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Abstract 
This paper examines how the guests at the State Museum of Art interacts with the 400-year-

old painting “The Fall of the Titans”. At The Fall of the Titans, an augmented reality (AR) 

installation has been made by the AR and VR company Khora. With this AR installation it’s 

possible, through the guest's phone, to see the picture come to life. The paper investigates the 

guest's challenges and experiences with the interaction. This paper outlines different tourist and 

innovation theories. The applied methods and how they have been implemented in the paper, 

is also described. The main method is our 3 observations and an interview with the developer 

behind the AR experience. By doing this we have gained inside information about the devel-

opment, as well as the thoughts of the guests and their actions. This has been necessary to 

answer the paper’s problem definition which sounds as follows: 

How do the guests interact with the AR technology at The Fall of the Titans? And how do they 

experience the process? 

This paper includes an analysis which is based on the observations and the interview, and it is 

continuously interconnected with the theories. Based on the paper we can conclude that the 

guest interacts divergently with the AR technology depending on their technological compe-

tences and their starting point for the interaction. If they do have Instagram, they find the pro-

cess to be easy while the ones without, find it complicated. The guest's individual experience 

of the process depends on personal beliefs 

 as to why they either want or do not want to interact with the AR experience. This being the 

privacy of the settings on the phone, want to experience the authentic picture, because the guest 

is curious about the technology or because the guest's children want to try it. 
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1. Projektdesign og fremgangsmåde 
Dette afsnit har til formål at redegøre for projektrapportens struktur samt fremgangsmåde. Der-

udover vil vi pointere relevante pointer, der øger læsevenligheden i rapporten. 

I opgaven præsenteres først et problemfelt, der har til formål at indlede projektrapporten samt 

synliggøre, hvilke undrende spørgsmål vi selv har stillet for at komme frem til projektrappor-

tens temaer. I dette problemfelt præsenteres teknologiforståelse, afgræsning og semesterbin-

ding. 

Herefter præsenterer vi vores metodiske overvejelser, og hvordan disse er brugt. Herunder skal 

det pointeres, at vores interviews ikke er vedlagt som bilag. Når vi refererer til et interview, vil 

vi derfor blot skrive (Interviewperson, navn), hvor navnet på den interviewede vil fremgå. Vo-

res interviewguides vil være til at finde i vores bilag. Ligeledes vil vores observationsark. 

Efter metodeafsnittet præsenterer vi vores teorier, der ligeledes danner ramme for vores senere 

analyse.  

Herefter præsenterer vi augmented reality, hvad teknologien kan, og hvordan denne kan blive 

brugt til kulturformidling. Ud fra ovenstående er der udarbejdet en analyse, diskussion og kon-

klusion. 

Hvis du kunne tænke dig at prøve den AR-oplevelse, som rapporten omhandler, kan du gøre 

det på følgende måde: Tilgå linket www.smk.dk/titan, åben i Instagram (kræves), find billede 

af Titanernes fald på vores forside af rapporten og peg dit kamera hen på det. Se nu billedet 

komme til livs. 
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2. Problemfelt 
Augmented reality (AR) benyttes i dag af mange museer, som et supplement til formidlingen 

af kunst. Det bruges typisk ved hjælp af en mobil enhed, som smartphones eller tablets via en 

app. Brugerne står på den måde typisk foran et kunstværk med deres mobile enheder og får en 

anderledes version af virkeligheden. 

Museer kan således bruge AR til forskellige formål. Det kan bl.a. bruges til beskrivelsen af 

kunstværket eller en ny dimension med lyde eller andre sanselige virkninger. Et eksempel er 

The National Gallery i London, som anvendte QR-koder på ydersiden af bygningen, som for-

bipasserende kunne scanne. Resultatet var eksempler af malerier, som man kunne se inde i 

galleriet. På den måde brugte de AR til at reklamere for deres oplevelser (Coates, 2021). 

I Danmark anvender Statens Museum for Kunst (SMK) AR til formidling af udvalgte værker 

(SMK, u.å.). Formålet med at anvende AR er at styrke formidlingen af kunstværkerne, således 

at deres gæster får en bedre oplevelse, når de besøger museet. De har blandt andet brugt AR på 

et af deres mest populære malerier: Et 400 år gammelt maleri kaldet Titanernes fald af Cornelis 

Cornelisz van Haarlem. Ved at holde kameraet rettet mod maleriet kan man få en 3D oplevelse 

af maleriet - gennem sin smartphone. 

Virksomheden Khora, som er et af landets førende udviklere inden for AR og Virtuel Reality 

(VR), har i samarbejde med SMK udviklet denne oplevelse ved Titanernes fald. Men hvad 

betyder det egentlig, at de har genskabt maleriet, og hvordan oplever gæsterne maleriet i sam-

menspillet med AR? Benytter gæsterne dette tiltag, og hvad mener de om denne form for kul-

turformidling? Disse spørgsmål har dannet grundlag for denne rapport.  

I vores interview med Matias, som er udvikler hos Khora, blev det nævnt, at udviklerne så 

gæsterne hos SMK som teknologiske kompetente. Han hæftede sig ved, at gæsterne er vant til 

at benytte apps og QR-koder, og at det derfor ikke er et problem for dem at interagere med AR 

oplevelsen. Det gjorde os interesseret i at foretage vores egne observationer af de besøgende 

for at vurdere, hvordan gæsternes kompetencer i virkeligheden udfordres. I observationen øn-

skede vi at undersøge, om brugerne har de tilstrækkelige teknologiske evner til at benytte AR 

teknologien, som det blev påstået. Her viste det sig, at gæsterne ikke i samme grad, som Matias 

gav udtryk for, har de tilstrækkelige evner. 
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I forbindelse med overstående vil vi således i dette projekt undersøge AR inden for kunstfor-

midling med særligt henblik på Statens Museum for Kunst og Titanernes fald. Vores problem-

felt leder til følgende problemformulering: 

Hvordan interagerer gæsterne med AR teknologien ved Titanernes fald?  

Og hvordan oplever de processen? 

2.1 Teknologiforståelse 
For at give en baggrundsforståelse af Matias’ udgangspunkt for viden og vores eget udgangs-

punkt, vil vi i følgende afsnit redegøre for, hvilken teknologiforståelse der benyttes. Dette gø-

res, da der er et paradoks i vores undersøgelser, hvor Matias ser gæsterne som værende tekno-

logisk kompetente, mens vores observationer i nogen grad viser det modsatte. Til dette vil tek-

sten fra Cathrine Hasse benyttes. Cathrine Hasse er forsker i kultur, læring og teknologi ved 

Århus universitet. 

STEM er en forkortelse af fagene: Science, Technology, Engineering & Mathematics (Hasse, 

2021:100). Når en ny teknologi, som har til formål at skabe et produkt ud fra et behov, skal 

designes og produceres, vil der fokuseres på, hvordan udvikleren har kompetencer til at designe 

og producere den givne teknologi uden at have det samfundsmæssige perspektiv med inde over 

processen (ibid.:102). Her ses det, at udvikleren, Matias, mener, at gæster hos SMK har de 

fornødne kompetencer, hvor dette i højere grad afspejler hans egne teknologiske kompetencer. 

Cathrine Hasse peger på, at det er nødvendigt at skabe en redskabsforståelse for at minimere 

komplikationer, som kan opstå i forbindelse med at tilvænne sig en ny implementering. Dette 

gøres ved at få en forståelse af de humanistiske/samfundsfaglige områder, som skal inddrages 

i processen og derved inddrage slutbrugeren (ibid.). 

For at analysere om en STEM teknologi lever op til det menneskelige behov, skriver Hasse, at 

det er muligt ud fra feltet, Sciences & Technology Studies, at analysere, om en ny teknologi 

lever op til det menneskelig behov og ønsker. Analysen indebærer også, hvilke potentielle ud-

fordringer der kan opstå i forbindelse med ibrugtagning af en ny teknologi. Hvis redskabsfor-

ståelsen ikke er gennemtænkt, kan det føre til udfordringer i forbindelse med integreringen af 

den nye teknologi, da slutbrugeren ikke nødvendigvis har de samme fagligheder som udvikle-

ren (ibid.:103). 

Vores forståelse af, hvordan en brugbar teknologi udvikles, ligger her i den sidstnævnte tanke-

gang, hvor slutbrugeren inddrages. 
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2.2 Kompetence  
Kompetence er et flertydigt begreb. Derfor vil vi kortlægge, hvilken definition vi vil tage ud-

gangspunkt i. 

I teksten ‘Competency Definitions, Development and Assesment: A Brief Review’ skrevet af 

Shaw Chiang Wong, bruger han forskellige definitioner fra forskellige forfattere for, hvordan 

den menige udvikler sine kompetencer, og hvordan begrebet defineres. Ud fra de forskellige 

definitioner har vi dog valgt at benytte definitionen skrevet af Chung Lo 2007. Han definerer 

kompetencer som værende evner, man har tilegnet sig gennem erfaringer (Wong, 2020:99). 

For at vurdere individers kompetencer fokuseres der på outputtet af, hvordan en proces bliver 

gennemført. Helt konkret vurderes kompetencer baseret på performance outputtet (ibid.:98). 

Vores viden og kompetencer bliver skabt, når vi har et mål om at opnå noget bestemt, det er 

denne rejse, der udvikler vores kompetencer, gennem erfaring og læring og ved at praktisere 

og øve. 

2.3 Afgrænsning 

I løbet af rapporten har vi valgt at foretage en række afgrænsninger, da vi er begrænset af 

omfanget. Vi har valgt at fokusere på ét fokusområde for at fremhæve centrale dele af vores 

empiriske undersøgelse. For at fokusere på kernen af vores problemformulering har vi foretaget 

en analyse af, hvordan gæsterne interagerer med maleriet Titanernes fald hos Statens Museum 

for Kunst. Da SMK har flere AR-tiltag ved forskellige malerier, har vi ikke valgt at foretage 

en analyse af andre liggende installationer. Vi mener, at vi ved at have fokus på et maleri og 

dets tilhørende teknologi kommer frem til et fokuseret resultat, som giver muligheden for at 

sammenligne data om en teknologi på et specifikt maleri. 

Vi oplevede en afgrænsning i forbindelse med at foretage interview af udvalgte medarbejdere 

hos SMK. Formålet med interviewet var at få endnu et perspektiv af, hvordan brugen af tekno-

logien bliver modtaget af gæsterne. Dette var ikke muligt, da vi ikke modtog en tilbagemelding 

herom. 
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2.4 Semesterbinding 
Da vi skal inddrage Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS), Teknologiske systemer og 

Artefakter (TSA) og Design & Konstruktion (D&K), vil vi her beskrive, hvordan de nævnte 

dimensioner vil blive inddraget i vores projekt. 

2.4.1 Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) 

Projektet inddrager STS igennem vores analyse af gæsterne hos SMK og deres interaktion med 

teknologien augmented reality. STS omhandler forholdet mellem mennesker, samfundet og 

teknologi. Dette vil i høj grad komme til udtryk gennem hele rapporten, hvor vi ser på forholdet 

mellem gæsten, og hvordan de interagerer med AR-teknologien. 

