Rapport fra Interaction Design and Children Conference 2013
på The New School, New York

Så blev det tid til årets konference om børn og
interaktion med teknologi. Konferencen fandt
sted på universitetet New School, midt på
Manhattan. Konferencen blev afholdt af
universitetet der samarbejdede med folkene
bag Elmo og cookie Monster, nemlig Sesame
Street Workshop.
Der er tradition for at der afholdes workshops
og doctoral consortium inden konference-start.
Jeg havde meldt mig på en workshop der
foregik i Queens på New York Hall of Science –
det amerikanske svar på et eksperimentarium.
Det var en meget inspirerende workshop med
god intro fra folkene bag Sesame Street, der
guidede gennem metoder til at anvende
narrativer i design-processen. Ved hjælp af de
nye værktøjer kunne vi nu bearbejde en
eksisterende installation i udstillingen, så den
blev mere relevant og med en underliggende
fortælling, der gjorde installationen mere
engagerende. Vi arbejdede på en installation,
der viste at lys består af mange farver og at
man kan kaste forskellige farver skygge. Der

Figur 1: Mock-up fra workshop

var ingen der gik hen til installationen i sin eksisterende form, da den ikke understøttede
spændende aktiviteter. Derfor valgte vi at lave en installation, hvor man skulle bruge sin
skygge til at interagere med små animerede dyr i forskellige farver. Første mock-up ses på
figur 1.
Konferencen startede med en keynote fra MIT,
David Sengeh, som har taget sine erfaringer om
at skabe ting og bruge teknologi fra forskningen
på MIT med sig til Sierra Leone. Her har han
sammen med andre, startet et innovationsprogram (www.gmin.org) for unge, så de kan få
hjælp til at tænke i løsninger og skabe en fremtid
hvor der skabes nyt.
David Sengeh havde taget tre unge fra Sierra
Leone med sig, og de præsenterede imponerende
ting de havde bygget med ganske få ressourcer.
På billedet ses en dreng, som havde formået at
bygge en fjernstyret helikopter med ting fra
lossepladsen.
Dette indslag handlede meget om den bevægelse

Figur 2: Keynote David Sengeh med unge fra Sierra

der hersker i communitiet, som handler om at
give børn og unge redskaber til selv at skabe og
arbejde med teknologi, noget der kaldes ”makers
culture”.
Der var mange inspirerende måder hvorpå
teknologi til børn bliver gjort tilgængelig. Een
retning handlede om at gøre børn i stand til at
bygge ting med teknologi, blandt andet gennem
forskellige kits, såsom Lily Pad, Rasperry Pi,

Figur 3: LilyPad til interaktive tekstiler
Figur 4: LilyPad i tøjdyr

LittleBits, PhotoSnap mfl.. Det er alle printplader med sensorer, der er klar til at registrere
inputs og styrer outputs, så børn hurtigt kan bygge interaktive ting. Lily Pad kan man
bruge sammen med stof og andre bløde materialer, så man f.eks. kan få en bamse til at
gøre ting eller lave noget tøj interaktivt (se figur 3+4).
For at styre de interaktive projekter, skal der
også kodes og dette er også blevet bearbejdet
og præsenteret på en måde, så man kan
præsentere det allerede i 5-års alderen, gennem
f.eks. Scratch Jr (Figur 5). Ved hjælp af
forskellige blokke formet som puslespilsbrikker,
kan man kode forskellige aktiviteter og
animationer. På udstillingen af demoer var der
også en fysisk fremstilling til at understøtte
forståelsen af kodning. Det var fysiske
byggeklodser, der kunne sættes sammen vha.
magneter og tilsammen beskrive nogle regler,
der animerede en ugle på hjul der kunne køre
rundt og blinke mm. (Figur 7).
En anden spændende ting blandt de mange
demoer var en bog, der var knyttet sammen
med en IPad. Ved at bladre i den fysiske bog,
bladrer man også på iPad’en. På den måde kan
den samme bog få tilført animationer og lyde eller
ændre indhold og spille sammen fra det fysiske til
det digitale. (Se figur 6)

Figur 5: Scratch Jr -kodning for børn

Figur 6: Bog og IPad koblet sammen

Figur 7: Fysiske kode-klodser
Vores artikel blev præsenteret den sidste dag i et spor om forskningsmetoder og vi blev
rigtig godt modtaget. Som nævnt i nyhedsbrevet, så handler artiklen om at arbejde i
krydsfeltet mellem teknologi, social praksis og fysiske rum,med mulighed for at påvirke og
forme alle tre dele dele undervejs i processen.

Slutteligt vil jeg anbefale en paneldebat der er tilgængelig på nettet om Seymour Papert
(http://idc2013.org/seymour-papert-panel/), en pioner inden for interaktionsdesign og
børn. Her giver 5 af de erfarne indenfor feltet en præsentation af Seymour Papert og det vi
kan bruge hans tanker til.

IDC konferencen vil næste gang afholdes i Danmark i samarbejde mellem Aarhus
Universitet, Lego, SDU, Intel og AAU.
Derfor gik Tina Holm og Ole Iversen på scenen for at give en teaser for IDC 2014. Så hvis
det har vækket interessen, så følg med på www.idc2014.org og vi ses næste år!

