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Sammanfattning
För att besöka en utställning behöver man idag inte förflytta sig längre än till en
dator med Internetuppkoppling. Det virtuella utställningsrummets möjligheter är
nästintill oändliga och öppnar upp för nya utställningsrum där det fysiska inte
längre utgör något hinder.
Syftet med denna uppsats är att diskutera begrepp och termer inom virtuella
utställningar, studera berättandet i virtuella utställningar och undersöka hur
användare/besökare uppfattar och upplever berättandet i desamma.
Det finns ingen allmänt vedertagen definition av vad en virtuell utställning är.
Enligt flera definitioner för det svenska ordet utställning ska kriteriet för
rumslighet och interaktion uppfyllas. Besökaren ska uppleva att hon är en del av
rummet och att hon själv skall kunna bestämma sin väg genom utställningen och
fritt kunna uppleva de föremål som ställs ut.
Denna uppsats definierar en virtuell utställning som en utställning publicerad
på webben där besökaren kan röra sig i 3D- miljöer, vilket ger en rumslig
upplevelse.
Undersökningen har utförts med en kvalitativ ansats, eftersom inget mätbart
resultat eftersträvades. För att ta reda på hur besökare uppfattar och upplever
berättandet i en virtuell utställning har vi utfört ostrukturerade observationer med
sex personer, där varje person har fått besöka tre utställningar. Utställningarna
valdes utifrån de tre kategorier som tidigare identifierats. Det empiriska materialet
har sedan analyserats och tolkats med hjälp av teorier kring berättande och
Michael Murtaugh’s narrativa verktyg.
Berättandet i virtuella utställningar är utformat som i de reella med den
skillnaden att det i en virtuell värld inte finns några fysiska begränsningar. I en
virtuell utställning kastas besökaren direkt in i utställningen och vägen mellan
början och slut får i större utsträckning skapas av besökaren själv. Berättelsen får i
de virtuella utställningarna en underordnad betydelse till förmån för upplevelsen
av att befinna sig i en virtuell värld, men om mediets kapacitet utnyttjas så att en
ytterligare dimension kan läggas till, kan också berättandet fördjupas.
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Inledning
Det är idag möjligt att under en och samma dag besöka ett flertal utställningar i
såväl olika städer som länder. Allt som behövs är en dator med
Internetuppkoppling. Det virtuella rummet möjliggör att visa en utställning för en
publik som normalt sätt inte tar sig till den, och öppnar även upp för nya
utställningsrum där det fysiska inte längre utgör något hinder.
Det är framförallt museer som lägger ut delar av sina befintliga utställningar på
Internet. I flertalet fall handlar det om att göra samlingarna tillgängliga för
allmänheten i form av digitaliserade kataloger (se www.rijksmuseum.nl).
Informationsdesign är läran om hur man analyserar, planerar och förbereder ett
meddelande så att mottagaren förstår det (Andersson et.al 2004).
Informationsdesign används vid utformning och användning av så vitt skilda saker
som beskrivningar, broschyrer, bruksanvisningar, datorgränssnitt, faktablad,
handledningar, instruktioner, läromedel, manualer, produktbeskrivningar,
scenbilder, skyltar, symboler, tekniska rapporter, utställningar och www-sidor
(Pettersson 1998 s.13)
En utställning kan förmedla både information och ge en upplevels e, men för att
syftet med en utställning ska uppnås måste informationen struktureras och
presenteras på ett för besökaren förståeligt sätt. Att medvetet arbeta med
berättarelement och strukturer underlättar detta. Utställningsrummet berättar
också något för besökaren, vilket är intressant för oss som är studenter i
informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning.
Inom ämnet informationsdesign studeras bland annat berättarstrukturer som
dramaturgi och retorik. I den här uppsatsen vill vi studera hur berättarstrukturer
används i virtuella utställningar och hur användarna/besökarna upplever dessa.
Uppsatsen är ett bidrag till den pågående forskningen inom ämnet virtuella
miljöer vid Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling vid
Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Vi ställer oss frågor som: hur upplevs det som
berättas i en virtuell utställning av dem som besöker den? Vad kan föra
berättelsen framåt i ett virtuellt rum och hur påverkar det besökarens handlande
där?

Syfte
Syftet med uppsatsen är att diskutera begrepp och termer inom virtuella
utställningar, studera berättandet i virtuella utställningar och undersöka hur
användare/besökare uppfattar och upplever berättandet i virtuella utställningar.

Frågeställningar
Hur kan berättandet se ut i en virtuell utställning? Hur uppfattar och upplever
användare/besökare en virtuell utställning med utgångspunkt från berättandet?
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Tidigare forskning
Något som vi tidigt märkte när vi skulle börja med denna uppsats var att det är ett
relativt outforskat område. Det har varit svårt att hitta någon tidigare forskning i
just ämnet berättarstrukturer i virtuella miljöer. Det mesta handlar om
berättarstrukturer eller virtuella miljöer. De tre studier som vi tittat närmare på
och som har spelat störst roll för denna uppsats är de tre nedan.
Teoretisk modell för analys av Informationsmaterial - Carina Andersson
Den första kontakten med ämnet fick vi när vi hade en ämnesdiskussion med vår
handledare Carina Andersson, Universitetsadjunkt/forskningsassistent i
informationsdesign vid Mälardalens högskola. Andersson har studerat ämnet och
utvecklat en modell för hur vi förstår och uppfattar informationsmaterial (se
bilaga 1). Modellen består av delarna Narrativa kvaliteter, Semiotik, Design
element, Komposition och taktiska kvaliteter. Hon menar att varje del kan
analyseras för sig och syftar på att information kan ses ur flera olika perspektiv.
Den del som har varit mest intressant för denna uppsats är Narrative quality.
Andersson menar att berättande kan delas upp i olika strukturer. Två av dem är
Retorik och Dramaturgi, som vi berättar mer om i teoriavsnittet.
Berättande miljöer- Ylva Gislén
En annan forskare som har varit inne på ämnet Berättarstrukturer på webben är
Ylva Gislén med hennes avhandling Rum för handling - Kollaborativt berättande
i digitala medier. Gislén skriver om olika teorier av vad berättande och
narrativitet är och hur dessa används. Avhandlingens syfte är hur man med hjälp
av digitala system kan skapa miljöer som på en gång berättar något och erbjuder
möjligheten att berätta, för och tillsammans med andra människor (Gislén 2003,
s.4).
Storytelling system- Michael Murtaugh
Den forskning som har spelat störst roll i vår undersökning är rapporten The
Automatist Storytelling System Putting the Editor's Knowledge in Software
skriven av Michael Murtaugh. I rapporten beskriver Murtaugh vilka narrativa
verktyg som kan användas i interaktiva medier. Han går igenom dessa verktyg
utifrån den narrativa aspekten och betonar att interaktivt berättande är ett öppet
fält där reglerna inte är givna (Murtaugh. 1996). De Narrativa verktyg Murtaugh
beskriver är: intention, fördjupning, struktur, reaktion, och vägledning. Dessa är
utgångspunkter i våra observationer.

Avgränsningar
Undersökningen omfattar endast ett urval av virtuella utställningar. Eventuella
tekniska problem som kan uppstå vid besöken kommer vi att försöka bortse ifrån,
och teknikproblematik överlag kommer inte att tas upp i någon större omfattning.
Vi kommer inte att undersöka de virtuella utställningarnas funktion och framtid
mer än i den avslutande diskussionen. Det är enbart de enskilda utställningarna
som är av intresse för uppsatsen, och hemsidorna där de är publicerade kommer
inte att undersökas.
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Arbetsfördelning
Eftersom vi är två författare till uppsatsen har vi delat upp arbetet på följande sätt:
En av oss har varit ansvarig för de teoretiska delarna, vilket har inneburit att söka
information om tidigare forskning, relevant litteratur och andra intressanta
undersökningar. Den andra av oss har tagit mer ansvar för genomförandet av
observationerna och förberedelserna för dem.
Förstudier av forskningsområdet gjordes av oss båda för att få en överblick av
ämnet. Forskningsområdets karaktär har gjort det möjligt för oss att bedriva
studierna både var och en för sig och tillsammans. Förstudien har varit mycket
tidskrävande, eftersom ämnet är outforskat och vi inte hade några förkunskaper.
Arbetsfördelningen har fungerat bra och vi har kunna t sammanföra och haft
stort utbyte av våra respektive specialistkunskaper.

