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Abstract
In this paper we explore how the personal computer is a part of what makes us as humans unaware
of our body in the everyday life. We explore if the philosophy of somaesthetics in design
exploration somehow is able to challenge this unawareness. We do this based on Richard
Shusterman’s thesis that, by exploring fundamental features of our embodied ways of engaging in
the world and transforming it through action and construction, somaesthetics can provide useful
insight and practical skills to help designers produce products and situations that provide more
rewarding and pleasurable experiences. We argue throughout this paper that somaesthetics can
provide a more body conscious way of interacting with and designing for the computer.

In order to explore the design potential of somaesthetics, we used an autobiographical design
approach and took part in the somatic practice Feldenkrais to establish practical knowledge of the
somaesthetic philosophy. Through Feldenkrais and a creative user survey we were able to create
two prototypes SomaMouse and ConsciousLogin to challenge the existing situation of the
interaction with the personal computer. While SomaMouse proposes a more body active way of
controlling the computer’s cursor in the interaction, ConsciousLogin forces focus on bodily
consciousness before the interaction.

In this paper we conclude that the main challenge to cause a somaesthetic interaction is to raise the
awareness of existing habits and the establishment of new ones. While our prototypes are able to
evoke a somaesthetic experience, they both fail to maintain bodily consciousness throughout the
interaction. The primary responsibility for maintaining bodily consciousness lies within the person
who uses the design. However we propose the idea of a mechanic connoisseur which implemented
in a design guides and forces the user to a more somaesthetic awareness.
We cannot draw any broader conclusions or generalizations on user needs because of our
autobiographical design approach. Still this paper can be the point of departure for future
investigations of somaesthetics and the personal computer.

!3

Arne Knutinge-Kaas, 201308537
Thomas Pedersen, 201309350

Digital Design, BA-projekt
Aarhus Universitet

1.0 Indledning og problemformulering

5

2.0 Metode

7

3.0 Somaæstetik

8

3.1 Somaæstetik om kropsbevidsthed

9

3.2 Somaæstetik i vaner og verden

9

3.3 Somaæstetisk oplevelse

11

3.4 Somaæstetik og design

12

4.0 Feldenkrais

14

4.1 Somatisk connoisseur

15

4.2 Feldenkrais og design

16

4.3 Vores øvelsestimer

17

5.0 Cultural Probes

18

6.0 SomaMouse og ConsciousLogin

20

6.1 SomaMouse

21

6.1.1 Teknologi

21

6.2 ConsciousLogin

22

6.2.1 Teknologi

22

7.0 Analyse: SomaMouse og ConsciousLogin

23

7.1 SomaMouse

24

7.2 ConsciousLogin

27

8.0 Sammenligning

31

9.0 Diskussion

33

9.1 Mekanisk connoisseur

10.0 Vurdering af opgavens metode
10.1 Fremtidigt arbejde

34

35
36

11.0 Konklusion

37

12.0 Litteraturliste

39

12.1 Hjemmesider

40

12.2 Billeder

40

13.0 Bilag

41

!4

Arne Knutinge-Kaas, 201308537
Thomas Pedersen, 201309350

Digital Design, BA-projekt
Aarhus Universitet

1.0 Indledning og problemformulering
I dag er digitale produkter blevet en integreret del af hverdagslivet og nogle påstår, at nutidens
teknologier behandler kroppen på en negativ måde, hvori den bliver invaderet og transformeret.
Som konsekvens heraf bliver kroppen et objekt og mister derfor sin væren (Shusterman 2013
21.10).
Udgangspunktet for denne opgave tager afsats i, at vi helt basalt set har oplevet denne
negative effekt på egen krop. I interaktionen med den personlige computer bliver vi oftest kun
opmærksomme på vores kroppe idet, vi enten får ondt i håndled, hænder, øjne, ryggen eller nakken.
Vi er altså ikke bevidste om vores kroppe i interaktionen med denne teknologi.
Samtidigt med at vi samfundsmæssigt bliver påvirket af den stigende udvikling af
informationsteknologien er varetagelsen af kroppen kommet i fokus. Vi har fokus på at bevæge os
og holde vores kroppe sunde. Vi er i høj grad bevidste om vores kroppe, men spørgsmålet er, om vi
har fokus på de rigtige aspekter ved kroppen.
Filosoffen Richard Shusterman vil med sin filosofi somaæstetik gå ud over det mere
overfladiske syn af kroppen og dedikerer sit arbejde til en mere dybdegående forståelse af kroppens
væren i verden (Shusterman 2008).

Ud fra en somaæstetisk tilgang er det derfor interessant at udforske, hvordan den personlige
computer er en del af det, der i hverdagen får os mennesker til at være kropslige ubevidste, og om
somaæstetikken kan udfordre situationen ved den personlige computer gennem design.

Opgaven indledes med et redegørende afsnit om somaæstetikken med udgangspunkt i
Richard Shustermans bog Body Consciousness (2008). Efterfølgende redegøres der for, hvordan
somaæstetikken kan indgå i design. Der kigges på, hvordan videnskabelig designforskning indenfor
HCI-feltet har taget fat i somaæstetikken og der præsenteres to designeksempler, som blev
produceret ud fra denne vinkel, for at sætte ord på, hvordan somaæstetikken kan indgå i konkrete
design.
Med dette teoretiske grundlag vil vi forholde os til opgavens problemformulering og
konkretisere vores undersøgelse i forhold til somaæstetikken og digital design.
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Da somaæstetikken i sig selv opfordrer til en praktisk tilgang til filosofien, er Practice-Based
Design Research en passende metode til udforskningen af problemformuleringen. Den gør det
muligt for os at tilegne os ny viden gennem praksis (Shusterman 2013 21.4.2).
For at få en forståelse for, hvad somaæstetik praktisk talt betyder, bruger vi Feldenkrais som
somatisk praksis, som skal være med til at danne vores kropslige erfaring af filosofien (ibid.
21.4.2). Udover dette bruger vi en kreativ brugerundersøgelse, som inspirationskilde til og
katalysator for vores designkontekst: Den personlige computer i hverdagslivet.
Selve praksis-elementet består af to design, der forholder sig til designkonteksten på hver
deres somaæstetiske måde.
Det ene design SomaMouse udforsker, hvad det betyder, når kroppen engageres aktivt i
computer-interfacet, hvorimod det andet design ConsciousLogin udforsker, hvad det betyder for
interaktionen med computeren, at logindskærmen udskiftes med en somaæstetisk praksis, som
tvinger én til at blive kropsbevidst.
Praksis-elementet vil blive analyseret ud fra et somaæstetisk perspektiv for at komme
nærmere ind på, hvordan de to design har været med til at udfordre designkonteksten. I denne
sammenhæng skal det nævnes, at vi i udvikling og test af de to design hovedsageligt har brugt en
autobiographical design-tilgang (Neustaedter og Sengers 28).
Afslutningsvis vil vi vurdere vores overordnede tilgang i projektet ved at forholde os til
metoderne anvendt i opgaven. Til sidst vil vi reflektere over, hvordan det videre forløb kunne se ud
og hvordan vi kan inddrage brugeren, som perspektiv på somaæstetikken.
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2.0 Metode
Dette bachelorprojekt tager udgangspunkt i en eksplorativ tilgang til problemstillingen og benytter
sig af practice-based design research (PBR). Hvad vil det så sige, at vores tilgang er eksplorativ og
hvorfor har vi lige præcis valgt denne vinkel? Ifølge Fallmans Interaction design research triangle
(Fallman og Stolterman 269) kendetegnes eksplorativt design ved at udforske alternative måder,
hvorpå teknologi indgår i vores liv. Vi afgrænser os fra design practice-delen af trekanten ved ikke
at følge en kommerciel brugerorienteret proces. Derimod undersøger vi, hvordan verden kunne se
ud med en somaæstetisk tilgang til design ved at forholde os til teknologi og teori (ibid. 269).
Vores valg af metoder er inspireret af den eksplorative design tilgang, ved fx at bruge
inspiration fra cultural probes i en kreativ brugerundersøgelse, Feldenkrais-metoden til at danne et
nyt epistemologisk syn og arbejdet med vores to design til at danne ny viden omkring
designkonteksten.Trods at vi hovedsageligt bevæger os i det eksplorative, deltager vi også i
samlingen af viden inden for spændingsfeltet mellem somaæstetik og design. Dette gør vi idet, vi
inddrager og diskuterer vores teori i forbindelse med vores udforskende design. Vores erfaringer
heraf kan være med til at bidrage til designstudierne inden for interaktionsdesign. Derfor kan
opgaven også betragtes som et spænd mellem eksplorativt design og designstudier (Fallman og
Stolerman 270). Ved at bedrive eksplorativt design, bruges der typisk et praksis-element til at
undersøge en given problemformulering (ibid. 269). Det er her PBR kommer ind i projektet.
At bedrive PBR betyder, at et praksiselement indgår eller danner udgangspunkt for
undersøgelsens problemstilling. Niedderer og Roworth-Stokes beskriver dette som: “Sense making
through reflections on practice, and evaluations based upon it, resulting in theory building, which is
transparent in its rationale.“ (15). I vores tilfælde tager vi udgangspunkt i et praksis-element, for at
undersøge, hvordan somaæstetikken udfordrer et hverdags-interface, som den personlige computer.
Idet somaæstetikken kan ses som en pragmatisk tilgang til verden, der foreslår at opnå viden
gennem praksis og ikke kun gennem læsning af teori, understøtter det vores valg, som består i at
bruge en eksplorativ vinkel og PBR til at undersøge bachelorprojektets problemformulering.
Det er også grundet den eksplorative tilgang og PBR, at praksisdelen udgør en vigtig del af
opgavens struktur. Testen af SomaMouse og ConsciousLogin samt design- og inspirationsprocessen
danner som skrevet, udgangspunkt for vores undersøgelse af problemformuleringen. Dette betyder
altså, at praksiselementet giver os en konkret og håndgribelig situation, til at anskueliggøre
overvejelser ift. somaæstetikken.
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3.0 Somaæstetik
For at kunne besvare problemformuleringen vil vi i følgende afsnit redegøre for essentielle
somaæstetiske aspekter fra Body Consciousness (2008), af Richard Shusterman, samt kapitlet
“Somaesthetics” i The Encyclopedia of Human-Computer Interaction, 2nd ed. (2013 uden sidetal)
af samme forfatter, som blandt andet skal danne grundlag for vores analyse.

