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Hvem er jeg 
 

• Spilforsker 

• Legebarn 

• Lektor i medier og 

kommunikation ved 

Københavns Universitet 

 

Mig som Hitman Mig som Professor Nukem 



Hvad vil jeg sige noget om? 

• Eksperimenter med leg og læring i 
formidlingskontekster – samt anvendelse af digitale 
medier som væsentlig del af formidlinge 

• Grundlæggende: leg og spil er ikke kun for børn  det 
handler om at skabe rum for handling, deltagelse og 
kreativitet 

• Fire projekter: 
– Death, Materiality and the Origins of Time: videnskabelse 

sat i (på) spil 

– Folket fra Højene: den åbne museumsfortælling 

– Stol på Ingen!: augmenteret byvandring i renæssancens 
Kolding 

– 1917: podwalk spion-føljeton i Aarhus 



Participatory Museum 

 

 

Nina Simon: http://museumtwo.blogspot.dk/  

Exhibition design should focus on 

important principles of participation such 

as dialogue or creative expression, 

shared learning or co-creative work 

instead of focusing on providing content 

for visitors to consume. 

http://museumtwo.blogspot.dk/


 

Format not just for  

the design process,  

but for ’the exhi- 

bitions’ itself 



Leg/spil: myter og faldgruber 

• Myter (pros & cons):  

– Spil i sig selv løser læringsproblemer og –

udfordringer 

– Spil er kun for sjov (FUN!) og ikke egnet til 

formidling/læring 

• Den store faldgrube: just adding a game… 

– Uden at have overvejet hvordan læring i spil 

kan overføres til en mere fag-specifik læring 

eller generaliserbar læring 



Leg/spil: myter og faldgruber 

• Myter (pros & cons):  

– Spil i sig selv løser læringsproblemer og –

udfordringer 

– Spil er kun for sjov (FUN!) og ikke egnet til 

pædagogiske formål 

• Den store faldgrube: just adding a game… 

– Uden at have overvejet hvordan læring i spil 

kan overføres til en mere fagspecifik eller 

generaliserbar læring/formidling 



Provokation  

• Sammenhæng mellem 
leg og læring er velkendt 
og veldokumenteret! 

• Når leg og spil alligevel 
fylder så lidt i videns-
formidling (fx på museer) 
og i uddannelses-
systemets pædagogikker 
fra folkeskolen og opefter 
(al leg efterlades i groft 
sagt i daginstitutionerne), 
så er dette… 

• FORDI VI HANDLER 
MOD BEDRE VIDENDE! 



Leg og spils læringspotentiale 

• Leg og spil har et stort potentiale som lærings- og dannelsesredskaber 
(Vygotski, Piaget: legen som ‘dannelses-motor’).  

• Der er gode pædagogiske og didaktiske grunde til at sætte den 
indlevelse og det engagement som leg/spil-aktiviteter rummer i 
formidlingens tjeneste – på museer, i folkeskolen, gymnasieskolen og 
på universitetet akkurat som legen bør være pædagogisk kerneredskab 
og udgangspunkt også i forhold til opfyldelse af ethvert formidlings- og 
læringsmål.  

• Underudviklet praksis:  
– nok findes der forskellige interaktionsfremmende medieteknologier på 

museer (mobile devices som bringes ind i udstillingerne og som tilfører 
forskellige interaktive lag i museumsoplevelsen,  

– nok findes der læringsspil, som anvendes i undervisningen,  

– men disse er typisk eksotiske indslag i et udstillingsdesign eller i et 
undervisningsforløb og ikke noget, der udgør basis for selve 
udstillingen/forløbet og den måde det tilrettelægges på.  

• Fokus i min forskning: hvordan anvende spilelementer og spilformater 
som væsentlige formidlings/læringsværktøjer i museumsformidling såvel 
som i undervisningsforløb. 



Leg og læring: grundantagelser 

• Hvis vi skal lære noget, skal vi gøre noget 

• Viden påføres eller overføres ikke gennem 
direkte instruktion (vi er IKKE trivielle 
systemer – input = output) 

• Viden skabes gennem lærings-arbejde, dvs. 
læring er et resultat af de læringsfokuserede 
aktiviteter, vi engagerer os i  

• Det afgørende er altså, hvad vi gør 

• Effektive lærings/vidensfokuserede 
formidlingsprocesser handler om hvordan 
deltagere kan bringes til at arbejde/engagere 
sig i selve formidlings/læringsprocessen 



Hvorfor spil som 

formidlingsformat? 

