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Abstract 

  Climate change continues to be a pressing issue, causing rising sea levels, extreme 

weather, decreasing biodiversity and more. However, it seems that traditional ways of 

communicating climate change fail to communicate the urgency of the issue. This project 

proposes a different arts-based approach to broaden our perspectives on climate change. 

Through an arts-based research approach, this project creates an audio walk in 

Copenhagen, which addresses climate change through sound. By engaging with found 

spaces and utilizing speculative design to facilitate an imaginary world, this project aims 

to create an emotional and embodied experience of climate change. The project shows 

how an audio walk can provoke deep emotions and engage the audience in dialogues 

regarding climate change. The project concludes how engaging the audience by 

provoking emotions through an audio walk and facilitating dialogue can transform the 

audience’s ideas and minds. It also creates a possibility of the audience’s minds to be 

affected long term, which ultimately can lead to change. Perhaps an arts-based approach 

could have the ability to change the way of communicating climate change and lead to 

new ways of solving climate challenges. 
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Indledning og problemfelt 

“The consequences of climate change now include, among others, intense droughts, water 

scarcity, severe fires, rising sea levels, flooding, melting polar ice, catastrophic storms and 

declining biodiversity” (United Nations, u.å.-b). 

Klimakommunikation har været fremtrædende i medier siden 1990’erne, men på trods 

af det eksponentielt voksende fokus på klimaforandringer i mediebilledet, sker der 

fortsat en stigning i CO2-udledning (Nerlich, et al., 2010). Et af De Forenede Nationers 

(FN) verdensmål, for en mere bæredygtig udvikling, er klimaindsats. Ifølge FN er 

udledningen af drivhusgasser steget med 50% siden 1990, hvilket har voldsomme 

konsekvenser for klimaet (United Nations, 2020). Transportsektoren står alene for en 

fjerdedel af den energi-relaterede CO2-udledning. Mennesket overforbruger jordens 

ressourcer. Udvinding og bearbejdelse af jordens ressourcer står for 50% af jordens CO2-

udleding, og i 2050 vil vores forbrug kræve ressourcer svarende til tre jordkloder (United 

Nations, u.å.-a). Der er behov for drastiske ændringer for, at mennesket skal kunne 

fortsætte med at leve på jorden. Formidlingen af disse klimaforandringer er essentiel for 

at kunne afhjælpe problemet. Store dele af den allerede eksisterende litteratur, med 

henblik på klima, centraliserer vigtigheden af, at viden om klimaet er med til at danne 

grobund for forandring. Alligevel pointerer professor i tværfaglig samfundsvidenskab, 

Julia Bentz, at den almene form for vidensformidling ikke danner incitament for 

forandring, men derimod skaber handlingslammelse - da formidlingen indtil nu, i 

overvejende grad, har været præget af videnskabelige forudsigelser, analyser og tal. 

Forskere peger på, at denne tendens har udviklet en større pessimisme og håbløshed 

blandt unge (Bentz, 2020).  

Klimaforandringerne er et komplekst problem, hvor der ikke findes én simpel løsning. 

Det kan derfor betegnes som et wicked problem. Videnskaben kan ikke løse disse wicked 

problemer alene, da kompleksiteten ikke kan afgrænses og løsningerne ikke kan 

beskrives (Achiam, Dillon & Glackin, 2021). Kompleksiteten af problemet kalder på, at 

der skal mere end blot én forskningstilgang til.  

Alt dette giver anledning til en kritik af den nuværende formidling af 

klimaforandringerne, hvor forskning overvejende formidles gennem 

naturvidenskabelige rapporter. Vi ønsker at undersøge en anden måde at håndtere 
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formidlingen af klimaforandringer på. Arts-based forskningstilgang kan byde ind med 

sanselige og følelsesorienterede strategier, som et alternativ til den traditionelle 

kommunikation. Arts-based tilgange kan aktivere menneskets følelser omkring 

klimaforandringer. Vi vil undersøge om, der ved at mærke klimaforandringer på egen 

krop, kan skabes en personlig relation, der umiddelbart ikke opnås gennem den 

formidling, som vi ser i dag.  

”arts-based practices allow research questions to be posed in new ways, entirely new 

questions to be asked, and new nonacademic audiences to be reached” (Leavy, 2009: 12). 

Kunstbaserede metoder har potentiale i forhold til en anderledes håndtering af 

formidlingen af komplekse problematikker, der strækker udover den typiske 

videnskabelige formidling (Bentz, 2020, Leavy, 2009, Gergen & Gergen, 2011). 

På baggrund af problematikken med formidling af klimaforandringerne, ønsker vi en 

kunstbaseret tilgang til udfordringerne med klimaformidlingen ved brug af en 

lydvandring i København. I en lydvandring skal der lyttes samtidigt med, at man bevæger 

sig igennem et givent område, hvor området man færdes i kommer i relation til den lyd, 

som bliver afspillet i høretelefonerne (McCartney, 2014: 212). Projektet forsøger 

herigennem at undersøge, hvordan klimaforandringer kan formidles på en ny måde. 

Menneskets følelser skal aktiveres og vi bringes helt tæt på problemet, så det kan mærkes 

i nuet - ved at facilitere en imaginær verden gennem lyd. Herigennem afsøges, hvordan 

kunstneriske praksisser kan skabe en transformation og sætte et individuelt præg på 

mennesket.  Dette undersøges ved at rykke den individuelles relation til 

klimaforandringer gennem eftertænksomhed og virkning på egen krop, samt følelser og 

dialog. 

Klimaforandringer 

FN udgav tidligere i 2021 en klimarapport, der tager udgangspunkt i, hvordan fremtidens 

klima ser ud, på baggrund af fem scenarier. Heriblandt arbejder de med scenarierne best 

case og worst case. Best og worst case står som de to yderpoler blandt de fem scenarier.  

Best case scenariet bygger på, at Paris aftalen overholdes samtidig med at vi når nul-

emissionsmålet i 2050. Det betyder, at vi holder den globale temperaturstigning til 1,5 

grader (IPCC, 2021).  
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Worst case scenariet bygger på hvordan verden vil se ud, hvis alle fortsætter som i dag 

og fortsætter som vi har gjort efter industrialiseringen. Bare i 2050 vil den globale CO2 

være fordoblet og den globale temperaturstigning vil ligge på 7,5 grader. På trods af, at 

det endnu er usikkert, hvordan verden vil se ud om 80 år, pointerer IPCC rapporten, at 

begge scenarier er mulige. I forbindelse med lydvandringen arbejdes der med worst case 

scenariet. Hvordan vil verden se ud, hvis alle stopper med at handle. Med en 

temperaturstigning på 7,5 grader, kan verden se frem mod et ekstremt klima. Da tallene 

stadig er hypotetiske, er det svært at nedskrive konkrete fakta om fremtiden, derfor vil 

de følgende konsekvenser bygge på en hypotese om, at temperaturen i 2100 er steget 

med 7,5 grader (IPCC, 2021).  

Fremtidens klima vil byde på ekstreme vejrfænomener. Heriblandt; hedebølger, 

oversvømmelse og tørke. Hedebølger og tørke kan forudsagde skovbrande og heraf 

svære vilkår for landbruget verden over. Det kan resultere i en massemigration og 

klimaflygtninge, da nogle områder på Jorden ikke vil være beboelige. En massemigration 

vil lægge pres på andre lande, som i værste fald kan ende med sult og hungersnød, da 

muligheden for at dyrke afgrøder sandsynligvis falder i takt med befolkningen vokser. 

Flere lande nord på, vil opleve et stigende antal skybrud, med dertil hørende 

oversvømmelser og vandstigning, samt kraftigere storme og varmere vintre (IPCC, 2021).  

De ovenstående problematikker omkring klimaet, er alle noget der bliver belyst i denne 

opgave. Det er netop disse emner vi ønsker at formidle igennem lydvandringen, for 

herved at røre og rykke følelser hos deltageren.  
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Problemformulering 

Hvordan kan man udvikle en sanseorienteret og æstetisk lydvandring, der adresserer 

klimaproblematikker med henblik på at skabe en videre refleksion hos publikum, samt en 

mulig transformation? 

  

Arbejdsspørgsmål 

1. Hvordan kan man gennem en lydvandring formidle klimaudfordringer? 

- Dette spørgsmål vil henholdsvis blive besvaret i teoriafsnittet af lydteori, 

metodeafsnittet af deltagerobservation, samt i udviklingsprocessen.  

 

2. Hvordan kan man ved hjælp af en arts-based tilgang igangsætte følelser og 

skabe en aktiv dialog mellem deltagerne? 

- Dette spørgsmål vil blive besvaret i teori og metodeafsnittene; æstetisk drama, 

deltagelse, spekulativt design, samt i udviklingsprocessen. 

 

3. Hvordan kan en lydvandring påvirke de deltagende følelsesmæssigt og 

tilmed skabe en mulig transformation og videre refleksion? 

- Dette spørgsmål vil blive besvaret i analysen, samt validiteten af den videre 

refleksion vil blive diskuteret i diskussion. 

 

4. Hvilke problematikker opstår der ved formidlingen omkring 

klimaforandringerne og hvordan kan problematikken blive belyst?   

- Dette spørgsmål vil blive diskuteret i diskussionen. 
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Afgrænsning  

Dette projekt har til formål at undersøge, hvordan man gennem en æstetisk og 

performativ lydvandring kan formidle klimaforandringerne med henblik på at skabe en 

transformerende oplevelse hos publikum. Dette har forsaget en række afgrænsninger i 

forbindelse med udviklingen af projektet. Lydvandringen tager afsæt en i række 

klimaforandringer, samt konsekvenserne af klimaforandringerne. Klimaforandringer er 

et komplekst problem med mange aspekter. Derfor har projektet blandt andet afgrænset 

sig fra kødproduktionen og dens effekt på udledningen af CO2. Derudover tager vi i 

projektet udgangspunkt i IPCC’s klimarapport (IPCC, 2021), men har afgrænset os fra at 

gå mere i dybden med klimarapporten, da dette ikke har været fokus.  

I forbindelse med lydproduktionen har der ikke været fokus på lydens teknikaliteter og 

andre tekniske aspekter såsom geolocations. Dette valg er taget på baggrund af projektets 

fokus på lydvandringens efterfølgende dialoger og meningsskabelse, frem for 

lydvandringen som et endeligt produkt i sig selv.  

Derudover fraviger projektet fra at undersøge den forskning, der allerede håndterer 

formidlingen af klimaforandringer ud fra en arts-based tilgang. En evaluering af dette 

kunne udgøre et projekt i sig selv og er hverken projektets formål eller fokus. 

 

 

  



Roskilde Universitet  V2125038322 Performance Design E2021  

  10 

 

Arts-based forskningstilgang 

I de nedenstående afsnit vil vi redegøre for teori og metode indenfor den arts-based 

forskningstilgang. Afsnittene vil afdække den anvendte teori og metode i rapporten og vil 

fremstå som et redegørende overblik, hvortil der kort vil beskrives, hvordan det er blevet 

anvendt. Arts-based research fremgår som et overordnet paraplybegreb, med forskellige 

under-tilgange og fokusområder. I det følgende afsnit vil vi adressere de arts-based tilgange, 

som har været essentielle for udformningen af projektet.  

Arts-based research 

I det følgende afsnit bringes en redegørelse for en kunstbaseret forskningstilgang, samt 

hvordan denne overordnet anvendes i projektet. For at danne et overblik over arts-based 

tilgangen, gøres der brug af Patricia Leavys, en amerikansk sociolog og kunstfortaler, arts-

based research. Derudover belyses begrebet social objects af Nina Simon, forfatter og 

udstillingskurator, samt hvordan dette kan benyttes som en katalysator for dialog. Psykolog 

og professor, Kenneth Gergen, og socialpsykolog, Mary Gergen, belyser, hvordan 

kunstbaseret videnskabsformidling kan anvendes som redskab til at omfavne et bredere 

publikumsaspekt gennem performance og kunst som formidlingskanal. Metodetilgangene 

vil blive fordybet nede i metodeafsnittet.  

