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Der	  er	  ingen	  tvivl	  om	  at	  taktil	  sansning,	  altså	  det	  at	  opleve	  gennem	  følesansen,	  
spiller	  en	  stor	  rolle	  i	  tekstildesignerens	  faglige	  virke.	  Man	  hører	  også	  ofte,	  at	  lige	  
netop	  den	  form	  for	  erfaring	  er	  ordløs	  eller	  vanskelig	  at	  reflektere	  bevidst	  over.	  
På	  Designskolen	  Kolding	  er	  udforskningen	  af	  taktil	  sansning	  og	  den	  bevidste,	  
verbale	  refleksion	  implementeret	  i	  flere	  forskningsprojekter.	  Denne	  artikel	  
kommer	  med	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  en	  metodisk	  tilgang,	  der	  er	  udviklet	  i	  ét	  
forskningsprojekt,	  har	  inspireret	  metoden	  i	  et	  andet	  projekt	  på	  DK.	  
	  
FORSKNING	  I	  TEKSTILDESIGN	  
Forskning	  i	  tekstildesign	  har	  mange	  former.	  I	  Danmark	  er	  det	  et	  forholdsvist	  nyt	  
forskningsfelt	  på	  designskolerne,	  der	  bidrager	  med	  at	  beskrive	  og	  udvikle	  de	  
interesser	  og	  kernekompetencer,	  der	  ligger	  i	  professionen.	  	  
	  
I	  dag	  er	  tekstildesignerens	  arbejdsområde	  bredt,	  idet	  hun	  ikke	  blot	  designer	  
tekstilernes	  konstruktion,	  dekoration	  og	  overflader	  men	  også	  i	  høj	  grad	  designer	  
til	  en	  specifik	  kontekst.	  I	  den	  kreative	  proces	  kan	  hun	  tillade	  sig	  at	  forfølge	  sin	  
intuition,	  og	  bevidst	  eller	  ubevidst	  reflektere	  over	  de	  beslutninger	  hun	  tager.	  I	  
det	  daglige	  virke	  har	  hun	  brug	  for	  at	  kunne	  kommunikere	  sine	  valg	  på	  mange	  
niveauer	  og	  med	  mange	  forskellige	  mennesker	  –	  tværfagligt	  i	  en	  industriel	  
produktion,	  med	  forskellige	  brugergrupper	  i	  sin	  research,	  i	  salgssituationer	  etc.	  
	  
ET	  DIALOGVÆRKTØJ	  
Anne	  Louise	  Bang	  har	  i	  sit	  PhD-‐projekt	  blandt	  andet	  arbejdet	  med	  
metodeudvikling,	  der	  retter	  sig	  mod,	  hvordan	  man	  som	  tekstildesigner	  kan	  
inddrage	  andre	  i	  designprocessen.	  Med	  afhandlingens	  emne	  om	  emotionel	  værdi	  
ved	  anvendte	  tekstiler	  var	  det	  relevant	  at	  inddrage	  slutbrugere,	  da	  den	  
emotionelle	  oplevelse	  af	  objekter	  naturligt	  ligger	  i	  brugssituationen	  og	  dermed	  
udenfor	  designerens	  normale	  designproces.	  Projektet	  kom	  vidt	  omkring	  men	  tog	  
sit	  udgangspunkt	  i	  netop	  dialogen	  om	  den	  taktile	  oplevelse.	  
	  
