksempel 
på en interviewguide, som I kan lade jeres spørgeteknik inspirere af.  
 
Det er en god idé at være to om at lave interviewet. En er ’dybdeborende journalist’ og en anden 
tager noter. Optag interviewet på telefon, så kan I altid tjekke op på citater o. lign. Husk også at tage 
et billede af informanten.  Når I er færdige med interviewet kan I bruge nedenstående 
afrapporteringsskabelon til at nedfælde jeres observationer, citater osv. 
 
INSPIRATION 
Eksempler på andre metoder til at gå på opdagelse: 
 
- Research 
- Observation 
- Interview 
- Fotooptagelser fra brugerne 
- Brugerdagbog 
 
Og der findes mange flere. Find inspiration hos MindLab: http://metoder.mind-lab.dk 

Eksempel på interviewguide: 

Formål:   
Forstå og identificere behov hos brugere (her elever) i almindelighed.  

Emner som udforskes 
● Livsstil og interesser 
● Hverdagsliv og skoleliv 
● Interesse for naturfag 
● Drømme 
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Beskrivelse af primær metode: 
● Etnografisk interview (J. P. Spradley, 1970) 
● Blanding af Grand & Small Tour spørgsmål 
● Hjemmearbejde: Medbring et eksempel på et rigtig godt og et mindre godt 

undervisningsforløb 
● Dokumentation (visuelle noter: video & fotos) 

 
Hjælperedskaber: 

● Interviewguide 
● A4 & kuglepenne til at tegne  
● Videokamera med tripod 
● Samtykkeerklæring 
● Gave 

 
Ansvarsområder: 

● Interviewer:  
● Noter/video/fotos/tid:  

 
Tips & Tricks: 

1. Vær’ ’kulturelt naiv’ for at genopdage verden – parkér dine fordomme! 
2. Begynd bredt og afslut i dybden 
3. Stil altid kun åbne spørgsmål 
4. Stil fem HV-spørgsmål for virkelig at forstå hvilke behov, der driver brugerens adfærd  
5. Få folk til at vise dig hvad hun eller han taler om 
6. Bed folk om at være i dine sko: Hvilke 3 gode råd ville du give mig? 
7. Husk altid at tage billeder og dokumentere gode citater 

Drejebog: Interview (60 minutter)  

Intro [5 minutter]  

”Tusind tak for at vi måtte komme i dag. Vi er fra XX,  og vi er i øjeblikket ude og interviewe 
forskellige interessenter, som det er vigtigt at kende, når projektet designes. 
 
Vi vil gerne høre om dig og din hverdag som lærer. Der er ikke tale om, at vi vil teste noget, men 
mere om at forstå dig og din hverdag. Så du er EKSPERTEN og vi er interesseret i at høre dine 
personlige meninger. 
 
Der er ingen rigtige eller forkerte svar.  
 
Vi vil gerne fortælle meget mere om hvad vi skal bruge dine informationer til – men helst først efter 
interviewet, så vi ikke får farvet interviewet. 
 
Vi optager interviewet til intern brug i projektgruppen, så vi kan huske detaljerne fra vores snak. 
Hvis vi anvender citater med navns nævnelse, spørger vi først. Vi vil bede dig om at give dit 
samtykke til dette [samtykkeerklæring underskrives]. 
 
Til afrapportering af interviewet anvendes skabelonen her. 
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Afrapporteringsskabelon 
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02 Tematisering  
Gå fra 
opdagelse 
til indsigt 
 
Her deles 
historier. 
Fortæl om 
centrale 
iagttagelser 
fra mødet 
med 
brugeren 
på 
baggrund 
af jeres 
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afrapporterings-skabelon. Historierne skal inspirere os til at forstå, hvilke behov der driver vores 
brugere, og den fælles deling af, hvad man har hørt og set i opdagelsesfasen vil hjælpe til at skabe 
temaer, som er med til netop at identificere brugernes behov. 
 
Historier tager udgangspunkt i virkelige mennesker og deres liv – ikke sammendrag af information. 
Det er bedst at dele historier kort tid efter I har været på opdagelse, så detaljer ikke bliver glemt.  
 
Metode 

1. Historiedeling 
Saml teamet i et rum med tomme vægge eller tavler.  
Placer teamet i en rundkreds. 
Giv alle post-its og tusser. 
Hav en flipover tæt på. 
 

