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Beskriv jeres nyligt erhvervede erfaringer med DIMS-sketching. 
 
Husk at lægge vægt på konkrete eksempler fra jeres egen proces, der kan anvendes til at 
karakterisere DIMS-sketchingens potentiale for at udtrykke og udforske den brugeroplevelse, I 
har tilstræbt. 
 
Med henblik på senere at kunne sammenligne forskellige former for sketching og deres 
respektive kvaliteter, skal I vurdere styrker og svagheder ved DIMS-sketchings kvaliteter; 
herunder følgende: 
 

1 At kunne generere, fastholde og stimulere til videreudviklingen af en given ide om en 
tilstræbt brugeroplevelse. Herunder den hurtighed og lethed, hvormed der kan 
frembringes en mangfoldighed af sketches. 

2 At kunne balancere åbenhed og mangetydighed med konkretisering og detaljerigdom i 
sketchingen af en tilstræbt brugeroplevelse. Herunder at kunne balancere mellem 
detalje og helhed i udforskningen af en tilstræbt brugeroplevelse. 

3 At kunne adressere dynamikken i samspillet mellem den tilstræbte brugeroplevelse og 
de fysiske og sociale omgivelser, denne oplevelse er tænkt sig at udspille sig i. 

4 At kunne bibringe empati for brugeren 
5 At adressere kropslig erfaring og direkte sansebarhed i den brugeroplevelse, der 

sketches. 
 
Hvis I har andre pointer så medtag gerne disse. I er også velkomne til at inddrage 
gruppemedlemmernes sketchbogsarbejde. 
 
 

Indledning 
Vi har udviklet et koncept omkring vores DIMS. Konceptet hedder “Ro imod en OL roer på din 
vej til Mars” og involverer mennesker og romaskiner i en kæde af motionscentre. I konceptet 
søger vi at kombinere internet of things med internet of people ved at tilføje romaskinerne 
DIMS-funktionalitet.  
 
I vores idéudviklingsproces har vi benyttet både 2D-sketching, videosketches, Arduino og 
reflection in action, hvor vi har været nede i ITU’s motionscenter og prøvet forskellige redskaber 
af. Da vi havde lagt os fast på at udvikle et koncept til romaskinerne, gik vi i dybden med at 



undersøge, hvad romaskinen (vores materiale) bestod af, og dermed hvilken DIMS-
funktionalitet vi havde mulighed for at vise (backtalk). Det er denne kombination af forskellige 
sketchingmetoder, der har fungeret godt for os 
 

Ad 1 
DIMS-sketching giver designeren mulighed for at skitsere med virkeligheden for øje. I 2D-
sketching er man ikke bundet af fysikkens love og rammer på samme måde som i DIMS: Her er 
man nødt til at forholde sig realistisk til skitseringen. DIMS skitseringen lægger sig her tættere 
op af en prototype. Arduino-delen kræver flair for programmering, forståelse for elektronik og en 
smule viden om fysik, og det kan være en barriere i idégenereringen for dem, der ikke besidder 
denne faglige styrke. Der skal tilføjes at de materielle omkostninger også er et element der skal 
tænkes ind i projektet, da det er dyrere og kræver et vist flair for at manipulere de forskellige 
materialer og komponenter der benyttes i DIMS. F.eks. lodning. 
 

Ad 2 
Det har givet os en fantastisk mulighed frit at kunne inddrage ITU’s motionscenter som en del af 
vores DIMS-sketching. Helheden i den tilstræbte brugeroplevelse har været nem at se 
kombineret med en real time-mulighed for at afprøve DIMS-funktionaliteten på romaskinen. Vi 
kunne have en forestilling om, hvilket element vi gerne ville måle på, og ved rent konkret at 
kunne prøve funktionaliteten af på romaskinen kunne vi ændre eller finjustere - eller vælge at gå 
i en helt anden retning.  
 

Ad 3 
ITU’s motionscenter er veludstyret med mange forskellige træningsredskaber, og flere af 
redskaberne står i par ved siden af hinanden - ligesom i mange andre motionscentre. For at 
gøre vores reflection in action så virkelighedstro som muligt har vi to og to prøvet redskaberne 
af for at vurdere, hvilket redskab der ville passe bedst til vores DIMS-funktionalitet. Denne 
fremgangsmåde har givet os muligheden for at få en virkelighedstro fornemmelse af den sociale 
og fysiske kontekst i samspillet med vores DIMS. 
 

Ad 4 
DIMS giver, i og med at man arbejder med et fysisk, taktilt medie, mulighed for at højne det 
empatiske niveau i forhold til f.eks. 2D-sketching. Her er DIMS i modsætning til video-sketching, 
hvor vi opbygger og agerer på egne fordomme og idéer om hvordan artefakterne er at bruge, 
bedre til at skabe empati igennem sin fysiske form. 
 

Ad 5 
At kunne adressere kropslig erfaring og sansebarhed kræver mere end Arduinodelen alene 
formår at give med sine blinkende lygter. Vores erfaring fra DIMS-forløbet viser, at man er nødt 
til at bringe sig selv i spil, f.eks. via videosketches eller ved at integrere Arduinodelen med det 
materiale, som den skal spille sammen med. 