Somaæstetik er som forskningsområde en del af amerikansk pragmatisme og det er filosoffen
Richard Shusterman, der er ophavsmand. Shusterman betragter somaæstetik som et
interdisciplinært forskningsprojekt, hvis formål er at forbedre oplevelsen, brugen og ikke mindst
den kritiske forståelse af, hvordan den levende krop er en del af menneskets sensoriske påskønnelse
og forståelse (Shusterman 2013 21.1). Med andre ord handler det om æstetik i betydning, sansning
og værdsætning med kroppen som udgangspunkt.
Somaæstetikkens pragmatiske filosofi insisterer på, at praktiske kropslige udførelser skal
inddrages, når man konstruerer og tester teorier. Praksis har altså ligeværdig videnskabelig værdi
som empiriske beviser og i videnskabelig sprogbrug, mener Shusterman (ibid. 21.1). Det betyder, at
den somaæstetiske forståelse og opfattelse, det enkelte menneske erfarer, har samme værdi som
enhver anden videnskabelig praksis, da vores kroppe er “our indispensable tool of tools, the
necessary medium of our being, perception, action and self-presentation” (ibid. 21).

For at indlede en mere dybdegående redegørelse, mener vi, at det er nødvendigt at tydeliggøre de to
ord, som selve begrebet består af, soma og æstetik. Termen soma indikerer en levende, følende
modtagelig krop i stedet for blot en fysisk krop, som kan være foruden både liv og følelse. Termen
æstetik i somaæstetik har en dobbeltrolle, mener Shusterman, hvor den på den ene side lægger vægt
på somaens perceptuelle rolle eller erkendelsesrolle, hvis indlejrede intentionalitet modsiger krop/
sind dikotomien. På den anden side lægger æstetik vægt på somaens æstetiske brug, både i
udsmykningen af ens selv og i værdsættelsen af de æstetiske kvaliteter, der ligger i andre mennesker
og objekter (Shusterman 2008 1-2).
Somaæstetik koncentrerer sig om det kritiske studie og den forbedrende kultivering af,
hvordan vi oplever og bruger kroppen som sanseapparat til at værdsætte oplevelser.
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3.1 Somaæstetik om kropsbevidsthed
Kroppen er medium for al perception og den udtrykker en dobbelthed for det menneskelige væsen,
der både følelsesmæssigt, subjektivt erfarer verden og som et objekt, der opfattes i verden. Det er
herigennem Shusterman mener, at kroppen er noget man er og samtidigt noget man har
(Shusterman 2008 3).
Shusterman er inspireret af Maurice Merleau-Pontys The Phenomenology of Perception,
som argumenterer, at det er ukorrekt, at forstå kroppen udelukkende som et objekt, da kroppen med
sin subjektive opfattelse af verden konstituerer centeret for oplevelse, opfattelse og perception
(Shusterman 2008 3). Det vil sige, at uden kroppen vil det ikke være muligt at opleve, da det er
derigennem mennesket sanser.
Men kroppen fungerer i vores perception uundgåeligt som et objekt af bevidsthed, da
kroppen ofte opfattes, som noget man har og bruger i stedet for at opfattes som noget man er. En
sådan diskurs fremmer somatisk fremmedgørelse og kroppen opleves som et objekt af bevidsthed
frem for det følelsesfulde, kropslige subjektiv.
Men selvom kroppen objektificeres, skal det ikke forståes som, at kroppen ikke har brug for
eller fortjener vores opmærksomme bevidsthed. For uanset om kroppen anses som værende et
objekt eller centeret for subjektiv perception, er kroppen menneskets fundamentale tool of tools
(ibid. 71, 161, 196). Det er redskab for vores interaktion i verden og en nødvendighed for alt vores
perception, handling og tænkning. “(...) Even if it is the mere pushing of a button or blinking of an
eye” (ibid. 4), kan skærpelse af bevidstheden af vores somatiske medium, kroppen, forbedre vores
præstation af de handlinger, vi foretager os i hverdagen.

3.2 Somaæstetik i vaner og verden
Det er ikke muligt udelukkende at tænke sig til forbedring af soma, men den filosofiske forståelse af
kropsbevidsthed kan blive forbedret gennem praktisk træning i discipliner, som fokuserer på
refleksiv somaæstetisk bevidsthed (Shusterman 2008 20). Altså er den somaæstetiske tilgang
grundlæggende pragmatisk. Den foreslår normative måder at træne og sammenfatte kropslige
oplevelser.
Forbedret kropsbevidsthed gør det muligt at overvinde dårlige vaner. Eksempelvis hvis man
bevidst “går ned i benene” og bruger hele kroppen til at løfte større tunge ting med, i stedet for kun
at bruge ryggen.
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Dermed ikke sagt, at familiære bevægelser og handlinger kan udøves hurtigere og bedre
med somaæstetisk selvbevidsthed, men bevidstheden er vigtig i forhold til at få kendskab til alle
kroppens egenskaber. Kropsbevidsthed er nødvendig for at identificere, analysere og rette op på
problematiske, kropslige vaner og finpudse dem sådan, at de tilpasser de omstændigheder, vi
udsætter kroppen for. Dermed er det muligt at leve harmonisk med de forandrende behov og det
helbred, som kroppen medbringer og udsættes for i hverdagen (Shusterman 2008 190-193).
Vaner hænger sammen med, hvad man i hverdagssproget kalder for muscle memory
(Shusterman 2011 4). En sådan hukommelse er implicit, som hjælper os til ubevidst at udføre
handlinger. Denne form for hukommelse tillæres gennem tilvænning, enten ved explicit, intentionel
træning eller ved det simple resultat af uformel, utilsigtet eller ubevidst indlæring af gentagelser af
forudgående handlinger og erfaringer (ibid. 4). Denne type af ubevidste vaner har ofte positive
værdier, som er brugbare i hverdagslivet, men vi udvikler også vaner med negative værdier, som
oftest ikke bemærkes (ibid. 5).
De negative vaner bemærkes ikke kun på grund af vanens implicitte karaktér, men også
fordi vanen er blevet så stor en del af vores person og personlighed, at det er svært at skelne
mellem, hvad der er familiære, habituelle kropsfølelse (psykologisk komfortabelt) og hvad der
egentligt er fysisk komfortabelt (ibid. 10). Den psykologiske følelse af kroppens komfort kan være
blevet påvirket af den habituelle kropshandling i en sådan grad, at kropshandlingen er blevet en del
af personens personlighed og derfor så familiær, at andre lignende kropshandlinger føles
ukomfortable (ibid. 10). Sådanne vaner skal afhjælpes ved at komme den implicitte hukommelse til
livs. De negative, implicitte vaner skal rekonstrueres gennem en mere eksplicit og intentionel
træning af kropsbevidstheden (ibid. 5, 10-11).
Det er vigtigt at pointere, i forhold til ovennævnte om somaen som den følte krop, at
kropsbevidstheden ikke skal fokusere på følelser, men skal være en forbedring af kroppens
perception. Det egentlige formål med kropsbevidstheden er at bruge den til deltagelse i den ydre og
krops-eksterne verden, da det kun er gennem det krops-eksterne, at man kan føle sig selv (ibid.
168-169). Altså er det eksempelvis ikke muligt at føle sig selv sidde ned eller stå op, uden at føle
den del af de omgivelser, som man enten sidder eller står på.
Derudover argumenterer Shusterman, at somaæstetikken ikke kun opleves gennem ekstreme
kropslige oplevelser, som fx stærke stoffer eller grænseoverskridende sex, men at kroppen har
mange andre små oplevelser, som er mindre voldsomme og heftige (ibid. 42-43). Fx fokuserer yoga
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på vejrtrækning, og i udøvelsen af de forskellige intense og dybe vejrtrækningsrytmer, kan det
generere en stor kropslig og mental sansning.
Der kan tilmed distingveres mellem selv-orienteret og andre-orienteret somaæstetiske
praksisser, hvor den somaæstetiske praksis ved førstnævnte primært er orienteret mod udøverens
egen somatik og hvor den sidstnævnte er orienteret fra den udøvende mod en andens somatik
(Shusterman 2013 21.4.2).
Dog er denne distinktion overforenklet, da mange forskellige praksisser er begge. Fx ligger
der i samleje en gensidig interesse i både ens egen tilfredsstillelse og ens partners tilfredsstillelse.
Endvidere, ligesom selv-orienterede discipliner (fx Yoga, Tai Chi, Feldenkrais) må have andreorienterede gevinster, må andre-orienterede praksisser (fx massage) have deres egne selvorienterede gevinster (ibid. 21.4.2).

3.3 Somaæstetisk oplevelse
Et andet aspekt er, at Shusterman ikke får beskrevet eller opsat nogle kriterier for, hvad en oplevelse
er i somaæstetisk forstand, hvilket skyldes, at der ikke er en enkel tilgang, som muliggør at
adressere alle somaens tilfredsstillelser (Nielsen 15). I denne opgave karakteriserer vi termen
somaæstetisk oplevelse ud fra følgende distinktion af termen: at man er kropsbevidst i selve
oplevelsen (den igangværende oplevelse) og at man er kropsbevidst over det, man har oplevet (den
efterfølgende refleksion af oplevelsen). Det skal pointeres, at distinktionen mellem de to ikke
udelukker hinanden. Nødvendigt bliver den igangværende somaæstetiske oplevelse til en
efterfølgende somaæstetisk refleksion og vice versa (ibid. 15). Den somaæstetiske oplevelse kan
ikke reduceres til kun én af de førnævnte, men er karakteriseret som en vedvarende transformation
mellem den igangværende oplevelse og den efterfølgende refleksion (ibid. 14-15).

Grundet somaæstetikkens krav om en pragmatisk tilgang, bruger vi Feldenkraismetoden, som
indgangsvinkel til forståelsen af somaæstetikken. Disse erfaringer samt den somaæstetiske teori
bruger vi til at udforme og analysere vores to design.
Vi vil i følgende afsnit forbinde somaæstetikken med design.
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3.4 Somaæstetik og design
Dette afsnit vil ud fra den foregående redegørelse af somaæstetikken skabe sammenhæng mellem
somaæstetikken og design ved at se på, hvordan somaæstetikken kan indgå i konkrete design.

Kroppen er menneskets tool of tools, hvilket ifølge Shusterman gør det til en nødvendighed, at
kroppen skal engageres i forståelsen af verden, da det er kroppen, som mennesket handler og
percipere med. Ved designudvikling og designforskning er det essentielt, at designeren forstår den
bestemte designsituation, før det er muligt at designe til den og lave et refleksivt design (Preece et al
2011 1-8). Fx hvis designeren opnår bedre forståelse af designsituationens kontekst vil det have
positive konsekvenser for, hvordan designet kommer til at se ud i sidste ende. Samtidigt er det
vigtigt at pointere, at brugeren af et eventuelt somaæstetisk eller ikke-somaæstetisk design vil drage
nytte af somaæstetikken.
Kroppen er i centrum for enhver interaktion, mennesket foretager sig med teknologien, og
for enhver oplevelse mennesket har med teknologien.
Dette betyder, at somaæstetikken påvirker den måde, hvorpå vi oplever digital teknologi og
at teknologien påvirker den måde, hvorpå vi oplever kroppen. Somaæstetikken afslår distinktionen
mellem æstetik og funktion og fremskriver æstetikken, som værende den holistiske og inkluderende
term, der indbefatter funktion og form (Shusterman 2013 21.9.2).