Én	  af	  metoderne	  til	  bevidst	  refleksion	  over	  taktil	  sansning	  byggede	  videre	  på	  
interviewteknikken	  Repertory	  Grid	  (RG)	  fra	  psykologi.	  Helt	  generelt	  anvendes	  
RG	  i	  dag	  indenfor	  mange	  forskellige	  fag.	  Indenfor	  den	  (i	  2006)	  eksisterende	  
tekstildesignforskning	  var	  der	  nogle	  eksempler	  på,	  at	  RG	  havde	  været	  brugt	  til	  
netop	  at	  sætte	  ord	  på	  visuelle	  og	  taktile	  undersøgelser	  af	  tekstiler.	  Kort	  fortalt	  er	  
metoden	  baseret	  på,	  at	  man	  taler	  om	  ’udvalgte	  elementer’.	  I	  psykoterapi	  er	  
elementerne	  typisk	  den	  personkreds,	  der	  er	  omkring	  klienten.	  Indenfor	  design	  
kan	  det	  for	  eksempel	  være	  et	  udvalg	  af	  materialer,	  objekter	  eller	  andre	  ting,	  der	  
findes	  relevante	  i	  forhold	  til	  formålet	  med	  dialogen.	  Selve	  måden	  at	  tale	  på	  er	  
også	  struktureret	  på	  en	  særlig	  måde.	  Her	  har	  især	  brugen	  af	  triader	  –	  	  det	  at	  
vælge	  tre	  elementer	  og	  derpå	  spørge	  ”Hvordan	  minder	  to	  af	  disse	  elementer	  om	  
hinanden	  i	  mordsætning	  til	  det	  tredje	  element?”	  vist	  sig	  anvendelig,	  når	  fokus	  er	  
på	  at	  sprogliggøre	  oplevelser	  som	  kommer	  gennem	  forskellige	  former	  for	  
sansning.	  	  
	  



I	  Awareness-‐projektet	  –	  der	  er	  knyttet	  til	  forskningsprojektet	  Local	  Wisdom	  –	  har	  
Vibeke	  Riisberg	  sammen	  med	  interaktions-‐	  og	  modedesigner	  Alina	  Moat	  og	  
modestuderende	  Laura	  Locher	  arbejdet	  videre	  med	  Repertory	  Grid-‐teknikken	  
som	  dialogværktøj	  i	  forhold	  til	  taktil	  sansning.	  
	  
LOCAL	  WISDOM	  
Local	  Wisdom	  er	  et	  internationalt	  forsknings-‐	  og	  undervisningsprojekt	  med	  
deltagelse	  af	  forskere,	  lærere	  og	  studerende	  fra	  syv	  designskoler.	  Projektet	  
undersøger	  relationer	  mellem	  mennesker,	  tøj	  og	  brugspraksis	  med	  henblik	  på	  at	  
udvikle	  nye	  og	  mere	  bæredygtige	  former	  for	  modeforbrug.	  Local	  Wisdom	  er	  
startet	  af	  Dr	  Kate	  Fletcher	  fra	  London	  College	  of	  Fashion.	  Siden	  2009	  har	  hun	  
indsamlet	  historier	  fra	  flere	  hundrede	  mennesker	  om,	  hvordan	  de	  bruger,	  
vedligeholder,	  reparerer,	  tilpasser	  og	  bytter	  tøj	  mm.	  Mange	  historier	  handler	  
også	  om	  emotionel	  tilknytning	  til	  bestemte	  beklædningsdele	  og	  om	  at	  skabe	  sin	  
egen	  stil,	  der	  ikke	  er	  en	  del	  af	  modens	  hastigt	  skiftende	  rytme.	  Disse	  forskellige	  
aspekter	  af	  brugspraksis	  betegner	  Kate	  Fletcher	  ’craft	  of	  use’	  -‐	  et	  begreb,	  der	  
omfatter	  både	  materielle	  og	  immaterielle	  kompetencer	  hos	  brugerne.	  	  
	  