Uppsatsens disposition
I följande kapitel kommer begreppet virtuell utställning att diskuteras och
definieras. Därefter beskrivs den metod som använts för undersökningen. I det
fjärde kapitlet tar vi upp relevant teori kring berättande, vilket följs av ett kapitel
där resultatet av gjorda observationer presenteras. I det avs lutande kapitlet drar vi
en slutsats, för en avslutande diskussion, samt ger förslag till vidare forskning.
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Begreppet virtuell utställning
I avsnittet diskuteras begreppet virtuell utställning. Först definieras orden
utställning, virtuell och virtuell verklighet. Därefter ges en definition av virtuella
utställningar och ett förslag på en indelning av dem i olika kategorier.

Utställning
Ordet utställning används idag som en synonym för en rad olika fenomen. Vissa
menar att affischer och bilder enkelt monterade på skärmar kan betecknas som en
utställning. Andra går längre och sätter upp vissa kriterier som utställningen skall
uppfylla. Enligt Nationalencyklopedins internettjänst definieras en utställning som
ett ”medium för visuell kommunikation som används till att rumsligt ordna objekt
för betraktande.” (www.ne.se, sökord: utställning). Jan Hjort menar att det inte
finns någon samstämmighet i vad det svenska ordet utställning betyder (Hjort,
2003, s.2)
Med definitioner som ”en anordning av arrangerade ting i ett avgränsat rum för
social interaktion” eller ”ett medium för visuell kommunikation som används till
att rumsligt ordna objekt för betraktande” kan begreppet appliceras på en mängd
olika typer av utställningar (Przybyl 2002, s.12). I båda fallen framhävs den
rumsliga uppfattningen, men även interaktionen nämns i definitioner för en
utställning. Hjort citerar Lennart Palmqvist:
Exhibition is an assemblage of arranged objects in a well-defined room for social interaction.
(Hjort 2003, s. 31)

Följande kriterier sattes också upp vid en kurs i utställningsgestaltning vid
Linköpings Universitet:
Interaktion i ett rum mellan människor, form och innehåll, objekt och media för att ge
känslomässiga erfarenheter och vetskap (Hjort 2003, s.104-105).

Även här framhålls interaktionen mellan människor och objekt i ett rum.

Virtuell och virtuell verklighet
Virtuell betyder skenbar, något som ser verkligt ut men inte är det. Virtuell
verklighet, virtual reality (VR), är en datorgenererad, tredimensionell simulerad
omgivning som ändrar sig efter användarens beteende. En virtuell värld skapas
som användaren kan gå i och röra sig i (Brattberg, 1995).
Virtuell verklighet (eng. immersive VR) innebär i egentlig mening att
användaren upplever sig helt "nedsänkt" i den virtuella världen till skillnad från
"skrivbords-VR" (eng. desktop VR), där användaren sitter framför en ordinär
grafikskärm (www.ne.se, sökord: virtuell verklighet).
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Virtuella utställningar
I en artikel om virtuella utställningar svarar Mattias Jansson på vad en sådan
utställning är genom att beskriva tre olika typer av dem
(www.kons tperspektiv.nu). Den enklaste formen skiljer sig inte speciellt mycket
från en utställningskatalog där besökaren kan klicka sig fram mellan olika
konstverk och läsa om dem. Ett exempel ses på Göteborgs konsthalls hemsida:

Bild 1: Göteborgs konsthall
Källa: http://www.konstmuseum.goteborg.se/

Nästa steg blir att försöka skapa upplevelsen av att röra sig i ett utställningsrum.
Det brukar utgöras av ett 360-gradersfoto av ett befintligt rum där besökaren kan
snurra runt i bilden, titta upp och ned och gå närmare konstverken. Tekniken
tillåter också att besökaren kan förflytta sig mellan olika rum. Ibland kan man
klicka på konstverken för att få fram en större bild, hämta information eller höra
någon berätta om dem. Ett exempel på denna metod finns på National Gallery of
arts hemsida:

Bild 2: National Gallery of art
http://www.nga.gov/exhibitions/gogh/html/realspace/room1-room0.htm
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Den mest avancerade formen av virtuella utställningar består av 3D- miljöer där
besökaren kan gå omkring, antingen ensam eller ibland tillsammans med andra.
Exempel på en sådan är Historiska museets utställning Vikingar:

Bild 3: Vikingar
Källa: http://www.historiska.se/vr/_swe/_vr_frameset.htm

I de virtuella utställningarna finns också möjlighet att lägga till ytterligare
dimensioner. På Van Gogh- museet kan exempelvis besökaren kliva in i två tavlor
(www.vangoghmuseum.nl).
Beskrivningen av ovanstående virtuella utställningar är fokuserad på
konstutställningar publicerade på Internet, men ger en bra bild av vilken
variationsbredd av produktioner som begreppet innefattar (se bilaga 2).
Jan Hjort är mycket kritisk mot användandet av benämningen utställning på
många webbproduktioner, men han menar att:
...the phrase might be justified about a web site where visitors see a ”virtual” museum or
exhibition that is seemingly three-dimensional, and where the Internet visitor can figuratively
move ”inside”, turn around corners, enter adjoining rooms etc., with the help of the mouse.
(Hjort 2003, s. 23)

Katarina Przybyl tar i sin uppsats om Virtuella utställningsrum också upp
problematiken kring att begreppet saknar en institutio naliserad definition och
teoretisk inramning. Hon påpekar också att ordet virtuell ofta används som
synonym till ordet webb. Den virtuella utställningen får vid en sådan
ordanvändning betydelsen att den är publicerad på Internet, vilket inte behöver
vara fallet (Przybyl, 2002).
Denna uppsats definierar en virtuell utställning som en utställning publicerad
på webben där besökaren kan röra sig i 3D- miljöer, vilket ger en rumslig
upplevelse.
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Kategorier av virtuella utställningar
Under arbetet med denna uppsats har vi gjort ett flertal sökningar på webben efter
virtuella utställningar (se exempel i bilaga 2). Följande kategorier av virtuella
utställningar enligt gällande definition har därefter kunnat identifieras:
•

Virtuella utställningar som är en kopia av en redan befintlig utställning.
Exempel: Vikingar (www.historiska.se) se bild 4.

•

Virtuella utställningar som är en kopia av en redan befintlig utställning,
men som har tillförts en ytterligare dimension.
Exempel: Van Gogh museet (www.vangoghmuseum.nl) se bild 5.

•

Virtuella utställningar som enbart finns på Internet / Alternativt helt
virtuella utställningar.
Exempel: Virtual museum
(http://www.arch.usyd.edu.au/~nigu6276/feidad/) se bild 6.

Bild 4: Vikingar

Bild 5: Van Gogh museet
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Bild 6: Virtual museum

Metod
Kapitlet beskriver vetenskapligt förhållningssätt, val av metod, vilka
datainsamlingstekniker som har använts för undersökningen, deras tillförlitlighet
samt metoddiskussion och källkritik.