2.4.2 Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA) 

Vi vil inddrage TSA ved at give en deskriptiv redegørelse af, hvordan teknologien, AR, er 

opbygget, samt hvordan den bliver inddrages i samfundet. Vi vil derudover i rapporten foku-

sere på, hvordan gæsten anvender teknologien og hvilke udfordringer, der kan indtræffe ved 

interaktionen. 

2.4.3 Design og Konstruktion (D&K) 

Vi vil inddrage Design og Konstruktion ved at tegne et storyboard og udarbejde et cirkeldia-

gram baseret på den indsamlede empiri, som vi har foretaget af de besøgende ved Titanernes 

fald hos SMK. Dette storyboard illustrerer den optimale interaktion og den sub-optimale inter-

aktion, mens diagrammet giver overblik over observationerne.  

2.5 Opsummering 

I introduktionen har vi valgt at foretage en kort forundersøgelse af augmented reality, inden for 

kulturformidling. Baseret på forundersøgelsen, har vi valgt at fokusere på Titanernes fald hos 

Statens Museum for Kunst. Khora har implementeret en AR-oplevelsen hos SMK, som gør det 

muligt at opleve maleriet komme til live. I den forbindelse har vi været interesseret i at, foretage 

en undersøgelse gæsternes kompetencer ved integrering med maleriet. 

Da anvendelsen af de tre dimensioner STS, TSA og D&K er obligatorisk, har vi her belyst, 

hvordan de inddrages i rapporten.  

 



Roskilde Universitet  

  Side 10 af 46 

3. Metode 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for valgte metoder, samt hvordan og hvorfor vi bruger disse 

i projektet. Vores metodeafsnit har til hensigt at belyse, hvordan vi har foretaget vores inter-

views, og hvordan vi har tematiseret for at opnå overskuelighed til formål for at benytte dem i 

en fremtidig analyse. Derudover belyser vi, hvordan vores observationer er udført, samt hvilke 

overvejelser der ligger bag.  

3.1 Observation  
Ved første observation har vi brugt tilgangen ’ikke deltagende observation’, da vi ønsker at 

være “fluen på væggen”. Med denne observationsform er det muligt at få et reelt indblik i 

gæsternes færden, uden at vi som observatører influerer dem i en retning (Flick, 2014:309). 

Vores observation foregik en onsdag formiddag i to timer. 

Ved anden og tredje observation benyttede vi deltagende observation, hvor vi lavede et kort 

interview med gæsterne efter deres interaktion med maleriet for at få et indblik i deres oplevelse 

og den følelse, de blev mødt af ved integrationen (Flick, 2014:312). Vi har ikke haft kontakt 

med gæsterne under interaktionen og hjulpet dem med evt. udfordringer, da vi har ønsket at 

observere og høre om deres egne, personlige erfaringer og kompetencer. 

Anden observationen foregik en lørdag formiddag i to timer, og tredje observation foregik en 

onsdag eftermiddag i to timer. Vi har været opmærksomme på at ramme så ”normale” dage 

som muligt. Forstået på den måde at der ikke har været helligdage, almen ferie eller dage med 

gratis indgang. 

Vi har valgt forskellige dage på forskellige tidspunkter at lave observationerne i håbet om at 

ramme forskellige befolkningsgrupper. I weekenden og eftermiddag er det muligt, at de gæster, 

der ellers er på arbejde, har muligheden for at komme. Vi laver derfor ikke en systematisk 

observation, som vi ville have gjort, hvis vi havde lavet alle observationer den samme ugedag 

på samme tidspunkt. Ved at have observeret på forskellige dage og tidspunkter opnår vi en 

styrket validitet af den indsamlede data (Kvale & Brinkmann, 2009). Da vores projekt ikke 

omhandler, hvem der besøger Titanernes fald onsdag formiddag, men snarere handler om, om 

gæsterne generelt kan eller vil benytte AR-teknologien, mener vi, at det ville være systematisk 

forkert at vælge samme ugedag og samme tidspunkt, da det givetvis ville være samme publi-

kum vi ville ramme. Derfor mener vi, at dette giver et bedre og mere repræsentativt resultat. 

Vi har valgt, at alle observationer er foretaget i samme tidsinterval. På denne måde er der kon-

sekvens i længden, og derfor kan man bedre sammenligne den mængde data, vi udvinder. Her 
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benytter vi i højere grad en stratificeret prøveudtagning, da der er sandsynlighed for, at det er 

forskellige målgrupper, der kommer de forskellige dage og tidspunkter. Herfra udvælger vi 

tilfældige gæster fra disse grupper. På den måde håber vi at opnå en repræsentation af popula-

tionen (Bryman, 2016, kap. 8). 

Gennem alle observationer sad vi et stykke væk fra maleriet for at formindske kontakten til 

gæsterne. I lokalet var der interaktive borde/bænkesæt, som vi sad ved. Dette gjorde, at det ikke 

virkede unormalt, at vi sad i rummet. 

Selve observationsformen ved alle observationerne er struktureret observation. Dette betyder, 

at vi haft et skema med kategorier, der er blevet besvaret for alle de observerede (ibid.). Disse 

kategorier er: “Tid ved maleriet”, “Køn”, “Alder”, “Anvendelse af teknologien?”, “Kommen-

tar” og “Hvis ja, hvor lang tid eller nogle komplikationer?”. Ved at have de samme svar på alle 

observationerne kan vi i højere grad analysere på det observerede materiale og på den måde 

udvinde data fra dette. 

3.2 Det semistrukturerede interview 

Vi har brugt tilgangen semistrukturerede interview. Vi ønsker, at vores interviews skal være en 

interaktion mellem interviewer og interviewperson for at skabe en naturlig dialog. Tilgangen 

giver mulighed for at åbne op for nye spørgsmål og varier i disse, som ellers ikke var en del af 

interviewguiden (Tanggaard & Brinkmann, 2015:36). 

3.2.1 Ekspertinterview: Matias Seidler fra Khora 

Vores interviewperson består af udvikleren Matias Seidler fra virksomheden Khora. 

Til interviewet havde vi forberedt en interviewguide. Dette interview var en læringsproces for 

os, da vi ikke har den store erfaring med interviews. Vi nåede kun at stille et af vores spørgsmål 

til Matias, da han havde meget på hjerte og var god til at fortælle. Dette har lært os, hvordan vi 

bedre kan håndtere et interview, og at vi - trods metoden om det semistrukturerede interview – 

skal være i stand til i højere grad at styre interviewet, så vi kommer igennem de planlagte 

spørgsmål og emner. 

Vi har valgt at udarbejde dette interview, da vi ønsker at opnå en forståelse for, hvilke tanker 

der ligger bag udviklingen af AR-oplevelsen ved Titanernes fald. Derudover ønsker vi en for-

ståelse fra udviklerens side af, hvordan han opfatter gæsterne hos SMK og deres teknologiske 

kunnen. 
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3.2.2 Brugerinterview: Gæsterne der besøger Titanernes Fald 

I forbindelse med observationen ved Titanernes fald har vi interviewet flere af gæsterne. Til 

disse interviews har vi ligeledes benyttet den semistrukturerede interviewform. Dette har vi 

valgt, da vi gerne vil stille uddybende spørgsmål, så vi i højere grad kan få belyst, hvilke følel-

ser og tanker de besøgende har ved teknologien. 

Inden interviewet spørger vi om tilladelse til publicering, samt om interviewet må optages. 

Ligeledes spurgte vi, om de havde tid til at snakke med os, hvor mange gav udtryk for, at de 

gerne ville hurtigt videre. Dette resulterede i kortere interviews, hvor vi ikke havde tiden til at 

stille mange uddybende spørgsmål. 

Vi har fået tilladelse af SMK til at foretage disse interviews, så vi ikke rammer nogle etiske 

udfordringer. 

Vi ønsker at fortage disse interviews, da vi kan opnå en dybere forståelse af gæsternes oplevelse 

og tankerne bag deres interaktion med AR-oplevelsen. 

3.3 Transskribering og kodning 

For at give et overblik over vores interviews og kunne arbejde med dem skriftligt, er disse 

blevet transskriberet (Tanggaard & Brinkmann, 2015:43). I transskriberingen af ekspertinter-

viewet har vi brugt Matias’ rigtige navn, da denne tilladelse er givet. I transskriberingen af 

brugerinterviewene har vi anvendt fiktive navne, da vi ikke har fået tilladelse til at anvende 

deres egne navne. 

For at skabe overblik over de transskriberede interviews har vi kodet dem for at få et overblik 

over de samlede tematikker i interviewene. Kodningen er brugt til at identificere og fremhæve 

vigtige citater og pointer af informanten (Tanggaard & Brinkmann, 2015:47). Da vores over-

ordnede udgangspunkt er den induktive metode, er vores kode datadrevet, hvor det er empirien 

der har styret vores tematikker. Da ekspertinterviewet og brugerinterviewene er meget forskel-

lige i deres indhold, har disse forskellige tematikker. 

3.4 Meningskondensering og meningsfortolkning 

For at overskueligøre respondenternes svar og kun inddrage det relevante fra citater, benytter 

vi meningskondensering. Meningskondensering betyder, at vi forkorter citater ned, så de over-

skueliggøres og fjerner overflødige ord eller sætninger, der ikke bidrager til respondentens po-

inte (Kvale & Brinkmann, 2009:267). Konkret i analysen vil vi anvende “[...]”, når vi har und-

ladt dele af et citat. 
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Vi benytter os af meningsfortolkning i dele af vores analyse, som betyder, at vi bestræber os 

efter at udvinde pointer fra respondenterne, der ikke bliver sagt eksplicit (ibid.: 272). Derfor 

fortolker vi på det sagte og giver vores bud på, hvad den interviewede giver udtryk for. Med 

dette kan vi opnå relationer mellem udsagn og teori, der ellers ikke ville være blevet fremhævet. 

3.5 Opsummering 

Vi har i dette afsnit belyst, hvilke metoder vi har benyttet - både til at indsamle vores empiri, 

men også hvordan vi har bearbejdet vores empiri. Vores empiri består af både kvalitativt og 

kvantitativt data. Den kvantitative data består af observationerne af gæsterne hos SMK, hvor 

der ikke er foretaget interviews. Disse data har hjulpet os med at få meget data på kort tid, som 

siger noget om den generelle tendens hos gæsterne. Vores kvalitative data, som er vores inter-

views med gæsterne hos SMK samt Matias Seidler fra Khora, har givet os et dybere indblik i 

deres tanker. Ved den kvalitative tilgang er det muligt at gøre dialogen levende og nøjagtig 

samt afvige fra de rammer og temaer, der ellers var sat for interviewtilgangen.  
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4. Teori 
I dette afsnit vil vi komme nærmere ind på teorien om the tourist gaze af John Urry og Jonas 

Larsen. Med denne teori vil vi i et samspil med vores empiri analysere, hvorfor turisterne hos 

SMK gør, som de gør, og hvordan dette påvirker deres interaktion med maleriet. 

Derudover vil vi komme nærmere ind på Everett M. Rogers teori ’Diffusion og Innovations’, 

som kan belyse i hvor høj grad, vores gæster er klar til at tage innovationen til sig. 

Derudover indeholder afsnittet en redegørelse af vores videnskabsteoretiske ståsted, og hvor-

dan dette ses i teorien.  