Tekstiler	  var	  tidligere	  et	  sparsomt	  og	  værdifuldt	  materiale,	  derfor	  var	  reparation	  
af	  tøj	  en	  naturlig	  del	  af	  dagligdagen.	  I	  dag	  er	  tekstil-‐	  og	  tøjproduktion	  en	  af	  
verdens	  mest	  ressourcekrævende	  industrier,	  bl.a.	  fordi	  forbrugsmønstrene	  har	  
ændret	  sig	  og	  tøj	  kasseres	  i	  stadig	  stigende	  tempo.	  En	  af	  udfordringerne	  ved	  at	  
omsætte	  indsigter	  fra	  Local	  Wisdom	  historierne	  til	  design	  af	  tekstiler	  og	  tøj,	  der	  
fx	  kan	  repareres	  eller	  forandres	  er,	  at	  mange	  brugere	  ikke	  længere	  besidder	  
håndværksmæssige	  færdigheder.	  En	  anden	  ligger	  i	  den	  manglende	  bevidsthed	  
omkring,	  hvordan	  vi	  selv	  på	  mange	  planer	  kan	  medvirke	  til	  at	  skabe	  en	  mere	  
bæredygtig	  fremtid.	  
	  
AWARENESS-‐PROJEKTET	  
I	  Awareness	  projektet	  undersøger	  vi	  måder,	  der	  kan	  øge	  brugernes	  oplevelse	  af	  
taktilitet	  og	  tøj	  med	  henblik	  på	  efterfølgende	  dialog	  omkring	  forbrugsmønstre	  og	  
alternativer	  til	  modens	  system.	  De	  indsigter	  vi	  får	  anvendes	  bl.a.	  i	  
undervisningen	  af	  mode-‐	  og	  tekstilstuderende.	  
	  
Udgangspunktet	  for	  det	  første	  eksperiment	  var	  en	  diskussion	  om,	  hvordan	  
visuelle	  oplevelser	  dominerer	  vores	  kultur,	  mens	  den	  taktile	  sansning	  ofte	  ikke	  
er	  verbaliseret	  og	  således	  forbliver	  tavs.	  Vi	  besluttede	  derfor	  at	  afprøve	  en	  
variant	  af	  Repertory	  Grid-‐teknikken	  til	  at	  give	  en	  gruppe	  unge	  brugere	  en	  
usædvanlig	  oplevelse	  af	  tekstiler.	  Formålet	  var	  at	  øge	  bevidstheden	  om	  taktil	  
sansning	  som	  en	  vigtig	  del	  af	  tøjoplevelser,	  og	  at	  få	  indsigt	  i	  deltagernes	  evne	  til	  
at	  	  artikulere	  taktile	  erfaringer	  med	  egne	  ord.	  Ved	  at	  invitere	  en	  gruppe	  
gymnasieelever	  gjorde	  vi	  et	  bevidst	  valg	  i	  forhold	  til	  aldersgruppe,	  men	  fik	  
samtidig	  også	  et	  bestemt	  udsnit	  af	  unge	  under	  uddannelse.	  Denne	  gruppe	  
tilhører	  en	  forholdsvis	  privilegeret	  gruppe,	  som	  alle	  er	  vant	  til	  at	  artikulere	  sig	  
gennem	  sproget.	  Der	  er	  da	  heller	  ikke	  tale	  om	  nogen	  form	  for	  kvantitativ	  
undersøgelse,	  men	  udelukkende	  et	  kvalitativt	  pilotprojekt	  til	  afprøvning	  af	  
Repertory	  Grid	  som	  dialogværktøj	  med	  denne	  gruppe	  brugere.	  	  
	  
DIALOG	  IGENNEM	  TAKTIL	  SANSNING	  



Til	  Repertory	  Grid-‐øvelsen	  valgte	  vi	  femten	  forskellige	  materialer	  (tretten	  
tekstiler,	  en	  papiragtig	  non-‐woven	  og	  en	  skumgummi).	  Der	  blev	  lavet	  to	  sæt	  ens	  
prøver,	  som	  blev	  inddelt	  i	  fem	  grupper	  med	  tre	  i	  hver.	  Udvælgelseskriteriet	  for	  
de	  femten	  prøver	  var,	  at	  de	  skulle	  repræsentere	  forskellige	  aspekter	  af	  taktilitet.	  
Hver	  gruppe	  skulle	  tillige	  indeholde	  to	  prøver,	  som	  havde	  ligheder,	  og	  en	  der	  
skilte	  sig	  ud	  som	  forskellig.	  En	  bred	  vifte	  af	  fibre,	  fiberkombinationer	  og	  tekstile	  
teknikker	  i	  væv	  og	  strik	  var	  repræsenteret.	  Hele	  forløbet	  blev	  dokumenteret	  på	  
video.	  
	  