Arts-based tager afsæt i kvalitativ forskning ved brug af kunstnerisk baserede praksisser, 

som eksempelvis musik, dans og film. Arts-based research tager udgangspunkt i 

forskellige kunstneriske metoder, som forskeren selv kan skabe. Disse kunstbaserede 

praksisser inddrages ikke kun som repræsentative medier, der præsenterer færdige 

resultater, men kan også bruges i  videnskabelsesprocessen i et forskningsprojekt. 

Eksempelvis ved at bruge kunsten som genstand for undersøgelse, eller i dataindsamling 

og analyse (Leavy, 2009).  

Ved kunstneriske praksisser opnås nye svar og meninger, som nødvendigvis ikke var 

blevet synliggjorte gennem allerede eksisterende metoder. Kunsten er, ifølge Leavy, 

netop et magtfuldt medie i forhold til at fremprovokere stærke følelser og engagerede 

dialoger, og det er netop dette, der er det essentielle i den meningsskabende proces, som 

arts-based udgør (Leavy, 2009).  
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Netop kunsten, som magtfuldt medie, kan agere katalysator for dialog. Kunsten kan 

herved betegnes som et social object. Social objects er objekter, der agerer som 

samtalestarter mellem mennesker og igangsætte dialog, som ellers ikke ville være hændt. 

Kulturelle oplevelser kan udgøre disse sociale omdrejningspunkter og åbne for dialog 

imellem mennesker. Disse dialoger kan skabe transformationer, hvor publikum 

gennemgår flere stadier, der strækker ud over selve de kulturelle oplevelser og har 

indflydelse på den måde vi agerer i verden uden for det kulturelle (Simon, 2010) (Tedx 

Talks, 2012).  

Herudover kan kunstbaserede praksisser også være en metode til at nå et bredere 

publikum. Traditionel forskning er ofte rettet mod akademikere, hvilket udelukker 

bestemte individer fra at have adgang til viden, samt indgå i samtaler om vigtige emner i 

samfundet – for eksempel omkring klimaforandringer. Brugen af performance i 

vidensformidling kan være et alternativ til for eksempel grafer og statistikker. 

Kunstbaseret formidling kan derfor, på en anden måde, motivere et publikum, hvilket kan 

vække en interesse, øge bevidstheden om et emne, skabe rum for dialog og motivere dem 

til at handle (Gergen & Gergen, 2011). 

Arts-based arbejder på baggrund af ovenstående ikke problemløsende men udgør en 

problematiserende proces, hvor problemstillinger skævvrides, problematiseres og 

diskuteres gennem kunstbaserede praksisser.  

Denne kunstbaserede tilgang åbner op for en række teorier og metoder, der arbejder med 

denne meningsskabende proces. I følgende underkapitler præsenteres disse teorier og 

metoder som indgår i projektet til at kunne forklare, hvordan arts-based arbejdes med. 

Ud fra en arts-based forskningstilgang anvendes der i projektet teori, som forklarer 

brugen af kunst som formidlingskanal, deltagelsesmuligheder i kunsten samt den 

dramaturgiske opbygning af æstetisk drama. Til slut redegøres for lydteori, som binder 

kunsten sammen med deltageren af lydvandringen ved brugen af lyd.  
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Arts-based teori 

Følgende afsnit vil introducere de forskellige anvendte teorier i rapporten. Teorien vil blive 

anvendt aktivt i analysen, samt udviklingen af lydvandringen.  

Learning about climate change in, with and through art 

I det følgende afsnit redegøres der for Julia Bentz’ bud på, hvordan der kan skabes en mere 

bæredygtig fremtid samt hvordan det formidles gennem kunst og performance - i (in) kunst, 

med (with) kunst og gennem (through) kunst. 

Julia Bentz (2020) beskriver, hvordan kunst og performance kan være et relevant greb til 

at undervise og fremvise vigtigheden ved klimaforandringer, da kreative praksisser kan 

hjælpe med at udvide vores tanker om fremtiden. Disse kunstbaserede metoder har 

været kendt i længere tid, men bliver stadig ikke anvendt bredt (Bentz, 2020). Kunst har 

dog potentiale til at transformere og inspirere, og netop disse potentialer kan have stor 

indflydelse i forhold til klimadebatten og klimaforandringer. Herunder følger, hvordan 

menneskets tanker om klimaforandringer kan udvides gennem formidling i (in) kunst, 

med (with) kunst og gennem (through) kunst (Bentz, 2020). 

Climate engagement in art 

Indenfor videnskabskommunikation kan kunst benyttes som en platform til at engagere 

beskueren/deltageren til at forstå klimaproblematikken på en alternativ måde. Gennem 

forskellige visuelle tilgange, kan kunst benyttes som en introduktion til at formidle og 

belyse klimaforandringer, da det visuelle produkt i form af kunst kan formidle tanker 

anderledes end ord (Bentz, 2020). Derved kan klima engagement i kunst være en 

magtfuld måde til at berige narrativer om klimaforandringer og endvidere udvide dets 

rækkevidde (Bentz, 2020).  

Climate engagement with art 

Udover at belyse hvordan klimaforandringer kan engageres i kunst og performance, kan 

klima engagement endvidere kommunikeres med kunst. Med kunst kan man gennem 

forskellige arts-based tilgange facilitere dialog hos deltagerne. Disse arts-based tilgange 

kan benyttes som en styrkemarkør til at skabe dialog mellem deltagerne, hvilket kan 

fremtvinge en dybere forståelse og engagement hos publikummet. Derudover kan man 

med kunst skabe eksperimentelle praksisser, hvor deltagerne inviteres til at interagere 
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sanse-og følelsesmæssigt med hinanden gennem kreative processer, hvilket kan påvirke 

deltagerens klima engagement på en anden måde (Bentz 2020). 

Climate engagement through art 

Udover at klimaforandringer kan blive kommunikeret i kunsten, hvor kunst er benyttet 

som en platform, og med kunsten, ved at facilitere dialog, så kan klimaforandringer også 

formidles gennem kunsten. Her benyttes kunsten som et middel til transformation. 

Publikum engageres på et dybt, emotionelt og personligt niveau, hvilket kan vække 

følelser i publikum (Leavy, 2015 i Bentz, 2020). Gennem kunsten skabes der verdener, 

som publikum inviteres ind i, hvor klimaudfordringer herigennem formidles (Leavy, 

2013 i Bentz, 2020). Ved at formidle gennem kunsten kan der opstå multiple meanings. 

Det er forskelligt fra person til person, hvad der tolkes ud af formidlingen gennem 

kunsten. Derved er der heller ikke én korrekt tolkning (Bentz, 2020).  

Kunstpraksisser kan også inkludere kropslige oplevelser og det er netop gennem 

sanserne og formidlingen gennem kunst, at der kan ske en transformation, som får 

publikum til at sætte spørgsmålstegn og reevaluere deres perspektiver og verdenssyn. 

Der sker hermed en ændring hos publikum gennem kunsten (Bentz, 2020). 

De ovenstående afsnit munder ud i, at der kan opstå “a deep, long-lasting impact on the 

participants and audiences, which can then enable transformations in the way they relate 

to, feel about, and act upon climate change” (Bentz, 2020: 1600). I kunsten introduceres 

klimaproblemstillingen, som med kunsten leder op til dialog med henblik på at skabe en 

transformation, som opstår gennem kunsten hos de deltagende (Bentz, 2020). 

For at publikum skal blive en del af performancen, er deres deltagelse essentiel. Efter 

redegørelsen af, hvordan klimaforandringerne kan formidles i, med og igennem kunsten, 

er deltagelse i selve kunsten vigtigt at kunne forstå - og hertil hvordan der kan skabes en 

interaktion mellem deltagerne og kunsten, samt deltagerne imellem.  
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Deltagelse  

Følgende afsnit tager udgangspunkt i Simons forståelse af deltagelse i kunsten. Afsnittet 

redegør for, hvordan der skabes et samarbejde mellem kunstner og deltager - med henblik 

på at få skabt aktiv deltagelse for deltageren. Samtidigt anvendes Simon til at forstå, 

hvordan der kan blive skabt en deltagelse i eget projekt, på trods af, at denne tekst beror sig 

på en museumskontekst (Simon, 2010).  

Deltagelse i forbindelse med kunst og udviklingen af kunst kan opnås gennem flere 

processer og metoder. Deltagelse har den største indflydelse, når designeren kan 

opskalere de kollaborative muligheder for de deltagende. Dermed vil der ske en 

legitimation af deltagernes bidrag til kunsten gennem interesse og ved at forbinde 

deltagerne på kryds og tværs. Samtidig vil deltagerne føle sig engageret og respekteret i 

en større grad (Simon, 2010). Simon påpeger, at det dog ikke er alle deltagere som ønsker 

at indgå som en aktiv deltager. Alligevel fremhæver Simon, at det er designerens ansvar, 

at der skal være et mulighedsrum for interaktion imellem deltagerne, samt mellem 

deltagere og kunsten.  

Simon adresserer vigtigheden ved at skabe deltagelse, netop fordi det skal skabe gode 

oplevelser for dem, som bruger den. Deltageren skal besidde medejerskab, så kunsten 

dermed bliver et fællesprojekt (Simon, 2010). 

Simon fremhæver følgende; “Watching a performance or passivly walking through an 

exhibition does not give peolpe this kind of social, active fulfilment” (Simon, 2010: 18). Hvis 

der kun er mulighed for, at deltagerne passivt beskuer kunsten og dermed ikke interagere 

med den, kan både dialog, feedback og interaktion gå tabt for kunster og deltager.  

Deltagelse kan opnås på mange måder. Heriblandt at få deltagerne til at skabe sin egen 

kunst, at få deltagerne til at nedskrive deres tanker om kunsten eller at give feedback på 

kunsten. Disse greb kan være med til at skabe en fælles forståelse af kunsten og for 

kunstneren at give noget tilbage til de deltagende, så de agerer på lige fod (Simon, 2010). 

Samtidig pointerer Simon, at deltagere trives med begrænsninger, og der derfor ikke skal 

være et utal af muligheder for selvudfoldelse. Dermed er det essentielt for kunstneren at 

rammesætte, hvad deltagelsen indebærer, for at hjælpe deltageren på vej. Desuden kan 

man som kunstner arbejde med at få deltagerne til at føle sig specielle for at fremme 

deltagelse. Forstået på den måde, at man ved at skabe en opmærksomhed på det 
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individuelle menneske kan øge engagementet og lysten til at deltage. Simon forklarer, at 

dette blandt andet kunne være gennem forskelligt farvet papir og ikke neutralt hvidt 

papir. Blot denne ændring kan skabe en stor forandring (Simon, 2010). 

Resultatet af deltagelse i kunsten kan være uforudsigeligt, men mulige resultater kan 

være; at tiltrække nyt publikum, at kunne undervise deltagerne og få noget igen fra 

deltagerne. 

I dette projekt anvendes deltagelse i form af feedback fra deltagerne af lydvandringen. 

Ved brug af en padlet skaber vi en dialog iblandt publikum, men også mellem publikum 

og os. Deltageren hjælpes ved få spørgsmål, der kan få dem til at reflektere og udtrykke 

sig.  

Ved at deltage i lydvandringen skulle deltageren igennem tre faser; starten, hvor vi 

samledes, selve performances og spredningen efter. Disse tre faser opbygges efter et 

æstetisk drama, der skal vække tanker og røre noget i publikum. Derfor vil nedenstående 

afsnit redegøre for netop dette. 

 

Æstetisk drama 

Det følgende redegør ud for, professor på Tisch School of the Arts, Richard Schechners 

æstetisk drama, samt dets dramaturgiske opbygning (Schechner, 2003). Derudover 

redegøres der for den transformation som et æstetisk drama kan medføre hos publikum.  

Et æstetisk drama kan betegnes som kunst, der har en begivenheds-karakter. Som 

publikum kan man blive tvunget til at overvære ting, der muligvis kan være ubehagelige, 

som man ellers ville lukke øjnene for. Dette gør, at man som publikum bliver nødt til at 

reflektere og tage stilling til det, som man befinder sig i – også selvom publikum er bevidst 

om, at det som foregår, ikke er virkeligheden. Publikum er nødsaget til at “lege med” og 

tage stilling til det, som er foran dem (Schechner, 2003).   