Indenfor Human-Computer Interaction (HCI) forskningsfeltet indgår somaæstetik som tilgang i
designforskning og designudvikling.
I designsammenhæng kan designeren bruge somaæstetikken til at skabe et epistemologisk
framework, som kan danne grundlag for designprocessen og -konteksten.
Dette ses tydeligt i Somaesthetic Design (Höök et al), da denne tilgang tager udgangspunkt i
den somaæstetiske praksis Feldenkrais for at designe med et somaæstetisk formål. Designteamet
deltog i denne somatiske praksis i næsten to år og koblede praksissens indsigter om og oplevelser af
kroppen til designmetoder som brainstorming og teknologi inspirationsworkshops. Dermed var den
somatiske praksis metoden til at skabe et epistemologisk somaæstetisk framework for
designprocessen og i sidste ende fundamentet for de to design “SomaMat” og “Breathing Light” (se
fig. 1) teamet udarbejdede (ibid. 29).
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Endvidere tilbyder somaæstetikken en del indsigter, der kan formuleres som nogle
normative kriterier for at designe en somaæstetisk oplevelse (Shusterman 2013 21.9.2.2). Denne
tilgang ses tydeligt i Thecla Schiphorsts artikel soft(n): Toward a Somaesthetics of Touch (2009),
hvor udarbejdelsen af installationen soft(n) (se fig. 1) tager udgangspunkt i et overordnet
framework, der består af normative kriterier for somaæstetikken. Dette framework består af fire
temaer: experience, poetics, materiality og semantics (ibid. 2430). Her er indfaldsvinklen til
somaæstetikken altså baseret på normative kriterier, der prøver at blive opfyldt og analyseret
gennem designet.

Fig. 1 fra venstre til højre; soft(n), Breathing Light og GIFen.

Ethvert design kan principielt betragtes fra en somaæstetisk vinkel og beskrives med et
somaæstetisk vokabular. Tager vi Hööks design eller Schiphorst installation som eksempel, blev de
designet ud fra en somaæstetisk tilgang, henholdsvis en somatisk praksis og somaæstetiske
normative kriterier. Produkterne blev altså udformet med somaæstetikkens præmisser i baghovedet.
I modsætning dertil findes der andre digitale designs, der er interessante at undersøge ud fra en
somaæstetisk vinkel, som ikke nødvendigvis er designet ud fra denne vinkel.
Udover at bruge somaæstetikken til at designe med, er det samtidigt muligt, at bruge
somaæstetikken til at italesætte design, der ikke nødvendigvis er designet med et somaæstetisk
formål.
En simpel GIF ("Stop. Sync Your Breathing with This. It Will Help.” se fig. 1), som blev
uploadet på billeddatabasen Imgur og blev delt på de sociale medier, opfordrer brugeren til at
synkronisere sin vejrtrækning med den pulserende grafik, der ses på skærmen. GIF’en guider
brugeren via grafikken til at have et mere roligt åndedræt, der skal få brugeren til at slappe af i krop
og sind. Designet forsøger i vid udstrækning at udfordre brugerens kropsbevidsthed, ved at guide
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ham gennem det visuelle budskab, der afsendes. Afledt heraf behøver et design altså ikke
nødvendigvis have fundament i videnskabelig forskning for at have somaæstetiske kvaliteter. Det
handler om, at mennesket selv imødekommer og bruger disse kvaliteter. Det er derfor også muligt at
anvende somaæstetikken til udforskning af en allerede eksisterende hverdagssituation, fx ved den
personlige computer.
Dette bachelorprojektets praksiselement kombinerer disse to variationer af en videnskabelig
tilgang til somaæstetikken og et allerede eksisterende design. Helt konkret betyder dette, at vi
undersøger hverdagssituation ved computeren før og efter implementeringen af vores design. Denne
undersøgelse baserer på vores praksis og erfaring med somaæstetik.

I kommende afsnit bevæger opgaven sig videre til den mere praktisk orienterede udforskning af
somaæstetikken og problemformuleringen.

4.0 Feldenkrais
Ved en pragmatisk tilgang til somaæstetikken er det nødvendigt at indgå i “(...) specific methods of
somatic improvement or engaging in their comparison, explanation, and critique” (Shusterman
2013 21.4.2). I stedet for kun teoretisk at forholde sig til somaæstetikken er det vigtigt at indgå i en
praktisk øvelse, der giver en individuel og pragmatisk forståelse af, hvad somaæstetik er. Disse
metoder af kropslig forbedring kaldes somatic practices (herefter somatiske praksisser) og kan være
meget forskellige idet, de strækker sig over et bredt felt. Body-mind øvelser som Yoga og Tai Chi
Chuan er en del af disse metoder ligesom bodybuilding og det, at lægge makeup er det (ibid.
21.4.2).
Feldenkrais-metoden kan beskrives som en kognitiv bevægelsesterapi. Den blev udviklet af
Moshé Feldenkrais i 1940’erne og består af en række specielle bevægelser, der skal forbedre
forbindelsen mellem krop og hjerne (Peters og Sieben 36). Moshé Feldenkrais forklarer det således:
”Bevægelserne i sig selv er ingenting, de er nærmest idiotiske. Jeg er ikke interesseret i bevægelige
kroppe, men i bevægelige hjerner” ("Vedkommen til min side om Feldenkraismetoden"). Det er
altså ikke nok at følge bevægelserne. Den udøvende skal derimod aktivt mærke efter, hvordan
bevægelsen udføres og dermed udfordre sin kropsbevidsthed (Feldenkrais 10).
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Vi har valgt Feldenkrais-metoden som vores somatiske praksis, da Shusterman selv
anvender den til at fremme somaæstetisk forståelse i sine workshops. Derudover indebærer den et
fysiologisk syn på kroppen, som i modsætning til Yoga eller Tai Chi Chuan ikke indeholder en
mystisk eller overnaturlig selvforståelse (Peters og Sieben 10). Mens der i Yoga og Tai Chi
fokuseres på forskellige energikilder og cirkulationer i kroppen, fokuserer Feldenkrais-metoden på
at følge og mærke kroppens bevægelser, som derigennem giver større kropsbevidsthed. Feldenkrais
er derfor en oplagt somatisk praksis i vores opgave.

4.1 Somatisk connoisseur
For at kunne lære en somatisk praksis og derved udvikle en bedre somaæstetisk forståelse og
kropslig sensitivitet er det centralt, at blive vejledt af en instruktør, hvilket i somaæstetikken bliver
kaldt for en somatic connoisseur (Schiphorst 148). Vores somatiske connoisseur blev Feldenkraisinstruktøren Johannes Weinhard (se bilag 1). Han har en 4-årig uddannelse i Feldenkrais-metoden,
hvilket han underviser i.
Forinden at vi udøvede Feldenkrais i praksis interviewede vi Johannes. Han berettede os, at
Feldenkrais-metodens vigtigste indsigter er, at man aldrig er for gammelt til at lære noget nyt. Det
handler om at være barn igen, udforske verden med kroppen og derved udvikle, samt forøge sin
egen kropsbevidsthed.
Kropsbevidstheden opstår gennem bevægelse, dynamik og variation - ved bevidst at
fokusere på kroppens sanser og opdage, at kroppen er mere end blot et bevægelsesapparat, der kun
fungerer på en helt specifik måde (Peters og Sieben 18).
Johannes introducerede os til Weber-Fechner-loven, hvilken Shusterman referer til i bogen
Body Consciousness (38). Loven er en del af psykofysikken. Den undersøger, hvor meget en fysisk
ændring, der skal til, før man psykisk lægger mærke til den og hvordan konteksten spiller en rolle i
denne sammenhæng. Fx kan man se gløden af en tændt cigaret langvejs fra, når det er nat og mørkt
- gløden er derimod svær at se, når det er dagslys og andre mulige lyskilder forvrænger billedet
(ibid. 39). I praktisk forstand kan loven fx bruges til at argumentere for, hvorfor mennesker, der
hviler og aktivt spørger ind til kroppen har lettere ved at føle spændtheder, end for eksempel et
menneske, der er ude at løbe (Feldenkrais 10). Afslutningsvis kan det konkluderes, at desto mindre
støj der er, desto flere nuancer kan opdages.
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4.2 Feldenkrais og design
Spørgsmålet bliver således, hvordan indsigterne vi fik fra Feldenkrais-metoden kan bruges til, at
forstå somaæstetikken i forhold til design.
Feldenkrais-metoden giver adgang til en dybdegående kropsforståelse og dermed også en ny
måde at tilgå kropslig interaktion på. Feldenkrais giver dermed en ny indfaldsvinkel til at designe
med.
En vigtigt faktor i Feldenkrais og generelle somatiske praksisser er formidlingen af
kropsforståelsen. I Feldenkrais findes der to overordnede måder at formidle på - mundtligt som
instruktør, men også instruere gennem kropslig interaktion, for at forstå aspekter, der ikke kan
forstås via en sproglig formidling (Peters og Sieben 25). Fx har en uerfaren person i begyndelsen
brug for en ekstern instruktør, der hjælper med at lede bevidstheden på de specifikke kropslige
følelser og minde én om, at spørge sig selv, hvordan bestemte sanseindtryk føles. Senere hen bliver
det muligt at være ens egen instruktør og blive i stand til at lytte efter, hvad der sker i kroppen og
med musklerne (Peters og Sieben 29).
I forhold til design betyder de to formidlingsmåder, at et design, der vil fremme
kropsbevidstheden, skal formidle og minde brugeren om sit formål. Dette kan fx ske ved sprogligt
at vejlede eller ved designets fysiske udfoldelser at tvinge brugeren til en forbedret kropsbevidsthed.
En anden indsigt er, at Feldenkrais er en bevidst valgt metode til at udforske kroppen med.
Det er altså ikke noget, der ikke sker af sig selv i hverdagen. Det skal læres og opleves, før man
bevidst eller ubevidst kan implementere det i hverdagssituationer eller livet generelt. Johannes
Weinhard kom med følgende eksempel dertil: Når man lærer at køre bil og skal lære gearenes
position at kende, starter man med at udforske dem i stilstand først. Kørelæreren tager ikke én med
på motorvejen, hvor man så skal skifte gear uden at have prøvet det først.
Det skal altså være en sikker kontekst, der tillader udforskning, nysgerrighed og fejl. Dette
kan i forhold til design og somaæstetik ses, i de forskellige resultater forskningen indenfor HCI og
somaæstetik har ført til. De fleste design er enten installationer, der indikerer et eksperimentelt
interaktionsområde (se fx Schiphorst om soft(n) ), eller er lavet til at blive afprøvet i stilstand og
rolige omgivelser (se fx Höök om SomaMat og Breathing Light).