Vetenskapligt förhållningssätt
Det finns två huvudsakliga förhållningssätt till hur forskning bör bedrivas och hur
man får reda på sanningen. Dessa två huvudinriktningar kallas positivism och
hermeneutik. Hermeneutik betyder ungefär tolknings lära och är numera en
vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå
grundbetingelserna för den mänskliga existensen. Positivismen däremot strävar
efter absolut kunskap och sanning (Patel & Davidson, 2003 s. 26).
Hermeneutiken står för kvalitativ förståelse- och tolkningssystem och en
forskarroll som är öppen, subjektiv och engagerad. Positivister strävar efter att
kvantifiera resultat och använder gärna statistik.
Den hermeneutiska forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån
sin egen förförståelse. Förförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den
kunskap som forskaren har, är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och
förstå forskningsobjektet. Hermeneuterna försöker att se helheten i
forskningsproblem och ställer den i relation till delarna och pendlar mellan del
och helhet för att på detta sätt nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt.
Det finns inte någon bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för tolkningsakten.
Helhet och del, subjekt och objekt, forskarens förförståelse allt detta utgör också
en helhet som lever och utvecklas. Detta kallas ofta för den hermeneutiska
spiralen (Patel & Davidson, 2003 s. 31).
Vi anser inte att det finns några absoluta svar och lösningar på vår
frågeställning. Data från våra undersökningar bygger på personers värderingar,
föreställningar och åsikter. Vi kommer därför i denna uppsats att ha ett mer
hermeneutiskt förhållningssätt till vår forskning. Vi har redan från början en viss
förförståelse och kommer under litteraturstudier och observationer att införskaffa
mer och mer kunskap som vi använder för att förstå och kunna bilda oss en
helhetsbild.

Val av metod
Lämplig metod kan bestämmas beroende av vilken data som är relevant att samla
in för att undersökningens syfte ska uppfyllas. Om syftet är att kunna fastställa en
kvantitet, det vill säga att mäta hur mycket som finns av något, bör en kvantitativ
metod väljas. Om syftet istället är att ta reda på varför något är som det är och hur
människor tänker och fungerar, bör istället en kvalitativ metod väljas (Svenning,
2000).
Den här uppsatsen söker inget mätbart resultat. Istället vill vi ta del av
människors upplevelser och tankar kring problemområdet, vilket gör att en
kvalitativ ansats lämpar sig för undersökningen.
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Datainsamling
Materialet i undersökningen består av både primärdata och sekundärdata.
Primärdata är nya data som forskaren själv samlar in för en specifik studie, medan
sekundärdata är data som har insamlats av andra (Svenning, 2000, s. 59).
Insamling av primärdata har gjorts genom observationer av besökare i tre
virtuella utställningar. Insamling av sekundärdata har gjorts genom för ämnet
relevanta litteraturstudier, sökningar i databaser, Artikelsök och sökningar på
Internet efter information. Sökord som angavs var: Virtuella utställningar,
webbutställning, virtuella rum, virtual reality/VR, virtuella museer, virtual
exhibitions, virtual museums, berättande, narrativitet, narratology. En omfattande
sökning av virtuella utställningar som är publicerade på Internet har också gjorts
(bilaga 2).
Urval
I en kvalitativ studie finns inga speciella regler för urvalet. Det gör att det blir ett
selektivt urval som används i exemplifierande syfte (Svenning 2000, s. 103).
De utställningar som ingår i undersökningen har valts utifrån de tre kategorier
av virtuella utställningar som tidigare har identifierats. Utställningarna som ingår i
undersökningen är:
•

Vikingautställningen på Historiska museet – en kopia av en befintlig
utställning.

•

Van Gogh Museets virtual tour – en kopia av en befintlig utställning, men
som tillförts en ytterligare dimension.

•

Virtual museum – en virtuell utställning som enbart finns publicerad på
Internet.

Observation
För att ta reda på hur besökare uppfattar och upplever berättandet i en virtuell
utställning har vi utfört ostrukturerade observationer med sex personer, där varje
person har fått besöka de tre utställningar som ingår i urvalet. Observationer är
framförallt användbara vid insamlandet av information som berör beteenden och
skeenden i naturliga situationer (Patel & Davidson 2003, s. 87). Ostrukturerade
observationer används i utforskande syfte för att inhämta så mycket information
som möjligt. Vid ostrukturerade observationer har forskaren inte på förhand en
bestämd uppfattning om vad som ska observeras, utan skriver ner det viktigaste så
snart som möjligt efter observationen (Bell 2000, s. 138).
För att säkerställa att metoden var lämplig för undersökningen gjordes först en
provobservation. Denna observation gick till på samma sätt som de efterföljande,
och gav oss tillfälle att se vilken information vi skulle få fram. Vid
provobservationen fick besökaren ”tänka högt”. Det vill säga berätta för oss vad
som var intressant och varför. Metoden visade sig fungera bra och de
anteckningar som vi gjorde kunde struktureras i olika kategorier. Kategorierna
hade vi sedan som stöd under de följande observationerna (bilaga 3).
Vi ansåg att det skulle vara lättare att genomföra studien med besökare som
kände oss sedan tidigare, eftersom det var viktigt att de verkligen kunde uttrycka
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vad de upplevde. Vi diskuterade därför vilka personer i vår närhet som kunde
utgöra ett bra urval för undersökningen. Urvalet av personer styrdes sedan av att
vi ville få en viss bredd i gruppen, framförallt med tanke på datavana.
Personerna som skulle observeras informerades om att de skulle få besöka tre
virtuella utställningar, men inte om undersökningens syfte. Om besökarna hade
känt till syftet hade det kunnat påverka deras agerande vid besöket. Vi
informerade dem också om deras anonymitet i arbetet, men att denna inte kunde
gälla gentemot oss som observatörer. Några invändningar mot det eller några
andra betänkligheter kring medverkan i undersökningen har vi inte fått.
Vid observationerna har besökarna ombetts att tänka högt. Framförallt har vi
försökt att få dem att berätta varför de gör ett visst val, eller varför något
intresserar dem. Som observatörer har vi ibland varit tvungna att driva dem framåt
med frågor om varför de gör som de gör, eller om varför något är intressant. Vi
har dock försökt att hålla oss så neutrala som möjligt, även om vår närvaro
naturligtvis kan ha påverkat beteendet.
För att besökarna skulle vänja sig vid att röra sig i ett virtuellt rum och att tänka
högt, fick de först besöka en virtuell värld som inte ingick i undersökningen. När
de själva ansåg att de var redo att börja, startade vi den första utställningen. Varje
person har sedan fått besöka de tre utställningarna vid ett och samma tillfälle.
Eftersom det är vi som har angett startpunkten har vi inför varje besök gett den
information som vi ansett att de behöver. Under observationen har vi fört
stödanteckningar som har renskrivits direkt efter varje observation.

Reliabilitet och validitet
Reliabiliteten i en undersökning visar på om studien är tillförlitlig, och är ett mått
på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen
(Bell 2000 s. 89). Har en undersökning hög reliabilitet ska en annan forskare i
princip kunna få fram samma resultat om studien upprepas. För att få högre
reliabilitet vid observationerna har vi strävat efter att få dem så lika varandra som
möjligt. Alla observationer har genomförts vid samma dataskärm och med samma
tillvägagångssätt. Under observationerna fördes anteckningar som hjälp för att
kunna komma ihåg vad som sagts. Anteckningarna har sedan skrivits ut snarast
efter observationstillfället för att minska misstolkning.
Har en studie hög validitet innebär det att det som skulle undersökas har
undersökts och ingenting annat (Svenning 2000). För att höja validiteten i
undersökningen har vi regelbundet gått tillbaka till frågeställningen för att
kontrollera att vi undersökte rätt sak. Vi genomförde också en provobservation för
att se att metoden gav tillräckliga svar och var då noga med att utgå från befintliga
teorier.