4.1 The tourist gaze  
For at undersøge hvorfor turister oplever og opfører sig, som de gør, vi vil bruge bogen The 

tourist gaze af John Urry og Jonas Larsen (Urry & Larsen, 2011). The tourist gaze belyser de 

karakteristika, turister har, når de oplever noget kulturhistorisk eller anden form for attraktion. 

Da der i denne teori belyses en forskel i tankegangen hos turister, er det relevant at se på teorien 

for at skabe en bedre forståelse af gæsterne samt analysere deres adfærd og tanker omkring 

brugen af AR-teknologien. 

John Urry er en Britisk sociolog og forsker indenfor turisme og mobilitet. Jonas Larsen er en 

dansk geograf ved Roskilde Universitet, der ligeledes forsker i turisme og mobilitet. 

The tourist gaze peger på, at turistens måde at se steder og mennesker på samt udvælgelsen af 

seværdigheder er styret og organiseret af turistindustrien. The tourist gaze - oversat ’turistblik-

ket’ – viser, at turister kan blive betaget af steder gennem billeder, men også selve rejsen til en 

seværdighed. Turister tilskriver specifikke steder, de ser og oplever, ekstra værdi. Dette kan 

være en følelse, et minde eller en anden personlig værdi. Denne måde, hvorpå turister tilskriver 

steder eller ting værdi, er unik for denne gruppe. The tourist gaze kan være visuelt, og det kan 

være kropsligt, men det er altid forbundet med fornøjelsen af at se på steder, der er udover det 

sædvanlige eller har en bestemt historie tilknyttet. 

En turist er ikke blot en person, der besøger at andet land. En turist kan også være en person, 

der oplever ting uden for deres bopæl, men stadig i samme land. I the tourist gaze tages der 

udgangspunkt i, at turisten skal opleve noget, der ikke sker hver dag, og hvor turisten kommer 

ud af sin daglige rutine (ibid.:20). 
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Når vi kigger på teorien om the tourist gaze, dækker den utrolig bredt. Teorien dækker over alt 

fra økonomi, masseturisme og fotografi. Dette viser den kompleksitet, der er i teorien, samt 

hvordan teorien sammenkobler mange forskellige felter. Vi vil i dette afsnit tage udgangspunkt 

i nogle enkelte af disse pointer, der er relevante. 

The tourist gaze antager, at turistoplevelser involverer en særlig måde at se på. Billeder og 

myter om, hvad man skal se og opleve, kan være karakteristiske, usædvanlige, storslåede eller 

ekstraordinære. Disse visuelle billeder, myter og historier er med til, at turistdestinationer frem-

mes, fremstår særlige og giver kontrast til folks daglige rutine og oplevelser. Dette giver turi-

sten lyst til at opleve, udforske og blive en del af den fortælling. Et eksempel er Paris. Et billede 

af et ungt par, der kysser på gaden i Paris, ses som værende et billede af den evige romantiske 

by. Ikke blot et billede af ungdommens adfærd i en travl by (ibid.:23). Her skabes der forvent-

ninger for turisten om, hvad der er i vente. Da denne historie er opbygget, vil turisten nu huske 

oplevelserne som værende unikke og betydningsfulde. Ydermere har turister sine egne forvent-

ninger til lokalbefolkningen i deres søgen på den autentiske oplevelse af kulturhistoriske steder. 

Så hvis vi tager eksemplet med Paris igen, har turisten en forventning til, at lokalbefolkningen 

i Paris også opfører sig romantisk. 

Netop fotografering og billeder er en central del af the tourist gaze. Denne metode til at opleve 

og indfange minder er enormt udbredt blandt turister. Billeder aktiverer ‘imaginative mobility’ 

og ‘memory travel’. Det betyder, at turister ud fra billeder, de har taget, vil tænke tilbage til en 

given situation og minderne herfra. Deres minder er derved gemt i deres kamera (ibid.:172). 

Turister bruger meget tid og energi på at få de rigtige billeder, som frembringer minder, der 

senere skal værnes om, og der kan ses tilbage på i mange år frem (ibid.:172). 

Urry og Larsen peger dog på, at billeder og fotografering overmander det fysiske visuelle miljø 

og bliver erstattet af ”døde” billeder. Turisten ser den virkelige verden og attraktionen gennem 

et kamera, og ”virkeligheden” bliver en række billeder (ibid.: 194). 

Fotografi er således en del af vores postmoderniseringsproces, hvor et ”brillesamfund” er dan-

net. Altså et samfund, hvor vi ser og oplever gennem et kamera, og hvor en begivenhed ikke 

er set eller oplevet, medmindre det er dokumenteret.  I takt med udviklingen i samfundet blev 

kameraet mere tilgængeligt for den enkelte borger, og det er nu ikke kun forbeholdt eliten. Et 

godt fotografi kan være vigtigere for turisten end selve oplevelsen, da et fotografi kan deles og 

vises til andre samt gemmes som et minde. Et billede kan være så vigtigt for turisten, at rejsen 

bliver planlagt efter, hvad der ser godt ud på et fotografi, og hvor de mest imponerende billeder 
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kan blive taget. Hvis ikke der er taget et billede, er det som om, det ikke er sket i virkeligheden. 

Eller som de siger:” Today everything exists to end in a photograph” (ibid.:195). Der ses også 

eksempler på, at turister tænker over brugen af deres kamera, og hvor/hvornår de tager billeder 

i stedet for at opleve den ”virkelige” verden. Når fotografier bliver til performance, er der tan-

ker bag billedet, og der opleves, imens det tages, samt indimellem hvor sanserne får frit spil 

(ibid.:223). 

Postmoderniseringsprocessen dækker over den proces, der skete fra moderniseringstiden og 

hen mod det samfund, vi har i dag. Modernismen startede i 1900-tallet og dækker over tiden, 

der var præget af ny teknologi, storbyens voksende tempo og oplevelsen af et anderledes ver-

densbillede (Brostrøm, 2020). Denne forandring i tankegangen skete efter 1. og 2. verdenskrig, 

hvor der kom nye rettigheder for fx kvinder. Denne omvæltning prægede derved litteraturen, 

teorier og kunsten (ibid.). 

Postmodernismen er en betegnelse for den forandringsproces, der er i samfundet efter moder-

nismen. Denne forandring skete omkring 1970’erne. Postmodernismen hævdes at være kende-

tegnet for tiden, hvor de “store fortællinger” bortfaldt. Med dette menes der, at de traditionelle, 

religiøse og filosofiske værdier ikke længere har den samme betydning i samfundet. Dette gæl-

der også de store kritiske teorier som marxismen og psykoanalysen. Med denne tid kommer 

også en tid, hvor vi ikke længere fordømmer popkulturen og det kommercielle, men tværtimod 

suger dette til os (Klausen, 2020). Individet bliver samtidig påvirket af postmoderniteten. Post-

moderniteten bliver også kaldt “individualismens tidsalder”, fordi individet selv konturerer sin 

verden. De postmoderne mennesker vokser ikke nødvendigvis op og arver deres forældres ver-

denssyn eller sociale klasse. I denne tid kan individet udtrykke sig selv, hvilket bliver en del af 

individets identitet (Høhler-Larsen, 2016). 

Postmodernismen var ikke blot en tid, hvor samfundet og individet forandrede sig, og den tek-

nologiske udvikling tog fart. Det blev også en videnskabsteoretisk retning, som opstod i takt 

med opgøret mod “de store fortællinger”, hvor de totalitære former, der ophøjer et enkelt kul-

turelt og historisk perspektiv til at være universelt gældende - til at relatere sig mere over i 

relativisme, multikulturalisme, pluralisme og antiautoritære former (Leksikon, 2009). En af de 

videnskabsteoretiske retninger, der ligger under postmodernisme, er socialkonstruktivismen. 

Efter at have dykket ned i teorien om the tourist gaze vil vi nu udforske tankerne bag teksten 

og hvilken videnskabsteoretisk tilgang, der er benyttet, hvilke tanker Urry og Larsen har, samt 

hvilken betydning dette har for teorien og dens standpunkt. 
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The tourist gaze bygger på den socialkonstruktivistiske videnskabsteoretiske tilgang. De be-

skriver i bogen, at de benytter denne tilgang med inspiration fra filosoffen Michel Foucault og 

hans teori om “the medical gaze” (Urry & Larsen, 2011:1). Socialkonstruktivisme er en nyere 

videnskabsteoretisk retning, der netop blev til ved postmoderniseringens begyndelse. Social-

konstruktivisme forstår virkeligheden som en social konstruktion, hvor menneskers måde at 

handle på udspringes af den sociale sammenhæng, mennesket er sat i. Dette betyder, at den 

eneste måde, hvorpå vi kan forstå menneskets tanker og handlinger, er ved at studere, hvilke 

sociale betingelser de er sat under. Det er altså ikke nok kun at kigge på menneskets sprog, 

holdninger og handlinger. Det er også̊ nødvendigt at undersøge den sociale kontekst. Fx men-

neskets relationer, forhistorie, samfund eller kultur (Rasborg, 2013). 

Når vi kigger på socialkonstruktivismen og de pointer, Urry og Larsen kommer med i the tou-

rist gaze, er der mange sammenligneligheder. I følgende citat forklarer Urry og Larsen, at the 

gaze er socialt organiseret, hvilket trækker tråde til socialkonstruktivismen, der ligeledes me-

ner, at vi skal kigge på den sociale sammenhæng, når vi ser på menneskers gøren. 

“We gaze at what we encounter. This gaze is as socially organised and systematised as the gaze 

of the medic” (Urry & Larsen, 2011: 1). The medical gaze er, hvad filosoffen Foucault har 

fokus på, som Urry og Larsen har inspiration fra. Foucault mener, at vores verden og realitet 

snarere er opbygget sprogligt og visuelt, end det er en allerede eksisterende realitet, vi går ind 

i. Urry og Larsen går ind på denne vision og mener, at det, vi ser, er socialt konstrueret (ibid.:2), 

hvilket den socialkonstruktivistiske videnskabsteori bygger på. Der bygges altså her på den 

social konstruktivistisk epistemologisk tilgang, som er læren om, hvordan vi erkender eller 

opfatter verden. 

Som forklaret bygger socialkonstruktivisme på, at vi skal kigge på menneskets relationer, for-

historie, samfund eller kultur for at kunne forstå deres tanker og handlinger. Dette påpeges i 

the tourist gaze, hvor den sociokulturelle indrammer det, vi ser: “We never look just at one 

thing; we are always looking at the relation between things and ourselves. People gaze upon 

the world through gender, nationality, age and education. Gazing is a performance that orders, 

shapes and classifies, rather than reflects the world” (ibid.:2). 

Vi mener her, at det er tydeligt, hvordan Urry og Larsen har deres videnskabsteoretiske ståsted 

i socialkonstruktivismen, og at denne reflekterer, hvordan turister gazer, og hvordan vi påvirkes 

af hinanden, samt når vi kigger på turister, er alle ikke ens - det afhænger af mange personlige 

faktorer. 
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4.1.1 The tourist gaze på museer 

Antallet af museer er steget gennem de sidste år, hvilket er sket, efter Michelin guiden begyndte 

at anmelde museer (ibid.:166). Derved er museer blevet en central del af, hvad turister har 

skullet opleve. Denne form for turistattraktion taler mest til befolkningsgruppen med ”høj kul-

turel kapital”. Dette betyder ikke, at det ikke er alle befolkningsgrupper, der har interesse i 

museer eller besøger disse, men blot at den typiske museumsgæst er fra det højere sociale lag 

(ibid.:166). De typiske gæster, der besøger en udstilling på museer, vil ofte fortolke på udstil-

lingen. Denne fortolkning kan ofte være anderledes end designerens intentioner. Det kan ske, 

da gæsten har bagvedliggende historie, der spiller ind ved oplevelsen af udstillingen. Derfor 

bliver en udstilling ikke automatisk accepteret af gæsten (ibid.:158). Urry og Larsen beskriver 

stemningen i museer således:” There is thus a ceremonial agenda, in which it is established 

what should be seen and even the order in which the gazing should take place. Museums were 

based upon a special sense of aura” (ibid.:167).  