Vi	  havde	  tre	  grupper	  á	  to	  personer,	  der	  på	  skift	  udførte	  øvelsen.	  Pga.	  af	  tidsnød	  –	  
vi	  havde	  halvanden	  time	  –	  kom	  kun	  den	  første	  gruppe	  igennem	  alle	  femten	  
prøver,	  den	  anden	  gruppe	  tolv	  og	  den	  tredje	  ni.	  Før	  øvelsen	  fik	  deltagerne	  bind	  
for	  øjnene,	  så	  fokus	  på	  den	  taktile	  oplevelse	  var	  maximal.	  Deltagerene	  fik	  
udleveret	  en	  prøve	  ad	  gangen	  og	  ca.	  30	  sekunder	  til	  at	  føle	  på	  hver	  af	  dem.	  De	  
blev	  derefter	  på	  skift	  bedt	  om	  at	  fortælle,	  hvilke	  to	  prøver	  de	  fandt	  mest	  lig	  
hinanden,	  og	  hvilken	  en	  der	  skilte	  sig	  ud.	  De	  blev	  også	  bedt	  om	  at	  begrunde,	  
hvorfor	  de	  syntes,	  at	  der	  var	  ligheder	  og	  forskelle.	  Deltagerne	  var	  ikke	  altid	  
enige,	  men	  havde	  hver	  især	  gode	  begrundelser	  for	  deres	  forskellige	  opfattelser.	  
Fx	  mente	  deltager	  A	  at	  prøve	  1	  og	  3	  havde	  flest	  ligheder,	  fordi	  de	  begge	  var	  
tykke,	  mens	  prøve	  2	  var	  meget	  tynd.	  Deltager	  B	  derimod	  fandt,	  at	  prøve	  1	  og	  2	  
havde	  flest	  ligheder,	  fordi	  de	  var	  glatte,	  mens	  prøve	  tre	  var	  ru.	  	  Begge	  udsagn	  er	  
lige	  gyldige,	  men	  viser	  samtidig	  hvordan	  en	  sansemæssig	  oplevelse	  af	  taktilitet	  
kan	  udlægges	  forskelligt.	  
	  
1.	  Viscosejersey	  for-‐	  og	  bagside	  2.	  Tynd	  silkejapon	  3.	  Groft	  uldmøbelstof	  

	   	   	  
	  

	  



Nogle	  deltagere	  var	  ekstremt	  undersøgende	  og	  manipulerede	  stoffet	  gennem	  
hænderne	  på	  mange	  forskellige	  måder	  –	  en	  tog	  på	  et	  tidspunkt	  læber	  og	  ansigt	  i	  
brug.	  De	  sproglige	  udsagn	  var	  hos	  hende	  også	  meget	  fyldige	  og	  til	  tider	  stærkt	  
billedskabende,	  der	  var	  ingen	  tvivl	  om	  at	  disse	  taktile	  oplevelser	  gav	  anledning	  
til	  nydelse.	  
	  
Først	  efter	  øvelsen	  fik	  deltagerne	  tekstilerne	  at	  se,	  hvilket	  skabte	  stor	  forundring.	  
Flere	  af	  prøverne,	  som	  de	  havde	  fundet	  meget	  attraktive	  i	  øvelsen	  levede	  ikke	  op	  
til	  forventningerne	  ved	  synet	  af	  dem.	  Det	  resulterede	  i	  frugtbare	  samtaler	  
omkring	  sanseerfaringer	  og	  synets	  dominans.	  	  
	  
Anvendelsen	  af	  Repertory	  Grid	  viste	  sig	  i	  høj	  grad	  brugbar	  som	  ramme	  for	  
oplevelser	  af	  taktilitet	  på	  overraskende	  og	  nye	  måder	  for	  deltagerne.	  Det	  blev	  
også	  bekræftet	  at	  metoden	  tilbyder	  en	  vej	  til	  sprogliggørelse	  af	  oplevelser	  med	  
tekstiler.	  
	  