Metoddiskussion och källkritik
Urvalet av virtuella utställningar till undersökningen kom sig främst av att vi
endast fann dessa i respektive kategori. Det Virtuella museet (Virtual museum),
som ingår i undersökningen, är en demonstration av hur en virtuell utställning kan
utformas och var därför inte helt representativ för undersökningen, eftersom den
mer visar på olika möjligheter i den virtuella världen.
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Trots att vi utförde en lyckad provobservation fick vi vissa problem att
sammanställa resultatet. Vi har därför blivit mycket medvetna om att
observationer bör planeras väldigt noggrant om de ska ge ett bra resultat. Vi kan i
efterhand se att vi borde ha ställt fler riktade frågor för att få en bättre koppling till
teorin. Observationerna kunde också ha följts av en intervju för att fånga upp de
specifika berättarelementen.
Vi har haft ett litet urval och är medvetna om att det inte går att generalisera
informanternas svar. Att generalisera frågeställningar som de här skulle dock ha
varit svårt trots ett större urval, då upplevelsen i en utställning är mycket
individuell.
En alternativ undersökningsmetod hade varit att enbart utgå från en virtuell
utställning och gjort en mer ingående undersökning av berättandet. Det hade i en
sådan undersökning varit intressant att höra avsändarens intentioner. I en djupare
studie hade också mer exakta slutsatser kunnat dras.
Personerna som har observerats har alla känt oss sedan tidigare. Det kan ha
påverkat resultatet genom att de gärna ville hjälpa oss, och därför sa sådant som
de trodde förväntades av dem. Observationerna gjordes också i en följd.
Besökarna observerades alltså i tre utställningar efter varandra, vilket kan ha gjort
dem trötta. Ingen av dem som observerades hade besökt en virtuell utställning
tidigare. Allteftersom undersökningen gick blev de mer och mer bekanta med
situationen, och det kan ha påverkat deras upplevelse av de olika utställningarna.
Att använda Internetkällor kan vara vanskligt, eftersom de inte är bestående
och källorna inte alltid tillförlitliga. Vi har i möjligaste mån försökt ta kopior på
använt material, samt kontrollerat att uppgifterna är riktiga.
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Teori
I detta kapitel går vi igenom olika element inom berättande. Vi börjar med retorik
och dramaturgi. Därefter tittar vi närmare på berättandet i rum, hur man med hjälp
av ljus, färg, ljud, hierarki, rytm och upprepning kan förmedla och föra
berättandet framåt. Vi kommer sen kort att gå in på interaktivt berättande och
avsluta med en redogörelse för Michael Murtaughs Narrativa verktyg.

Berättande
”A narrative is a semiotic reprensentation of a series of events meaningfully connected in a
temporal and causal way. Films, plays, comic strips, novels, news, diaries, chronicals and
treatises of the logical history are all narratives in this wider sense.” (Onega et al. 1996 s.2
ff)

Onega (1996) menar att en berättelse är språklig representation av en serie
händelser meningsfullt sammanhängande på ett tillfälligt och verkningsfullt sätt.
Filmer, teater, serier, noveller, nyheter, dagböcker, krönikor och avhandlingar av
logisk historia är alla exempel på narrativitet (berättelse) i en vidare mening.
Ylva Gislén (2004 s.63) definierar berättande som ”De egenskaper hos ett verk,
ett föremål eller en situation som gör att man uppfattar de som berättande”. Ett
sätt att studera berättande (narrativitet) på är att just se på vad som utgör det
berättande i berättelsen, alltså vilka element en berättelse består av och hur den är
uppbyggd och strukturerad. (www.hf.uio.no )
Det finns flera olika sätt att bygga upp och strukturera berättandet på. Man kan
till exempel använda sig av retorik och dramaturgi. Ödeen menar att:
”allt berättande är retoriskt i den meningen att det syftar till att påverka och övertala. Allt
berättande, oavsett om det är dramatiskt eller inte, avser att skapa ordning ur kaos, dvs att
strukturera verkligheten på ett för åhörarna gripbart , logiskt och meningsfullt sätt.” (1995
s.15)

Retorik
Retorik brukar definieras som konsten att tala eller övertyga. (www.spinecom.se)
Retoriken hjälper en att välja vad och hur man på bästa sätt berättar något och
brukar indelas i fem delar: inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio. I
inventio samlar man in de delar man behöver för sitt tal. Man kan använda sig av
frågor som vad? vem? när? var? hur? varför? och med hjälp av vad? I dispositio
funderar man över ordningsföljd och innehåll, det vill säga hur talet skall
disponeras. I elocutio väljer man uttryck och ord som passar för texten. Man
skapar alltså sin text. I memoria lär man sig sitt tal utantill. I actio (eller
pronuntiatio) framför man talet med hjälp av passande tonfall, kroppsspråk och
text. (www.veta.yle.fi)
I Aristoteles bok The art of rhetoric (1991) beskriver han tre sätt att övertyga:
etos, logos och patos. Vill du övertyga genom etos gör du det genom att försöka
skapa förtroende hos din publik. Du vill visa att du är en sympatisk person och att
man därför bör tro på dig. Övertygar du genom logos så vädjar du till publikens
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förnuft. Du undervisar och argumenterar och dina resonemang bygger på logiska
samband, vilka i och för sig inte behöver vara sanna. Talar du till folks känslor
försöker du övertyga genom patos. Det är här bra att använda sig av gemensamma
bilder och upplevelser (www.retoriken.com).
Dramaturgi
För att strukturera och föra en berättelse framåt används Dramaturgi. Dramaturgi
betyder handla och menar konsten att berätta från scenen. (Ödeen 1995 s.7)
Dramaturgi används i många olika sorters berättande som till exempel i
tidningsartiklar, skönlitteratur, film och så vidare. Ett dramatiskt berättande är
uppdelat i olika delar/element: anslag-presentation-konfliktfördjupningupptrappning- upplösning- nedtoning/coda (Cederberg 1996 s.115). Detta är en så
kallad linjär spänningsuppbyggnad. Denna uppbyggnad av en historia från
inledning till avslutning beskriver en rörelse framåt mot ett mål, denna modell
kallas aristotelisk och refererar tillbaka till de antika dramernas uppbyggnad.
Berättandet i interaktiva medier har ofta en annan dramatisk uppbyggnad eftersom
man i dessa inte använder sig av den linjära rörelsen framåt som metod.