Denne aura bliver bestemt af museet selv, som i høj grad bestemmer, hvad turisten skal se og 

opleve. Turisten bliver her beskrevet som den moderne pilgrim, der med sin guidebog eller 

auditive guide bliver fortalt, hvad der ses, og hvad der skal ses (ibid.:166). Denne aura og 

væremåde er blevet indlejret i samfundet, hvor normen er, at man er stille og har rolige bevæ-

gelser. 

Hvis gæsten ikke kender til et maleri, forventes der respekt for kunsten, hvor der skal holdes 

afstand, og den naturlige kløft mellem maleriet og gæsten bliver derfor fastholdt (ibid.:167). 

Dette forventes, da et museum er en metafor for statens magt, læring og genialiteten for kunst-

neren (ibid.:166). Dog ses der et skift i, hvordan gæsterne ”gazer” - altså ser og oplever noget, 

i museer - og auraen er blevet mindre efter de postmoderne museer (ibid.:167). Ligesom post-

moderniseringsprocessen er de postmoderne museer tiden efter moderniseringen. Man forsøger 

at gøre traditionelle museer mere digitale og attraktive. (Høher-Larsen, 2016). Det er ikke læn-

gere forventeligt i samme grad, at gæsterne står stille med ærefrygt for maleriet. Nu er der 

større fokus på deltagelse og de ”levende” museer (Urry & Larsen:167). Derudover ses en 

stigning af en multi-medialisering af udstillingen. Medialisering henviser til, hvordan medier-

nes rolle kan påvirke samfundet og kulturen. Dette betyder ikke, at det alene er medierne, der 

skaber disse forandringer, men at det sker i samspil med omgivelserne. Med multi-medialise-

ring menes derved, hvordan flere forskellige salgs medier kan bruges i samme sammenhæng, 

hvilket i højere grad ses i museer, der udnytter teknologien til at interagere med kunsten - og i 

nogle tilfælde blive en del af kunstværket. ”Tourism demands new metaphors based more on 
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being, doing, touching, and seeing rather than just “seeing” (ibid.:205). Det er således ikke 

længere nok for turister blot at se en attraktion. Der skal bygges et ekstra lag på, så turisten i 

højere grad kan interagere med det. 

Når en turist interagerer med en attraktion eller blot oplever den, sker dette ofte med andre og 

ofte med en person med en tæt tilknytning. Vi påvirker hinanden, i det vi gazer, og det vi 

umiddelbart er interesseret i, hvilket betyder, at den sociale relation påvirker og bestemmer, 

hvad vi ser, og hvordan vi ser det. Når det kommer til relationen mellem børn og voksne, er 

der en stor påvirkning af, hvad der skal opleves og hvor lang tid (ibid.: 216). Dette sker, da 

forældre ser attraktionen gennem barnets øjne og derved interagerer anderledes, end hvis barnet 

ikke var til stede. 

Hvis vi igen tager fat i eksemplet om det evige romantiske Paris, er der stor forskel på oplevel-

sen, om du oplever byen med en partner eller alene. Med en partner er det nemt at falde for den 

romantiske by og måden, hvorpå turisten interagerer med byen spejles af denne forestilling. 

Hvis turisten derimod oplever byen alene, kan en følelse af ensomhed eller fortabt kærlighed 

opstå. Ydermere hvis turisten rejser med en partner, hvor de ikke er lykkelige sammen, kan 

turisten blive mødt af en følelse af, at de ’ikke engang i en så romantisk by’ kan finde kærlig-

heden til hinanden. Turistens oplevelse afhænger altså meget af, hvem de gazer med og deres 

tilknytning. 

Der er forskel på, hvordan turister gazer sammen med andre, og om det er alene. Ligeledes skal 

det pointeres, at alle turister ikke er ens. Turister vil gaze forskelligt alt efter, hvilket socialt lag 

de kommer fra, hvilket tidspunkt de gazer, eller den indstilling og tidligere oplevelser de kom-

mer med. Turisten kan altså fortolke og opleve attraktioner forskelligt alt efter, hvad de søger 

i den enkelte oplevelse, når de er på ferie eller ude og opleve særlige attraktioner (ibid.:187). 

Dette er vigtigt at have in mente, da det har en betydning for, hvordan forskellige turister in-

teragerer og opfatter en attraktion. Som beskrevet i bogen ’The tourist gaze’, er der forskellige 

faktorer, der spiller ind i forhold til, hvordan turister gazer og interagerer med attraktioner og 

hinanden. 

I følgende afsnit vil vi redegøre for Rogers teori, som fokuserer på, hvordan individer kan 

inddeles i kategorier i forhold til, hvor klar de er på forandring og innovation. Dette vil i sam-

menspil med ’The touist gaze’ danne ramme for den videre analyse. 
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4.2 Diffusion og Innovations 
Everett M. Rogers var professor inden for sociologi og kommunikation og har skrevet teorien 

om ’Diffusion of Innovations’ (Rogers, 2010). Teorien handler om at undersøge, hvordan in-

divider baseret på frivillig forandring beslutter at tage innovation i brug. (Hansen & Bødker, 

2016:113). Diffusion of Innovations handler om, hvordan frivillig forandring udføres og præ-

ges i det sociale system. Når en forandring forankres, kan den nemmere trænges igennem, og 

der er større tendens til, at individer vil ibrugtage den (ibid.). Ifølge Rogers kan frivillig foran-

dring defineres for værende frivillig, når man som individ selv kan til- eller fravælge en foran-

dring (ibid.:115).  

Rogers skriver også om beslutningsprocessen for, hvordan en forandring gennemføres i det 

sociale system (ibid.:118). I det sociale system indgår der følgende, som kan have fælles ka-

raktertræk: Den individuelle beslutningsproces, som er opdelt i to trin, og hvilke individer, der 

indgår i det sociale system (ibrugtagerkategorier) (ibid.). I det første trin opstår typisk et pres. 

I forlængelse af presset identificeres behovet for forandringen. Presset opstår internt, hvis fx 

arbejdsgangen kræver en forandring for at komme videre. I næste trin kommer holdninger og 

værdier til udtryk, som sker i daglig gøren med kollegaer, som enten benytter forandringen 

eller har modstand for forandringen. I forlængelse af dette vil det enkelte individ baseret på 

disse to trin danne sine egne meninger og beslutte om de vil tage forandringen til sig (ibid.:119). 

Det sidste element er ibrugtagerkategorier, hvor Rogers nævner spredningen af innovation til 

at kortlægge individerne i kategorier (ibid.). Ibrugtagerkategorierne er inddelt i 5 (ibid.:119-

120):  

• De innovative (1) fylder 2-3% af ibrugtagerkategorien. De er mere tilbøjelige til at tage 

forandringen og har en lavere gennemsnitsalder end resten af målgruppen. De har ty-

pisk ikke mange spørgsmål til innovative forandringer og prøver nye produkter for at 

få oplevelsen. 

• De tidlige ibrugtagere (2) fylder 13-14 % af ibrugtagerkategorien, har en stor social 

færden og har typisk en stærk holdning til forandringer som er værdsat hos deres net-

værk. De kan være selektive i forhold til deres ibrugtagning af forandringen, som bety-

der at det ikke er enhver forandring de tager til sig. 

• Den tidlige majoritet (3) fylder 34 %. De bruger typisk deres sunde fornuft når de tager 

en forandring til sig. Forandringen skal give mening i deres hverdag, de har ikke lyst til 

at være de første der tager forandringen til sig da de ønsker en robust forandring inden 

den anvendes. 
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• Den sene majoritet (4) fylder 35 % og ønsker ikke anvende forandringer hvis de kan 

slippe fra den. De ønsker at den tidligere majoritet tager forandringen til sig før dem 

selv. På den måde undgår de at anvende noget som er fejlbehæftet eller ineffektivt. 

Deres motivation for at tage en forandring til sig, opstår typisk ved socialt pres. 

• Nølerne (5) fylder 16% af ibrugtagerkategorien. De er modstandere af innovationer, de 

ønsker gøre tingene som de plejer og holde fast i vaner og traditioner. Deres arbejde er 

præget af faste rutiner. Deres alder er typisk højere end gennemsnittet, de er typisk på 

vej ud af arbejdsmarkedet og har ikke den store motivation til at lære nye ting. 

Teorien om ibrugtagerkategori har fokus på at tage en innovation i anvendelse. Vi er interes-

seret i at undersøge, hvordan gæsterne hos SMK interagerer med Titanernes fald, derfor vil vi 

benytte Rogers teori til at reflektere over, hvilke forskellige kategorier der findes i det sociale 

system, når det handler om at tage en forandring i anvendelse. De 5 kategorier kan bl.a. bruges 

til at argumentere for, hvorfor nogle af gæsterne foretrækker at interagere med maleriet uden 

teknologiske apparater. 

4.3 Opsummering 

I dette afsnit har vi redegjort for vores valgte teorier, som er: The tourist gaze af Urry & Larsen 

og Diffusion and Innovations af Rogers. The tourist gaze er teorien om turister, og hvordan de 

opfører sig og påvirker hinanden i deres gøren og handlinger. Derudover dykker teorien ned i, 

hvilke karakteristika der er ved turister. Ved denne teori ser vi nærmere på dens videnskabste-

oretiske ståsted. 

Rogers teori om Diffusion and Innovations påpeger de 5 ibrugtagerkategorier, der er, når der 

sker en teknologisk frivillig forandring. 
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5. AR 
I følgende afsnit vil vi give en beskrivelse af Augmented reality, historien om AR, samt hvor-

dan denne teknologi bruges. Dette afsnit vil belyse teknologien og give en forståelse for, hvad 

teknologien er i stand til, og hvordan den er opbygget. Derudover vil dimensionen TSA blive 

inddraget, idet vi beskriver og analyserer augmented reality. 

Augmented reality - også forkortet som AR - kan defineres som: 

” […] a real-time direct or indirect view of a physical real-world environment that has been 

enhanced / augmented by adding virtual computer-generated information to it” (Carmignian 

et. al., 2010:342). 

Altså en teknologi/software, der ved hjælp af en fysisk teknologisk genstand som briller eller 

en app til telefonen, kan tilføje et ekstra virtuelt lag ovenpå den eksisterende virkelighed, du 

ser gennem hardwaren. Dette virtuelle lag kan supplere virkeligheden med alt fra animationer, 

informationer, 2D-billeder, der bliver til 3D-objekter, eller sågar spil. AR er ikke begrænset til 

kun at bruges til synssansen. AR kan potentielt bruges til alle sanser såsom den taktile sans 

eller lugtesansen, dog vil vi i denne rapport tage udgangspunkt i AR i forbindelse med syns-

sansen. 