Sidst skal det nævnes, at Johannes Weinhard også bruger Feldenkrais-metoden til at behandle
professionelle musikere. Musikerne øver sig hver dag på at spille et instrument. De sidder i timevis
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med samme kropsholdning, hvilket betyder, at hænder, skuldre eller ryggen begynder at gøre ondt
på grund af denne statiske eller påtvungede holdning. Ifølge Johannes hjælper Feldenkrais med at
finde nye positurer og undersøger smerternes kilde for at kunne påvirke en muskelafspænding, der
fører til smertereduktion.
Denne situation musikerne befinder sig i, altså en statisk kropsholdning, der bibeholdes i
flere timer, ligner meget den designkontekst, vi har valgt at udforske ift. somaæstetik, nemlig det at
sidde foran en computer.

4.3 Vores øvelsestimer
I løbet af mødet med Johannes udførte vi nogle få Feldenkrais-øvelser og fik en CD med hjem.
Denne indholdte instruktioner til en fuld Feldenkrais-session, så vi blev i stand til at udføre vores
egen somatiske praksis (se fig. 2).

Fig. 2 Feldenkraisøvelse for at forøge rygsøjlens mobilitet.

I løbet af disse øvelser opdagede vi straks nogle åbenlyse effekter af Feldenkrais-metoden i
form af forbedret brug af kroppen. Det gør fx stor forskel, om man kun bruger hovedet og halsen til
at se sig omkring i rummet eller om man bruger hele kroppen (se fig. 3). I løbet af vores første
rigtige Feldenkrais-session lagde vi dog mærke til, at mange øvelser kræver øvelse og erfaring, for
at kunne fokusere på mindre spændinger og fornemmelser i kroppen. Dette betyder altså, at denne
form for somatisk praksis, som så mange andre, kræver disciplineret træning i flere år for at kunne
fornemme større effekter. Noget der i vores tilfælde desværre ikke har været tid til. Mødet med
Johannes og øvelsestimerne kan alligevel anvendes som introduktion til en somatisk praksis og
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Fig. 3 To forskellige måder at se sig over skulderen på.

dermed opnå en bedre forståelse af somaæstetikken i praksis. Disse erfaringer kan dermed med
fordel bruges i udformningen af praksisdelen og den videre undersøgelsesproces.

5.0 Cultural Probes
Udover Feldenkrais brugte vi en kreativ brugerundersøgelse inspireret af cultural probes som
inspirations- og videnskilde til at få et indblik i deltagernes liv med computeren og brugen i forhold
til kroppen.
Gaver et al (2004) skriver, at cultural probes er, siden den første artikel i 1999 om denne
form for probes, blevet brugt problematisk:

“The problem is there has been a strong tendency to rationalize the Probes. People seem unsatisfied
with the playful, subjective approach embodied by the original Probes, and so design theirs to ask
specific questions and produce comprehensible results. They summarize the results, analyze them,
even use them to produce requirements analyses.”
- Gaver et al (2004 53)
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Da vi sammenfatter og analyser resultaterne af vores probe-kit og i den videre opgave også
bruger dem som videnskilde, har vi valgt at kalde denne intervention en kreativ brugerundersøgelse
i stedet for cultural probes.
Ikke desto mindre har vi alligevel valgt at lade os inspirere af cultural probes, da det er en
metode til at stimulere designerens fantasi i idéfasen af en designprocess. Cultural probes har ingen
egentlige intentioner, men de kan igangsætte en sensitiv æstetisk proces hos designeren og kan
bruges som inspirationskilde ved at få en forståelse for deltagernes følte liv, som indledningsvis kan
åbne op for design-rummet (Gaver 1999 21-23).
De udsendte probes, danner udgangspunkt for denne kreative brugerundersøgelse og for
udforskningen af vores design, da et nøgleord for cultural probes og for vores opgave er
udforskning. Med udforskning mener vi, at deltagerne skal udforske og herved dokumentere den
hverdag, de oplever i forhold til undersøgelsesfeltet, som i vores tilfælde er ‘kropslig bevidsthed
ved computerbrug’.

Vi valgte at sende vores probes pr. e-mail til 40 personer (i alders gruppen fra 21-25 år) i alt, hvor vi
kun modtog 10 besvarelser tilbage. Normalt plejer probes at være i fysisk form som fx postkort,
kamera eller dagbog, men vi valgte den digitale form, da det er muligt at få hurtig tilbagemelding
fra deltagerne.
Vores probes indebar opgaver, hvor respondenterne fx skulle finde billeder på internettet,
som kunne beskrive den oplevelse og opfattelse af kroppen, de har, når de bruger computeren. Et
andet eksempel er, at respondenterne skulle tegne deres rygsøjle i profil, som den ser ud i den
position, de bruger computeren mest (se fig. 4). Vi indsamlede besvarelserne og analyserede dem
for derefter at inddele dem i forskellige overordnede kategorier.

Fig. 4 Forskellige svar fra brugerundersøgelsen.
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Resultaterne viste, at respondenterne i høj grad oplevede smerter i forbindelse med
brugssituationen med computeren. Dette førte til, at de fleste ønskede at udøve fysiske aktiviteter i
stedet for at sidde foran computeren. Deres opfattelse af kroppen var til dels, at de følte sig
afslappet og at de følte sig som en krampende knude eller en hængende krop i negativ forstand (se
bilag X). Brugstiden af computeren lå mellem 20 minutter til 5 timer, hvor gennemsnittet ca. er 3
timer.
Det fremgår af besvarelserne, at deltagerne brugte computeren mest til underholdning
(Netflix, spil, osv.), kommunikation (Facebook, e-mail, osv.) og arbejde (studie). Aktiviteterne i
brugssituationen er oftest frivilligt udført, men samtidigt også til dels påtvunget, idet
respondenterne er nødsaget til at arbejde. Computeren er for vores respondenter både et værktøj til
at udføre bestemte opgaver eller til at få en underholdningsoplevelse. Størstedelen brugte mest tid
siddende på en stol ved et bord, når de brugte computeren.
Brugen af computeren skabte flest negative oplevelser, når deltagerne blev gjort
opmærksom på det kropslige aspekt, såsom hovedpine, smerter i øjne, nakke, skuldre, lænd, ben og
fødder. Mange deltagere indikerede, at variation i deres kropsholdning og -stilling er vigtig, når de
benytter deres computere.

6.0 SomaMouse og ConsciousLogin
Vores praksis-element består af to design SomaMouse og ConsciousLogin. De er designet ud fra de
indsigter vi fik i inspirationsprocessen med Feldenkrais-øvelser, den kreative brugerundersøgelse og
udforskning af teknologi og designkontekst.
De to design er ikke designet med en primær brugerorienteret tilgangsvinkel, hvilket
betyder, at de ikke skal ses som kommercielle design, der skal implementeres i hverdagen, men som
udgangspunkt for at undersøge somaæstetikken i forbindelse med et ‘hverdags’-interface.
Vi har valgt at designe to forskellige prototyper, da de hver især udfordrer en specifik del af
forholdet mellem den personlige computer og somaæstetik. Dette vil vi senere komme ind på ved at
sammenligne de to analyser.
Før selve analysen bliver SomaMouse og ConsciousLogin præsenteret i det følgende.

!20

Arne Knutinge-Kaas, 201308537
Thomas Pedersen, 201309350

Digital Design, BA-projekt
Aarhus Universitet

6.1 SomaMouse
SomaMouse udskifter den klassiske computermus, altså værktøjet til at styre markøren på skærmen,
med et vippebræt. For det første opfordrer vippebræt brugeren rent fysisk til en mere varieret og
opretsiddende position. Dette modarbejder den smertende position deltagerne i vores kreative
brugerundersøgelse klagede over og fremmer bevægelse, dynamik og variation, som i Feldenkrais
er nøglen til forbedret kropsbevidsthed.
Samtidig kræver SomaMouse, at man bruger hele kroppen i interaktionen med computeren i
stedet for kun primært at bruge hænder og øjnene. Disse aspekter gør SomaMouse til et interessant
udgangspunkt for at undersøge, om en udvidelse af kropslig interaktion også fremmer den
somaæstetiske oplevelse gennem et hverdags-interface.
Brugen af prototypen kan ses i praktisk anvendelse i videoen (se bilag 2) og beskrivelsen
herefter henviser direkte til videoen i form af sekund-angivelser.
Computerens markør styres ved at læne sig frem og tilbage eller fra venstre til højre (0:25).
Afhængigt af hvor stor bevægelsen er, bevæger markøren sig hurtigere eller langsommere. Ved at
klikke med venstre hhv. højre fod udføres et venstre- hhv. højreklik (1:35). Tastaturet er stadigvæk
tilsluttet og fungerer som sædvanligt.

6.1.1 Teknologi
Den oprindelige idé var at installere et accelerometer, på en pilatesbold, der så gennem
et Arduinoboard kunne styre musen. Grundet diverse tekniske komplikationer tog vi
beslutningen om at droppe teknikken og simulere interaktionen ved at en testperson
sidder på bolden, mens en anden person styrer musen og overfører testpersonens
bevægelser til markøren. Denne form for Wizard of Oz fungerede mindre godt og voldte
en del problemer ift. synkronisering af kroppens og cursorens bevægelser (Maulsby,
Greenberg og Mander 278). I sidste ende valgte vi at designe en prototype af
SomaMouse bestående af et vippebræt i stedet for en pilatesbold, der tillader
accelerometeret at sende mere stabile værdier.
Komplikationerne med teknikken har gjort os opmærksom på spændingsfeltet
mellem teknologi og den sansende krop. Er teknologien ikke tilstrækkelig går det ud
over den sansende krops oplevelse, da den kræver en perfekt synkronisering for ikke at
blive forstyrret eller negativt påvirket i interaktionen med computeren.
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6.2 ConsciousLogin
Mens SomaMouse undersøger potentialet af kropsbevidsthed i interaktionen, udforsker
ConsciousLogin muligheder for en somaæstetisk oplevelse før interaktionen, der får brugeren til at
interagere med interfacet med en mere kropsbevidst tilgang.
ConsciousLogin indtager pladsen af den klassiske logindskærm. Logindskærmen egner sig
godt til en udfordring af vores design, da den er det første, man møder, efter man har tændt
computeren. Som ved SomaMouse tilbyder vi også at se brugen af prototypen i en video og
refererer med sekund-angivelser (se bilag 3).
For at kunne logge sig ind på computeren skal man i ConsciousLogin ikke bruge et kodeord,
men sin egen tilstedeværelse. Brugerens tilstedeværelse påvises ved, at han/hun placerer sine
hænder på en pulssensor (0:08), der registrerer om et menneske er til stede. Efter at programmet har
fået et input fra sensoren dukker en ny skærmmeddelelse op (0:12), der beder brugeren om at lukke
øjnene og følge instruktioner fra en auditiv guide. Der afspilles et lydklip, som fortæller at brugeren
skal fokusere på bestemte dele af sin krop. I vores konkrete design bliver brugeren eksempelvis bedt
om at fokusere på åndedrættet eller specifikke kropsdele (0:30). Når brugeren har hvilet sine
hænder på sensorerne og fulgt instruktionerne i ca. 2 minutter, bliver han/hun automatisk logget ind
på sin computer (0:48). Dermed starter brugerens interaktion med computeren ikke ved at fokusere
på, hvad der sker på skærmen, men i stedet med at fokusere på, hvad der sker i sin egen krop.