Berättande i rum
Hur berättar man och hur för man berättelsen framåt med hjälp av rummet och
dess egenskaper? Att titta på en bild, film eller en digital presentation innebär att
läsa av och förstå rumsliga sammanhang mellan olika element. Även hos den som
läser en skriven text pågår arbetet att ställa element i relation till varandra i
rummet. En förutsättning för en berättelse är att det finns någon form av ordning.
Detta kan i rummet skapas genom till exempel ljus, färg, ljud, hierarki, rytm och
upprepning. Nedan kommer en kort beskrivning av dessa.
Ljus, färg och ljud
Man kan med hjälp av färg, ljus och ljud förmedla vad som är viktigt och vad som
vill ha uppmärksamhet. Rune Pettersson (2000, s.143) menar att färg är till viss
del ett eget språk och att det är en viktig del inom informationsdesign. Ljus och
färg är utmärkta medel för att skapa känslor och stämningar. (Jan Hjort, 2003
s.44) Vår uppfattning av färg är starkt influerad av och påverkas av omgivningens
utseende, så som ljusförhållanden och andra intilliggande färger. Det är inte bara
själva färgen som bidrar till känslor och upplevelse, genom att använda sig av
olika mättnadsgrad kan detta förändras. Med mättnadsgrad menas hur klar färgen
är och hur mycket grått det finns i den. En klar och ren färg uppfattas ofta som
djärv, vågad, livfull och fångar vår uppmärksamhet. En omättad färg med mer
inslag av grått uppfattas kanske som tråkig, dämpad, vilsam, lugn, mjuk, svag och
ibland som deprimerande (Pettersson, 2000 s.145).
Den symboliska meningen med olika färger varierar från kultur till kultur. I
Europa använder vi ofta svart för att symbolisera död och sorg medan man i Asien
använder vitt för samma ändamål. Man måste därför vara försiktig i sitt
användande av färger, särskilt när den ingår i ett religiöst sammanhang (Pettersson
2000 s.149) Vi har alla lite olika smak när det gäller färg, men överlag föredrar
människor ytor med följande färg och rankning: (1) blå, (2) röd, (3) grön,
(4) violett, (5) orange, och (6) gul. Barn föredrar färger som är ljusa, klara och
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lysande framför färger som är mörka och glåmiga. Även detta skiljer sig givetvis
från olika kulturer (Pettersson 2000, s.149) Många experiment har genomförts i
ämnet och man har kommit fram till att Informationsmaterial som reklam, bilder
och miljöer blir mer omtyckta och förstås lättare om man använder färg
(Pettersson 2000, s.149) Ett oförsiktigt användande av färger kan däremot
medföra ett negativt resultat, det kan bli irriterande, distraherande och upprörande.
gult, orange och rött framstår som varma och aktiva färger. Rött väcker dessutom
starka känslor. Violet, blått och blågrönt ses som svala och passiva färger. Blått
används ofta för att symbolisera sanning och pålitlighet. Vitt associeras ofta med
oskuld och renhet medan svart förknippas med ondska och mörker (Pettersson
2000, s.149)
En verkningsfull ljussättning ger mer än bara belysning. Det sätter fokus, leder
åskådarna genom berättelsens rum och hjälper blicken att vila på rätt punkt. Den
binder ihop produktionens alla delar, skapar en lämplig atmosfär, förhöjer
stämningen, förstärker känslor och skapar intryck vilken förstärker publikens
förståelse och nöje av det framförda. (Hindborg, 2004 s. 18) Ljusa områden
uppfattas som framskjutande och placerade framför andra ytor, medan mörka
områden uppfattas som avlägsna och bakomliggande (Pettersson 2000, s.154)
Ljus tillsammans med musik eller annat ljud kan ha en drastisk effekt på vår
uppfattning av atmosfären och sinnesstämning (Pettersson 2000, s.154) Ljud drar
till sig uppmärksamhet och människan associerar lätt ett ljud med en viss känsla
eller ett ting.
Hierarki
Man kan skapa en hierarki med hjälp av storlek. En form eller utrymme kan verka
dominant i ett rum genom att det skiljer sig i storlek från de andra elementen i
rummet. Till exempel uppfattar vi något som är större än de andra som viktigare.
Även nåt som är mindre kan uppfattas på samma sätt men måste då vara placerat
på ett väl definierat vis (Francis D. K. Ching 1996, s.339). Ett annat sätt att skapa
hierarki är att använda sig av olika former. Genom att en form eller utrymme får
en avvikande form, drar denna till sig uppmärksamheten och uppfattas då som
mer viktig. Man måste dock tänka på att den avvikande formen ska stämma
överens med vad den vill förmedla (Ibid).
Ett tredje sätt att bygga upp hierarkin är att utnyttja placeringen. Genom att
placera ett element på ett sätt som avviker från en tidigare bestämd struktur dras
uppmärksamheten till denna. Till exempel om ma n placerar något under, över
eller i förgrunden av en komposition (Ibid). Även med färg och ljus kan detta
skapas. Använder man en färg till övergripande information och använder en
annan för underliggande information kan man lätt följa på vilken nivå i berättelsen
man befinner sig.
För att verkligen markera att något är av stor betydelse och inte får missas kan
man med fördel kombinera alla dessa tre metoder. Ge det en annorlunda storlek
och form och ge det en avvikande placering.
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Bild 7: Hierarki
illustration: Maria Gylered

Rytm
Rytm kan skapas genom att element placeras med regelbundna eller oregelbundna
intervaller. Vi tenderar att gruppera element tillsammans på grund av deras närhet
till varandra och deras likhet med varandra (Francis D. K. Ching, 1996, s.356).
Samma sak kan man åstadkomma med hjälp av färg och ljus. Vi tycker att saker
som har samma färg hör ihop. Exempelvis kan ett rum ges en viss färg för att
förstärka att allt i det rummet på något vis hör ihop. Detta är naturligtvis beroende
av att de andra rummen ges en annan färg.

Bild 8: Rytm
Illustration: Maria Gylered

Upprepning
Upprepning av element ger kontinuitet och ger oss en förförståelse av vad som
väntar oss här näst (Francis D. K. Ching1996, s.363). Genom att upprepa ett
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mönster med till exempel storlek, form, färg och ljus upplever vi det som en röd
tråd genom rummet vilket för oss vidare genom berättelsen. Om man konsekvent
använder en viss symbol, färg eller annat element för att uppmärksamma till
exempel en utgång/ingång lär sig besökaren snabbt hur vi tar oss vidare.

Bild 9: Upprepning
Illustration: Maria Gylered

Interaktivt berättande
Interaktionens syfte i en narrativ kontext skiljer sig från dess syfte i
informationssammanhang. I informationssammanhang söker man svar på frågan:
Hur kan vi nå ett önskvärt resultat på enklast/snabbast sätt? I fiktionens värld står
upplevelsen i centrum. Här söker man istället svar på: Hur kan den konstnärliga
gestaltningen samverka med kommunikationen, hur och i vilken grad är
mottagaren medskapare av innehållet och där av meningen? (Malmö Högskola:
http://webzone.k3.mah.se/projects/speed/4_DIGITAL%20NARRATIVITET.htm)
En författare/skapare av en berättarvärld kan liknas vid kartritaren som
beskriver terrängen, interaktionen består i att utforska denna karta. Vägvalen
bestämmer vilken upplevelse utforskaren får ta del av. Författaren skapar
innehållet och spelplanen för berättelsen, själva upplevelsen eller läsningen sker
när användaren skapar sin resa, sin väg genom berättelsens värld. (Malmö
Högskola: http://webzone.k3.mah.se/projects/speed/SPEED%20RAPPORT.htm)
Författaren/skaparen kan med hjälp av de olika berättarelementen som
beskrivits i detta kapitel, försöka påverka användaren till olika vägval, känslor och
beslut.

Narrativa verktyg
För att vi i denna uppsats ska kunna se närmare på hur ovan nämnda
berättarelement påverkar användaren har vi beslutat att utgå från en interaktiv
modell framtagen av Michael Murtaugh (1996).
Murtaugh har utvecklat ett så kallat ”Storytelling System” som kan förklaras
som ett system som producerar dynamiska och tillgängliga presentationer utifrån
en samling av förklarande nyckelord. Dessa nyckelord är ”intention, immersion,
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structure, response, guidance” (intention, fördjupning, struktur, reaktion,
vägledning). Han går igenom dessa termer utifrån den narrativa aspekten, och
betonar att interaktivt berättande är ett öppet fält där reglerna inte är givna; ett nytt
media skapar sina regler, eller snarare konventioner, hand i hand med den
teknologiska utvecklingen. Beslut om en berättelses ordning tas utifrån samband,
och den överliggande strukturen och innebörden av en upplevelse uppstår genom
interaktionen med enskilda materiella presentationer. I denna mycket
decentraliserande modell, är användare genomgående integrerande deltagare, som
utövar varierande nivåer av påverkan och kontroll över upplevelsens uppbyggnad.
Användarens handlande påverkar berättarprocessen snarare än att ändra eller
lägga till ytterligare händelser till själva historien (Murtaugh 1996).
Genom att använda sig av de olika berättarelementen kan man mer eller mindre
uppnå den önskade effekten på Murtaughs respektive verktyg.
Intention
Med Intention menar Murtaugh vilken upplevelse som sändaren vill förmedla och
vilken upplevelse som avsändaren söker. Det ska ge svar på användarens fråga;
Varför tittar jag på denna berättelse? Samt sändarens/författarens fråga: varför
berättar jag detta?
Ett mycket väl genomtänkt syfte från avsändaren behöver inte innebära att
berättelsen är snäv och styrande utan kan ligga som en grund för berättandet.
Berättarens syfte kan också vara att betraktaren uppfattar en frånvaro av syfte.
Berättandets syfte är enligt Murtaugh den bredaste och det mest fundamentala
verktyget i en interaktiv berättelse eftersom besluten som görs angående de andra
verktygen görs mer eller mindre i dess kontext (Murtaugh, 1996)
Fördjupning
Här hänvisar Murtaugh till kvaliten av betraktarens upplevelse av berättelsen.
Berättandets fördjupning säger hur väl berättarelementen i tysthet styr berättelsens
uppbyggnad/tolkning.
I interaktivt berättande relaterar fördjupning till, hur väl berättelsen engagerar
betraktaren i de fiktiva händelserna snarare än i dess uppbyggnad och navigering.
Ett primärt intresse för berättandet är hur den lyckas skapa interaktion med
betraktaren utan att förvirra dem eller störa själva berättelsen (Murtaugh, 1996)
Struktur
Med struktur hänvisar Murtaugh (1996) till form, utseende och rytmen av
berättandet. Även om händelser i en berättelse presenteras i en strikt kronologisk
ordning, är en känsla av variation av berättartempot praktiskt taget oumbärligt.
Interaktivitet frigör berättelsen från en fixerad och förutbestämd struktur. Detta
betyder dock inte att en interaktiv berättelse måste sakna en känsla av struktur.
Allt för platta interaktiva presentationer där betraktaren fortsätter att utforska tills
de antingen tröttar ut systemet eller dem själva, visar tydligt hur viktigt det är med
en genomtänkt struktur (Murtaugh, 1996).
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Reaktion
Murtaugh (1996) skriver att för att få reda på reaktionen kan följande frågor
ställas:
1. Hur reagerar berättelsen på användaren?
2. Hur påverkar berättelsen användaren?
I vissa berättelser kan användaren bestämma vad som sker i själva historien och
ändra den som hon vill. Detta kan emellertid vara negativt för både syftet och
fördjupningsmöjligheten. Alltså kan det mer fördelaktigt användas så att
användaren kan påverka själva strukturen på berättelsen men inte har möjlighet att
ändra historien.
En berättelses reaktion på användaren behöver inte vara omedelbar. Man kan
till exempel i efterhand omforma berättelsen utifrån användarnas sökord och
sökvägar (Murtaugh 1996).
Vägledning
Med vägledning menar Murtaugh (1996), hur man utformar berättelsens struktur
och reaktion och samtidigt bevarar syftet och fördjupningen.
Meddelandet/berättelsen ska vara utformat så att strukturen och de olika
interaktionselementen stöder syftet och fördjupningen istället för att stå i vägen
för den. Genom osynlig eller synlig vägledning genom berättelsen ska man få
användaren att uppmärksamma och ta till sig avsändarens viktigaste meddelanden.
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Resultat av observation
För att ta reda på hur besökare uppfattar och upplever en virtuell utställning med
utgångspunkt från berättandet, har vi utfört sex observationer. I det här kapitlet
presenteras de resultat som har framgått av dem. Varje utställning beskrivs först
kortfattat och därefter följer en sammanfattning av besökarnas upplevelser i
utställningen. Utgångspunkten för observationerna har varit Murtaughs (1996)
narrativa verktyg: fördjupning, struktur, reaktion och vägledning Observationerna
har utförts i hemmiljö med datorer som har samma skärmkvalitet. Följande
personer har observerats:
•