I AR er det også muligt at fordreje det, der bliver set gennem brillerne eller gennem kameraet 

på telefonen. Det er altså muligt at tilføje elementer til det, der bliver set i den virkelige verden 

og fx gøre dem levende. Et eksempel på dette kan være at maleri, der ved hjælp af AR bliver 

gjort levende. 2D-figurer på maleriet kan blive til 3D-modeller og blive animeret til fx at be-

væge sig (Khora, Titanernes fald – en AR kunstoplevelse). 

5.1 Historien bag teknologien 
Tankerne omkring AR startede tilbage i 1950’erne, da den Amerikanske filmfotograf Morton 

Heilig fik idéen til, at seeren kunne blive en del af filmen, og alle sanser kunne blive aktiveret. 

Morton Heilig lavede herefter - i 1955 - en prototype kaldet Sensorama (Carmignian et. al., 

2010:342). 

I 1966 opfandt den amerikanske computerspecialist Ivan Sutherland det første hovedmonterede 

display, der i 1968 skulle blive den første udgave af AR. Her var det muligt at se igennem det 

hovedmonterede display (Carmignian et. al., 2010:343). I 1975 blev det første funktionelle AR 

system opfundet af L.B Rosenberg, som gik under navnet ” Virtual Fixtures”. 
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I 1997 kommer den første definition af AR, som er udarbejdet af computerspecialisten Ronald 

Azuma. Denne definition lyder: “AR as systems that have the following three characteristics. 

1. Combines real and virtual. 2. Interactive in real time. 3. Registered in 3D” (Azuma, 1997:2). 

Dette beskriver godt tanken bag AR, hvordan teknologien kan interagere med omverdenen, og 

at der kommer et ekstra digitalt lag på den virkelighed, vi ser lige nu. 

Historisk set er AR blevet brugt til mange forskellige formål og aspekter. AR kan bruges til 

undervisning, daglige opgaver og hjælpe til at udføre komplekse arbejdsopgaver, hvor AR kan 

hjælpe med at guide til udførelsen. Fx strømføring i et jagerfly gennem headset, som skaber et 

visuelt billede af udførelsen og kræver stor præcision og korrekt udførsel (Carmignian et. al., 

2010:342). Det ses også, at det første udendørs mobile AR var et spil ved navn ARQuake, som 

var et meget simpelt spil med få muligheder. AR udviklede sig drastisk de efterfølgende år, og 

i 2008 blev Wikitude AR Travel Guide lanceret, som var den første rejseguide med brug af 

AR. Den mobile AR gav brugeren mulighed for at få vist en tekst af en seværdighed på den 

lokation, brugeren var på (ibid.). 

År 2016 blev i den grad et godt år for AR og dens udvikling. Det populære spil Pokemon Go 

udkom i sommeren 2016 og blev populært over hele verden. Spillet satte for alvor gang i AR 

og brugen af denne teknologi for private brugere. Derudover videreudviklede det sociale medie 

Snapchat deres AR-filtre, der gjorde dem mere udbredte samt brugervenlige. Alt sammen fak-

torer, der gjorde, at 2016 blev kaldt året for AR. (Boyajian, 2016). Det er også en faktor, Matias 

fra Khora pointerede i vores interview (Interviewperson, Matias). 

Der findes mange forskellige typer AR, som alle kan eller har fokus på noget forskelligt. Vi vil 

her belyse den AR, der bruges ved AR-oplevelsen ved maleriet Titanernes fald. 

5.2 Marker Based Augmented Reality 
Marker Based AR baserer sig på billedgenkendelse. Her skal brugeren scanne en markør, dette 

kunne være en QR-kode, som starter AR-oplevelsen og vil blive vist på den enhed, der scanner 

koden. Dette vil i de fleste tilfælde kræve en software som kunne være i form af en app, som 

brugeren vil blive bedt om at downloade (digitalpromise, u.å). Dette er også, hvad der benyttes 

ved Titanernes fald, hvilket kan ses, idet at brugerne skal scanne en QR-kode og derefter bliver 

ført hen til Instagram, hvor det er muligt at opleve denne AR-oplevelse gennem deres smart-

phones. AR bruger billedgenkendelse til at genkende maleriet af Titanernes fald og herefter 

muliggør, at billedet bliver “levende”. 
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5.3 Hvordan er teknologien opbygget? 
AR er opbygget forskelligt alt efter, hvilken hardware der benyttes, og hvilken type AR der 

anvendes. I følgende afsnit vil vi tage udgangspunkt i visuelt AR, der benytter synssansen. 

Ligesom den menneskelige hjerne scanner AR det fysiske rum, man træder ind i. Ved hjælp af 

computervision og sporingskameraer, der er indlejret i softwaren, der benyttes i fx smartpho-

nen, kan denne lave en model af rummet ved brug af kameraet. Computervision er en software, 

der kan behandle og derefter forstå billeder og videoer som mennesket.  

Møbler, vægge eller andet laves til 3D-modeller, som efterfølgende kan blive brugt til den 

oplevelse, brugeren skal have med AR. Når denne 3D-scanning er fortaget, kan brugeren ef-

terfølgende begynde at interagere med rummet. 

Denne metode består af to faser: Sporing og rekonstruering/genkendelse. Først defineres refe-

rencemarkørerne, de optiske billeder eller interessepunkterne i kameraet. Tracking-kameraet 

kan her bruges til at opfange kanter, objekter eller andre billedbehandlingsmetoder, der kan 

bruges til at fortolke på de billeder, som kameraet sender. Disse billeder bliver efterfølgende 

behandlet i computervision. Metoderne til behandlingen af disse data i computervision kan 

deles op i to klasser: Funktionsbaseret og modelbaseret (Carmignian et. al., 2010: 344). 

I den funktionsbaserede metode bliver sammenhængen mellem 2D-billederne og deres 3D-

verdensrammekoordinationer fundet, hvorimod den modelbaserede metode laver virtuelle mo-

deller af de objekter, kameraet fanger. 

Når der først er lavet en forbindelse mellem 2D-billedet og 3D-verdensrammekoordinatio-

nerne, er det muligt at finde kamerastillingen ved at projicere 3D-koordinaterne ind i de obser-

verede 2D-billedkoordinater ved at minimere afstanden til deres tilsvarende 2D-funktioner. 

Begrænsningerne for estimering af kameraposition bestemmes oftest ved hjælp af punktfunk-

tioner. Rekonstruerings-/genkendelsesfasen bruger de data, der er opnået fra den første fase, til 

at rekonstruere et koordinatsystem i den virkelige verden. 

5.4 Hvordan bruges AR allerede inden hvor kulturformidling? 
Som beskrevet tidligere var Wikitude AR Travel Guide en af de første programmer, der blev 

udviklet, hvor brugen af AR var kernen af, hvad det kunne. Turist- og kulturbranchen har altså 

benyttet AR i mange år og var et af de første erhverv, der tog teknologien til sig. Dette betyder 

også, at der nu - 14 år efter lanceringen af Wikitude AR Travel Guide - er mange andre alter-

nativer og projekter inden for kulturformidling, der benytter AR. 
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I vores interview med Matias fra virksomheden Khora, som er en Virtual Reality og Augmen-

ted Reality produktionsstudie i København, nævner han forskellige projekter, der netop foku-

sere på kulturformidling gennem AR. Her nævner han specifikke oplevelser som blandt andet 

‘Titanernes fald’, som giver flade og dybde. ‘Rembrandt’ reality, som er et 360 graders digitalt 

univers, der kan interageres med. Og ‘Haunted by the future’, som du går “ind i”, og som 

blander sig med omgivelserne (Interviewperson, Matias).  
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6. Analyse 
I følgende afsnit ønsker vi at foretage analysen på baggrund af vores observationer af gæster 

hos SMK, vores semistrukturerede interview med Matias fra Khora samt interviews, der er 

foretaget med gæster, som stod foran maleriet Titanernes fald. 

Da vi antager, at ikke alle individer har de samme teknologiske evner, vil vi bruge Rogers teori 

om ‘spredning af innovation’ til at kigge på, hvilke kategorier af individer (ibrugtagerkatego-

rier) der findes i det sociale system. Teoriens formål er at inddele individer i kategorier alt efter 

deres forandringsvilje (Hansen & Bødker, 2016: 119). 

Den sidste teori, ’The tourist gaze’, vil vi bruge til at belyse, hvordan moderne teknologier har 

givet muligheden for at opdage kunsten på en anden måde, samt forklare, hvorfor turisterne 

gør, som de gør. 

I dette afsnit vil vi gå i dybden med, hvordan gæster hos SMK interagerer med AR-oplevelsen 

ved Titanernes fald, og hvordan gæsterne oplever processen. Dette vil vi gøre ved hjælp af 

vores observationer, tilhørende interviews, de valgte teorier og visualisering af processen ved 

hjælp af storyboard. Ved at undersøge dette får vi et klart billede af processen, som hver gæst 

skal igennem for at opleve maleriet komme til live, og hvor der eventuelt kan være udfordringer 

for gæsten. Derudover giver det en forståelse af, hvorfor nogle af gæsterne undervejs giver op 

under processen. For at kunne besvare problemformuleringen skal vi have klarlagt processen, 

og hvor der eventuelt kan være udfordringer for gæsten. Formålet er at give et billede af, om 

processen er for kompleks til dets publikum. 

Ydermere vil vi dele de observerede gæster op i kategorier alt efter, hvordan de tilgik processen 

og deres udfordringer. I hver kategori vil vi belyse, hvilken ibrugtagerkategori de kunne tilhøre 

samt analysere på deres adfærd ud fra teorien om The tourist gaze. 

6.1 Visuel præsentation 
I løbet af vores tre observationsdage har vi fået i alt 67 observationer af gæsterne på SMK. Ud 

af disse så 13 personer skiltet, der forklarede om oplevelsen og viste instruktionerne, men gik 

videre. 7 af gæsterne prøvede AR-oplevelsen, men havde mange komplikationer, hvor 2 af 

disse personer gav helt op. 9 personer prøvede AR-oplevelsen og havde ingen komplikationer. 

De resterende 38 gæster - svarende til 57% af alle de observerede - så ikke skiltet i første 

omgang og vidste derfor ikke, at denne AR-oplevelse var tilgængelig. 
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Nedenfor ses et cirkeldiagram, der visualiserer fordelingen af de observerede gæster ved Tita-

nernes fald. 

 
Overblik over observeret gæster i procent 

Der er en stor forskel i kompleksiteten af de to løsninger alt efter, om gæsten allerede har appen 

installeret eller ikke. Hvis gæsten har appen og har aktiveret mikrofon samt kamera, er proces-

sen kun ét klik, og gæsten vil kunne benytte AR-oplevelsen. Hvis vi derimod ser på de gæster, 

der enten ikke har appen eller ikke har nogen Instagramprofil, er denne proces meget længere. 