6.2.1 Teknologi
Fra et teknisk perspektiv består ConsciousLogin af en Processing-sketch (se bilag 4 for
at downloade og afprøve sketchen), der simulerer logindskærmen og afspiller den
efterfølgende stemmeguide. Sketchen startes ved, at brugeren aktiverer et input. Dette
input skulle oprindeligt have været fra to pulssensorer, men på grund af ufuldstændig
feedback af de sensorer, der stod os til rådighed, valgte vi at bruge to taster på tastaturet
til at simulere interaktionen. Dermed eksisterer ConsciousLogin ikke i sin oprindelige
udtænkte form, men som en prototype, der indeholder de funktioner, vi har brug for, til
at teste interfacet i forhold til en somaæstetisk oplevelse.
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7.0 Analyse: SomaMouse og ConsciousLogin
I analysen af de somaæstetiske aspekter i brugssituationen med SomaMouse og ConsciousLogin er
det vigtigt, at se på, hvordan brugssituationen forholder sig til somaæstetikken før vores
implementation af prototyperne.
Den personlige computer er i dag på grund af de mobile versioner i form af notebooks og
laptops ikke længere bundet til skrivebordet. Vi valgte alligevel at anvende denne designkontekst,
da den ud fra vores kreativ brugerundersøgelse anses som værende den mest almindelige. Udover
det forholder vi os til det normale kontorbrug, som internet-surfing og skrivebordsarbejde. Andre
alternative måder at bruge computeren på eller styre den med, som det for eksempel kan være i spil
eller i forbindelse med motion-tracking-devices, vil ikke være omdrejningspunkt for dette
bachelorprojekt.
Analysen bygger primært på de erfaringer, som vi fik fra test af de to prototyper. Testen af
SomaMouse foregik i testperioder fra 30 minutter op til en hel time. I disse testperioder brugte vi
SomaMouse til at udføre simple hverdagsinteraktioner med computeren, fx at navigere gennem
links på Wikipedia, udforske kortet på Google Maps eller undersøge Facebook.
Testen af ConsciousLogin foregik over en uge, hvor vi, hver gang vi tændte for vores
computere startede Processing-sketchen af ConsciousLogin for at simulere den tilbagevendende
brug af prototypen. Resultaterne af begge prototypers test vil indgå i den følgende analyse.

I denne opgave valgte vi at følge, hvad Neustaedter og Sengers kalder en autobiographical designtilgang (herefter AD) til at udforme praksis-elementet (28). Dette betyder, at vi udviklede, byggede
og selv testede vores design og at vi vil benytte erfaringerne herfra i analyse og refleksion af
prototyperne.
Selvom denne form for tilgang til designprocessen ikke er særligt brugercentreret og dermed
ikke tillader generaliseringer på den brede masse, så er der en del fordele, der er vigtige i forhold til
vores projekt. AD tillader, at vi kan dykke dybere ind i interaktionen og opdage flere små nuancer
end ved en brugercentreret designteknik, da vi som designere allerede er klar over de overordnede
funktioner og kender det bagvedliggende framework (Neustaedter og Sengers 31). Fx er det muligt
for os at udforske designet ud fra Feldenkrais, fordi vi allerede er blevet introduceret til teorien og
praksissen. Dette muliggjorde altså, at vi kunne fokusere mere på kropslige fornemmelser, der er
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essentielle for at forstå designet ud fra et somaæstetisk perspektiv. En vilkårlig valgt brugergruppe
ville ikke have samme dybdegående fokus, da de ikke er blevet introduceret til Feldenkrais og
somaæstetikken.
Viderehen argumenterer Neustaedter og Sengers for, at AD er velegnet til udforskende
design, der befinder sig i en designniché, da udforskningsteknikken ikke sætter krav til generelle
konventioner (32). Vi havde dermed muligheden til at forholde os til vores problemformulering og
den kropslige interaktion uden at evaluere og tænke i målgrupper og deres mulige krav for bedre
brugbarhed frem for kropsbevidsthed.

7.1 SomaMouse
I forhold til SomaMouse vil vi først italesætte den forhenværende interaktionssituation, for derefter
at analysere selve designet. Denne forhenværende interaktionssituation omhandler styringen af
markøren med musen.
Den mest almindelige interaktion vi oplevede ved at sidde ved computeren var, at taste på
tastaturet og bruge musen eller pegefeltet til at styre og klikke med markøren. Under denne
interaktion ligger vores fokus ikke på kroppen, men på interfacets skærm og markøren.
Den omgivende kontekst, altså siddeplads, skrivebord, tastatur og mus bevidstgøres først i
relation med kroppen, når smerter eller uventede effekter som glitches eller kontekstuelle
forandringer opstår. Vores krop signalerer for eksempel, at den aktuelle interaktion gør ondt og
giver derfor anledning til refleksion over, hvordan dette kan ændres. En anden mulighed er, at en
interaktion, der ikke fungerer på grund af en software-fejl, og vi derfor tjekker vores fysiske
bevægelse for at se, hvor problemet ligger. Et eksempel herpå kan være en dårlig
internetforbindelse, hvor musen først reagerer på éns fysiske klik efter flere sekunder. Kontekstuelle
forandringer kan fx være stigning eller fald af temperatur eller at sollyset blænder øjnene, mens man
sidder med computeren foran et vindue.
Sammenfattende er designsituationen ikke særligt somaæstetisk. Kropsbevidstheden
tilsidesættes for, at vi kan fokusere på det, der foregår på skærmen. De eneste gange, hvor
kropsbevidstheden bliver udfordret er enten negative i form af smerte og fejl eller ikke forårsaget af
selve interfacet, men af en kontekstuel forandring.
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Med prototypen af SomaMouse skiftes et vigtigt element for interaktionen med computeren, musen,
ud med et vippebræt på en stol, der bruges til at styre computerens markør. Dermed aktiveres en
langt større del af kroppen. Især kernemuskulaturen og benene overtager et større arbejde, som
tidligere i forhold til interaktionen forblev i stilstand. Dette fører til en række forandringer i den
somaæstetiske oplevelse af interaktionen med interfacet, hvilket i det efterfølgende vil blive
analyseret.
Helt grundlæggende redesignede vi et kendt bevægelsesmønster, idet styringen af markøren
ikke længere foretages med hånden og musen, men i stedet med hele kroppen og et vippebræt.
Ser vi tilbage på de indsigter vi fik fra vores somatiske praksis Feldenkrais, så kan der
analyseres en del paralleller med SomaMouse.
SomaMouse gør op med den traditionelle styring af markøren med musen ved at påvise, at
der er alternative måder at udføre samme handling på. Feldenkrais i praksis bruger netop samme
metode til at hjælpe med at udforske og bevidstgøre alternative bevægelsesmønstre. For eksempel at
vise den udøvende, at man i stående tilstand udover kun at bevæge hovedet også kan bruge hele
kroppen til at se sig omkring i et rum.

Denne ændring af den kropslige interaktion førte så til, at vi i vores tests opdagede, at styringen af
markøren samtidig blev en helt ny oplevelse, selvom det grafiske interface ikke havde forandret sig.
Ved at ændre på hardware-interfacet fremmede SomaMouse altså, at vi begyndte at reflektere og
genlære et vandt element i software-interfacet. Dette medførte også en proaktiv refleksion over den
kropslige interaktion. Hvad sker der, når jeg bevæger min underdel til venstre? Gør det en forskel at
bevæge sig hurtigere? Nu skal jeg forsøge ikke at bevæge min ryg for at nå at klikke. Kroppens
balance- og orienteringssans blev aktiv brugt for at kunne finde en sammenhæng mellem kroppens
og markørens bevægelser. Ser man denne relation ud fra et somaæstetisk perspektiv, kan
interaktionen med SomaMouse ses som en forbedrende kultivering af, hvordan vi oplever og bruger
kroppen som sanseapparat til at indgå i interaktion med omverdenen, mere præcist computeren. Idet
brugen af kroppen forandres i styringen af markøren, opleves samme situation på en ny måde, hvor
der er mere fokus på kroppen end på skærmen.
Dykker vi dybere ind i spørgsmålet om, hvorfor situationen opleves mere kropsbevidst, så
hjælper det at kigge på indsigten fra testen af SomaMouse, hvor vi oplevede interaktionen mere som
en leg, end et alvorligt alternativ til musen. Det var sjovt at bevæge markøren ved hjælp af kroppens
bevægelser. Denne opfattelse understøttes af den uformelle ramme vores test foregik i. De stillede
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testopgaver var udforskende og indeholdte ikke et tidspres eller ét bestemt formål, dvs. at vi lod
mulighederne for, hvad der kunne ske være åbne og dermed ‘fejlfrie’. Dette stemmer overens med
de krav Feldenkrais-metoden anser for at være de mest lærerige i forhold til at åbne sig for en ny
kropsbevidsthed og utvunget refleksion (Peters og Sieben 19). Johannes Weinhard berettede os i
interviewet, at det er lettere for børn at lære nye bevægelser, da barnet har mindre konventioner at
forholde sig til og ser på verden med et mere legende syn og en kropslig nysgerrighed (ibid. 19).
Hverdagsinteraktionen bliver altså konverteret til en somaæstetisk oplevelse idet, den kendte
interaktion bliver framet på en ny uformel og legende måde og dermed tillader at reflektere over
markørens styring på en kropsbevidst måde.