Et æstetisk drama består af en dramaturgisk opbygning. Richard Schechners 

forløbsstruktur for performative begivenheder består af tre faser: 1) gathering, 2) 

performance/acting out, og 3) dispersing (Schechner, 2003: 176). I første fase fjernes man 

fra vante omgivelser og samles, hvor begivenheden udspiller sig. Anden fase er der, hvor 

selve begivenheden udspiller sig. I tredje fase går man igen fra hinanden og vender tilbage 
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til, hvor man var før (Schechner, 2003). Det er også igennem de forskellige faser, at der 

sker en transformation, hvilket ifølge Schechner er det essentielle i et drama. Det er i 

begivenhedens anden fase, at transformationen skal opnås. Transformationen foregår 

når der sker noget, som betyder noget for publikum. Ifølge Schechner er det essentielle i 

et drama transformationen - bevidsthedsændringen i publikum (Schechner, 2003: 191). 

Det, som de oplever, skal røre noget i dem – og ændre deres bevidsthed. Dette kan både 

være kortvarigt, men det kan også være noget som har en længerevarende effekt hos dem 

(Schechner, 2003).  

Lydvandringen, som udvikles i dette projekt, skal røre noget i folk, som gør, at de 

gennemgår en transformation. Dette vil ændre publikums humør eller påvirke deres 

følelser, enten kortvarigt eller også er det noget, som de tager med sig videre: ”Aesthetic 

drama compels a transformation of the spectators’ view of the world by rubbing their senses 

against enactments of extreme events, much more extreme than they would usually witness” 

(Schechner, 2003: 193) Dette gør, at publikum bliver nødt til at reflektere over det, som 

udfolder sig foran dem og som lydvandringen er med til at præsentere.  

Lyden er, på baggrund af overstående, derfor også essentiel for at kunne skabe det 

æstetiske drama, samt skal anvendes til at kunne føre brugeren igennem en 

transformation.  

Lydteori  

Det følgende redegør for, hvordan lyde bliver opfattet af mennesket, samt hvilke 

mekanismer der ligger bag med udgangspunkt i den canadiske komponist Raymond 

Schafers teori. Ydermere tages der brug af professor Ib Poulsens teori om, hvordan lyde kan 

være med til at formidle imaginære rum. 

Raymond Schafer stiller dette spørgsmål: What is the relationship between man and the 

sounds of his environment and what happens when those sounds change? (Schafer i Sterne, 

2012: 95). Schafer beskæftiger sig altså med forholdet mellem mennesket og lyd. I den 

sammenhæng anvender Schafer begrebet soundscapes, som direkte oversat betyder 

lydbillede. Soundscapes er de lyde, der findes i det givne rum, som man står i, og Schafer 

begrunder, hvordan disse lyde kan udnyttes (Schafer i Sterne, 2012). 

Schafer tydeliggør, hvordan mennesket med høresansen ikke kan lukke af for lydene, som 

man kan lukke for synssansen. Samtidig fremhæver Ib Pouslen ligeledes, at det visuelle 
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billede ikke er konstant synligt og begrænset i et omfang, hvorimod lydbilledet er 

konstant eksisterende og ikke kan afskæres (Poulsen, 2006).  Mennesket kan lukke 

øjnene, hvis noget ubehageligt opstår, men; “the sense of hearing cannot be closed off at 

will. There are no earlids” (Schafer i Sterne, 2012: 102). 

Mennesket associerer ofte lyde med en følelse og den menneskelige hjerne har lært 

gennem sin opvækst at fortolke lyde. Lyde kan derfor påvirke menneskets følelser og 

tanker (Schafer i Sterne, 2012).  Mennesket opfatter lyd i forskellige zoner. Raymond 

Schafer arbejder med tre lydzoner. Lydzonerne benævnes således: nærzone, mellemzone 

og fjernzone (Poulsen, 2006: 38). Nærzonen er den zone, hvor den primære lyd findes, 

imens at mellem- og fjernzonen er, hvor de sekundære og tertiære lyde befinder sig. Den 

eneste forskel på de to sidste zoner er, hvor tydeligt lyden, der høres, er og hvor langt væk 

den er. Fjernzonen er den, der er længst væk og har derfor ikke stor betydning for 

lydbilledet mennesket er i. Lyd kan dog også flytte sig fra en zone til en anden, så 

menneskets fokus flyttes. Der skal derfor ske et skift i zonerne, for at en lyd kan flyttes fra 

en zone til en anden (Poulsen, 2006). 

Et eksempel kan være en cykeltur med musik i ørnene. Musikken er i nærzonen, mens 

bilos og cykelbremser ville være i mellemzonen. En cyklist ønsker at komme forbi, og 

ringer med sin klokke. Lyden af ringeklokken vil starte i fjernzonen og vil rykke til 

nærzonen og overtage opmærksomheden, i takt med at ringeklokken bevæger sig tættere 

på.  

Det imaginære rum 

Ib Poulsen forklarer, hvordan lyde kan være med til at formidle imaginære rum. Her 

menes ikke et konkret rum med fire vægge, men en måde hvor lyde kan skabe 

associationer til noget genkendeligt. Lyde kan herved bruges til at skabe et rum af 

forestillinger, ved brug af en akustisk iscenesættelse som har til hensigt at skabe bestemte 

oplevelser ved brug af lydens betydning. Man kan arbejde med velkendte lyde, som 

skaber klare billeder, samt mere abstrakte og udefinerbare lyde, der kan lade lytterens 

fantasi løbe frit i mange forskellige retninger (Poulsen, 2006). 

For at kunne definere et imaginært rum, kan der bruges effektlyde. Effektlyde er kunstigt 

skabte lyde, som kan omkranse en stemning. Det kan være fortællende eller illustrerende 

lyde, som har til funktion at få lytteren til at forstå omgivelserne, de befinder sig i, men 
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også til at kunne placere dem i den fortælling som ønskes. De lyde, der anvendes, er oftest 

genkendelige. I dette projekt er det lyde som regn, ildebrand og blæst som placerer 

lyttere i den ønskede imaginære oplevelse (Poulsen, 2006). 

Lyden er essentiel i projektet, da det er essensen i lydvandringen. Der anvendes lyd i de 

forskellige zoner, for at kunne skabe lydbilledet vi ønsker omkring klimaforandringer. 

Ydermere ønsker vi at opbygge et imaginært rum for lytteren netop ved brug af 

effektlyde. 

Projektets teorier tager udgangspunkt i at forstå sammenhængen i praksis. Teorierne 

anvendes i processen og danner baggrund for de valg, der er taget i projektet. Dette vil 

uddybes mere i udviklingen af lydvandringen. For at gå dybere ned i, hvordan 

lydvandringen udvikles, vil der blive redegjort for den anvendte metode i en arts-based 

forskningstilgang.  
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Arts-based metode  

Følgende afsnit vil introducere de forskellige anvendte metoder i rapporten. Vores 

metodiske overvejelser vil i forlængelse introduceres til vores udvikling af lydvandring.  

Steds- og rumanalyse 

I projektet anvendes der forskellige rum, som deltagerne i lydvandringen føres hen til. Disse 

rum tages i brug som de er, men observeres også for at kunne intensivere de følelser de giver.  

Found spaces 

Afsnittet herunder forklarer begreberne spaces og found space, som bruges i projektet til at 

analysere og anvende de valgte rum og steder. Afsnittet tager udgangspunkt i Erik 

Kristiansens tekst ”Introduction: Engaging spaces” i bogen ”Engaging Spaces: Sites of 

Performance” (2015). Vi arbejder med found spaces, deltagerobservation og etnografisk 

atmosfæreanalyse som alle har til formål at kunne identificere de rum, der benyttes i 

lydvandringen, samt hvilke elementer der kan tages brug af og skabes i det givne rum.  

Spaces (rum) er en væsentlig del af hverdagen for alle.  Rum skal ikke forstås som et med 

fire vægge, men kan også være udenfor og alle andre steder. Vi bruger dem til at arbejde 

i, være i, slappe af i og vi er endda med til at skabe dem. Rum bruges også aktivt i 

performances. Kristiansen forklarer, hvordan performances altid har en sammenhæng, 

nemlig at de altid optræder i et rum, og at netop rummet de optræder i er essentiel. 

Rummet skal kunne yde sit bedste, for at fremvise performances på bedst mulig vis og for 

at få tilskuerne til at opnå forståelse ved performancesen (Kristiansen, 2015).   

I slutningen af 1900-tallet blev found space begrebssat, som et resultat af redefineringen 

af teateret. Teatret blev rykket fra de vante rammer på en scene til at kunne opleves 

udenfor scenen. Denne bevægelse førte til found space. Found space er et sted med 

kvaliteter, der kan rammesætte en performance, enten ved at det fundne sted passer til 

en bestemt performance, eller ved at stedet i sig selv sætter rammerne for skabelsen af 

en performance (Kristiansen, 2015). 

Performances skal hermed ikke opfattes som værende forbeholdt teatre og lignende. 

Performances kan være et utal af ting, som i denne sammenhæng vil være en lydvandring, 

der foregår i København. Når de allerede eksisterende rum er kortlagt, skal de observeres 
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samt de skal interageres i. På den måde er der mulighed for at anvende de fundne 

lokationers kvaliteter aktivt, som ønskes i lydvandringen. 

Deltagerobservation 

Det følgende afsnit skal belyse, hvordan man observerer, samt deltager, i et givent rum. Der 

tages udgangspunkt i, professor i psykologi, Thomas Szuleviczs tekst ”Deltagerobservation” 

i bogen ”Kvalitative metoder” (2015).  

Steds- og rumanalyse trækker tråde fra etnografien og observationer af rum. Observation 

af et område er en af de mest grundlæggende elementer i en forskning, og er en essentiel 

del af ens arbejde. Observation bruges som metode til at åbne op for nye forståelser og 

perspektiver i en kulturel sammenhæng. Der kan fortages observationer på mange 

forskellige måder. En overordnet af disse er deltagerobservationer, som omhandler, at 

forskeren er en del af sin observation. Dette vil sige, at forskeren indgår i de praksisser, 

som observeres og bliver en del af feltet.  Brugen af deltagerobservation kan bidrage til 

forskningen, da forskeren får skabt relationer og dermed bliver mere investeret i feltet. 

Samtidig skal forskeren også kunne distancere sig selv fra feltet for at komme tættest på 

at opnå objektivitet (Szulevicz, 2015). Det er vigtigt at pointere, at deltagerobservation 

ofte bliver forbundet med sammenhængen mellem mennesker og rum - dog kan man ved 

deltagerobservation også observere rummet i sig selv.  

Først og fremmest skal der ved analyse af de forskellige deltagerobservationer være et 

primært fokus på de oplevelser og praksisser, man har observeret i det givne miljø/rum. 

Her undersøges, hvilke specifikke temaer og stemninger der eksisterer i rummet. 

Dermed, er det muligt at opnå svar på det undersøgte spørgsmål, og man kan ved det 

givne rum undersøge de fysiske rammer og hvordan det kan bruges (Szulevicz, 2015). 

For at kunne analysere det givne rum, skal man også undersøge, hvilke æstetiske 

kvaliteter der allerede eksisterer som vil kunne bruges i performancen (Kristiansen, 

2015).  

Dette projekt vil tage udgangspunkt i fundne scenografier i byrummet, og ud fra disse 

foretage deltagerobservation, for at kunne bruge rummene på bedst mulig vis til det, de 

allerede udfolder. I sammenhæng med deltagerobservation kan atmosfærisk etnografi 

anvendes til at forstå rummet og dets atmosfære; hvilke sanser, dufte og lyde der er i spil 

i det givne rum.  
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Etnografisk atmosfæreanalyse/atmosfærisk etnografi 

Følgende afsnit er en afslutning på steds- og rumanalyse der definerer, hvordan man 

opfanger atmosfæren i et rum og bruger den. Afsnittet tager udgangspunkt i professor i 

etnologi Orvar Löfgrens tekst “Catching a mood” (2010).  