Det skal pointeres, at processen er forskellig alt efter, om der benyttes iOS- eller Android ope-

rativsystem (se step 3). Ved Android er det irrelevant, om der klikkes på “åben i Instagram” 

eller “download app”, da begge vil føre gæsten ind til download af appen, når denne ikke er 

installeret (Interviewperson, Torben). Processen kan også variere fra, hvilken version af ope-

rativsystem, gæsten benytter sig af. Hvis vi tager et kig på respondenten Jim, som kører på iOS 

og har Instagram appen, scanner han QR-koden, bliver ført ind til siden, som det ses i step 3, 

og skal derfra vælge, at han gerne vil åbne instagram (interviewperson, Jim). Dette tilsammen 

tyder på, at processen ikke er lavet lige kompatibel med begge operativsystemer og/eller ver-

sioner. 
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I nedenstående storyboards er der to mulige løsninger/integrationer, der bygger på, hvorvidt 

gæsten allerede har Instagram appen eller ikke har Instagram appen. Illustration 1 viser pro-

cessen, hvis gæsten allerede har Instagram. De efterfølgende 5 illustrationer simulerer proces-

sen, hvis gæsten ikke allerede har Instagram appen. Dette visualiseres, så det giver en bedre 

forståelse af kompleksiteten af interaktionen, og hvilken proces de forskellige gæster skal igen-

nem. 

6.1.1 Løsningen hvis gæsten har Instagram appen 

Illustration 1 

 

 

 

 

 

 



Roskilde Universitet  

  Side 29 af 46 

6.1.2 Løsningen hvis gæsten ikke har Instagram appen 

Illustration 2 

Illustration 3
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Illustration 4 

 

Illustration 5 
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Illustration 6 

   

For at vurdere hvordan gæsternes kompetencer kommer i spil ved integrationen med AR, vil 

vi bygge en analyse baseret på vores observation og interviews, som er foretaget hos SMK. Vi 

vil fremhæve, hvilke kompetencer gæsterne bruger til at interagere med maleriet. Derudover 

vil vi henvise til de udvalgte teorier, som vi vil bruge til at argumentere for, hvorfor gæsterne 

handlede, som de gjorde.  

Da vi observerede og interviewede gæsterne, blev vi særligt opmærksomme på, hvilke kompe-

tencer som var nødvendige for at kunne interagere med maleriet. I en forundersøgelse før vi 

foretog feltarbejdet, testede vi løsningen, som gav os mulighed for at forstå gæsternes potenti-

elle udfordringer i forbindelse med QR-koden. Testen gjorde os i stand til at forstå resultaterne 

af vores empiri samt åbnede muligheden for at stille konkrete spørgsmål i interviewet. 

Vi vil nu tage udgangspunkt i vores indsamlede data, hvor vi vil se nærmere på, hvordan vi kan 

inddele gæsterne ud fra deres oplevelse. Herunder vil vi benytte vores teorier. 
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6.2 Korrekt ibrugtagning 
Vores empiriske undersøgelse gav et varierende resultat af, hvilke evner hvert individ har. Et 

af disse resultater er individer, som fandt processen med integrering gennem AR på Titanernes 

fald ukompliceret og ligetil. Baseret på vores empiriske undersøgelse oplevede 9 gæster ingen 

komplikationer og gav udtryk for, at de blot fulgte QR-kodens vejledning. Dette peger på, at 

disse gæster allerede har Instagram appen og fulgte illustration 1 i storyboardet.  

Efter vi læste resultaterne af den indsamlede empiri, var vi interesserede i at vurdere gæsternes 

kompetencer. Vi har valgt at vurdere gæsternes kompetencer baseret på Chung Los definition 

af ‘kompetence’, som definerer begrebet som evner man, igennem tid har tilegnet sig igennem 

erfaringer (Wong, 2020:99). Vi konstaterer disse 9 gæster til at være kompetente til at benytte 

QR-koden eller links, da de observerede, ikke havde udfordringer i forbindelse med at scanne 

QR-koden eller tilgå linket. 

6.2.1 Ukompliceret proces 

Gæsten Thomas besøgte SMK sammen med sin hustru og deres 2 børn på henholdsvis 9 og 6 

år. De blev optaget af skiltet, som stod foran Titanernes fald. I et interview påpeger Thomas, 

at han foretrækker at fordybe sig i et maleri stillestående uden tekniske apparater. Dog blev 

hans 9-årige datter interesseret i at prøve AR-oplevelsen. Efter at have prøvet AR-oplevelsen 

nævnte han, at hans børn havde fået et anderledes syn på kunsten, som gjorde, at de ville prøve 

det igen. Årsagen til dette var, at oplevelsen gik fra at være stille og observerende til at være 

livlig og legende for både børnene og ham selv (Interviewperson, Thomas).  

Da Thomas forklarer om processen for at interagere med maleriet, nævner han: “[...] Jeg fulgte 

bare vejledningen her og scannede koden, og da vi så tog kameraet op til maleriet, så vi ligesom 

alle de her dyr, som symboliserer Titanernes fald” (Interviewperson, Thomas). 

Ud fra dette citat mener vi, at Thomas fandt processen ligetil, da han i forvejen havde Instagram 

appen. Baseret på dette og Chung Los definition af kompetence, vurderer vi Thomas til at være 

teknologisk kompetent i dette tilfælde. Thomas nævner, at han ’bare’ fulgte vejledningen, hvil-

ket lægger op til, at han har evner, som han har skabt gennem erfaringer og derfor ikke finder 

processen besværlig. Roger nævner i teorien ‘spredning af innovation’, at der findes forskellige 

individer i det sociale system, som vil tage en forandring til sig eller foretrækker af beholde 

vaner og traditioner. Baseret på Thomas’ beskrivelse af processen placeres han i ibrugtagerka-

tegorierne 1-3, som overordnet set er individer, der er villige til at interagere med en forandring. 

Dog kan det også diskuteres, hvor forandringsvillig Thomas er, da han i interviewet nævner, at 
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han foretrækker at se malerier stillestående for at fordybe sig i det. Dette definerer Rogers til 

at være kategori 5, da vaner og traditioner vil bibeholdes. Urry og Larsen nævner, at teknolo-

giske apparater er blevet en ny måde at opdage kunsten på, hvor man førhen opdagede kunsten 

stillestående (Urry & Larsen:167). Dette mener vi også kan være en forklaring på, hvorfor 

Thomas foretrækker at se maleriet uden teknologiske apparater, da han førhen har været vant 

til at opleve kunsten uden teknologiske apparater. Men da han oplever processen som ukom-

pliceret og ligetil, vurderer vi Thomas til at være interesseret i forandring, da han i forvejen 

havde Instagram appen. 

6.2.2 Skuffende/antiklimatisk oplevelse 

Nogle af de gæster, der fik QR-koden til at fungere, havde en skuffende oplevelse over pro-

duktets indhold. Dette vil vi i komme ind på ved at fremhæve, hvilken ‘skuffelse’ gæsterne 

nævnte i nogle af interviewene. 

I vores empiriske undersøgelse nævnte nogle af gæsterne, at de forventede mere af oplevelsen. 

Gennemgående oplevede gæsterne en skuffelse af, hvad produktet viste gennem filteret. 4 ud 

af 6 adspurgte gæster, som fik oplevelsen til at virke, var skuffet over indholdet. Flere af gæ-

sterne udtalte, at de troede, at de ikke havde tilgået QR-koden korrekt, da der ikke var lydef-

fekter inkluderet.  

Som set tidligere på illustration 5 i storyboardet skal funktionen kamera og mikrofon være 

aktiveret, før AR-oplevelsen kan tilgås. Ved at mikrofonen skal aktiveres, opbygges en for-

ventning for gæsterne om, at der vil indgå lydeffekter. Da det ikke var tilfældet, blev nogle af 

gæsterne skuffet. Charlie, som var en af gæsterne, der blev skuffet, nævnte: “[...] It was nice, 

but I expected more” (Interviewperson, Charlie). I citatet bemærkede vi en skuffelse af indhol-

det, da han nævner, at oplevelsen var fin, men at han havde andre forestillinger til oplevelsen. 

Da vi spurgte mere ind til hans opfattelse af, hvad produktet skulle indeholde, nævnte han: 

“Maybe it like spoke to me when the microphone should be on, or someone telling me about 

the Titans. Jaa, I expected more or maybe I wanted more because it was only butterflies” (In-

terviewperson, Charlie). Her er en tydelig indikation på, at gæsten var skuffet over oplevelsen, 

og at han forventede mere, da mikrofonen var aktiveret.  

Efter et gennemgående resultat af gæster, som blev skuffet over produktets indhold, foretog vi 

2 yderligere interviews. Da Torben blev spurgt ind til, hvad han synes om filteret og dens effekt, 

nævnte han: 
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“Øhh… den var sådan lidt ligegyldig [...] det er underligt at gengive noget, man allerede ser i 

forvejen. Jeg er godt klar over den tilføjede nogle sommerfugle, der så fløj lidt rundt, når jeg 

klikkede på skærmen, og den tog rammen lidt ud, så det virkede lidt 3D-agtigt, men nej, der 

var ikke noget spændende.” (interviewperson, Torben).  

Flere deler samme forestilling som Torben om de manglende effekter, og hvad filteret er i stand 

til. Ydermere tilføjer Torben:  

“Det kan også wauw’e lidt, men et lille filter på en lille skærm til sådan et stort maleri, det 

gør det ligesom ikke rigtig justice [retfærdiggøre det] [...] Så mister man jo alle detaljerne, så 

man kunne ikke rigtigt se noget” (Interviewperson, Torben). 

Det er både animationerne, men også indholdet, der er med til at give en gennemgående følelse 

af skuffelse blandt gæsterne. Trods dette var de dog stadigvæk interesseret i at interagere med 

at andet maleri gennem AR. Det, mener vi, er positivt, da skuffelsen ikke stoppede deres mind-

set om at opleve kunsten gennem teknologiske apparater. Dog udtaler både Jim og Torben, at 

de efter at have prøvet AR-oplevelsen ved Titanernes fald hellere vil opleve maleriet fysisk. 

Gæsterne hos SMK oplever processen meget forskelligt. Vores gæster Jim og Torben er begge 

ifølge egen påstand teknologiske nysgerrige og kompetente, men stiller begge spørgsmålstegn 

ved processen for at tilgå AR-filteret. Ingen af dem havde problemer med at komme ind, men 

mener, at processen er langsom og burde være mere ligetil. Jim bliver frustreret over, at han 

ved scanningen af QR-koden ikke bliver ført direkte til Instagram appen, men igen skal trykke 

på “Åben i Instagram”. Gæsten Torben oplever også processen som værende langsom, da han 

skal downloade appen. Da han oprettede en konto, blev han dirigeret videre til forsiden, hvor 

han skulle starte forfra.  

Derudover forbinder vi citatet ‘en lille skærm til sådan et stort maleri’ (Interviewperson, Tor-

ben) med en skuffende oplevelse, da han mener, at interaktionen ikke giver et lige så detaljeret 

billede af maleriet gennem AR som i virkeligheden. Derudover nævner Jim, at “det ikke var 

den vildeste oplevelse”, hvilket, vi mener, skyldes en forestilling om, at produktet skulle vise 

mere. I forbindelse med dette citat nævner han oplevelsen som værende “skuffende”. En fæl-

lesnævner for både Jim og Torben er, at de er teknologiske nysgerrige og interesseret i at ud-

nytte deres evner til at prøve forandringer. Baseret på deres nysgerrighed bruger vi Rogers teori 

til at kategorisere dem mellem 1-2 i ibrugtagerkategorien, da de er åbne for forandringer. 
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I forbindelse med det, antager vi også, at de er villige til at interagere med forandringer, således 

at de kan benytte flere løsninger via teknologien. 