En vigtig del af den somaæstetiske praksis og dermed Feldenkraismetoden er tid og vaner
(Shusterman 2011, Peters og Sieben 16). Disse to faktorer spiller en større rolle i SomaMouse som
design i somaæstetisk forstand.
I løbet af testen med SomaMouse opdagede vi nemlig en forandring ved brugen af designet
over tid. Mens brugen af SomaMouse i begyndelsen kan beskrives som en ny udfordrende opgave,
der fik os til at genopdage kroppens betydning for interaktionen, forandrede denne brug sig over tid
til én der lignede den, vi havde før implementationen af SomaMouse. Tilvænningen og tiden med
og af SomaMouse gjorde, at vores fokus ikke længere lå på kroppens bevægelser, men på
markørens og det, der foregik på skærmen. Kroppens bevægelser betragtedes ikke længere for at
være vigtige, da kroppens bevidsthed havde fundet ud af, hvordan den skulle interagere med
SomaMouse for at synkronisere sine bevægelser med markørens. Ved ubevidst indlæring blev
interaktionen en del af vores implicitte hukommelse. I somaæstetisk forstand kan vi beskrive denne
overgang i interaktionen med SomaMouse fra en bevidst handling til en vane.
Kropsbevidstheden og dermed den somaæstetisk oplevelse var altså blevet udløst af den nye
måde at interagere med computeren på. Situationen kan sammenlignes med interaktionen med en
touch-skærm. Det første møde med for eksempel en iPhone er en udforskende og spændende
oplevelse, idet at kunne styre skærmen bare ved at røre ved den. Over tid udvikler interaktionen
efter tid til en integreret del af éns handlingsmåder.
SomaMouse kan derfor udløse en somaæstetisk oplevelse i begyndelsen, men har svært ved
at opretholde den, hvis brugeren ikke selv er skolet i at huske sig selv om kroppens tilstedeværelse.
Den øvede bruger i somatiske praksisser ville dermed ikke have brug for SomaMouse for at få en
somaæstetisk oplevelse ved computeren, da han allerede med en trænet kropsbevidsthed er i stand
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til at interagere på en somaæstetisk måde med den oprindelige brugssituation. Det handler altså om
at gennemskue dårlige vaner og tillære sig gode kropslige vaner med disciplin.
For den uøvede i somatiske praksisser tilbyder SomaMouse alligevel muligheden for, at
tillære sig en bedre vane. SomaMouse indbyder til at sidde med oprejst kropspositur og kræver brug
af ben- og kernemuskulaturen. Spørgsmålet er dog, om denne ubevidste dannelse af kropspositur
stadigvæk holder sig inden for det, der kan tilskrives som en somaæstetisk oplevelse.
SomaMouse kan i sin alternative måde at styre markøren på vække vores somaæstetiske
sans i begyndelsen, men den formår ikke at opretholde den i længere perioder af selve
interaktionen. Læringsprocessen fik os til at reflektere over vores krop, hvilket er et vigtig aspekt i
somaæstetikken, dog gjorde vi det ikke primært for kroppens skyld, men for at lære at kontrollere
markøren.
I modsætning til forbedret kropsbevidst, førte brugen af SomaMouse alligevel til, at vi
ubevidst tilegnede os nye vaner, både på godt og ondt. Et positivt eksempel i testen af SomaMouse
er, at vi begyndte at sidde mere oprejst foran computeren og hermed undgik smerter i nakken. Et
negativt eksempel er derimod, at vi begyndte at sidde anstrengt i ufordelagtige og uhensigtsmæssige
positioner før hvert klik, da vi ville undgå at bevæge markøren ved mindre uønskede bevægelser på
vippebrættet.
Kropsbevidsthed, der opstår i begyndelsen af interaktionen med SomaMouse, tilbyder et
vigtigt startpunkt for en refleksion over brugen af computeren og kroppens betydning. Dog kræver
det, at man i forvejen er trænet i en somatisk praksis eller har kendskab til den somaæstetiske
filosofi. Dette leder til et vigtigt spørgsmål til diskussion: Hvem eller hvad gør oplevelsen til en
somaæstetisk oplevelse? Er det mennesket eller designet, eller en kombination af begge?

7.2 ConsciousLogin
Før det bliver muligt at analysere ConsciousLogin, er det også her nødvendigt ud fra et
somaæstetisk perspektiv at italesætte den hverdagssituation, hvilken designet tager udgangspunkt i.
Hverdagssituationen italesættes gennem vores egne erfaringer.
Vi sætter os ved vores skrivebord, starter computeren og går i gang med vores arbejde.
Under analysen af SomaMouse fremgår det af resultaterne fra den kreative brugerundersøgelse, at
de fleste brugere oplevede smerter efter længere tids brug af computeren, hvilket samtidigt er vores
opfattelse. Vores fokus ligger på computerskærmens interface og dermed mangler vi fokus på egen
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kropsbevidsthed. Vi er ikke bevidste om, hvordan vi interagerer med computeren, men vi har fundet
ud af, at vi i høj grad bruger vores implicitte hukommelse i interaktionen med computeren. Men
ifølge Shusterman er det ikke muligt, at handle ‘korrekt’ i forhold til somaæstetikken, såfremt man
ikke først har etableret sig en selv-orienteret somatisk bevidsthed, da den somatiske bevidsthed ikke
kan findes i andre steder end i én selv og er nødvendig for at kunne deltage sundt og oplevelsesrigt i
den krops-eksterne verden, som fx i interaktionen med computeren. Kropsbevidstheden kan altså
ikke findes i computeren, den skal findes i én selv.
Computerens interface tager ikke ansvaret for at etablere kropsbevidstheden i brugeren.
Interfacet forholder sig ikke til brugeren som en levende krop, der perciperer sig selv gennem
oplevelsen af den krops-eksterne verden, men hovedsageligt som et objekt, der både skal være
redskabet til at udføre handlinger på computeren effektivt og smertefrit. Vi bliver ikke bevidstgjorte
og oplever ikke vores soma gennem interfacet, da interfacet kræver så meget fokus, at vi først bliver
kropsbevidst, når det er gået galt, og vi fx oplever smerter i ryg, skulder, lænd og/eller nakke.
Samtidigt er det ikke kun interfacet, der er skyld i denne ubevidstgørelse, men en del af ansvaret
ligger også hos os selv. For at vende tilbage til Shusterman om implicit hukommelse, så har vi brugt
computer-interfacet tilstrækkeligt mange gange, at vi ikke længere behøver tænke over, hvordan vi
kropsligt handler i interaktionen. Derfor ligger ansvaret hos os selv, hvori vi skal forsøge at opbryde
denne implicitte hukommelse og derigennem aktivt ændre på vores adfærd i interaktionen med
computeren. Det er altså ikke kun interfacet, der skal gøre os mere kropsbevidste, men vi skal selv
aktivt tage del i ansvaret og deltage i forbedringen af kropsbevidstheden.

Med ConsciousLogin ændres starten af brugen af computeren, hvor interfacet ikke tillader brugeren
at gå i gang med sit intentionelle formål, før visse instruktioner er blevet fuldført. Dermed tvinger
interfacet os til at etablere en kropsbevidsthed, hvilket ud fra vores testresultater blandt andet kunne
virke forebyggende for de smerter, der opstod ved brug af computeren. Testresultaterne fra
ConsciousLogin har medført en række forandringer i oplevelsen af interaktionen med computeren,
der i forhold til somaæstetikken vil blive analyseret i det følgende.

ConsciousLogin fungererede i vores test som en mekanisk connoisseur, da den auditive stemme
instruerede os til at sidde behageligt og afslappet og vi fokuserede på vores kroppe.
Implementeringen af ConsciousLogin fjernede fokus fra computeren en kort stund, inden vi kunne
engagere os i den. Kort sagt var den en direkte selv-orienteret somatisk praksis, der forsøgte at få
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os, som brugere til at vende fokus indad mod vores egen krop, før vi vendte fokus udad mod
computeren. Derfor lægger selve designet sig op ad Weber-Fechner-loven, som vi eksemplificerede
i redegørelsen af Feldenkrais med cigaret-eksemplet.
Idet designet forsøgte at vende vores fokus indad, hvor vi skulle lukke øjnene og trække
vejret dybt, blev vi i testen mere følsomme overfor vores egen krops signaler og sanser, samt at vi
bevidst udelukkede de omkringliggende omgivelsers støj. Dermed blev vores kropsoplevelse mere
nuanceret. Til dette kan vi ud fra et somaæstetisk perspektiv overordnet stille to spørgsmål: Hvad
gør designet ved vores oplevelse af computeren? Og hvad gør det ved oplevelsen af kroppen? Det
ene spørgsmål er ikke i sig selv relevant uden en besvarelse på det andet spørgsmål og vice versa,
da somaens oplevelse altid er påvirket af ydre krops-eksterne objekter.

ConsciousLogin var i testen forberedende og forebyggende til en forbedring af den kultivering, hvor
vi brugte og oplevede kroppen. Vi brugte vores krop, som et redskab i interaktionen med
ConsciousLogin og vi fulgte designets instruktioner. Det er gennem brugen af kroppen som
interaktionsredskab, at det blev muligt for os, at percipere den medfølgende oplevelse, hvorved vi
blev bevidstgjort om vores krop.
Denne kropsbevidsthed bliver skabt, idet vi lyttede til og fulgte de stemmeførte instrukser
og derigennem følte vores krop. ConsciousLogin tvang os til indirekte at føle vores krop ved at
fokusere på at sidde behageligt og trække vejret dybt. Det var indirekte påtvungen, idet selve
instrukserne ikke direkte instruerede os til at føle eller percipere og reflektere over kroppens væren
under øvelsen.
I stedet var følelsen en effekt af handlingen, dvs. at det at føle kroppen ikke nødvendigvis er
bevidst, men at den stadig eksisterer uanset, om vi vil det eller ej. Det er kroppen set som the tool of
tools, altså kroppen som handlende interaktionsredskab og som følende perceptionsredskab, som
gør, at vi kan opleve handlingen og den efterfølgende virkning gennem vores krop.

Handlingen ved ConsciousLogin er at følge designets instrukser, sidde afslappet med ret ryg og
fokusere på at tage dybe vejrtrækninger, hvor vores perception af kroppen skete i kraft heraf.
Perceptionen er en trandencendel oplevelse af kroppen, hvorigennem vi skabte en bedre
kropsbevidsthed og herved følte kroppen, som den levende organisme den er, i stedet for at opleve
kroppen som en mekanisme i et mekanisk system, hvis formål er at udføre en handling effektivt og
tilnærmelsesvist ubevidst uden videre refleksion. Ligesom den implicitte hukommelse gør det
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muligt for os ikke at skulle reflektere over alting og dermed lettere håndtere gentagende handlinger
i hverdagens situationer.
Skærpelsen af kropsbevidstheden gennem ConsciousLogin skabte en bedre forståelse af
vores kroppe, hvilket i forhold til somaæstetikken dermed skabte en forbedring af vores interaktion
med computeren. Altså forbedringen af den interface-ekstern-krops oplevelse, vi havde af os selv.
Som vi fx oplevede i testen, blev vi efter den somaæstetiske indlogning meget mere modtagelige ift.
omgivelserne. Vi følte bevidst kroppens sansninger, som skabte overskud og gav os klarhed ift. den
kommende interaktion. I vores test kom vi frem til, at med bedre kropsbevidsthed kunne brugen af
computeren være forebyggende for eventuelle smerter. Idet vi førhen var blevet bevidstgjort om
vores kropsholdning og tilstedeværelse i situationen via guiden. Det betyder, at hvis vi tager disse
kropslige forbehold, som ConsciousLogin i begyndelsen af interaktionen forsøger at tvinge én til, er
det muligt at sidde længere tid ved computeren uden smertende effekter.
Alligevel viste vores tests af ConsciousLogin, at kropsbevidstheden kræver tilvænning. Vi
oplevede, at designet ved kort brug af computeren (ca. 15 min) var brugbart ift. at forebygge
kropslige smerter, men at ved længerevarende brug af computeren blev den somaæstetiske øvelse
glemt og vi handlede igen efter vores vaner. Af dette kan det konkluderes, at det ikke er nok kun at
fokusere på sin kropsbevidsthed inden interaktionen med computeren, men i stedet er det
nødvendigt at implementere yderligere funktioner i designet, som gør det muligt for os at bevare
den kropslige bevidsthed.

