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Naturama

• Moderne naturhistorisk museum

• 72.500 besøgende i 2010, jævnt stigende 
siden åbning i 2005 (55.000)

• 50% af besøgende er under 18 år

























Distribueret oplevelse

• Når besøgende oplever det naturhistoriske 
museum, så er tre bærbare teknologier på 
afgørende vis med til at forme 
museumsoplevelsen.

• De tre bærbare teknologier er opgavehæfter, 
mobiltelefonkameraer og udklædningsdragter. 











• Hver teknologi formidler en særlig 
besøgsoplevelse

– Tekst

– Billede

– Drama

– Oplevelsen er distribueret mellem besøgende og 
teknologi



DISTRIBUERET DIALOG

Teknologierne er tre forskellige eksempler på dialog mellem besøgende 
og museum. Hver teknologi har en stemme, og hver besøgende får en 
særlig stemme og fremtræden i dialog med teknologien.



Diskussion

• Diskuter hver af de tre besøgsteknologier som 
teknologi og dialogform

• Hvilken stemme har opgavehæfte, 
mobiltelefonkamera, udklædningsdragt? 
– Hvilken form for ’script’ er bygget ind i teknologien?

– Hvad er teknologiens ’handle-program’?

• Hvilken stemme gives den besøgende i dialogen?

• Hvordan får den besøgende lov til at træde frem?



DISTRIBUERET DIALOG
STEMME



UTILSIGTEDE VIRKNINGER 
OG FORSTYRRELSE

Distribueret dialog



• Etnografisk feltarbejde, kvalitative data

• Fokus er primært på børn og unge

• Interview

– 26 on-site interview med besøgende 

– interview med personale

• Observation

– 39 dage, 21 dage i udstilling, resten i kontorerne

– Videooptagelser, lydoptagelser, noter

Metode: etnografisk feltarbejde



Videobriller

kameralinse



Øvelse

1) Diskuter opgavehæftets indflydelse på besøget
- Virker opgavehæftet efter hensigten?

- Har det andre virkninger end dem man som formidler 
kunne ønske sig?

2) Diskuter samspillet mellem forskellige 
formidlingsformer/formidlingsteknologier
- Er der – set fra opgavehæftets perspektiv – andre 

teknologier der blander sig uhensigtsmæssigt i 
dialogen?



DISTRIBUERET DIALOG
FORMIDLING OG FORHANDLING



Besøgsteknologi formidler

• Hver besøgsteknologi formidler en karakteristisk 
besøgsoplevelse

• Hver besøgsteknologi har sin egen stemme, som 
den gerne vil ’fortælle’ museet med



Besøgsteknologier forhandler

• En kompleksitet af formidlinger er på spil 
samtidigt

• Teknologien styrer ikke

• Museumsbesøget er hele tiden til forhandling



Øvelse

• Diskuter hvordan forskellige teknologier kan 
henholdsvis modarbejde eller understøtte 
hinanden.

• Hvordan kan man tilrettelægge formidlinger 
der understøtter hinanden og arbejder hen 
imod et formidlingsmæssigt mål?



Forstyrrelse er en præmis

• Adskillige formidlinger er på spil samtidigt

• Besøget er et mønster af kontinuert forstyrrelse

• Forstyrrelse, skift og distraktion må tænkes ind i 
forståelsen af museumsbesøget og i formidlingen

• Formidling som tilrettelæggelse af 
hensigtsmæssige koblinger mellem forskellige 
formidlingsteknologier og –situationer

• Formidling som tilrettelæggelse af ønskede 
stemmer i dialogen



Øvelse: formidlingsteknologi

• Identificér et formidlingsmæssigt problem i en 
selvvalgt formidlingskontekst

• Diskussion i grupper

• Tag udgangspunkt i dagens bidrag (oplæg + 
tekster) og forsøg at løse det skitserede problem 
teoretisk og teknologisk

• Forventet resultat: bidrag til eksisterende 
formidlingsteknologi / ny formidlingsteknologi



• Evt. en runde til, men denne gang: ikke fokus 
på at udvikle en helt ny ting, men hvordan den 
ny-udviklede teknologi kan understøttes og 
forstærkes ved hjælp af flere/andre elementer.

• Hvilke potentielle forstyrrende elementer 
kunne modarbejde/modvirke, og hvad kan I 
gøre ved dem?





Teknologier som distribueret dialog

• Fokus på teknologier; hvordan de er med til at 
skabe oplevelser, at de har deres egen 
stemme, og at hver formidlingsteknologi giver 
den besøgende en tilsvarende ’stemme’

• Drøftelse af hvordan teknologier kan benyttes 
i formidlingspraksis og hvilke faldgruber der 
kan være i forhold til tilrettelæggelse



OPLEVELSESRUM



Oplevelsesrum

• Afsluttende perspektiv: at man kan bruge 
begrebet ’oplevelsesrum’ til at betegne den 
praksis der handles frem når besøgende, 
teknologi og sted møder hinanden.

• Et ’oplevelsesrum’ er ikke et rum i absolut stedslig
forstand, men snarere et rum i praktiseret 
forstand

• Hvordan bliver mennesket til menneske i de 
oplevelsesrum der skabes i formidlingspraksisser?