1. Bed hvert enkelt team-medlem om at dele sin historie om den/de brugere, vedkommende 
har mødt. Brug fx 5 minutter per bruger. Bed resten af teamet om at skrive deres noter, 
observationer og tanker på post-its, medens der bliver fortalt. Det må gerne være analytiske 
pointer og perspektiver, som falder dem ind som historien fortælles. Kun en pointe per 
post-it. 

2. Sæt alle  post-its på en flipover. Brug et flipover ark til hver enkelt historie. Hæng arket op på 
væggen og fortsæt til næste historie. 

 
Når historie delingen er slut, har I mange ark på væggen med mange, mange post-its. 
 

 
Tip til når du fortæller 
Vær specifik: Tal om hvad der rent faktisk skete eller blev sagt. Citér gerne. 
  
Vær beskrivende: Brug levende detaljer og beskrivelser og prøv at komme omkring emnerne: 
hvem, hvad, hvornår, hvor, hvorfor og hvordan? Brug gerne billeder, noter og andet materiale, som 
du kan henvise til, når du fortæller. 
  
Undgå at generalisere, dømme (de skulle, ønsker, burde…), antage, evaluere.  
 
 

2. Find mønstre, temaer og større sammenhænge 
Jeres undersøgelser vil begynde at give mening, når I kan se mønstre, temaer og større 
sammenhænge i de historier, I har delt. 
 
Denne proces kan til tider være rodet og svær, men meget givende. At finde mønstre og 
sammenhænge i undersøgelserne er vigtigt for at kvalificere de rigtige idéer til de rigtige problemer. 
 

1. Saml post-its i temaer, hvor de post-its, der berører det samme tema, samles. Giv temaet en 
fælles overskrift og fortsæt med at samle og sætte overskrift på. Hvis I har overvældende 
mange post-its, kan I hver udvælge fem nøgle post-its. De kan repræsentere noget, som I 
finder mest overraskende, interessant eller provokerende. 
 

2. Dialog i teamet. Teamet skal nu i fællesskab for hver enkelt gruppe af post-its skrive en 
rammende og kortfattet erkendelse på en ny post-it. Udsagnet skal sammenfatte essensen 
af gruppen af post-its. Denne gruppe af post-its vil reflektere brugernes (usagte/u-erkendte) 
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behov. Overskriften er altså et udtryk for brugerens behov. 
 

3. Sæt disse post-its på væggen, hvor alle kan se dem. 
 

4. Lav en behovs- og indsigtsskitse som vist her. Princippet ved skitsen er, at I arbejder nede 
fra og op, hvor de temaer I har samlet munder ud i et antal brugerbehov. Alle behovene 
sammenskrives til en overordnet indsigt med en fængende overskrift. 

 

 
 

Eksempel på en behovs- og indsigtsskitse. 
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03 Idéudvikling 
Få  idéer  og  find  løsninger 
 
”Hvordan kan vi …” spørgsmål (HKV) er korte spørgsmål, som kan igangsætte en brainstorm. De 
bliver inspireret af de indsigter, som historiedelingen har foranlediget. Et HKV spørgsmål skal være 
bredt nok til at det kan afføde idéer til løsningsforslag, og tilpas snævert til, at det skaber lidt 
grænser for idéudfoldelsen. Et eksempel på et for snævert HKV spørgsmål er: ”Hvordan kan vi 
skabe en drypfri vaffel til en is” til det for brede: ”Hvordan kan vi re-designe dessert”. Et passende 
HKV spørgsmål ville have været: ”Hvordan kan vi re-designe en isdessert, som man kan tage med 
sig?”. En tommelfingerregel for et godt HKV spørgsmål er, at man selv får lyst til at arbejde med det. 
 

Metode 
Teamet går fra tavle til tavle og kigger på de indsigter, som fremgår af tavlen og placerer deres 
HKV-spørgsmål på post-its på tavlen. Sørg altid for at have rigtig mange HKV spørgsmål, og lug så 
ud i dem til sidst – fx ved at vælge de 5 bedste inden for hver indsigt. 
 
Nu har I identificeret nogle under-udfordringer – jeres HKV spørgsmål – og skal nu få idéer til, 
hvordan I kan løse disse udfordringer. Her kan I bruge brainstorm. Brainstorm er en metode, som 
bruges især når der skal skabes mange idéer til at løse identificerede udfordringer.  
 