Löfgren konstaterer, at det at fange en atmosfære kan være svært, da mange forskellige 

sanser skal i spil. Måden at gøre det på stammer fra etnografi, hvor der kigges på tre 

forskellige filosofer som inspiration til Löfgrens metode (Löfgren, 2010). De tre filosofer 

kommer med hver deres måde at opfange en atmosfære på, blandt andet Germot Böhme 

der ligger sin metode op af følelsesmæssige stemninger og væk fra fysikken i det, dog 

mener Löfgren at fysikken også kan være essentiel i forhold til stemningen, med 

eksempelvis varme og lave temperaturer og kolde eller dampende fornemmelser. Teresa 

Brennan forklarer hvordan hun opfanger atmosfære af hvordan det mærkes på kroppen, 

og hvordan forskellige sanser er i spil. Brennan Henriques som den sidste 

inspirationskilde taler om intensiteten i atmosfæren og ‘feeling the vibe’ (Löfgren, 2010: 

2). Sanserne i det rum, man observerer, er vigtige at forstå. Löfgren, med inspiration fra 

Brennan, skriver hvordan sanser som hørelse, lugt og følelsen på kroppen kan være med 

til at forklare den atmosfære man er i. Ydermere er lyde også vigtig for at kunne opsamle 

data om en atmosfære. Dette er både de lyde som er klokkeklare, men også de forskellige 

baggrundslyde, der udspiller sig (Löfgren, 2010). Når følelse på kroppen skal undersøges, 

er det vigtigt selv at kunne mærke, hvordan kroppen røre ved omverden - men også at 

kunne observere, hvordan andre mennesker røre ved genstande eller andre mennesker 

(Löfgren, 2010).  

Löfgren konstaterer, ud fra sin etnografiske metode, hvordan alle sanserne spiller 

sammen. Der er ikke en enkelt sans der kan stå alene, og derfor er det essentielt at have 

alle sanserne med i spil, når et rum skal analyseres. Rytmen hos mennesker er underlagt 

sanserne, ved at sanserne har en påvirkning på den måde mennesker bevæger sig i 

billedet (Löfgren, 2010). Samtidig påpeges det, at nogle sanser kan blive skærpet ved at 

fjerne andre sanser. Löfgren arbejder blandt andet med at lukke øjnene for at intensivere 

duftsansen. Denne metode er netop effektiv i arbejdet med sanserne, da den åbner for at 

føle, se og sanse rum på forskellige måder (Löfgren, 2010) 

I lydvandringen tages der brug af forskellige rum, og dermed også de atmosfærer der 

befinder sig i de valgte rum. Vi udnytter atmosfæren til at kunne intensivere sanserne hos 
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publikum og belyse temaerne.  Ved netop dette er det også muligt at kunne skabe et 

imaginært rum, hvor man kan aktivere og påvirke menneskers fantasi.  

Spekulativt design  

Nedenstående afsnit tager udgangspunkt i teksten “Speculative everything” af kritisk 

designer Anthony Dunne og kunstner og forfatter Fiona Raby (2013). Afsnittet forklarer, 

hvad spekulativ design er og hvordan en aktivering af menneskers fantasi kan skabe 

alternative verdener.  

Centralt for arts-based forskning er den meningsskabende proces, hvor der stræbes efter 

at skabe flere meninger, frem for at finde én entydig sandhed. Spekulativt design handler 

ligeledes om meningsskabelse, og sætter fokus på, hvordan aktivering af menneskets 

fantasi kan få os til selv at skabe mulige forestillinger om alternative verdener.  

Dunne & Raby fremhæver det centrale for spekulativt design som værende, at mennesket 

skal aktiveres til selv at tænke og forestille sig noget, frem for at påtvinge allerede 

konstruerede ideer og verdenssyn (Dunne & Raby, 2013). Modsat film, hvor hele verdner 

konstrueres og fuldbyrdes på et lærred, som mennesket passivt kan sidde tilbage og 

opleve, ønsker spekulativt design, at vi selv konstruerer disse verdener inde i vores eget 

hoved. Vi skal ikke overlades helt og aldeles til vores egen fantasi, men spekulativt design 

vil designe elementer i vores egen verden, som kan hjælpe vores forestillingsevne på vej 

(Dunne & Raby, 2013). 

Spekulativt design skal derved bruges til at sætte vores tanker i gang. Det er netop, hvad 

den enkelte forestiller sig, der er værdien for spekulativt design. Der er ikke noget facit, 

som produktet kan holdes op mod, men blot en stræben efter at sætte fantasien i gang 

(Dunne & Raby, 2013). Fordi netop dét at sætte det i gang kan berige os med: 

“...complicated pleasure, enriching our mental lives, and broadening our 

minds in ways that complement other media and disciplines. It’s about 

meaning and culture, about adding to what life could be, challenging what it 

is, and providing alternatives that loosen the ties reality has on our ability to 

dream”  

(Dunne & Raby, 2013: 189) 



Roskilde Universitet  V2125038322 Performance Design E2021  

  23 

 

Performative repræsentationer kan invitere mennesket til at forestille sig verden på 

anderledes måder. Vi kan netop ikke forudse fremtiden, men vi kan gå i dialog med 

menneskets tanker og overvejelser, som er dem, der kan være med til at forme fremtiden 

(Gergen & Gergen, 2011: 7). Det er ideerne inde i vores/menneskets hoveder, som former 

verdenen omkring os (Dunne & Raby, 2013: 2). Denne tilgang er essentiel for dette 

projekt i forhold til, hvordan vi gennem arbejdet med en lydvandring, kan rykke noget 

inde i lytteren i forhold til deres bevidsthed om og deres engagement over for 

klimaforandringerne. Derudover er der også mulighed for at kunne skabe en anden 

verden for publikum.  

Ved at skabe en anden verden i de anvendte rum, er dokumentationen i øjeblikket også 

essentiel. Udover at kunne konstruere et alternativt rum for publikum til lydvandringen, 

ønsker vi også at dokumentationen af performancen skal gengive den spekulative verden, 

vi fremhæver.  

Redegørelsen for teori og metode med en arts-based tilgang har lagt grundlag for at 

lydvandringen kan udvikles. Herefter vil vi argumentere for, hvordan de anvendes i 

projektet og gavner vores udvikling.  
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Udvikling af lydvandring  

De følgende afsnit redegør for, hvordan lydvandringen er blevet udviklet. Afsnittene står I 

kronologisk rækkefølge ud fra udviklingsprocessen. 

Lydvandringen er baseret på vores teoretiske og metodiske overvejelser og redegørelsen 

for disse ovenover. Undervejs har der været flere overvejelser i processen, herunder, 

hvilken retning lydvandringen skulle tage. Vi har taget udgangspunkt i en arts-based 

forskningstilgang for at kunne røre noget i deltageren og starte dialoger. 

Rumanalyse  

Udviklingsprocessen af lydvandringen tog udgangspunkt i en undersøgelse af en række 

lokationer i København. Hertil anvendte vi forskellige metoder til at undersøge de 

forskellige byrum og deres potentiale. Herfra udvalgte vi forskellige lokationer, som 

kunne være interessante at arbejde videre med. Observationsnoterne kan findes i bilag 

3, samt visualisering af dette i bilag 11. 

Processen tog udgangspunkt i metoderne found spaces, deltagerobservation og 

sanseetnografisk analyse. Metoderne benyttes aktivt i processen til at belyse og 

undersøge de forskellige rum, samt dertilhørende kvaliteter.  

Vi har som udgangspunkt, gennem found spaces, forsøgt at klarlægge, hvilke rum der var 

relevante at undersøge. Rummet som scenografi har stor betydning for lydvandringens 

udtryk, hvilket gør det essentielt at have denne metode som afsæt for den videre 

metodiske fremgangsmåde i steds- og rumanalysen (Kristiansen, 2015). Derudover, 

gennem den sanseetnografiske analysetilgang, har vi til hensigt at belyse udvalgte 

lokationers sansestemning, som derved kan skildre atmosfærens samlede udtryk. 

Metoden udføres ved at udelukke de enkelte sanser på skift, hvorfor den 

udvalgte/fokuserede sans fremtræder mere tydeligt (Löfgren, 2010).  

Endvidere benyttes deltagerobservation i steds- og rumanalysen til at forstå den 

kulturelle og samtidsmæssige sammenhæng blandt de observerede aktører på de 

forskellige lokationer. Desuden benyttes metoden til aktivt at forstå menneskernes 

bevægelsesmønstre i de stedspecifikke rum, hvilket kan være afgørende for rummets 

atmosfæriske udtryk (Szulevicz, 2015). 
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Lydvandringen tager udgangspunkt i klimaforandringerne som blev adresseret tidligere 

i afsnittet Klimaforandringer. Derfor har vi afsøgt, hvordan forskellige lokationer kan 

iscenesætte og forankre forskellige klimaforandringsscenarier. De mest centrale 

lokationer for den videre proces undersøges, med de ovennævnte metoder, i det følgende.  

Nedenstående er foretaget ud fra vores observationer d. 14/10-2021. Observationerne 

kan findes i bilag 3. Yderligere visualisering findes i bilag 11.   

H. C. Andersens Boulevard 

H. C. Andersens Boulevard er den mest trafikerede og 

forurenede vej i Danmark (Pinholt & Sørensen, 2013). 

Her var det centralt at undersøge, hvilken effekt vejen 

og atmosfæren kunne iscenesætte. Lokationens 

sensoriske kvaliteter indebar lugten af bilos, mad og 

gummi, samt lydene af larmende biler, menneskesnak, 

bippende lyssignaler og cykler, hvilket resulterede i en følelse af en flyvsk og 

klaustrofobisk stemning. Atmosfæren bar præg af travlhed, hvor alt og alle var på vej et 

sted hen. Desuden bemærkede vi, at personbilerne sjældent var fyldt op og overvejende 

kun havde én passager. 

 

Axel Towers – Byhaven  

Her så vi potentialer i forhold til bygningens futuristiske 

fremtræden, den afmagrede og golde byhave, samt den 

fremtrædende kastevind grundet bygningens arkitektoniske 

udformning. Bygningens organiske og cirkulære struktur 

drager blikket op og rundt, hvilket resulterer i en form for 

svimmelhed og rotation i kroppen. Byens lyde træder i 

baggrunden og høres kun i det fjerne, mens en snært af ekko 

intensiverer de smålyde der forekommer i rummet. 

Lokationens overordnede atmosfære afspejler et goldt og dystopisk område, som 

mørklægges af den omklamrende, fjendtlige og vindskabende arkitektur, der ikke 

inviterer til ophold. Denne atmosfære kunne danne grund for en iscenesættelse af 

ekstremt vejr. 
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Sankt Jørgens Sø ved Planetariet  

Her fandt vi potentialer i stedets beplantning med piletræer, 

der omkranser søen. Søen husede forskellige fuglearter og et 

springvand, der begge kunne ses og høres. I dette idylliske 

parkbillede undersøgte vi vandets visuelle og sensoriske 

kvaliteter, piletræernes rumskabende effekt, samt 

lokationens rolige atmosfære, der stod i kontrast til 

Københavns travle gader. Her blev andre sanser 

intensiveret, som gav en stemning af friskhed, naturligt og 

afstressende.  

Rummet gav anledning til at arbejde mod dets idylliske og rolige kvaliteter, ved at skabe 

en auditiv kontrast med ubehag og kaos, for at udpensle hvordan klimaforandringerne er 

med til, at destruerer vores jord. 

 

Kødbyen  

Vi så potentialer i kødbyens symbolkvaliteter i forhold til 

kødforbrug og masseproduktion, som er essentielle 

problemskabere i forhold til klimaforandringerne. Den globale 

kødproduktion resulterer i at skovområder ryddes, grundet 

efterspørgslen på kød (Verdensskove.org, u.å). Atmosfæren 

bar præg af stilhed og ro. Samtidig var der gennemgående lyde 

af ventilationssystemer fra restauranterne, samt lugt af stegt 

fedt og friture fra restauranterne. Kødbyen endte dog ikke med 

at være en af de endelige rum som vi anvendte.  