• Spil engagerer 

• Spil aktiverer 

• Spil gør modtagere til deltagere 

• Spil engagerer potentielt alle vore sanser – og 
kroppen! 

 

• Spilbaserede undervisningsformater muliggør aktiv 
deltagelse:  
– læring som engageret handling  ansvar for egen læring 

– forskellige niveauer: spil som øvelse af allerede opnået 
viden/kunnen, spil som tilegnelse af viden/kunnen, spil 
som udvikling af måder at tilegne sig viden/kunnen på. 
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Engaging with our bodies: 

Dabbing with Dobbie 

Making of Harry Potter, 

Warner Bros. Studios, London 



 

Life of the Dead, 

Moesgaard Museum 

Engaging with our bodies: 

Dancing with the Dead 



 

The Evolution Stair, 

Moesgaard Museum 

Engaging with our bodies: 

Photoshoot with the ancestors 



Legens kvaliteter i 

formidlingskontekster 

• Leg/spil engagerer 

• Leg/spil aktiverer 

• Spil gør modtagere til deltagere 

• Men for at dette kan lade sig gøre må 

formidlingen: 
• Åbne for brugerens medhandlen 

• Bryde den sædvanlige lineære envejs-

kommunikation 



Leg og spil i 

museumsformiding 
• Deltagende publikum: opgør med envejs-kommunikation: 

formidling som overførsel af information fra museet til 
museumsgæsten (the participatory museum) 

• Publikum får mulighed til at engagere sig og være i dialog 
med udstillingen og dens indhold og måske endda den måde 
som udstillingen er blevet til på (hvor vildt kan det være: 
børnene, skoleeleverne som (med)kuratorer…?). 

• Publikum er mere end blot modtagere som skal informeres og 
(ud)dannes: de får rollen som medspillere, som medskabere 
og deltagere i interaktive processer hvor fokus er på hvad fx 
kulturhistorie er for noget, hvordan vi har fået viden om den, 
hvad vi ved, hvad vi ikke ved, hvad vi gætter os til… 
– En legende tilgang til museumsformidling kan være at sætte sin 

viden og ekspertise på/i spil 

– Kan vi sætte forskningsprocesserne bag vores viden i spil…? 

– Kan vi have en legende formidling om det vi ved, det vi ikke ved 
og det vi gætter os til (og kan den fede historie tilsættes, kan vi 
bruge løs af populærkulturele matricer, handlingsforløb og 
karakterer…?) 



Death, Materiality and the 

Origins of Time 
• Intervening research 

processes and exhibition 
design experiments 

• Displaying questions not 
(only) answeres 

• Displaying the researcher at 
work  knowledge in the 
making 

• Displaying mistakes, flawed 
hypothesis, disagreements, 
controversies 

• It is all about engaging the 
audience in dialogues  
about what is being 
exhibited 



 Window to 

the researher 

in the field 

(or laboratory  

etc.) 
Channel for com- 

municating with  

the audience 



Udfordring 

At bevæge sig fra at: 

• kommunikere fikserede version, hierarkiske 
udvalg: ‘dette er hvad der er vigtigt!’ 

• En korrekthedskultur med snævert fokus på 
‘hvad der er rigtigt’ (Rane Willerslev: Tænk 
vildt!) 

Mod at:  

• skabe muligheder for at relatere viden til 
deltagernes (museumsgæsterne, elevernes, 
de studerendes) egne (hverdags)liv: ‘dette er 
noget som er vigtigt for mig!’ 



Videnskabelse som dramatisk 

fortælling 
Esbjerg Museum: Folket fra 
højene (2002) 

• Iscenesættelse af 
modstridende arkæ-
ologiske teorier og 
hypoteser omkring 
enkeltgravskulturen (2800-
2400 f.v.t.): 

• Skyldes den invasion, 
ungdomsoprør eller blot 
kulturudveksling…?  

• Publikum zig-zag’ede sig 
vej gennem de tre 
vidensspor som på en 
opdagelsesrejse (med 
Indiana Jones som 
konceptuel ramme) 



Spil som formidling af kulturhistorie 



Projektets formål 

• Smartphones brugt til at kommunikere 
kultur med 

• Fiktion anvendt til at formidle historie med 

• Eksperimenter med Augmented Reality (at 
low costs) – en slags Pokémon Go! 