Kvinna 28 år, van datoranvändare, men inte i den här typen av miljöer (A)

•

Man 54 år, mycket dator- och teknikintresserad, van vid datorspel, har
besökt det reella Van Gogh museet (B)

•

Kvinna 25 år, van datoranvändare, men inte i den här typen av miljöer, har
besökt det reella Van Gogh museet (C)

•

Man 28 år, van vid datorspel (D)

•

Kvinna 28 år, van datoranvändare, men inte i den här typen av miljöer,
intresse för utställningar (E)

•

Kvinna 28 år, van datoranvändare, men inte i den här typen av miljöer (F)

Besökarna har tillbringat så lång tid i utställningarna som de har önskat. Tiden för
observationerna har därför varierat mellan 40 minuter till två timmar. Den vy som
besökarna fick börja ifrån, är den första bild som visas när man startar de virtuella
utställningarna. Den skriftliga information som man normalt sett kan ta del av
innan man går in i en virtuell utställning, valde vi att ge muntligen. Information
gavs till exempel att det fanns möjlighet att kliva in i två av Van Goghs tavlor.
Utställningarna besöktes i ordningen Vikingar, Van Gogh museet och sist det
virtuella museet. Valet av ordning kom sig av att vi ansåg att Vikingar var den
utställning som var lättast att förstå och att det Virtuella Museet skulle kräva en
viss vana.
Resultatet redovisas genom att först ge en kort beskrivning av respektive
utställning. Därefter redogör vi för besökarnas kommentarer och beteenden i
tabellform.

Vikingautställningen
Den reella utställningen ”Vikingar” finns på Historiska museet i Stockholm. Den
virtuella vikingautställningen är en kopia av den verkliga och kan besökas via
Historiska museets hemsida (www.historiska.se). Den virtuella utställningen är
uppbyggd i 3D teknik och besökaren kan gå runt bland utställningsmontrar och
föremål med hjälp av tangentbordet och musen. I utställningen finns klickbara
element så att en kompletterande text visas. Vid vissa föremål finns även en film
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med berättarröst. Besökare har också möjlighet att vistas i utställningen i
fleranvändarmiljö, vilket innebär att flera besökare kan vistas samtidigt i rummet
och interagera med varandra. Det är dock sällan några andra besökare i
utställningen.

Bild 10: Vikingar
källa: http://www.historiska.se/vr/_swe/_vr_frameset.htm

Struktur och reaktion
Besökare Kommentar/Beteende
Alla
Traditionell museiutställning med föremål presenterade i montrar.
Sakerna i montrarna är otydliga. Vill kunna gå närmare för att se
föremålen ordentligt. Intresserade av enskilda större föremål som
runsten och fallosliknande sten.
A
Mörkt
B
Svårt att få överblick. Mörkt
C
Väldigt mycket saker. Känns som om hon gått i 100 rum. Mörkt
D
Spöklikt. Mörkt. Svårt att få överblick.
E
Indelat i olika färger. Funderar på om det finns en uppdelning i olika
tidsåldrar.
F
Härliga färger och luftigt. Indelat i olika färger. Drar paralleller till
Asien.
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Fördjupning
Besökare Kommentar/Beteende
Alla
Upplever att de rör sig i en utställning. De skulle ha engagerat sig mer
om de befunnit sig i den verkliga utställningen.
A
Intresserad och vill veta mer om de utställda föremålen. Blir sugen att
besöka museet.
B
Roligt att klicka på föremålen, men orkar inte läsa om dem. Är
intresserad av att veta om det har tillförts en ytterligare dimension.
C
Störande att föremålen ser annorlunda ut när hon klickar på dem. Det
blir en konstig blandning av datavärld och riktiga fotografier.
F
För omständligt att klicka och läsa om föremålen.

Vägledning
Besökare Kommentar/Beteende
Alla
Har en vilja att se hela utställningen. Nyfikenheten på vad som finns i
rummet driver dem vidare. Alla tar mer eller mindre sig igenom hela
utställningen. Flera påpekar att det skulle behövas en guide.
A
Saknar en röd tråd.
B
Saknar en röd tråd.
C
Tror att det skulle vara lättare att gå om det fanns fler besökare i
rummet.

Van Gogh Museet
Den reella utställningen med Van Goghs tavlor finns i Amsterdam. Den virtuella
är gjord som en kopia men med en ytterligare dimension i form av två tavlor som
besökaren kan gå in i. Utställningen är gjord i 3D teknik och besökaren kan gå
runt själv eller tillsammans med andra besökare. Det är dock inte så ofta som det
är några andra besökare inloggade samtidigt. Det är en ljus och luftig utställning
med tavlor längst väggarna. Tavlorna är klickbara så att kompletterande text och
bild visas. Det finns även en 3D-karta som hjälp vid navigeringen.
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Bild 11: Van Gogh museet
Källa: http://www.vangoghmuseum.nl/cgi-bin/virtual-tour/login.asp

Struktur och reaktion
Besökare Kommentar/Beteende
Alla
Ljusa och fräscha lokaler med fina färger. Känner igen flera av
tavelmotiven. De tavlor som besökarna tycker är fina eller känner igen
drar till sig uppmärksamheten (exempel: Rökande skelett).
A
Svårt att se tavlorna ordentligt.
B
Har besökt den verkliga utställningen och känner igen miljön.
Tavlorna dominerar rummet.
C
Har besökt den verkliga utställningen och känner igen miljön. Lätt att
förstå rummet. Svårt att se tavlorna ordentligt.
D
Intresserad av att gå i trappor och åka hiss.
E
Öppet rum. Modernt galleri. Upplever att tavlorna är uppdelade i olika
teman.
F
Öppet rum. Galleri. –Vad är det här för hemskt (om rökande skelett).
Intresserad av att gå i trappor och att åka hiss.
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Fördjupning
Besökare Kommentar/Beteende
Alla
Det finns ingen plan med deras vandrande. Följer väggarna och
stannar vid tavlor som väcker intresse. Klickar sig vidare ibland. Säger
att de skulle läsa mer om de befann sig i den verkliga utställningen.
Letar efter de två tavlor man kan gå in i. När de befinner sig i de två
tavlor man kan gå in i, är de nyfikna på allt som går att klicka på och
läser texterna. Roligt och häftigt att gå i tavlorna. Den ytterligare
dimensionen tillför något extra.
A
Lite läskigt att någon vet hur det ser ut inuti de två tavlor man kan gå
in i.
B
Störs av att tekniken inte är den bästa. Det är omständligt att hämta
bilder och att inte kunna röra sig i sidled.
E
Har alltid önskat sig att kunna gå in i en tavla. Att vara i en tavla är
som att vara i en sagovärld.
F
Det kittlar fantasin att kunna befinna sig inuti en tavla. Utställningen
visar en ljusare sida av Van Gogh.