 

Projektets steds- og rumanalyse har klarlagt potentielle lokationer og deres 

anvendelsesmuligheder i lydvandringen. Disse anvendelsesmuligheder blev afprøvet ved 

hjælp af en prototype.  
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Prototype  

De undersøgte lokationer var omdrejningspunktet for projektets videre arbejde. I 

forbindelse med de undersøgte atmosfærer og følelser, som var tilknyttet de forskellige 

rum, undersøgte vi hvilke lydeffekter, som kunne fremhæve stemningerne eller skabe 

kontrast til de eksisterende stemninger. Dertil udviklede vi en prototype bestående af en 

video, som sammenkoblede klip af forskellige lokationer med forskellige ideer til lyde, 

som vi havde tænkt kunne indgå i lydvandringen. En prototype kan hjælpe med at give 

en idé om, hvordan det endelige produkt kommer til at være (Sanders & Stappers, 2014). 

Prototypen indeholder ideer og koncepter, som evalueres. Dette kan både være en 

iteration, som ligner det endelige produkt, men kan også, som i dette tilfælde, være en 

mere rå udgave, som skal give en overordnet idé om konceptet (Sanders & Stappers, 

2014). Prototypen kan tilgås HER 

Prototypen indeholdt følgende lokationer og stemninger: 

- H.C. Andersens Boulevard: Følelse af kvælning, klaustrofobi og kaos. Forankrer 

forurening. 

- Axel Towers: Følelse af dystopi, svimmelhed og vind. Forankrer ekstremt vejr. 

- Sankt Jørgens Sø: Følelse af idyl, naturligt og fred. Forankrer destruktion af 

naturen, skovbrænde. 

- Kødbyen: Følelser af tomhed, koldt og stressende. Forankrer kødproduktion. 

Prototypen gav muligheder for at evaluere vores ideer og tanker (Sanders & Stappers, 

2014). Hermed kunne der gives feedback på det overordnede koncept. Dette gav 

forståelse for, hvordan sammensætningen af lyd og lokation fungerede i praksis – om 

lydene og lokationerne harmonerede. Derudover gav det os mulighed for at få et indblik 

i, hvilken stemning prototypen gav svarpersonerne. Dette kunne bruges i den videre 

udvikling af lydvandringen.  

På baggrund af Kvale og Brinkmanns metode om spørgeskemaer, blev prototypen sendt 

ud til 25 svarpersoner, sammen med et kvalitativt spørgeskema (Kvale & Brinkmann, 

2009) Spørgeskemaet kan findes i bilag 9. Spørgeskemaet havde fokus på tanker om 

tema, følelser, stemning, samt hvilken påvirkning videoen havde på svarpersonernes 

tanker om egen adfærd.  

https://youtu.be/HfkYSWZ3FVM
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I spørgeskemaet skulle svarpersonerne endvidere vælge et billede fra en billedgenerator 

- ét der udtrykte deres følelser. Vi gjorde dette for at give en anderledes 

reflektionsmulighed, som Simon netop argumenterer for giver deltageren et større 

engagement (Simon, 2010). Ud fra svarene var det muligt at vurdere, hvad der gentog sig 

hos svarpersonerne.   

Evaluering af prototype  

Svarene fra respondenterne gjorde det muligt at opstille tre temaer; 1) Følelser & 

stemning, 2) Tema for video, 3) Forbedringer (bilag 2). Disse er valgt for at klargøre, hvad 

prototypen bragte op af følelser hos respondenterne, samt hvilke overordnede temaer de 

følte, at videoen havde. Forbedringer blev tilføjet for at vi fik et overblik over, hvad der 

eventuelt kunne gøres bedre i det færdige produkt.  

Ud fra svarpersonernes svar kan det udledes, at den generelle følelse og stemning 

overvejende var: dyster, ubehag, trist, uhygge, intens, mærkelig og mørk (bilag 1). 

Derudover var der også en følelse af håbløshed. I forhold til tema svarede respondenterne 

overvejende, at det handlede om klima, men derudover også angst, kaos, fremtid, 

forandring og natur. Der var dog også nogle, som var i tvivl om temaet for prototypen. I 

forhold til forbedringerne, virkede det til, at svarpersonerne ønskede en større 

sammenhæng, samt at temaet og formålet skulle stå mere klart. Dette tog vi med i 

udviklingen af det endelige produkt - i forhold til, hvilke følelser og stemninger der indgik 

i videoen, som fungerede som tiltænkt i sammenhæng med svarpersonernes tanker om 

tema. I overvejende grad havde svarpersonerne de følelser og beskrev den stemning, som 

vi havde tiltænkt. Der var dog alligevel nogle af respondenterne som var i tvivl om, hvilket 

tema prototypen havde. Derfor blev det taget med videre, at det følelsesmæssige og 

stemningsfulde skulle intensiveres i forbindelse med temaet omkring klima således, at 

det blev gjort tydeligere, hvad lydvandringen omhandler. Besvarelsen af 

spørgeskemaerne er vedlagt som bilag 1. 
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Plan for rute 

I den videre proces blev det besluttet at lokationernes geografiske placering havde en 

afgørende rolle for lydvandringens udfald – og derved skulle valget af lokationer 

revideres. På baggrund af feedback fra prototypen valgte vi, at Kødbyen ikke havde den 

optimale effekt, som vi ønskede. Derudover blev Kødbyen også fravalgt på baggrund af 

beslutning omkring længden af lydvandringen, da denne lokation lå længere væk fra de 

andre lokationer - H.C. Andersens Boulevard, Axel Towers og Sankt Jørgens sø.  

For at forbinde disse lokationer, tilføjede vi yderligere to lokationer: Vesterport Station 

og Herholdtsgade.  

På Vesterport Station var der mange mennesker og vi oplevede en følelse af kaos, hvilket 

vi observerede igennem deltagerobservation (Szulevicz, 2015). Vi stod ved broen over 

stationen og betragtede togene. Vi betragtede, hvordan mennesker bevægede sig rundt i 

området, samt hvilke butikker der omkransede stationen. Flere løb til togene for at nå 

dem, mens man var omgivet af burgerrestauranter, fitnesscentre og supermarkeder. Vi 

deltog også selv i observationen ved at gå ned til togene, og besøge de forskellige butikker. 

Sanserne blev også påvirket ved stationen, da flere af os følte stress ved at stå midt i 

knudepunktet, samtidig med at man kunne lugte og høre togene med en blanding af 

takeaway og mad. Atmosfæren opstod derved i de forskellige sanser, der blev vækket til 

livs på lokationen/i rummet (Löfgren, 2010). Ydermere benyttede vi found spaces til at 

fremhæve de temaer, vi ønskede; kaos og travlhed (Kristiansen, 2015: 11). Alt dette 

skabte en ramme for brugen af Vesterport Station som lokation.  

  

 Vesterport Station                 Herholdtsgade 

Herholdtsgade skulle skabe en forbindelse fra Vesterport Station til Sankt Jørgens Sø. Da 

vi bevægede os ned ad gaden, startede vi vores deltagerobservation (Szulevicz, 2015). Vi 

observerede, at der ingen mennesker var - den virkede øde. Derudover var der flere af 
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bygningerne, som var kantede med hårde facader, hvilket gav rummet en kold følelse. Vi 

delte os op i hold; nogle observerede de få mennesker som brugte rummet mens de 

resterende undersøgte sanserne i rummet samt dens atmosfære. En essentiel del af dette 

gjorde, at vi opdagede lugten af mad, der kom fra en af bygningerne, hvilket ledte os til en 

kantine med store vinduer, hvor der kunne kigges ind. Det skabte også atmosfæren vi 

stod i, ved ikke at kunne se mange mennesker, men at kunne dufte mad. Temaerne som 

vi udarbejdede igennem steds- og rumanalyse ved brug af found spaces, indenfor denne 

lokation, var klimaflygtninge på baggrund af den tidligere lokations tema hungersnød 

(Kristiansen, 2015). 

Ud fra vores overvejelser blev de følgende lokationer, samt rækkefølge, valgt: H. C. 

Andersens Boulevard, Axel Towers, Vesterport Station, Herholdtsgade og Sankt Jørgens 

Sø. Den endelig rute ses herunder:  

 

Den endelige rute 

En beskrivelse og gennemgang af den endelige rute kan findes i bilag 4. 
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Storyboard  

I den videre designproces, skitserede vi det samlede forløb for lydvandringen ved brug af 

et storyboard. Storyboard er en visuel repræsentation af skrevne ord. Det vises ved brug 

af billeder i serieformat til at visualisere ideer til et samlet forløb. Det kan anses som 

værende et kort over, hvordan processen skal være (Torta & Minuty, 2017). Via denne 

proces formår vi at visualisere de forskellige ideer for turen i et samlet forløb. Denne 

skitsering, med et storyboard, er essentiel inden projektet rykker ind i den endelige 

produktionsfase. Yderligere, kan storyboardet fungere som en referenceramme i den 

endelige produktionsfase. Storyboardet kan findes i bilag 5. 

Storyboardet er udarbejdet således at de forskellige steder på ruten skitseres 

kronologisk. Vi har anvendt vores lokationer som er blevet bestemt ud fra tilgangen 

ovenover. Der har vi taget billeder af de forskellige situationer gennem turen. Dette 

akkompagneres med en beskrivelse af den (fiktive) klima-situation, lytteren befinder sig 

i på lokationerne, samt noter i forhold til lydbilledet, stemningen og ideer til speak. 

Nedenfor ses et udklip fra det endelige storyboard (bilag 5), der viser netop dette: 

 

Udklip fra storyboard (bilag 5) 

Formålet med dette format er at indkapsle den stemning og situation, som vi forsøger at 

skabe gennem lyd på de forskellige lokationer. Lytterens synsretning og visuelle 

opmærksomhed kan vi forsøge at lede, men er ultimativt bestemt af deltageren selv. 

Derfor er den billedlige skitsering af de forskellige lokationer mere generelle og 

stedsspecifikke. Ved brug af dette har vi mulighed for at kunne skabe et kort over 

processen for vores lydvandring og have en klarhed omkring, hvordan den videre 

designproces skal opbygges.  
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Udarbejdelse af manuskript 

I udarbejdelsen af manuskript var der først og fremmest fokus på at guide deltageren 

igennem byrummet. Dernæst var der fokus på at speaken skulle stille spørgsmål, som 

skulle gøre at deltagerne reflekterede, samt blev inviteret til at mærke og være i en fiktiv 

verden, hvor de mærkede klimaforandringerne på egen krop. Samtidig er manuskriptet 

en fortælling om nogle af fremtidens klimaforandringer - en fortælling som tager 

inspiration i det tidligere afsnit Klimaforandringer om IPCC-rapport. Manuskriptet i sin 

helhed kan findes i bilag 6. 

Ved H.C. Andersens Boulevard, bliver det påpeget, at der er mange biler. Samtidig bliver 

der sat spørgsmålstegn ved, hvor mange mennesker, der er i bilerne. Denne del skal 

afspejle forureningen forårsaget af biler. Dernæst bliver publikummet placeret ved Axel 

Tower. Manuskriptet indleder med "En have. I byen. Ligner det en have?" og samtidig, "Kan 

du mærke vinden omfavne din krop?" (bilag 6). Disse linjer refererer til fremtidens 

ekstreme vejr. Ekstremt vejr såsom orkan, blæst og regn.   

Vesterport station er fuld af kaos. Manuskriptet fortæller, at vi har mad over det hele, men 

mennesker er grådige. Mennesker er på flugt, fordi ressourcerne løber op. Dette scenarie 

forsøger at portrættere hungersnød. I lydvandringen er vi på renden til at ikke at have 

mad nok, grundet dårlige muligheder for at dyrke afgrøder. Herefter ankommer de til 

Herholdtsgade, som skal afspejle fremtidens mulige klimaflygtninge grundet hungersnød 

og ubeboelige vejrforhold. Manuskriptet læner sig op ad, at der ikke er særlig mange 

mennesker tilbage - de er flygtet. Afslutningsvis bliver deltagerne placeret i idylliske 

omgivelser ved Sankt Jørgens Sø. Her begynder træerne at brænde, manuskriptet bliver 

mere dramatisk med hensyn til korte og bestemte ord som: “Flygt, du bliver også nødt til 

at flygte. Løb. Nu” (bilag 6) Denne del arbejder med skovbrænde, som kan være et resultat 

af tørke. Til sidst står deltagerne ved søen og manuskriptet beder deltagerne se ned i 

vandet. Dertil bliver det påpeget, at vandet omslutter deltageren, og muligheden for at få 

luft er minimal. Denne seance handler om havstigning og oversvømmelse.  
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Produktion af lyd 

Lydproduktionen har handlet om at iscenesætte det imaginære rum og situationer der 

bringer lytteren tættere på en oplevelse af klimaforandringer - en oplevelse, hvor 

klimaforandringerne ville kunne mærkes, i en abstrakt forstand, på egen krop. Lyden er 

blevet produceret i Ableton Live.  