Efter at have undersøgt de gæster, der ingen udfordringer havde ved interaktionen, vil vi ana-

lysere de gæster, som oplevede udfordringer ved at interagere med maleriet gennem AR.  

6.3 Udfordringer ved integrering 
For at belyse hvordan smartphones er blevet et hyppigt benyttet artefakt, vil vi starte med at 

benytte Urry & Larsen til at fremhæve, hvordan kamerafunktionen bruges i forskellige kontek-

ster, herunder fotografier og effekter gennem AR. I forbindelse med det er formålet at give et 

klart billede af potentielle udfordringer, hvis funktionen ikke er aktiveret. Vi vil både fokusere 

på individuelle præferencer og manglende evner til at interagere med Titanernes fald. Vi mener, 

at præferencer til aktivering af mikrofon og kamera ikke nødvendigvis er et resultat af mang-

lende evner, hvorfor der vil skelnes imellem disse. 

Urry & Larsen nævner i The tourist gaze, hvordan en postmodernisering skaber et samfund, 

hvor individer oplever gennem et kamera. Som beskrevet i teoriafsnittet er postmodernisering 

et begreb, der dækker over tiden efter 1970’erne, hvor popkulturen og det kommercielle også 

blev mere accepteret. I denne tid kom der mange nye teknologier, hvilket førte til en ændret 

adfærd blandt befolkningen. Derudover nævner Urry & Larsen, hvordan den moderne tilstand 

er blevet indlejret i vores dagligdag. Smartphones er blevet et artefakt, som i dag har flere 

funktioner - her især kamerafunktionen. Urry & Larsen påpeger situationen som et ‘brillesam-

fund’ og bemærker, at det er blevet en central del af turismen. Derudover nævner de, at foto-

grafier kan aktivere “imaginative mobility og memory travel” (Urry & Larsen, 2011:172), hvor 

der skabes minder fra seværdighederne, som kan ses tilbage på i fremtiden.  

Under observationerne bemærkede vi, at 10 ud af 67 gæster tog fotografier af Titanernes fald. 

Baseret på dette kan vi ikke konkludere, at de observerede gæster ved Titanernes fald lever i 

det brillesamfund, som Urry og Larsen beskriver. Dog kan vi se, at det er hver 3. person, der 

benytter sit kamera i relation til Titanernes fald enten ved AR-interaktionen eller fotografering. 

Ud fra vores empiriske undersøgelse oplevede 7 af gæsterne - ca. 25 % - som prøvede AR-

oplevelsen udfordringer i forbindelse med følgende: At give adgang til mikrofonen, oprette en 

profil på Instagram, få QR-koden til at virke, eller få filteret frem på Instagram. Da processen 

bliver kompliceret, vurderer vi de 7 gæster til ikke at have lige så tilstrækkelige evner som 

individerne i afsnittet ‘Gæsterne med succes’. Da denne gruppe oplever flere eller gentagende 

udfordringer, mener vi, at det enten kan skyldes manglende evner eller private årsager, som at 
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gæsten ikke ønsker, at funktionerne skal være aktiveret på smartphonen. For at argumentere 

for dette har vi nedenstående afsnit ’Præferencer’ belyst at begrebet ikke nødvendigvis betyder, 

at gæsten ikke har tilstrækkelige evner til at interagere med maleriet, men at det er i forbindelse 

med præferencer, at funktionerne ikke er aktiveret. 

6.3.1 Præferencer 

I et interview med en gruppe af 3 (Søren, Jytte og Nicklas) blev der i interviewet nævnt, at 

Søren ikke havde aktiveret kamera og mikrofonen, som forudsatte komplikationer. Dette kan 

være en individuel præference, da han i dette tilfælde ikke ønsker at mediet skal udnytte funk-

tionerne (Interviewperson, Søren). Selvom han i interviewet nævnte, at han “gav op”, er det 

ikke nødvendigvis en betydning af manglende kompetencer, men en forklaring på, at han har 

en præference til, hvilke indstillinger der skal være slået til på sin smartphone. At dette ender 

ud i, at Søren giver op, er ikke nødvendigvis i relation til hans kompetencer indenfor teknolo-

gien. 

Ydermere undrede Søren sig over oplevelsen, som han så sin ven tilgå denne, efter han gav op. 

Han nævnte i interviewet, at han ikke var sikker på, om oplevelsen var tilgået korrekt, da det 

tog længere tid grundet manglende aktivering af mikrofonen. Søren nævnte: “Og så da den 

endelig viste det, tænkte vi, er det bare det, er det? Er det, det rigtige vi får frem, eller gør vi 

det forkert? Eller skal jeg gøre mere?” (Interviewgruppe af 3, Søren). I dette citat antager vi 

baseret på ‘da den endelig viste det’, at der grundet de mange steps, som gæsten skal igennem, 

kan opstå en høj forventning til oplevelsen. Derudover antager vi, at de mange steps kan resul-

tere i, at gæsten giver op eller får følelsen af, at det ikke er korrekt opsat.  

Det samme gjorde sig gældende for Charlie, som ikke følte, at hans forventninger blev indfriet. 

Da vi spurgte mere ind til hans forventninger, fremhævede han, at lyd kunne være en del af 

indholdet, hvilket gjorde, han var skuffet over oplevelsen (Interviewperson, Charlie). 

Da vi er interesseret i at foretage en analyse af gæsternes kompetencer, vil vi i næste afsnit 

belyse, hvilke udfordringer der kan opstå i forbindelse med manglende evner. 

6.3.2 Gentagende forsøg 

Ved vores første besøg hos SMK bemærkede vi særligt Marie på ca. 50 år, som gentagende 

gange forsøgte at tilgå linket, uden at det lykkedes. Dette skyldes, at hun ikke havde en Insta-

gram konto. I vores observation valgte vi at tælle minutter for, hvor længe gæsten fordybede 

sig med maleriet - både med og uden AR-oplevelsen. Gennemsnitligt brugte gæsterne 2-3 mi-

nutter. Men Marie, som gentagende gange forsøgte at integrere med maleriet, brugte i alt 19 
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minutter. I storyboardet i illustration 3 ses det, at hvis en gæst ikke har Instagram, henvises der 

til et link, hvor Instagram-appen kan downloades. Marie forsøgte at oprette en Instagram konto, 

dog blev hun dirigeret tilbage til forsiden, hvilket forhindrede processen gentagende gange. 

Dette gjorde, at Marie undrede sig over, at det ikke var muligt at interagere med maleriet, da 

hun fulgte instruktionerne. Hun gav op og valgte at gå videre til et andet maleri. Dog kom 

Marie tilbage igen og prøvede at få det til at virke - igen uden held. Hun måtte derfor give op. 

På baggrund af dette vil vi bruge Rogers teori til at kategorisere hende mellem 3-4, da vi mener, 

at hun viser interesse for forandringen. Eftersom hun gentagende gange forsøgte at interagere 

med maleriet samt downloade Instagram. På baggrund af dette mener vi, at hun ikke er bekendt 

med lignende processer, derfor konstaterer vi Maries nuværende kompetencer som værende 

manglende.  

6.4 Ingen interesse 
I vores observation var vi interesseret i opleve, hvordan gæsterne interagerer med Titanernes 

fald gennem AR. Ud fra vores Interview med Matias fra Khora har vi skabt en forståelse om, 

at mange af gæsterne er interesseret i at opleve kunsten på en anden måde gennem AR. 

Dog ses det, at 13 ud af 67 observerede gæster kiggede på skiltet og fandt ingen interesse i at 

prøve produktet. Hvis vi skal kategorisere disse gæster i Rogers teori, placerer vi dem i 1-5, 

som er alle ibrugtagerkategorier. Vi mener, at det er nødvendigt med flere informationer om 

disse 13 gæster, før vi kan argumentere for, hvilken kategori de tilhører. Derudover mener vi 

ikke, at vi kan sige, om de er villige til at tage en teknologi til sig, blot fordi de ikke prøver. 

Der kan være mange årsager til, at gæsten ikke benyttede sig af denne oplevelse på daværende 

tidspunkt.  

I interviewet med Per bemærkede vi, at Cloe havde samme holdninger, hvor han gav udtryk 

for, at interaktionen gennem AR er “underlig”. Hverken Per eller Cloe havde interesse i at 

prøve AR-oplevelsen. De mener, at det at gå på museer handler om at få en historie og ikke 

benytte sin smartphone eller kamera. Ydermere giver de begge udtryk for, at de ikke vil benytte 

AR-oplevelsen, da de ikke på samme måde kan opleve maleriet gennem en skærm, og at det 

kun kan opleves rigtigt ved at fordybe sig ved maleriet uden sin smartphone (Interviewperson, 

Per og Cloe). 

Baseret på Per og Cloe konstaterer vi, at de foretrækker at opleve kunsten uden teknologiske 

aspekter. Per er ikke vant til, at museer benytter sig af teknologi ved malerier, hvilket han 

udtrykker som ‘underligt’. Cloe nævner, at hun ikke anser sig selv som værende teknologisk 
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kompetent: “I'm not very good when it comes to the technological field” (Interviewperson, 

Cloe). Vi mener her, at fællesnævneren for dem er, at de ikke finder teknologiske apparater 

interessante for at opleve kunsten, og vi vil derfor placere Per og Cloe mellem 4-5 i ibrugta-

gerkategorien. Da de foretrækker at opleve kunsten ved at beholde vaner og traditioner ved 

ikke at bruge teknologien til at interagere med malerier. 

Selvom 13 ud af 67 observerede gæster ikke havde interesse for at opleve kunsten på en ny 

måde, oplevede vi også gæster, som ikke bemærkede skiltet foran maleriet. Dette vil vi beskrive 

i næste afsnit, ‘Gæster, der ikke ser skiltet’. 

6.4.1 Gæster, der ikke ser skiltet 

Vores empiriske undersøgelse viste, at 38 ud af 67 passerede forbi skiltet uden at have interesse 

for AR-oplevelsen. Da vi ikke har interviewet disse gæster, kan vi ikke belyse, om det skyldes, 

at de ingen interesse har for at opleve kunsten på en ny måde, eller om det skyldes manglende 

teknologiske evner, eller blot fordi de ikke har set skiltet. Da skiltet med informationerne gen-

nem AR-oplevelsen er placeret bagud fra maleriet, kan gæsterne blive i tvivl om, hvilket maleri 

skiltet er tilknyttet. I vores observation bemærkede vi derudover, at gæsterne stod tæt på male-

riet. Placeringen af skiltet kan derfor have en afgørende rolle for, om gæsterne benytter QR-

koden.  

En anden del af indretningen af lokalet, der kan have betydning for brugeroplevelsen, er plad-

sen rundt om maleriet. I lokalet med maleriet er der borde/bænkesæt. Disse står forholdsvis tæt 

på maleriet, hvilket gør, at det ikke er muligt at opfange hele maleriet med sin telefon, da man 

skal stå længere væk. Dette gør, at det i nogle tilfælde kan være svært for kameraet at opfange 

maleriet. 