Det er oplagt at bruge nogle af de funktioner ConsciousLogin allerede besidder til at forbedre
virkningen af designet. Fx kunne designet gøre det muligt at indstille et interval, eksempelvis til
hver halve time, hvor computeren låser og det så først er muligt at bruge den igen, hvis man har
fulgt nogle lignende instrukser. Dette interval skal man kunne tilpasse alt efter behov. Det er dog
oplagt at tænke, at man jo så klart bare vil sætte et stort interval for at undgå forstyrrelser, når man
arbejder, men det er ikke det vores design skal. Vores design er til for at kunne udforske designets
påvirkning på kroppen og ikke tænkes ind i en markedsføringsmodel, hvor brugeren er inkorporeret
eller overhovedet i fokus. Så afbrydelserne er en god ting, hvis de altså forbedre kropsbevidstheden
og formindsker eventuelle smerter, ellers er det en unødvendig implementering.
ConsciousLogin kræver altså dedikation og disciplin, hvilket vi også opdagede i vores test,
da det samtidigt krævede en ændring af den implicitte hukommelse og de vaner, som allerede i høj
grad var integreret i vores handlings- og bevægelsesmønstre. Efter flere gange på én dag mange
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dage i træk begyndte stemmen fra designet at være frustrerende og vi oplevede en irritation over
stemmen, hvilket giver den modsatte oplevelse af afslapning, nemlig anspændelse. Derfor er det
vigtigt at arbejde på, hvilken stemme designet benytter sig af og at den stemme og selve
instruktionerne varierer fra gang til gang. Sådan en tilføjelse til designet kan gøre, at vi undgår at
skulle følge de samme instruktioner om og om igen.
ConsciousLogin er en kort og hurtig måde at komme i kontakt med sin soma. Den direkte
kropsbevidsthed til den somaæstetiske oplevelse er kort, fordi det kun i cirka 2 minutter fik os til at
fokusere på selve kroppen, hvorefter vi hurtigt blev fokuseret på det bestemte formål, vi havde med
at starte computeren. Fra hvad vi lærte fra Feldenkrais var, at det krævede meget tid før, vi kunne
opretholde den somaæstetiske oplevelse. Vi kommer altså frem til samme overvejende spørgsmål
som ved analysen af SomaMouse: hvem eller hvad gør oplevelsen til en somaæstetisk oplevelse? Er
det mennesket eller designet, eller en kombination af begge?

8.0 Sammenligning
Vi vil nu sammenligne SomaMouse og ConsciousLogin for at tydeliggøre, hvordan de to design
forholder sig til somaæstetikken på hver deres måde og for at sammenfatte, hvordan de to
prototyper er eksempler på, hvordan kropsbevidsthed kan inkorporeres i design ved at bruge en
somaæstetisk tilgang.

Overordnet set skal begge design ses som en erstatning af et allerede eksisterende
hverdagsinterface. SomaMouse erstatter musen med et vippebræt og ConsciousLogin erstatter
logindskærmen med en form for påtvunget kropsbevidstheds-indlogning. Begge design fokuserer på
at ændre den samme hverdagssituation med somaæstetikken, hvilket udfordrer kropsbevidstheden,
men på to forskellige måder. Det tydeligste skel mellem de to design er, at man ved SomaMouse er
mere tilbøjelig til at fokusere på interfacet, hvorimod man ved ConsciousLogin mere fokusere på
ens egen krop.
SomaMouse tvinger én til fortløbende at bevæge kroppen dynamisk og varieret i situationen
ved computeren, hvor det kun er i starten, omkring første møde med designet, at vi oplevede større
kropsbevidsthed, som senere forsvandt ved tilvænning af styringsforholdet.
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ConsciousLogin får i stedet én til at fokusere på sin kropsbevidsthed på et mere statisk og
forebyggende plan inden den egentlige interaktionen med computeren påbegyndes, hvorved vi
oplevede, at den skabte kropsbevidsthed forsvandt noget tid efter indlogning.

Ved SomaMouse forsvandt den direkte kropsbevidsthed efter tilvænning, da vi ikke længere
udforskede den og derved ikke fokuserede på den, men samtidigt besidder designet en
underliggende somaæstetisk værdi, idet den på et ubevidst plan udfordrer kroppen til fortløbende at
interagere varieret og dynamisk.
ConsciousLogin adskiller sig idet, at den i højere grad forsøgte at isolere os fra
omkringværende forstyrrelser, som i det længerevarende brugsforløb skal bane vej for
selvdisciplineret fokus på kropsbevidstheden.
Samtidigt adskiller ConsciousLogin sig, da det ikke er tilvænningen, der får
kropsbevidstheden til at forsvinde, men i stedet er det en form for forglemmelse, der betyder, at vi
ikke opretholder kropsbevidstheden. Det skal tilføjes, at det ved begge design er selve computerens
interface, som i alle tilfælde fik vores fokus til at skifte fra kropsbevidstheden til det intentionelle
formål, som vi havde med computeren.
Dette fører videre til næste punkt, som omhandler selvdisciplin. For begge design handler
den somaæstetiske kropsbevidsthed om selvdisciplinering, fordi det har vist sig, at begge design
ikke i sig selv er tilstrækkelige i forhold til at opretholde den somaæstetiske kropsbevidsthed.
Selvdisciplinen kræver, at man allerede er engageret i somaæstetikken og en dertilhørende praksis,
for uden dette er det ikke muligt, at behandle sin krop herefter og dermed ikke kunne forbedre den.
Selvdisciplin betyder også, at man selv har ansvar for at bevare kropsbevidsthed, dermed
ikke sagt, at ansvaret kun ligger på personen, men det kan diskuteres, hvorvidt ansvaret kan fordeles
mellem person og design.
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9.0 Diskussion
Da begge prototyper på hver deres måde ikke lykkedes at opretholde en kropsbevidst brug af
computeren, kan grundene til den svindende somaæstetiske oplevelse bruges til at forholde sig til
spørgsmålet, hvorfor den oprindelige situation fik os til at være kropslige ubevidste. Arbejdet med
SomaMouse og ConsciousLogin kan dermed bruges til at udforske, hvorfor den personlige
computer uden prototypernes implementering har savnet en somaæstetisk brug.
En del af denne problematik besvares ved at kigge tilbage på Shustermans brug af begrebet
muscle memory. Vi er tilbøjelige til at fokusere på de ting, der tager mest opmærksomhed af
kroppen. Andre bevægelser ‘gemmes’ som ubevidste bevægelser for at kunne øge effektiviteten
(Shusterman 2011 5). Sidder vi foran computeren med intentionen om at finde ud af, hvad der siden
sidst er sket på Facebook, så ligger fokus på formålet med denne interaktion. Idet vi er vant til at
bruge tastaturet og musen, anser kroppen det ikke for at være særlig vigtigt, at fokusere på den
egentlige kropslige interaktion og dermed heller ikke at bevidstgøre den. Vi skal jo heller ikke
bevidst styre åndedrættet eller tænke på at sætte foden foran den anden for at gå. Det der dermed en
logisk konsekvens heraf, at vi foran computeren mister kropsbevidstheden, da vi som mennesker
hurtigt tilvænner os nye situationer eller miljøer og derfor har lettere ved at fokusere på vores
formål med at bruge computeren.
Det er derfor vigtigt at stille spørgsmålet, om det overhovedet giver mening, at have en
vedvarende somaæstetisk oplevelse, når man eksempelvis sidder foran den personlige computer.
Somaæstetikken opfattes lige så forstyrrende for simple interaktioner og hindre os i at udføre dem,
som det ville være, hvis vi bevidst skulle tænke på at ånde ind og ud for at overleve. Dermed ville
store dele af computerbrugens effektivitet på længere sigt gå tabt. Vi kunne for eksempel ikke
udføre en simpel Photoshop-opgave, hvis vi bliver konfronteret med en ny måde at styre musen på
for hver gang, vi starter computeren. Lignende brugen af SomaMouse ville kropsbevidsthedens
måske øges, dog ville der ikke være nok tid til tilvænning for at kunne lære at bruge mere
avancerede programmer.
Der er altså en mening med muscle memory og dermed at blive ubevidst om kroppen, når
man sidder foran computeren og at en vedvarende somaæstetisk oplevelse kan have en negativ
effekt på tilværelsen set fra denne synsvinkel.

!33

Arne Knutinge-Kaas, 201308537
Thomas Pedersen, 201309350

Digital Design, BA-projekt
Aarhus Universitet

Samtidigt oplevede vi i testen af ConsciousLogin, vis brug kun befandt sig i starten af
interaktionen, kunne vedvare kropsbevidstheden på en mindre forstyrrende måde. Det var gennem
dybe vejrtrækninger forinden den intentionelle interaktion med computeren, som kunne gøre os
opmærksomme på spændtheder, løsne dem og derved give en mere afslappende efterfølgende
interaktion. Vi oplevede altså, at en midlertidig somaæstetisk fokus havde en større effekt end en
vedvarende. Det er her, somaæstetikken kan give en værdifuld tilføjelse til brugen af computeren.