Den endelige lydproduktion kan tilgås HER  

I lyddesignet har vi taget udgangspunkt i at iscenesætte rummenes allerede eksisterende 

kvaliteter samt lokationernes soundscapes (Schafer i Sterne, 2012). Her har det været 

interessant at iscenesætte lyde, der allerede optræder på lokationerne. Eksempelvis 

sværmende biler og politisirener. Det kan skabe en forvirringen for deltageren når 

effektlydene passer med omgivelserne og så alligevel ikke. Vi oplevede selv, i forskellige 

afprøvninger, at man lige tog høretelefonerne af, for at tjekke om der var en reel 

udrykning. Herigennem formår vi at smelte grænserne mellem den virkelige verden 

udenfor høretelefonerne og lydverden i lydvandringen. 

I denne lydorienterede iscenesættelse har vi overvejende arbejdet med genkendelige 

lyde, som torden, gråd og politisirener, der er med til at rammesætte genkendelige 

associationer. Yderligere har vi også benyttet mere abstrakte og udefinerbare lyde, der 

giver mere plads til individuel fortolkning. Disse abstrakte lyde har været brugt som 

stemningssættende markører (for eksempel dramatiske hornlyde) og underlæggende 

konstante toner (for eksempel delta waves). 

Yderligere har vi arbejdet med at introducere lyde i forskellige lydzoner (Schafer i Sterne, 

2012). Generelt arbejdede vi med at introducere lyde i fjernzonen, som langsomt kunne 

intensiveres og bevæge sig helt frem til nærzonen og igen tone ud og tilbage i fjernzonen. 

Herigennem ønskede vi at skabe en mere flydende oplevelse, der svæver ind og ud af 

forskellige lyduniverser på lydvandringen. Dette stemningssætter også at lytteren er i 

fysisk bevægelse og bevæger sig mellem forskellige fysiske lokationer. Det falder 

naturligt, at lyde intensiveres når vi bevæger os mod en destination - og falder i 

baggrunden og forsvinder helt når vi bevæger os videre og væk fra en lokation. 

Lyde er også blevet introduceret direkte i nærzonen, herved træder en lyd pludselig frem 

i vores opmærksomhed. Dette er særligt blevet anvendt i forbindelse med 

fortællerstemmen, der følger lytteren gennem hele vandringen. Fortællerstemmen 

https://soundcloud.com/liviahaslingmikkelsen/kan-du-maerke-det-1/s-mlqBu44J3CW?si=fbafd91b7b8c428f929da5d806d81664&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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dirigerer lytteren gennem ruten og stiller spørgsmål til eftertanke. Det er derfor vigtigt at 

stemmen træder klart frem og kommer helt i fokus. 

Enkelte lyde fortsætter kontinuerligt gennem hele og længere dele af lydsporet, som 

stemningssættende markører, der konstant flyder i baggrunden mellem fjern- og 

mellemzonen. Eksempelvis optræder delta waves næsten konstant gennem hele 

lydsporet, som en baggrundsbrummende lyd. Der rettes i perioder ikke megen fokus mod 

denne lyd, men når den ophører helt til sidst i lydsporet, bliver man måske først da 

opmærksom på at den var til stede. Samtidig bliver der skabt en lyd af vind, som bevæger 

sig fra fjernzonen ind i nærzonen, for at skabe en følelse af vind som omkranser og 

omslutter deltageren. På den måde føles effektlyden realistisk. 

Den endelige lydproduktion er komponeret af indtalt speak, samt en række lydfiler, som 

vi har samplet fra YouTube. Disse findes i bilag 10. 

Tilgang  

Formålet med lydvandringen er at gøre publikum opmærksom på klimaforandringer og 

den fremtid, som måske ligger foran os – og dertil have en effekt på deres bevidsthed, 

som muligvis ikke ville kunne opnås igennem en traditionel form for kommunikation af 

klimaforandringer. Til dette har tilgangen igennem hele processen været at forsøge at få 

publikum til at gennemgå en transformation. Denne kunstbaserede tilgang har påvirket 

hele processen.  

Lydvandringen er opbygget ud fra Richard Schechners forløbsstruktur for et æstetisk 

drama: 1) gathering, 2) performance/acting out, og 3) dispersing (Schechner, 2003: 176). 

I første fase samledes de deltagende på Rådhuspladsen. Herfra blev de ført ud på 

trafikøen, hvor selve lydvandringen skulle igangsættes. Anden fase startede det øjeblik, 

hvor lydvandringen blev igangsat. Det var i denne fase, at selve begivenheden udfoldede 

sig. Igennem lydvandringen gennemgik publikum forskellige scenarier, hvor de blev 

inviteret til at mærke klimaudfordringer på egen krop – de blev guidet til at forestille sig 

en anden verden. ”Kan du mærke det?” lød stemmen i deltagerens øre. Det var det 

spørgsmål, som der blev sagt i starten af lydvandringen.  

Under lydvandringen blev de deltagende bedt om at reflektere over verden og fremtiden, 

samt mærke den verden vi havde opstillet. De skulle blandt andet mærke vinden på deres 

krop og flygte fra branden i deres øre. De blev tvunget til at lege med og forestille sig 
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denne verden. Hertil er der også blevet taget inspiration i Julia Bentz’ tilgang i forhold til 

at formidle igennem kunst (Bentz, 2020). Bentz refererer til Patricia Leavy, som påpeger, 

at der igennem kunst inviteres til at forestille sig og træde ind i andre verdener (Leavy, 

2013 i Bentz, 2020) – den verden, som er konstrueret i anden fase af Schechners 

forløbsstruktur. Dette er i tråd med spekulativt design, som vi har haft i mente i tilgangen, 

samt udviklingen af lydvandringen. Spekulativt design er blevet anvendt som redskab til 

at udforme lydvandringen, hvor der opfordres til at deltagernes fantasi og tanker kan 

konstruere en dystopisk verdensforestilling i deres egen bevidsthed (Dunne & Raby, 

2013).  

Til sidst i lydvandringen vendte stemmen tilbage til udgangspunktet og stillede 

spørgsmålet ”Kan du mærke det nu?”. Det var hér i tredje fase af Schechners 

forløbsstruktur sætter ind. Publikum blev taget fra ét sted til et andet og har været på 

denne ”rejse”. Det er også her, at der kan ske en transformation. Publikum gennemgik 

noget, som har kunnet ændre deres sindstilstand – enten kort- eller langvarigt 

(Schechner, 2003). 

 

Dokumentation 

I forbindelse med afviklingen valgte vi at dokumentere deltagernes oplevelse og ageren 

undervejs på lydvandringen. Dette udformede en video, som kan tilgås HER.  

Dokumentationen blev udført ved hjælp af filmkamera, hvor der blev filmet på afstand 

fra skjulte positioner for ikke at fjerne fokus fra deltagernes oplevelse.  Vi har taget 

udgangspunkt i, professor i litteratur, Phillip Auslanders begreber om dokumentarisk og 

teatralsk dokumentationsform, hvor dokumentationsproduktet afspejler sig heraf 

(Auslander, 2006). Den dokumentariske dokumentationsform opfattes som den 

traditionelle, hvor der forsøges at gengive performancen ontologisk. Den teatralske 

dokumentationsform har til hensigt at gøre dokumentationen performativ i sig selv 

(Auslander, 2006). 

Selve dokumentationsvideoen blev udført med en videoklip fra et 

tredjepersonperspektiv, samt fra deltagernes førstepersonsperspektiv. Dertil benyttede 

vi også atmosfæriske og stedsspecifikke filmklip.  

https://youtu.be/9rVRefzjXJU
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Vi har benyttet forskellige æstetiske virkemidler i et forsøg på at indfange essensen af 

lydvandringen og de stedspecifikke scenografier i samspil. Dokumentationsvideoen 

forsøger at skildre en brøkdel af den levede oplevelse, der opnås ved reelt at deltage i 

lydvandringen, i en kortfattet videopræsentation. Herved bliver selve 

videodokumentationen en performance i sig selv, da den er langt fra den reelle levede 

oplevelse. Dog indgår dokumentariske elementer i form af reelle videoklip fra selve 

afviklingen. Dermed blev selve dokumenteringen af lydvandringen overvejende 

teatralsk, men med dokumentariske elementer.  

Opsummering 

Vores designproces, som er beskrevet ovenover, var med til at konkludere de ønskede 

lokationer, og hvordan vi kunne udnytte rummene optimalt ved brug af atmosfæren. 

Efter feedback på prototypen fastlagde vi en rute, som dannede grund for udarbejdelse 

af storyboard og det videre manuskript. Videre producerede vi selve lydvandringen. 

Formålet med lydvandringen var at skabe dialog blandt deltagerne, samt at undersøge 

om det var muligt at få deltagerne til at gennemgå en transformation der kunne røre 

noget i dem. Denne udviklingsproces skabte rammerne for den lydvandring vi ønskede 

at konstruere, og hvordan elementerne i den skulle påvirke deltagerne. 

Afviklingen af selve lydvandringen vil blive uddybet i nedenstående kapitel, hvorefter 

transformationen og feedback fra deltagerne vil blive analyseret.  
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Afvikling af lydvandringen 

I dette afsnit forekommer en kort redegørelse for selve afviklingen af lydvandringen. 

Lydvandringen blev afprøvet i et virkeligt scenarie med deltagere på den endelige rute med 

den producerede lyd i ørene, som det eneste guidende element. 

Afviklingen af lydvandringen blev delt som en begivenhed 

på Facebook under navnet Kan du mærke det?, med logoet 

til højre og blev promoveret som en alternativ 

klimaformidlings-oplevelse. Hele invitationen kan tilgås i 

bilag 7. Deltagelse krævede en skriftlig tilmelding via e-mail. 

De tilmeldte deltagere modtog en bekræftelse, med en 

beskrivelse af, hvem de skulle kigge efter på 

Rådhuspladsen, samt hvad de skulle medbringe. 

Lydvandringen fandt sted d. 24 november 2021, kl. 09.00 på Rådhuspladsen, hvor vi 

havde fire fremmødte deltagere. Yderligere to medlemmer fra projektgruppen deltog 

også i lydvandringen i tilfælde af komplikationer undervejs. De fremmødte blev modtaget 

af en repræsentant fra projektgruppen, som udgjorde en værtsrolle. Værten 

introducerede de fremmødte til, hvad der skulle til at ske og havde en QR-kode klar, 

hvorfra deltagerne kunne tilgå lydvandringen på SoundCloud. 

Herefter ledte værten deltagerne ud på en trafikø, midt i 

lyskrydset på H. C. Andersens Boulevard. Deltagerne blev 

instrueret i at starte lydvandringen så snart et lyssignal 

skiftede til grønt, hvorefter lydvandringen begyndte og 

deltagerne blev overladt til lyden i deres øre.  

 

Selve lydvandringen varede 27 minutter, hvor de deltagende blev guidet gennem en rute 

på lidt over én kilometer (denne er afbilledet i afsnittet Plan for rute). Ruten endte ved 

Sankt Jørgens Sø, hvor de deltagende blev instrueret i at sidde under nogle piletræer på 

kanten til søen. Her sad værten klar til at tage imod de deltagende.  

Lydvandringens logo 

Lydvandringens QR-kode 
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I piletræerne hang små firkantede kort, 

med genkendeligt logo og QR-kode, 

som set på billedet til venstre. QR-

koden gav de deltagende adgang til en 

evalueringsportal på padlet, med tre 

reflekterende spørgsmål, samt et link 

til lydvandringen og en guide til, 

hvordan den startes, hvis de ønskede at gå den igen. Padlet-portalen kan tilgås HER. 

Afviklingen af lydvandringen blev dokumenteret på video og en skitserende 

sammenklipning med tillagte lydsekvenser fra lydvandringen, kan tilgås HER. 