Hold jer til følgende tre brainstormregler: 
 

1. Ingen idé er for stor eller for lille 
 

2. Byg på hinandens idéer – flere hjerner tænker bedre end én 
 

3. Idéer er ikke løsninger – det handler om kvantitet ikke kvalitet, endnu 
 
Teamet brainstormer på et HKV-spørgsmål ad gangen. For at holde det kreative energiniveau højt, 
skifter I HKV-spørgsmål, så snart der ikke kommer flere idéer fra jer. 
 
Når I har været igennem alle HKV-spørgsmål, stiller I jer ved tavlen og kigger på hinandens  
post-its. Kan I bygge videre på nogle af de andres idéer? 
 
INSPIRATION 
Følgende er eksempler på HKV-spørgsmål, som blev identificeret i forhold til indsigten på forrige 
side: 
 
HVORDAN KAN VI … 
 
- Støtte lærere i at opnå en forståelse af, hvad der er på spil, når teenagere skaber deres identitet? 
- Inddrage teenagere i udvikling af undervisningen? 
- Lade os inspirere af den måde populærkultur fangere teenagere? 
- På en etisk måde lade teenagernes krop være deres ’laboratorium’ 
- Skabe læringsrum, der er autentiske og relevante for teenagere? 
- Bruge teenageres digitale identitet (facebook, Yoube, instagram etc.) aktivt i undervisningen? 
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04 Prioritering 
Udvælg idéer med potentiale 
 
I denne fase skal I sortere og kategorisere de mange idéer, som I har fået. Hvor er der størst 
potentiale i forhold til al den viden I har opnået om jeres brugere i forhold til den udfordring, som I 
oprindeligt har/blev stillet. I skal gå fra mange idéer til gode idéer.  
 

Metode 
● Start med at se på tværs af idéerne – hvilke er i familie med hinanden? Saml dem.  
● Stem på det idétema, som bedst imødekommer jeres udfordring  
● I har hver især tre stemmer – markér med hjerter (tre i alt) med tusch. I kan placere alle tre på 

en idé eller fordele dem på to eller tre.. 
● Dan jer et overblik over, hvilke to idétemaer er de mest populære? Beslut jer for, om I splitter 

gruppen og vælger at arbejde videre med to, eller om I vælger at udvikle et idétema. 
 

INSPIRATION 
Man kan også gøre brug af en prioriteringsmatrix, når man skal udvælge idéer. Her prioriteres (fx 
med points) idéerne i forhold til nogle på forhånd fastsatte parametre fx værdi for brugeren og 
realiserbarhed. 
 

05 Test 
Gøre idéer til færdige koncepter 
 
I denne fase udvikles de udvalgte idéer til et konkret koncept eller en prototype, som I kan 
præsentere for og teste hos brugerne. Når I arbejder med at gøre idéen konkret er det vigtigt, at I 
har jeres brugere og de indsigter, I har opnået, lige ved siden af sammen med den udfordring, som I 
har/blev stillet. 
 
Der er flere måder at teste jeres koncept på fx via fokusgrupper, enkelt eller dobbelt-interview med 
potentielle brugere oa. Det er vigtigt at planlægger fx en fokusgruppe på forhånd, så I sikrer at I får 
et godt udbytte til den videre udvikling af jeres koncept.  
 
Test gerne jeres koncept mens det stadigvæk er på et løst idé niveau og gerne flere gange. Det kan 
fx være på bare én relevant bruger. På den måde sikrer I jer, at I hele tiden har inspiration til den 
videre udvikling.  
 

INSPIRATION 
En måde at gøre en idé meget konkret på, er at udarbejde en konceptskabelon, som indeholder en 
række overskrifter som gør idéen konkret. Så fylder man ind efterhånden som arbejdet skrider 
frem.  
 
Konceptskabelonen kan fint suppleres med en håndgribelig prototype. På næste side har vi indsat 
et eksempel på en konceptskabelon og billeder af forskellige prototyper. 
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INSPIRATION 
 
Billeder af forskellige prototyper 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Prototype på database  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
Prototype på skole  

 
 
Prototype på computermus 
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          Prototype på rekreativt område  
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Noter 
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