9.1 Mekanisk connoisseur
I analysen af ConsciousLogin brugte vi begrebet mekanisk connoisseur til at beskrive den måde,
som ConsciousLogin hjalp os til at være kropsbevidst. Det er en mulighed at bruge teknologi, i
vores tilfælde computeren, som en personlig somatisk connoisseur til at gøre mennesket
opmærksom på den vanedannelse, der ubevidst foregår i interaktionen med computeren. Det skal
tilføjes, at vi ikke mener, at den mekaniske connoisseur kan eksistere som den eneste somaæstetiske
vejleder, da vejledning inden for det somaæstetiske praksisfelt ikke kun er mundtligt og sprogligt,
men også kropsligt. Derfor har den mekaniske connoisseur kun potentiale til, at indgå som en ikke
alene fyldestgørende del af vejledningen. På denne indskrænkede måde kan somaæestetik gennem
design bruges til gøre brugen af computeren til en mere kropsbevidst interaktion uden at forstyrre
den egentlige interaktion.
I analysen af SomaMouse og ConsciousLogin kom vi frem til overvejende spørgsmål om,
det var brugeren, designet eller designeren, der i sidste ende dannede udgangspunkt for en
somaæstetisk oplevelse. Grundet vores erfaringer som designere af de to somaæstetiske design og
samtidig som bruger af dem, vil vi forholde os til denne problematik.
I bund og grund kan enhver interaktion i verden opleves ud fra en somaæstetisk
tilgangsmåde, fx hvis man er en erfaren udøver af en somatisk praksis og dermed har evnen til at
opleve sin krop bevidst uanset situationen vha. denne praksis. Dette betyder dog ikke, at det er
unødvendigt, at designe med somaæstetikken som metode. Et design, der i sig selv, fx i form af en
mekanisk somatisk connoisseur, tilbyder en somaæstetisk interaktion, gør det potentielt lettere at
sætte brugeren i en kropsbevidst tilstand. Tager vi os selv som eksempel, så havde vi lettere ved at
være kropsbevidste ved brugen af prototyperne i stedet for at sidde foran computeren uden en
somaæstetisk applikation. Sammenfattende er det altså brugeren, der i sidste ende har størst
påvirkning på at føle sig kropsbevidst i verden.
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Selve designet besidder dog alligevel en vigtig parameter i interaktion, da den gennem sin
udformning kan lede brugeren til en somaæstetisk oplevelse. Dermed har designeren et ansvar, da
det er hans personlige epistemologisk forståelse af designsituationen, der påvirker udviklingen af
designet og potentialet af en somaæstetisk oplevelse.
Fællesnævneren og fundamentet for både brugeren, designeren og designet er den
pragmatiske tilgang til somaæstetikken. Uden en praktisk forståelse af teorien er det svært at opleve
eller designe til somaæstetikken.

10.0 Vurdering af opgavens metode
Vi vil nu vurdere vores overordnede tilgang i opgaven og dermed vores svar på
problemformuleringen. Vi vil udpensle nogle af de væsentlige aspekter, som er faldgruber for
opgavens forståelse, som er vigtige at tage højde for, for at forstå opgavens besvarelser på
problemformuleringen i det rette lys.
Meningen med brugen af somaæstetikken i projektet var ikke at forbedre den forhenværende
situation med computeren, men i stedet at udforske, hvad somaæstetikken har at tilbyde i forhold til
situationen. Det har vist sig, at den somaæstetiske tilgang har været brugbar i forhold til at vurdere
kropsbevidsthedens indvirkning på situationen med computeren. Dermed er vores design også kun
eksempler på en mulig og ikke endelig måde at bruge somaæstetikken i eksplorativt design.
Et andet aspekt af vurderingen af opgavens konklusioner kan også findes i vores brug af
Feldenkrais. Vores brug af Feldenkrais har været brugbar ift. at få en idé om somaæstetik i praksis,
men problemet har været, at vi ikke er kommet i dybden med selve praksissen på grund af mangel
på tid. Feldenkrais-metoden kræver, at man har udøvet den i længere tid for at forstå de
grundlæggende principper i metoden og dermed også forholdet til somaæstetikken, som vi fx ser i
Höök et al’s brug af Feldenkrais i deres forskning (Höök et al).
Som tidligere nævnt brugte vi en kreativ brugerundersøgelse inspireret af cultural probes
som inspirations- og videnskilde til at få indsigt i vores designkontekst. Den har hjulpet os med at
inspirere vores udforskning, men blev anvendt som empiri ift. smertefremkaldende interaktioner
foran computeren. Det kan derfor reelt set ikke antages fuldt ud for at være en brugerundersøgelse,
men nærmere en empirisk inspirationskilde-hybrid. Dette fører til nogle komplikationer i forhold til
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at vurdere vores resultater i forhold til et videre udforskende designforløb, hvilket vi kommer ind på
i næste afsnit om fremtidigt arbejde.
(herfra og ned opdeles vurderingen)
Samtidigt har den autobiographical design-tilgang gjort, at brugeren ikke har været et
nødvendigt perspektiv i vores udforskning. Det har gjort, at vi ikke skulle inddrage brugere i
udforskningen, hvilket gav os mulighed for at opdage flere små som store somaæstetiske nuancer i
vores to design. Dog giver den autobiografiske designtilgang ikke rum og nødvendig empiri til at
kunne forholde sig kritisk til fx brugeroplevelsen, da vi ikke har nogen konkrete brugeroplevelser,
men kun egne erfaringer.
Selvom vi nu har beskrevet, hvilke aspekter, der kunne gøres anderledes eller tilføjes for at
opnå en mere udslagsgivende undersøgelse, vil vi dog tydeliggøre, at practice-based design
research-metoden er en passende metode, når man udforsker somaæstetikken gennem design.
Somaæstetikken er pragmatisk, derfor er det ikke nok kun at læse om den, men man skal tilgå den
med en decideret somatisk praksis for at få en dybere forståelse somaæstetikken. På samme måde
forholder practice-based design research sig til en designkontekst. Den kræver, at man som designer
gennem praksis får forståelse for konteksten. Uden den udforskende praktiske tilgang til projektet
og designkonteksten ville det ikke have været muligt for os at tilegne os de indsigter, som fremgår i
opgaven.
Sammenfattende vil vi sige, at projektet ikke bidrager til en kumulativ vidensdannelse, men
skal alligevel ses som et inspirerende udgangspunkt for videre undersøgelse af, hvordan
somaæstetikken kan indgå i design-feltet.

10.1 Fremtidigt arbejde
I det videre arbejde med vores udforskning ville det være interessant, at lade prototyperne blive
testet af en brugergruppe. Dette vil kunne givet et nyt syn på vores design og dermed de
konklusioner, vi hidtil er kommet frem til. Derudover ville en mere grundlæggende
brugerundersøgelse af interaktionen i den eksisterende hverdagssituation ved computeren føre til
flere relevante aspekter i forhold til somaæstetikken, vi hidtil kan have overset.
Det ville her være oplagt at teste de to design med en brugergruppe for at se, hvordan deres
oplevelse kan sammenlignes med det, vi kom frem til i løbet af testfasen. Et sådant videre arbejde
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kunne gøre det muligt at se vores projekt i et bredere perspektiv og forholde os til mere generelle
kriterier ift. somaæstetik og brugeroplevelse.
Vores resultater siger fx, at det ved brug af SomaMouse er forstyrrende, at være fokuseret på
sin kropsbevidsthed samtidigt med, at man udfører en simpel handling med computeren. En
brugerundersøgelse med kropsengagerede brugere vil kunne give et mere omfattende og nuanceret
perspektiv, end dette projekt har synliggjort, på hvad SomaMouse mangler for at kunne bruges
uforstyrrende. I en sammenligning af begge resultater vil det først der være muligt at fremskrive,
hvad vores resultater kan bruges til.

11.0 Konklusion
I denne opgave udforskede vi hverdagssituationen ved den personlige computer med en
somaæstetisk tilgang, for at udfordre kropsbevidsthed gennem design. Til denne hverdagssituation
designede vi to prototyper, SomaMouse og ConsciousLogin.
Udforskningen af vores to design gennem somaæstetikken krævede både en teoretisk
rammesætning af filosofien og en somaæstetisk praksis, som i vores tilfælde er Feldenkrais.
Feldenkrais skabte rammen for den pragmatiske forståelse af somæstetikken, som var nødvendig for
at analysere henholdsvis SomaMouse og ConsciousLogin ud fra somaæstetikken.
SomaMouse skaber dynamik og variation i kroppen i den igangværende brug af computeren,
hvorimod ConsciousLogin i stedet skaber en forebyggende kropsforståelse inden den egentlige
interaktion.
Vi konkluderede ud fra analysen af SomaMouse, at den somaæstetiske oplevelse
umiddelbart kun eksisterer i den indledende interaktion. Grundet tilvænning blev den nye
interaktionsform med vippebrættet omdannet til en vane. Den somaæstetiske oplevelse forsvandt
idet, vi stoppede med at udforske og i stedet havde tillært os den nye måde at interagere med
computeren på. Efter tilvænningen er oplevelsen af interaktionen derfor ikke somaæstetisk og
lignede den situation, der var tilstede før implementeringen af SomaMouse.
Dog besidder selve designet somaæstetiske intentioner, som fortløbende skaber variation og
dynamik i interaktionen, trods den manglende kropsbevidsthed.
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Vi konkluderede ud fra analysen af ConsciousLogin, at den somaæstetiske oplevelse kan
være forebyggende for kropsposituren i en efterfølgende interaktion med computeren. Her kan
prototypen betegnes som en mekanisk connoisseur, der formidler et kropsbevidst udgangspunkt for
interaktionen med computeren. Dog forsvandt kropsbevidstheden efter et tidsrum på omkring 15
minutter, hvor vi igen faldt tilbage på de vaner, vi førhen havde i interaktionen.
Derfor foreslår vi til videre udvikling af prototypen, at den mekaniske connoisseur i
regelmæssige intervaller skal opretholde og minde pågældende bruger om sin krops tilstedeværelse
og hjælpe med at bevidstgøre ham om sine eksisterende vaner.
Det var altså grundet dårlige og ubevidste vaner, at vi oplevede smerte foran computeren.
Selvom vi som bruger selv har muligheden for at rette op disse vaner gennem udøvelsen af en
somatisk praksis, kan designet som mekanisk somatisk connoisseur øge potentialet for at
interaktionen bliver mere kropsbevidst.

De valgte metoder for udforskningsprocessen af somaæstetikken, designkonteksten og prototyperne
var centreret omkring en autobiografisk tilgang til design.
Dette tillod, at vi dybdegående kunne forholde os til somaæstetiske aspekter i prototyperne,
men samtidigt at det har begrænset os ift. fx at kunne forholde os kritisk til brugeroplevelsen, idet vi
ikke har inddraget brugere i testen af vores to design. Opgaven kan dog danne udgangspunkt for
videre udforskning af både somaæstetikken i design og specifikt somaæstetikken i kombination
med et hverdagsinterface.
Der kan altså ud fra vores arbejde med somaæstetikken konkluderes, at somaæstetikken
spiller en vigtig rolle i designudvikling, da den skaber forståelse for kroppen, som den levende og
følende, og ikke blot som et objekt, der er genstand for interaktion med teknologi.
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Figur 2:

- Billeder taget af Thomas Pedersen og Arne Knutinge-Kaas.
Figur 3:

- Billeder taget af Thomas Pedersen og Arne Knutinge-Kaas.
Figur 4:

- Billeder taget fra den kreative brugerundersøgelse.
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13.0 Bilag
Bilag 1:

Information om Johannes Weinhard:
Musikrop c/o Johannes Weinhard, cvr.: 32123902
e-mail: musikrop@gmail.com
Tlf.: 61465500

Bilag 2:
Video af SomaMouse prototypen: http://bit.ly/1RdMJA1

Bilag 3:
Video af ConsciousLogin prototypen: http://bit.ly/1NfF4gF

Bilag 4:
Link til download af ConsciousLogin prototypen: http://bit.ly/1QCWMgl
For at kunne åbne sketchen skal den nyeste version af Processing (https://processing.org/
download/) være installeret. Sketchen er blevet optimeret til en 13” MacBook.
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