 

Logo med QR-kode i piletræerne 

https://padlet.com/olihmik/tbwvujgewe71hhce
https://youtu.be/9rVRefzjXJU
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Evaluering og analyse af lydvandringen 

I det følgende afsnit vil vi gennemgå vores analyse, som vi har udarbejdet på baggrund af 

de besvarede spørgsmål i padlet-portalen (bilag 8). Vi vil ud fra de forskellige metoder og 

teorier forsøge at analysere os frem til, hvilken effekt lydvandringen har på deltagerne 

følelsesmæssigt, samt hvordan lydvandringens feedbackportal kan være med til at skabe 

dialog indbyrdes og i den efterfølgende proces. 

I forbindelse med afviklingen af lydvandringen, blev deltagerne opfordret til at give 

feedback ud fra tre reflekterende spørgsmål. Som tidligere forklaret blev det gjort i form 

af en padlet, hvor følgende spørgsmål blev opstillet: 

1. Kom ud med dine følelser. Hvad føler du? Og hvad tænker du? 

2. Hvordan fungerede en lydvandring som formidling af klimaforandringer for dig? 

3. Hvilke refleksioner har du gjort dig under lydvandringen?  

Det grundlæggende ved spørgsmålene var at undersøge deltagernes udbytte af 

lydvandringen, samt om en lydvandring kunne portrættere klimaforandringer ved at 

påvirke deltagernes følelser ved en kunstnerisk baseret tilgang. 

For at opnå dette, var det essentielt at deltagerne ikke var passivt observerende, men 

derimod aktivt deltagende og reflekterende på selve lydvandringen og den efterfølgende 

feedbackproces.  

Simon pointerer følgende: “Watching a performance or passivly walking through an 

exhibition does not give people this kind of social, active fulfilment” (Simon, 2010: 18). 

Simon vægter deltagerne som en aktiv del af selve processens udbytte. Dertil er det vigtigt 

at pointere, at det er deltagerens oplevelse og udbytte, som er centralt for analysen - den 

individuelles tolkning (Bentz, 2020). Ved brug af de tre reflekterende spørgsmål i vores 

padlet, var det begrænset, i hvor stort et omfang deltageren kunne udfolde sine 

holdninger og tankesæt. Vi har valgt at fremsætte de overstående spørgsmål, da Simon 

fremhæver vigtigheden af at rammesætte begrænsninger for deltagelsen, således at 

deltageren ikke står med et utal af muligheder for selvudfoldelse. På baggrund af dette, 

blev der rammesat nogle begrænsninger i feedbacken i form af allerede stillede 

spørgsmål. Samtidig havde deltageren dog selv den frihed at kunne udtrykke hvad de 

ønskede inden for de rammer (Simon, 2010).  
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Yderligere arbejdede vi med materialiteten af feedbacken, fordi Simon beskriver hvordan 

det kan øge deltagerens engagement at give dem et specielt værktøj, som får deltagerne 

til at føle sig anerkendte og specielle (Simon, 2010). Derfor lavede vi de førnævnte kort 

som blev beskrevet i afsnittet afvikling af lydvandring. Frem for blot at have en online 

feedback-portal, fik deltagerne noget materielt evidens fra begivenheden, som de kunne 

tage med hjem. Kortene skulle selv appellere og invitere til en frivillig interaktion, frem 

for at være en påtvungen feedback. Derfor havde vi netop forsøgt at gøre kortene 

attraktive og spændende, ved at lave et lækkert design og hænge dem op i piletræerne, 

som små frugter. 

Derudover er det væsentligt at pointere Leavys opfattelse af, hvordan arts-based 

research ikke koncentrerer sig om udformningen af performancen som produkt, men 

snarere om den meningsskabelse der opstår hos deltagerne. I forhold til projektet er det 

essentielle ikke selve udformning af lydvandringen, derimod hvilken mening, samt 

efterfølgende refleksioner deltagerne skaber på baggrund af lydvandringen (Leavy, 

2009) 

Dertil opererer den arts-based tilgang indenfor det følelsesmæssige samt sanselige, hvor 

kreative processer er med til at give deltagerne mulighed for efterfølgende refleksion og 

eventuelle varige forståelser samt adfærdsændringer.  

På padlet-portalen stilles spørgsmålet “Kom ud med dine følelser. Hvad Føler du? Og hvad 

tænker du?”, der har til hensigt at forstå, hvilke følelsesmæssige reaktioner der opstår hos 

deltageren, når forskellige æstetiske virkemidler bliver benyttet. En af svarpersonerne 

skriver “... Jeg synes det var vildt at mærke, at mange af de ting der blev oplevet som blev 

sagt i stemmen... fx da stemmen sagde ‘kan du mærke vinden? Og lige i det sekund KUNNE 

jeg mærke vinden ekstra meget” (bilag 8). Citatet underbygger Leavys tankegang om, at 

arts-based methods kan fungere som en styrkende tilgang til at flytte fokus mod bestemte 

scenarier og følelsesstrømme gennem lyde og æstetiske praksisser (Leavy, 2009). Det 

bliver endvidere pointeret, af flere af svarpersonerne, hvordan lydvandringen aktiverede 

det følelsesmæssige aspekt: “Jeg følte en høj grad af tyngen for brystet og tristhed” (bilag 

8), “Jeg følte mig ked af det og søgende efter frisk luft” (bilag 8). En gennemgående tematik 

var følelsen af negative konnotationer - svarpersonerne oplevede en følelse af negativitet 

og udtrykte dette gennem negativt ladede ord. Disse følelser og refleksioner, ønskede vi 

netop at fremprovokere.  
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Igennem en padlet kan deltagerne anskue hinandens svar og refleksioner, hvilket giver 

dem mulighed for at åbne refleksionsfeltet op. Den fælles padlet-refleksion gør det, der 

oprindeligt var en individuel og indadskuende oplevelse til et fælles anliggende, og 

dermed formår lydvandringen at vise, hvordan det sansebaserede og arts-based kan 

bruges til at skabe grobund for at artikulere holdninger, forskelligheder og fælles 

forudsætninger. Dette eksemplificerer netop Simons me-to-we -design, hvor individuelle 

oplevelser underbygger et kollektivt engagement (Simon, 2010). Deltagerne bliver altså 

eksponeret for hinandens svar og tankesæt, som kan skabe nye refleksioner og potentielt 

gør dem mere investeret i deres svar på refleksionsspørgsmålene. Samtidig bliver de også 

en del af feedbackfeltet, og ved at overvære andres svar, vil der være en større tendens 

til, at de også udfolder deres svar i større grad (Szulevicz, 2015). Eksempelvis nævner en 

svarperson at:  

“provokationen fik mig til at have lyst til at svare tilbage; ¨Det er altså ikke 

mig, du skal henvende dig til!’ Individet er underlagt den samfundsstruktur 

som de nu engang er født ind i, og en klimabevidsthed kan nå et stykke ad 

vejen, men det stykke er minimalt i det store billede” (bilag 8).  

Denne ytring afspejler en frustration over både at blive pålagt en anklage fra os som 

afsendere, men også sin utilstrækkelighed i forhold til samfundsstrukturen. Ved at 

pointere dette i et åbent forum, kan refleksioner og tankestrømme inspirere de øvrige 

deltagere. Disse øvrige deltageres svar til padlet-portalen er muligvis blevet influeret af 

ovenstående citat, som har givet dem mulighed for at reflektere videre om selvsamme. 

Desuden kan lydvandringen, samt den efterfølgende dialog fra deltagerne, ovenikøbet 

have varig indflydelse på, hvordan deltagerne agerer i fremtiden. Dette er i tråd med 

Schechner, som beskriver at transformationen både kan have en kort- eller langvarig 

påvirkning. Ligegyldigt om det er kort- eller langvarigt er det essentielle 

bevidsthedsændringen, som fører til refleksion (Schechner, 2003, Bentz, 2020).  

Kunstbaseret formidling kan være med til at omfavne et bredere publikum, samt øge og 

skabe forståelse indenfor et emne (Gergen & Gergen, 2011). Lydvandringen er en 

magtfuld metode til netop at kunne skabe forståelse indenfor et emne og dette kom også 

til udryk i svarene: 
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“Det fik mig også til at tænke over min egen tilværelse og hvad det egentligt 

er jeg personligt bidrager med. Også at vi mennesker er alt for fokuseret på 

vores egne problemer og ting fremfor at også inddrage andre i vores liv” 

(bilag 8).  

“Jeg kunne tydeligt mærke konsekvenserne af klimaforandringer, men 

ikke hvordan de skulle løses og dette resultere i en lidt deprimerende 

stemning” (bilag 8). 

Deltagernes ovenstående refleksioner eksemplificerer netop, hvordan lydvandringen 

og brugen af padlet formede deltagernes holdninger, følelser og forståelse indenfor 

emnet. De mærkede alvoren ved klimaforandringerne og stod efterfølgende med 

refleksioner over egen tilværelse. Deltagerne blev tvunget til at “lege med” og tage 

stilling til det, som blev opstillet i lydvandringen (Schechner, 2003). Arts-based sætter 

altså problemerne på spidsen og fremhæver dem for deltagerne af performancen.  

Udover svarene på padlet-portalen, observerede vi, at flere deltagere også blev 

stående tilbage efter lydvandringen, hvilket skabte en dialog mellem os som 

afsendere og dem som deltagere - men også deltagerne imellem. Disse dialoger blev 

startet igennem den fælles kulturelle oplevelse som deltagerne havde haft ved 

lydvandringen. Simon argumenterer netop for at disse dialoger er 

omdrejningspunktet for deltageren, og kan være med til at påvirke deltageren i 

verden (Tedx Talks, 2012). Der opstod eksempelvis dialoger om lydvandringen som 

et utroligt magtfuldt medie, der kan manipulere følelser. Vi observerede også særligt 

at dialogerne var præget af at deltagerne ønskede at dele deres individuelle 

følelsesoplevelser, som de havde oplevet under lydvandringen. Disse dialoger og 

interaktioner er det essentielle ved kulturelle oplevelser (Tedx Talks, 2012).  

Lydvandringen iscenesatte klimaforandringerne, så de enkelte deltagere havde noget 

at forholde sig til. Lydvandringen oplevedes til tider som ubehagelig af deltagerne: 

“Derudover følte jeg også en høj grad af tyngen for brystet og tristhed.” (bilag 8). Dette 

lægger sig op ad det æstetiske drama, som vi ønskede i lydvandringen. Ved Schechners 

forløbsstruktur fjerner man i første fase deltagerne fra vante omgivelser, hvorefter selve 

lydvandringen foregår i anden fase. I sidste og tredje fase vender deltagerne tilbage - det 
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er igennem disse faser at deltagerne vil gennemgå en transformation, som resulterer i 

reflektion. Transformationen kan både have en kort- eller langvarig effekt. Et æstetisk 

drama kan eksponere deltageren for noget, som de ikke nødvendigvis kan lukke øjnene, 

og i dette tilfælde ørene, for (Schechner, 2003). For deltagerne kunne det nærmest 

være frustrerende og ubehageligt at lytte med. Men det skabte også dialog og debat. 

Publikum bliver i situationen nødt til at reflektere over, hvad de har oplevet. Disse 

følelser var også et resultat af de dystopiske lyde og stemmen, som blev afspillet for 

deltagerne. Det inviterede dem til at træde ind i en anden verden, end den de blot så 

for øjnene af sig:  

“Jeg bliver sendt hen i en anden verden, hvor vi oplever mulige 

konsekvenser af klimaforandringer på egen krop, i vores verden. Der 

opstår følelser, kroppen reagerer også: åndenød, fryser, drukner, løber” 

(bilag 8). 