	  
RELEVANS	  FOR	  PROFESSIONEN	  
Tekstildesign	  står,	  som	  de	  øvrige	  designdiscipliner,	  overfor	  alvorlige	  
problemstillinger	  omkring	  udvikling	  af	  mere	  bæredygtige	  produkter	  og/eller	  
services.	  De	  nye	  digitale	  teknologier	  og	  Do	  It	  Yourself	  (DIY)	  communities	  
udfordrer	  traditionelle	  designmetoder.	  På	  Designskolen	  Kolding	  søger	  vi	  at	  lade	  
de	  klassiske	  håndværksdyder	  gå	  hånd	  i	  hånd	  med	  nye	  designmetoder	  som	  
brugerinddragelse	  og	  co-‐design	  på	  mange	  forskellige	  planer	  gennem	  
undervisningen.	  Derved	  bevares	  håndværkstraditioner	  samtidig	  med	  at	  de	  
studerende	  rustes	  til	  det	  arbejdsliv,	  de	  bliver	  en	  del	  af.	  
	  
I	  denne	  artikel	  har	  vi	  forsøgt	  at	  vise	  hvordan	  bedømmelsen	  af	  kvalitet	  er	  
kontekstafhængig	  og	  personlig.	  Samtidig	  er	  netop	  oplevelsen	  af	  tekstil	  og	  
bedømmelsen	  af	  kvalitet	  tæt	  forbundet	  med	  den	  måde	  tekstilet	  ser	  ud	  og	  føles	  
på.	  Vores	  argument	  i	  denne	  artikel	  er,	  at	  en	  reflekteret	  bevidsthed	  om	  tekstile	  
virkemidler	  giver	  tekstildesigneren	  mulighed	  for	  at	  kunne	  træffe	  kvalificerede	  
valg	  og	  argumentere	  for	  disse.	  For	  designeren	  bliver	  den	  sproglige	  refleksion,	  
bevidstheden	  om	  proces,	  og	  en	  reflekteret	  intuition	  nødvendig,	  når	  hun	  skal	  
formidle	  sit	  arbejde	  –	  både	  tværfagligt	  og	  i	  brugerstudier.	  	  
	  
Med	  vores	  studier	  kan	  vi	  pege	  på	  metoder,	  der	  tilbyder	  en	  bevidst	  refleksion	  og	  
sprogliggørelse	  af	  områder	  indenfor	  tekstildesign,	  der	  ellers	  ofte	  anses	  for	  at	  
høre	  til	  fagets	  ’tavse	  viden’.	  Igennem	  disse	  metoder	  kan	  tekstildesigneren	  både	  få	  
en	  mere	  bevidst	  refleksion	  i	  sin	  designproces	  og	  ved	  brugerinvolvering	  få	  adgang	  
til	  en	  dialog	  med	  forskellige	  brugergrupper	  om	  disses	  viden	  og	  kompetencer.	  	  
	  
LINKS	  
På	  siden	  www.localwisdom.info	  findes	  yderligere	  oplysninger	  om	  Local	  Wisdom.	  
På	  Designskolen	  Koldings	  hjemmeside	  www.dskd.dk	  under	  indgangen	  
”Uddannelse	  &	  Forskning”	  findes	  der	  info	  om	  andre	  forskningsprojekter.	  På	  
forsiden	  kan	  man	  i	  venstre	  side	  vælge	  menupunktet	  ”Publikationer”,	  hvorfra	  alle	  
skolens	  egen	  udgivelser	  kan	  downloades.	  Alle	  forskere	  tilknyttet	  Designskolen	  



Kolding	  har	  en	  profil	  på	  www.re-‐ad.dk,	  hvor	  der	  findes	  information	  om	  
forskningspublikationer,	  aktiviteter	  og	  projekter.	  
	  