Vägledning
Besökare Kommentar/Beteende
Alla
Nyfikna på vad som finns att se på utställningen. Främst intresserade
av att hitta de två tavlor man kan gå in i. Bra rumskänsla. Bra med
kompletterande navigationskarta. Behöver ingen guide.
A
Hittar 3D-kartan och tycker den är bra. Saknar en markör på 3D-kartan
som visar var hon befinner sig.
B
Hittar 3D-kartan och tycker den är bra. Saknar en utställningsbroschyr.

Virtuella museet
Det virtuella museet, designat av Virtual Architecture Group, är en helt virtuell
utställning utan någon reell förlaga. Här kan besökaren med hjälp av
tangentbordet röra sig mellan olika plattformar för att se och uppleva olika
föremål. Besökaren kan välja om hon vill befinna sig bland molnen eller ute i
rymden, men elementen är för övrigt de samma. Här finns ingen vägledning till
vilka föremål du kan se utan de kan helt utan förvarning dyka upp. Det finns ingen
navigationskarta men man kan med hjälp av ett kortkomando se världen på distans
och på så sett se var man befinner sig.
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Bild 12: Virtual museum
källa: http://www.arch.usyd.edu.au/~nigu6276/va/

Struktur och reaktion
Besökare Kommentar/Beteende
Alla
Modern konstutställning. Flera upplever att de är i rymden och inte i
ett rum.
A
Ett rum i rymden. Läskigt och obehagligt ljud. Byter bakgrund till den
ljusare av dem. Gillar när det är ljust. Skrämd av den mörka
bakgrunden.
C
En boll i universum. Spännande hela tiden. Vill hitta saker att göra.
Byter bakgrund till den ljusare av dem. Gillar när det är ljust.
D
Byter bakgrund till den ljusare av dem. Vill ha det ännu ljusare.
E
Byter bakgrund till den ljusare av dem. Det är trevligare att ramla i
moln.
F
Den utställning som är mest spännande. Är som att besöka fem små
världar. Det känns ensamt.

Fördjupning
Besökare Kommentar/Beteende
Alla
Har ingen plan med sitt vandrande. Viljan att hitta nya saker driver
dem framåt.
A
Saknar information. Roligt att åka och förflytta sig. Nyfiken. Är lite
för enkelt så hon tröttnar snabbt.
B
Förstår inte vad utställningen går ut på. Meningslöst.
C
Spännande hela tiden. Är mer en ”datorgrej” än en utställning.
D
Förstår inte vad utställningen går ut på. Meningslöst.
E
Svårt att veta vad man ska titta på.
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Vägledning
Besökare Kommentar/Beteende
Alla
Nyfikenheten driver dem framåt. Uttrycker en viss irritation eftersom
de inte vet vad de ska göra eller vad det går ut på.
A
Blir störd över att hon inte kan bestämma själv hur hon ska förflytta
sig.
B
Tycker inte att han har någon koll alls.
E
Svårt att veta om hon har varit på alla ställen.
F
Lurad och uppretad när hon inte kan gå som hon vill.
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Analys
En utställning kan ses som en berättelse som både måste byggas upp och
struktureras på ett sätt som gör den förståelig och hanterlig för en besökare. En
virtuell utställning saknar den skrivna textens linjära uppbyggnad och måste
därför presenteras på ett annat sätt. En skriven berättelse kan struktureras med
hjälp av dramaturgin, som inte bara markerar en början och ett slut, utan också för
berättelsen framåt (ödeen, 1998).
En virtuell utställnings början är där den som har publicerat utställningen
bestämmer att den ska vara. Anslaget blir därför den första vy som besökaren ser.
Av de virtuella utställningar som har ingått i undersökningen är det Vikingar som
har det tydligaste anslaget. Besöket börjar redan i entrén där en värd hälsar
välkommen. Besökaren måste också ta sig igenom en glasdörr och kommer
därefter in i själva utställningsrummet. Även där finns en tydligt markerad ingång
som leder besökaren vidare. De besökare som vi har observerat har alla uppfattat
att det är en entré och att det är början på utställningen. I de övriga två virtuella
utställningarna har inte en lika tydlig visuell entré funnits. Där kastas besökaren
rakt in i utställningsrummet och det finns därmed ingen början och inget slut.
Besökarna har själva fått välja när de ska lämna utställningen och det har de gjort
när de tycker att de har sett hela rummet.
I en virtuell utställning kan det vara svårt att uppfatta en linjär
spänningsuppbyggnad eftersom det inte finns samma möjligheter till överblick
och referenspunkter. Det framkommer också av observationerna att just
överblicken är något som besökarna saknar. Även om besökarna tycker att de har
haft en uppfattning om hur utställningsrummet ser ut saknar de en överblick över
själva innehållet. Besökarna har ändå fått känslan av att de virtuella världarna mer
eller mindre är utställningar. Vikingautställningen beskrivs som en traditionellt
uppbyggd utställning med föremål i montrar. Van Gogh museet beskrivs som en
traditionell konstutställning och det Virtuella museet ses av de flesta besökare
som en modern konstutställning.
Michael Murtaugh (1996) skriver att även en interaktiv berättelse måste ha en
känsla av struktur. Detta med hjälp av form, utseende och rytm. En väl
genomtänkt struktur gör att besökaren vill gå vidare och blir intresserad av vad
som finns längre fram i utställningen.
Ljus och färg kan användas för att skapa känslor och stämningar (Hjort 2003).
När besökarna har varit i utställningarna har flera reagerat på att det har varit
mörkt i Vikingautställningen. Ett mörkt rum kan vid ett verkligt besök uppfattas
som mystiskt och spännande, men blir i den virtuella världen till något negativt.
När de sedan har fått besöka Van Gogh museet har reaktionerna på ljuset varit
mycket positiv. Van Gogh museet upplevs också som luftigt och fräscht och
orienteringen i rummet uppfattas då också som lättare. I den Virtuella
utställningen har de flesta föredragit den ljusare bakgrunden som uppfattas som
trevligare och mer tilltalande.
Hierarki kan användas för att lyfta fram saker eller visa att saker hör samman. I
en virtuell utställning där man tappar lite av överblicken kan denna effekt lätt gå
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förlorad. Istället för att grupper av ting väcker intresse verkar det snarare vara
saker som avviker som drar till sig den största uppmärksamheten. Det som har
väckt störst intresse hos besökarna är det som avviker från det som finns runt
omkring. I utställningen Vikingar har en stor runsten precis innanför entrén och en
fallosliknande sten längre in i utställningen varit av stort intresse. På Van Gogh
museet har en tavla med ett rökande skelett varit intresseväckande och i det
virtuella museet har alla föremål varit avvikande och därmed intressanta. Vid de
föremål som besökarna tycker är mer intressanta klickar de sig gärna vidare för att
få mer information. I Van Gogh museet erbjuds besökarna en ytterligare
upplevelse i form av två tavlor som man kan kliva in i. Besökarna har redan från
början vetat att dessa två tavlor finns och besöket har därför präglats av att hitta
dessa tavlor. Väl inne i tavlorna tycker besökarna att det är häftigt och vill
utforska allt. Intresset för att få ytterligare information har varit mycket större där.
Murtaugh (1996) menar med fördjupning hur väl den interaktiva berättelsen
engagerar betraktaren i de fiktiva händelserna. De fiktiva händelserna blir i den
virtuella utställningen den berättelse som avsändaren vill förmedla.
Undersökningen visar att det är oftast är nyfikenheten på hur rummet ser ut och
vad som kan upplevas där som driver besökaren framåt, och inte själva innehållet
i utställningen. Innehållet i de virtuella utställningarna varierar. I utställningen
Vikingar och på Van Gogh museet så finns det möjlighet att fördjupa sig i ämnet
och få en djupare förståelse för innehållet genom att läsa texter. Vikingar består av
många föremål och mycket text som aktivt måste tas fram genom ett klick med
musen. Flera besökare tycker att föremålen i montrarna syns dåligt och uttrycker
en önskan om att kunna gå närmare och se ordentligt. När besökaren väl klickar
på ett föremål är det intresset för ämnet som avgör hur mycket information som
hämtas in. Flera besökare hävdar dock att de skulle titta och läsa mer om de
befann sig i den reella utställningen.
I Van Gogh Museet är intresset för tavlorna stort bland besökarna. Några har
varit där tidigare och känner igen sig och flera känner till konstnären eller har en
personlig relation till verken. När besökaren ser en, som de uttrycker, fin eller
intressant tavla, klickar de på denna för att se bättre och ibland titta på texten.
I det virtuella museet finns det ingen kompletterande text. Här är det föremålen
som får ge en interaktiv virtuell upplevelse. De flesta besökare får ingen klar bild
av vad som är meningen med utställningen. Däremot anser främst de som är
mindre vana vid virtuella världar att det finns en viss spänning i att vara där.
Vägledning är enligt Murtaugh (1996) ett sätt att osynligt eller synligt få
besökaren att uppmärksamma och ta till sig avsändarens viktigaste meddelanden.
Några av besökarna efterfrågar någon sorts vägledning därför att de har svårt att
få en överblick och inte vill missa något. Det framkommer också en viss osäkerhet
kring om besökaren går rätt. En besökare har uttryckt att det skulle ha underlättat
att hitta i utställningarna om det funnits andra personer där. Interaktion med andra
besökare har varit möjlig i två av de utställningar som ingår i undersökningen,
Vikingar och Van Gogh. Den sociala interaktionen har dock inte varit möjlig vid
observationerna eftersom det inte har befunnit sig någon annan i utställningen vid
de tillfällena.
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Avslutning
Det avslutande kapitlet tar upp slutsatser vi har kunnat dra utifrån
undersökningsresultatet och analysen. En avslutande diskussion tar sedan upp
egna tankar och åsikter kring ämnet. Kapitlet avslutas med förslag på vidare
forskning.