Dunne & Raby illustrerer en essentiel værdi ved at forestille sig disse alternative verdner, 

gennem spekulativt design. Spekulativt design kan være med til at udvide menneskets 

ideer og tanker. Det er disse ideer og tanker, der former verden omkring os (Dunne & 

Raby, 2013). Lydvandringen inviterer netop brugeren til at forestille sig en anden verden, 

end den de står i, som det ovenstående citat udtrykker. Lyden var med til at facilitere 

imaginære verdener (Poulsen, 2006), der flyttede deltagernes fantasi væk fra den 

virkelige verden. Herigennem opnåede lydvandringen at udvide deltagernes ideer om, 

hvad verden er, samt hvad den kan være. Dette kan transformere deltagernes ideer om, 

hvordan de vil have verden skal være og hvordan den ikke skal være (Dunne & Raby, 

2013). Det er denne meningsskabelse og perspektivudvidelse, der er det essentielle. For 

ved at udvide deltagernes perspektiv i forhold til klimaforandringerne, kan vi videre håbe 

at skabe et mere reflekteret holdningsgrundlag hos lytterne ude i den virkelige verden. 

I analysen har vi forsøgt at kortlægge, hvilken effekt en lydvandring med fokus på klima 

kan have på deltagerne. Denne effekt har kunnet “måles” igennem padlet-portalen, hvor 

deltagerne havde mulighed for at kunne udtrykke sig. Dette har kunnet vise, hvorvidt 

lydvandringen har formået at sætte tanker og refleksion i gang hos deltagerne. Vi kan 

konkludere, at lydvandringen har påvirket deltagerne på det følelsesmæssige plan, samt 

at padlet-portalen har skabt en dialog blandt deltagerne. Yderligere har lydvandringen 
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skabt en efterfølgende dialog i det virkelige liv blandt deltagerne, samt mellem os som 

afsendere og dem som deltagere. Padlet-portalen har på baggrund af lydvandringen 

derved skabt en transformation hos deltagerne ved at udvide deres forestilling og 

perspektivforståelse af, hvordan verden kan være ved at mærke det på egen krop. 

Derudover fungerer padlet-portalen også som et redskab til, at få deltagerne til at føle sig 

inkluderet, samt dialoginddragende.   
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Diskussion 

Projektet tager udgangspunkt i arts-based metoder og teorier, hvor følelser og dialog er det 

centrale omdrejningspunkt. Dette kommer til udtryk i projektets fokus, hvor det undersøges, 

hvordan netop følelser og dialoger kan igangsættes gennem en lydvandring, der formidler 

klimaforandringer. Der vil i det følgende blive diskuteret hvilke problematikker der kan 

opstå i formidlingen af klimaforandringer. 

Der kan argumenteres for, at den gængse forskningsformidling i forbindelse med 

klimaforandringerne, med statistikker og grafer, ikke adressere den individuelles følelser 

og tanker. Yderligere kritiseres forskningen for ikke at skabe lyst til handling, fordi den 

ikke danner grobund for forandring (Gergen & Gergen, 2011, Bentz, 2020). Samtidig kan 

det diskuteres, hvordan klimaforandringerne derved kan blive løst, hvis der er 

manglende engagement hos en enkelte. Hvis den enkeltes tanker ikke ændres, opstår der 

heller ikke en mulighed for reel forandring. Det kan være svært at forholde sig til 

klimaforandringerne, som et reelt problem, hvis man ikke er personlig involveret i 

klimaproblematikken. At kommunikere klimaforandringerne på en måde, hvor formålet 

netop er at skabe følelser og dialog kan være et bud på, hvordan kommunikationen kan 

gøres anderledes. Både i forhold til at nå et bredere og ikke akademisk publikum (Gergen 

& Gergen, 2011), men også ved at involvere deltagerne personligt.  

Klimaforandringer er et wicked problem. Derfor kan man på den ene side argumentere 

for, at der ikke er én simpel løsning, samt at der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at 

løse det på. Det er på sin vis uhåndgribeligt og svært at arbejde med, fordi det umiddelbart 

ikke kan løses fuldstændigt (Achiam, Dillon & Glackin, 2021). Med vores arts-based 

tilgang forsøger vi ikke at løse problemet direkte - vi arbejder ikke problemløsende. Vi 

forsøger blot at belyse problemet fra en ny vinkel ved at anskue problemet fra nye 

perspektiver, frem for at finde konkrete løsninger. Både Gergen & Gergen (2011) og 

Dunne og Raby (2013) beskriver, hvordan det netop er menneskets ideer og tanker der 

er med til at forme verden, så ved at udvide og inspirere menneskets perspektiver, kan vi 

være med til at forme verden.  

På den anden side tilskrives arts-based mange kvaliteter, i forhold til meningsskabelse og 

perspektivudvidelse. Det kan dog diskuteres, hvorvidt dialog og følelser kan stå alene. 

Uden forskning og bevæggrund for bekymringer om klimaets forandringer, ville det være 
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svært at have et konkret grundlag for dette projekt. Der er behov for videnskaben for 

overhovedet at vide, at klimaudfordringer er et problem. Ud fra hårde data er det muligt 

at måle forandringerne, dette kan ikke måles igennem arts-based metoder. Derved kan 

videnskaben benyttes til at forske i klimaforandringer ud fra videnskabelige resultater, 

samt derved give belæg for problematikken. 

Selvom dette projekt proklamerer en kritik af den rigide saglige forskning, kan projektet 

såvel heller ikke stå alene uden denne forskning - den står på skuldrene af den forskning, 

som vi kritiserer for ikke tilstrækkeligt at kunne formidle problematikken. Projektet 

tager ligeledes udgangspunkt i IPCC’s klimarapport, som blev fremlagt i afsnittet 

klimaforandringer (IPCC, 2021) og fundamentet i projektet er bygget op af videnskabelige 

artikler. Derfor besidder den forskningsbaseret formidling en stor relevans.  

Samtidig kan det påpeges, at der uden denne form for viden ikke ville være bevæggrund 

for overhovedet at formidle klimaproblematikken - og uden den, ville dette projekt blot 

være et tankeeksperiment uden reel bevæggrund. Alligevel er det vigtigt, at formidlingen 

af klimaproblematikken ikke blot retter sig mod en bestemt målgruppe, som er i stand til 

at forstå og læse statistikker, grafer og videnskabelige artikler. Formidlingen af 

klimaproblematikken skal ligeledes indfange en bredere målgruppe, så de som ikke er 

personligt involveret, kan forstå og sætte ord på, hvilke konsekvenser klimaforandringer 

kan have på verden. Da klimaudfordringer er et wicked problem, hvor der ikke blot er én 

løsning på problemet, og flere underproblematikker konstant kommer frem i lyset 

(Achiam, Dillon & Glackin, 2021), kan det kalde på flere metoder til at anskue 

problematikken. Problemet kan ikke løses af det enkelte individ. Man kan derfor 

argumentere for, at der skal ske en bredere forståelse gennem kreative metoder, for at 

løse problemet sammen. Dette betyder dog ikke, at man kan afskrive den rigide 

forsknings relevans fuldstændigt.  

Wicked problems kan, som nævnt, ikke anskues på nogen simpel måde. Arts-based 

tilbyder blot en ny indgangsvinkel der åbner op for et bredere perspektiv, der kan 

komplimentere og udvide det nuværende perspektiv, men det er svært at forestille sig at 

arts-based kan stå helt alene i kampen mod verdens wicked problems. Med arts-based 

kan der opnås unikke dialoger og håbe på at skabe en form for transformation, der 

strækker ud i samfundet og får en reel indflydelse på selve problemet og menneskets 

forhold til problemet.  
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Er det nok blot at håbe på at skabe denne indflydelse og disse transformationer? Hvordan 

validerer vi denne tilgang, når resultaterne er så uhåndgribelige? Hvordan vurderer vi 

om deltagerne reelt gennemgår en transformation der gør en forskel ude i verden? Leavy 

nævner selv dette som en svaghed, som man skal være opmærksom på, når man arbejder 

med en arts-based tilgang og derfor kaldes der på, at man benytter sig af flere metoder 

for at opnå validitet (Leavy, 2009). Som den foregående analyse eksemplificerer, forsøger 

dette projekt netop at dokumentere og arbejde med de tanker og følelser, som 

igangsættes gennem lydvandringen - for herigennem at validere projektets resultater. 

Leavy nævner, at dialogen kan fungere som validitetstjek (Leavy, 2009). 

Det er selve dialogen, transformationen og bevidsthedsændringen som er det essentielle 

i forhold til om det er lykkedes med formidlingen af klimaproblematikken på en 

kunstnerisk måde igennem lydvandringen (Schechner, 2003, Bentz, 2020, Gergen & 

Gergen, 2011, Leavy, 2009). Vi kan dokumentere de tanker og dialoger, som 

lydvandringen satte i gang, men om dette reelt skaber en transformation der strækker ud 

i den virkelige verden, er dog svært at dokumentere. Vi kan blot håbe på at disse tanker 

og dialoger faciliterer en transformation ude i verden.  

Formålet med lydvandringen er at gøre publikum opmærksom på klimaforandringer og 

den fremtid, som måske ligger foran os – og dertil have en effekt på deres bevidsthed, 

som muligvis ikke ville kunne opnås igennem en traditionel form for kommunikation af 

klimaforandringer. Arts-based formidling giver en anden mulighed for at indleve sig i et 

scenarie, som ikke kan opnås udelukkende gennem tekst og fakta (Leavy, 2009). Selvom 

det er hård videnskab, som ligger grundlag for, at vi overhovedet har konkret viden om 

klimaforandringer er det ikke ensbetydende med, at det er den optimale måde, at det 

formidles til omverden på. Som Gergen & Gergen (2011) nævner, er formidlingen oftest 

rettet mod akademikere. Det kan diskuteres om dette er optimalt når problematikken 

omkring klimaforandringer ikke udelukkende er et problem for akademikere, men 

derimod for hele verdens befolkning. Derfor kan der også være behov for flere 

formidlingsmetoder, som favner bredere end grafer og statistikker (Gergen & Gergen, 

2011), hvilket Bentz støtter op om. Hvor den almene form for formidling, ifølge Bentz, 

skaber handlingslammelse og pessimisme, så har arts-based metoder et andet perspektiv 

(Bentz, 2020). Arts-based metoder kan motivere, engagere og derved kan der ske en 

forandring, fordi det enkelte individ får lyst til at handle (Leavy, 2009, Simon, 2010).   
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Konklusion 

Dette projekt har haft til formål at undersøge, hvordan man kan udvikle en 

sanseorienteret lydvandring, som belyser klimaproblematikken, samt skabe en mulige 

transformation hos deltagerne.  Vi har i projektet skabt en lydvandring med fokus på 

klimaforandringer, der kan fremstå som en dystopisk verdensforestilling - en imaginær 

verden. Lydvandring bruger aktivt rummenes/lokationernes sanselige og atmosfæriske 

kvaliteter, som iscenesættes gennem den lydkonstruerede oplevelse, der fokuserer 

deltagernes opmærksomhed og fremprovokerer følelser. I den forbindelse har projektet 

fokus på at forsøge skabe en transformation hos deltagerne. På baggrund af afviklingen 

af lydvandringen, faciliterede vi efterfølgende en aktiv dialog mellem deltagerne og os. 

Fokusset var at skabe et mulighedsrum for dialoger, perspektivudvidelse, samt den 

potentielle transformation - en bevidsthedsændring i forhold til klimaforandringer.  

I projektet arbejdes der ikke problemløsende. Arts-based søger ikke at løse et problem, 

men derimod at belyse et problem. Dette projekt løser ikke klimaudfordringerne alene, 

men forslår snarer et alternativ til de gængse formidlingsmetoder. Vi kan ikke 

konkludere, at arts-based kan løse et wicked problem som klimaforandringer. Derimod 

kan vi ud fra lydvandringen, samt dialogen om de følelser, som deltagerne havde 

efterfølgende, konkludere at der er potentiale for en transformation. Denne 

transformation kan i sidste ende lede til forandring ved at ændre deltagernes bevidsthed. 

Vi ser et behov for at formidle klimaforandringer på en anden måde end den traditionelle. 

En arts-based tilgang bringer netop et andet perspektiv på, hvordan klimaforandringer 

kan formidles.  

Ved at benytte en arts-based tilgang har vi påvist en påvirkning af deltagernes følelser 

under lydvandringen, som skabte en engageret dialog. Det er denne dialog, som kan 

resultere i at de deltagende gennemgår en transformation. Vi kan hverken påvise eller 

dokumentere denne transformation, men blot håbe at de påviste følelser og dialoger, 

rykker deltagernes perspektiv ude i den virkelige verden. 
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