I forlængelse af dette konstaterer vi, at de 38 gæster kan placeres 1-5 i ibrugtagerkategorien, 

da vi ikke kan argumentere for, om gæsterne fx vil beholde vaner og traditioner for, hvordan 

kunsten skal opleves. Selvom mange af gæsterne ejer en smartphone, er det nødvendigvis heller 

ikke et resultat af, at individerne er teknologiske kompetente, men et resultat af, at smartphones 

kan anses for at være et artefakt, som er et almenejet (Mikkelsen Hansen, 2017).  
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6.5 Opsummering 

De observererede gæster oplevede processen for AR-oplevelsen meget forskelligt, bl.a. præfe-

rencer af funktion/indstillinger, manglende evner m.m. var afgørende for, hvordan gæsterne 

oplevede processen for AR på Titanernes fald. 

Da gæsterne aktivt skal benytte sin smartphone for at interagere med maleriet, oplevede vi 

generelt et varierende resultat af både gæster, som fandt processen kompliceret, samt gæster, 

der fandt den ukompliceret. I en nærmere undersøgelse gennem interviews, oplevede vi at gæ-

sterne med Instagram fandt processen ligetil. Dog var processen kompliceret for de gæster, der 

ikke havde en Instagram konto samt gæsterne, der ikke havde slået mikrofon eller lyd til. For 

nogle af gæsterne var dette en bevidst handling, hvorimod det for andre var en forvirring.   
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7. Diskussion 
I dette afsnit vil vi diskutere, hvordan gæsterne oplever produktet ved integrering af AR gen-

nem Titanernes fald. Vi er interesseret i at diskutere potentielle udfordringer, hvis kunsten bli-

ver digitaliseret. Vi vil også belyse forventninger, som ikke blev indfriet, da vores undersøgelse 

gav et resultat af gæster, som havde en anden forestilling til produktet. I forlængelse af over-

stående perspektiver vil vi ud fra vores empiriske undersøgelse diskutere, hvordan brugerven-

ligheden kan effektiviseres.  

I et interview med Torben understreger han, at “den lille skærm gennem smartphonen ikke 

retfærdiggøre maleriets storhed”. Han mener dog, at en del af dette kan løses ved en større 

skærm - fx. en IPad, der er til rådighed hos SMK - da detaljerne på maleriet da vil fremhæves. 

På baggrund af dette kan det diskuteres, om der er en bedre løsning end det, der er tilgængeligt 

ved Titanernes fald i øjeblikket. Vi mener, at en iPad, der er tilgængelig ved Titanernes fald, 

som ikke kan andet end at vise AR-oplevelsen, kan øge brugervenligheden. Dette var også et 

forslag, som Matias påstod var en måde at effektivisere brugervenligheden. Løsningen kan 

optimere synligheden af AR-oplevelsen og forhindre teknologiske udfordringer hos gæsterne 

samtidig med, at flere detaljer kan ses på en større skærm. Hvis der kun er én iPad til rådighed, 

kan dette dog samtidig betyde, at færre gæster har mulighed for at benytte AR-oplevelsen, og 

at der kan opstå kø. 

Hvis det derimod er muligt at låne en iPad i receptionen hos SMK, mener vi, at udfordringen 

med køen kan undgås. Dog kunne man forstille sig andre udfordringer opstå i forbindelse med 

denne løsning. Dette kunne være for få iPads til alle gæsterne. At gæsterne stadig ikke har nok 

teknologisk kunnen, hvis denne iPad kan virke til flere oplevelser ved forskellig kunst. Gæ-

sterne med mindre teknologiske kompetencer, der har svært ved at tilgå AR-oplevelsen, som 

den ses nu, benytter trods alt deres egen telefon som de kender til. Hvis de skulle begynde at 

navigere rundt på et nyt og måske anderledes device, kunne man forestille sig, at dette kunne 

skabe mange udfordringer. Hvis vi så siger, at denne iPad kun skal kunne vise AR-oplevelsen 

ved Titanernes fald, skal der mange iPads til, og hvis gæsten vil opleve mere end én oplevelse, 

hvor der skal bruges en iPad, vil dette ende med mange iPads og mange gange til receptionen. 

Dette kan også ende ud i en følelse af forvirring hos gæsten, der kan blive i tvivl om, hvad 

vedkommende har af muligheder med den iPad, de har lånt.  
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Ved at kulturhistoriske kunstværker eller andet kunst bliver en del af den teknologiske verden, 

udelukkes samtidig de, der ikke har nok teknologiske kompetencer. Er det okay, at visse be-

folkningsgrupper kan blive udelukket fra at opleve kunsten og den historie, der følger med? 

Ved Titanernes fald er det stadig muligt at se maleriet, men AR-oplevelsen kan ikke nødven-

digvis opleves af alle. Der ses flere og flere museer, der kan opleves hjemme fra stuen, og 

kunsten kommer hjem til dig selv gennem AR. Hvis denne teknologiske udvikling forsætter og 

derved erstatter de fysiske museer, kan dette have en betydning for kulturformidlingen, som i 

visse tilfælde kan gå tabt. 

Hvis vi ser på vores gæster, er der flere, der udtrykker en bekymring for digitaliseringen og 

oplevelsen af kunsten gennem teknologien. Det ses både hos gæster, som prøvede AR-oplevel-

sen, og hos gæster, som ikke gjorde. Dog er der også flere af vores respondenter, der mener, at 

vi i år 2022 ikke skal begrænse os eller bekymre os om, at teknologien og kunsten smelter 

sammen. Bl.a. interviewpersonen James mener, at vi kan danne interaktion mellem kunst, tek-

nologien og mennesket, og at det er en interessant kombination, der kan åbne op for mange nye 

døre og ny viden, som ellers ikke er set. Denne pointe påpeges også i The tourist gaze, hvor 

turister i højere grad er villige til at anvende medier til at udforske kunst og opleve kunsten på 

en anderledes måde end førhen.  

Ved udarbejdelsen af denne rapport og analysen af gæsternes oplevelse før, under og efter 

interaktionen med AR-oplevelsen ved Titanernes fald, kan man godt sidde tilbage med spørgs-

målet: Er det, det værd? Vi har ikke data på det økonomiske aspekt, som kan besvare dette 

spørgsmål. Dog ses det i dette tilfælde, at SMK ønsker en foranderlighed af kunsten, hvor 

teknologien kan give muligheden for at opleve kunsten levende ved at interagere med Titaner-

nes fald. Urry og Larsen påpeger i teorien ‘The tourist gaze’, at moderne kunst følger med tiden 

for at gøre museet mere ungt og afslappet. Men gavner dette tiltag den enkelte gæst og kultur-

formidlingen? I vores observationer ses det, at det kun er 5 gæster, der ingen udfordringer 

havde og kunne lide AR-oplevelsen, hvilket svarer til 7,5 % af den samlede observation. Dog 

vil langt de fleste af gæsterne, der prøvede oplevelsen, gerne gøre det igen. Her ses det, at de 

er nysgerrige på teknologien, og derfor ønsker at prøve en tilsvarende oplevelse igen.  

Når vi kigger på vores studie, er dette ikke et studie af Titanernes fald, men af brugen af AR 

ved kunstformidling eller andre former for attraktioner. Vores studie er eksemplarisk, og resul-

taterne kan bruges ved andre installationer end blot Titanernes fald. Udgangspunktet i Titaner-

nes fald er udarbejdet, så vi kunne fokusere og observere et sted og derved styrke validiteten 
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af vores resultater. Ved at pointere at dette studie kan bruges ved andre malerier, der bruger 

AR eller andre teknologier som et led i deres kulturformidling, menes der, at gæsternes hold-

ninger ikke ændres alt efter maleri. Gæsternes holdning til privatliv, hvad angår indstillingerne 

ved mikrofon eller kamera, vil ikke ændres alt efter, hvilket maleri der tages udgangspunkt i. 

Så hvis vi perspektiverer dette studie ud til andre installationer, ved vi nu, at det er vigtigt at 

forstå de behov, slutbrugeren har, og hvilke holdninger de har til privatlivet på deres smart-

phone. Hvis ikke disse parametre er overvejet og tilgodeset, kan det meget vel ende med, at 

produktet eller oplevelsen ikke bliver benyttet af gæsten.   



Roskilde Universitet  

  Side 43 af 46 

8. Konklusion 
På baggrund af vores empiri indsamling, metoder, teorier og den efterfølgende analyse, kan vi 

med vores problemformulering - Hvordan interagerer gæsterne med AR teknologien ved Tita-

nernes fald? Og hvordan oplever de processen? - udlede følgende konklusioner: 

Matias Seidler fra Khora er af den overbevisning, at gæsterne er teknologiske kompetente og 

er vant til apps og QR-koder. Gennem vores observationer og interviews kan vi udlede en mere 

nuanceret konklusion af gæsterne ved Titanernes fald, hvor ikke alle har de nødvendige kom-

petencer til at interagere med maleriet. Vi oplevede interaktionen som individuel og kan derfor 

ikke drage en entydig konklusion. Ved i forvejen at have Instagram appen og accepteret vilkå-

rene, finder gæsterne processen ligetil og er i højere grad tilfredse med produktet. Hvis respon-

denten derimod ikke har appen, ses det, at flere ikke har kompetencerne til at gennemføre pro-

cessen, hvilket ender i gentagende forsøg, eller at gæsten giver op. Dette viser, at oplevelsen 

ikke er udviklet til gæster uden appen, da processen er på et højere kompetenceniveau end 

gæsterne selv. Udover dette er der en individuel præference, der bestemmer resultatet af inter-

aktionen. En del af gæsterne har den personlige holdning, at de ikke ønsker at give tilladelse 

til brugen af mikrofon og/eller kamera, hvilket forhindrer interaktionen. Det ses også, at nogle 

gæster har valgt at tillade dette, og dermed oplever en følelse af skuffelse, da lyden ikke benyt-

tes ved interaktionen. Skuffelsen er en fællesnævner for vores gæster, da de havde en forestil-

ling, om at produktet inkluderede lydeffekter. 

Vi har gennem analysen inddelt gæsterne i kategorier alt efter, hvilken oplevelse de havde ved 

interaktionen. Disse inddelinger har skabt grundlag for at sammenligne gæsterne og derved 

kunne bestemme, hvilken ibrugtagerkategori de tilhører. Dette giver en forståelse for, hvorfor 

de oplever processen, som de gør, da de tilhører en bestemt ibrugtagerkategori og måske ikke 

er klar til at tage en ny innovation til sig.  

Vi ser, at vores gæster har flere fælles inddelte kategorier. Flere nævner, at de ikke har lyst til 

at benytte sig af teknologier til kulturformidling og beskriver at de ønsker en autentisk ople-

velse. Det samme ses hos gæster, som ikke oplever komplikationer. Det betyder, at disse gæster 

kan kategoriseres i forskellige kategorier og stadigvæk have samme slutoplevelse. Dette argu-

menterer Urry og Larsen, at auraen i museer kan medføre til, at gæster ønsker at opleve kunsten 

virkeligt. Gæsten Thomas er et eksempel på det modsatte, men trækker sig også over flere 
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kategorier. Han ønskede først at nyde kunsten uden teknologien, men dog havde hans om-

gangskreds en indflydelse, idet hans 2 børn ønskede at interagere med maleriet. Baseret på 

dette, mener vi, at flere gæster kan inddeles i flere kategorier.  
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