• At skabe en uortodoks byvandring:  

– Istedet for en udstilling om renaissance 
Kolding, lader vi renaissancen poppe op i 
byrummet 

• Brugerne som deltagere og medskabere 

 



Kulturhistorien som spil 

• At kommunikere kulturhistorie handler først 
og fremmest om at fortælle historier 

• Det handler om at engagere brugerne i selve 
historiefortællingen (deltagelse) 

• Det handler om at skabe en fortælling det kan 
spilles med, som kan manipuleres og ændres 
(medskabelse) 

• En konstruktivistisk tilgang til viden og 
formidling 

• Mobile medier rummer muligheder for denne 
form for spilbar kommunikation 



Gamificeret kulturoplevelse 

• Aktiv deltagelse: i stedet for at se ting, får 

man ting til at dukke op (det 

augmenterede rum) 

• Aktiv medskabelse: i stedet for at få en 

oplevelse, er man med til at skabe 

oplevelsen (at træffe valg) 

• Aktiv medfortællen: i stedet for at blive 

fortalt til, er man medvirkende til at få 

historien til at fortælle sig 



Augmenteringens potentiale 

• Augmentering får os til at se ting på nye 

måder.  

• Bygninger er ikke kun bygninger, gader 

ikke kun gader. 

• De bærer fortællinger, de bærer kulturel 

mening som brugerne – gennem 

interaktioner med byrummet og 

medieteknologien – kan tilegne sig, 

diskutere, undersøge og forholde sig til. 



 





Interface 

Introduktion/manual 

 

Kort 

 

Episoder 

 

Lag af information 

 

Gennem gående 

fortælling: at gætte 

hvem morderen er. 



Overlejring: 

Kolding anno 1600 som 

bykort i samspil med  

dagens Kolding 
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Layers 

of infor- 

mation 



Who is the killer? 



The technical stuff… 

Layar 

BuildAR 

Wordpress 

Morfo 

Paper Camera 

Strip Design 

Audaciy audio editin  

Pinnacle video editing 



1917 – podwalk i Aarhus 
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Format  

• Formen er en radiodrama-
føljeton i 15 episoder.  

• Hver episode udspiller sig på 
en konkret lokation i byen.  

• Det giver en meroplevelse at 
befinde sig på de konkrete 
lokationer når man hører de 
enkelte episoder:  

• et samspil mellem det som 
byen er i dag og det den var 
for 100 år siden. 

• Handlingen er fiktion, dens 
historiske ramme er faktuel 

• Facebook fungerer som 
reservoir for historisk 
baggrundsviden om byen, om 
stederne, om de virkelige 
karakterer, der blandes ind i 
den fiktive historie.  



Fiktion og virkelighed 

• Wagner: Albert Hansen og 
hans internationale orkester 
- jo, tak! De spiller alle 
steder. Kender man Albert 
og hans slæng (som jeg), 
så ved man at det sandt for 
dyden ikke er rent spil det 
hele. Der er mere end 
musikinstrumenter i de 
kasser, de slæber med sig. 
De har flere strenge at spille 
på, de kan så sandelig også 
spille på andre tangenter… 
(ler lavt). Det er ikke alle 
som forlader deres 
koncerter lige så levende 
som da de ankom. 



Samspil mellem før og nu 



Fiktion som formidling af fakta 



Opsummering 

• Museumsformidling baseret på leg/spil indebærer et 
grundlæggende fokus på brugerdeltagelse 

• Brugerne ikke blot som deltager, men også som 
medskabere gennem kollektive læringsprocesser 
(udnyttelse af kreativt potentiale, fokus på 
oplevelsesdimensionen) 

• Medieteknologien tjener ikke kun som formidlere af 
en interaktiv vidensformidling, men som kreative 
værktøjer i læringskonstruerende og 
vidensproducerende processer. 

• Baserer sig grundlæggende på en oplevelses-
baseret – legende! – tilgang til læring og 
vidensformidling 

 

 



Spørgsmål? 



Kjetil Sandvik: ”Spilkultur – om at analysere deltagelsesbaserede og spilcentrerede handlingsstrukturer”, 

i Palle Schantz Lauridsen & Erik Svendsen (red.). Medieanalyse, Samfundslitteratur 2015 