Slutsats
Begreppet virtuell utställning har ingen klar definition. En virtuell utställning kan
idag vara allt ifrån en traditionell hemsida till avancerade 3D- miljöer. Om krav för
rumslighet ska uppfyllas är det enbart de mest avancerade produktionerna som
kan kallas för en virtuell utställning.
Besökarnas uppfattning och upplevelser i de virtuella utställningarna
I utställningen Vikingar tar inte besökarna till sig det som visas på ett sådant sätt
att de får en förståelse för själva innehållet och berättelsen. Vad utställningen vill
berätta om Vikingar har inte varit lika intressant som att se hur rummet ser ut och
vad besökaren kan göra i det. För att besökaren ska kunna bli delaktig i
berättelsen krävs mer vägledning och enklare sätt att kunna ta till sig den. Det tar
lite lång tid att klicka och läsa, vilket gör att de inte gör det. Navigeringen tar ofta
överhanden och de interaktionselement som finns snarare stör än förstärker
berättelsen. Besökarna har haft svår att få en överblick över utställningens
innehåll vilket gör att de inte kan ta del av berättarelement som till exempel
upprepningar och hierarkiska uppbyggnader.
I utställningen Van Gogh har besökarna varit intresserade av tavlorna på
väggarna, framför allt för att hitta sådana tavlor som de känner igen. Även här har
de ofta struntat i eller missat informationen som finns om varje tavla, eftersom det
känns för omständligt och krångligt. Besökarna säger även här att de troligen
skulle läsa mer i den verkliga utställningen. Undantaget har varit de tre tavlor som
man kan gå in i. Detta har besökarna upplevt som häftigt och roligt. Inne i dessa
tavlor har de varit mer intresserade och klickat sig vidare för att läsa den
information som finns. Flera av besökarna har med stor nyfikenhet utforskat
utställningsrummets möjligheter som att gå i trappor och åka hiss, men den
berättelse om Van Gogh och hans tavlor som man kan förmedla med utställningen
får svårt att nå fram.
Det virtuella museet är den värld som besökarna har haft starkast känslor för,
positiva och negativa. De som är något mindre vana datoranvändare har upplevt
detta som ganska häftigt och spännande. Lusten att utforska och hitta nya saker
har drivit dem framåt, medan de mer vana datoranvändarna tycker att det lätt blir
långtråkigt och känns lite meningslöst. De efterlyser en logisk uppbyggnad.
Avsaknaden av logik och vägledning samtidigt som att de föremål som finns i
utställningen ser väldigt fiktiva ut, gör att besökarna ser detta som ”flummigt” och
många ifrågasätter om detta verkligen är en utställning.
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Sammanfattande slutsats
Berättandet i virtuella utställningar är utformat som i de reella med den skillnaden
att det i en virtuell värld inte finns några fysiska begränsningar. I en virtuell
utställning kastas besökaren direkt in i utställningen och vägen mellan början och
slut får i större utsträckning skapas av besökaren själv. När en reell utställning
överförs till en virtuell miljö kommer inte alla berättarelement till sin rätt.
Besökaren har svårt att uppfa tta stämningsljus och hierkier. Fotografier och bilder
blir ofta otydliga och inte alls så inspirerande som i verkligheten och texter är
svårare att läsa på en datorskärm. Besökarna uttrycker att de inte orkar läsa vad
som står, men att de nog hade läst texten i den reella utställningen.
Förutsättningarna för att få en djupare förståelse för innehållet försämras därför av
mediet.
Berättelsen får i de virtuella utställningarna en underordnad betydelse till
förmån för uppleve lsen av att befinna sig i en virtuell värld, men om mediets
kapacitet utnyttjas så att en ytterligare dimension kan läggas till utställningen, kan
också berättandet fördjupas.

Avslutande diskussion
I en utställning framgår en stor del av berättelsen utan ord. Upplevelsen att
befinna sig i en spännande miljö och få använda alla sinnen förstärker intrycket
och budskapet av det som visas. Att på nära håll få se föremål och konst ger oss
en känsla av att vara delaktiga i en berättelse och ett sammanhang. Tyvärr blir inte
ljus, ljud och färg lika effektfullt på en datorskärm. Mörkret i Vikingautställningar
fungerar i verkligheten eftersom det ger en viss mystik, men på datorskärmen
försvinner effekten och det blir snarare något otrevligt som försvårar för
besökaren.
Den virtuella Vikingautställningen är identiskt uppbyggd som den reella, men
som besökare är det svårt att ta till sig innehållet. Det krävs en hel del klickande
med musen och ett stort tålamod på grund av besvärlig navigering och felaktiga
länkar. Allt detta gör att vi som besökare inte blir så engagerade som vi skulle
kunna bli. Vi frågar oss här om det är värt att ta till sig information på det sättet
och vad syftet med en sådan utställning är?
Van Gogh museet lägger till en ytterligare dimension i sin virtuella utställning.
Här kan vi som besökare uppfylla en gammal dröm att kunna kliva in i en tavla.
Upplevelsen av att vara inne tavlan är rolig och kan fördjupa berättelsen. Frågan
är om det är intresset för att se själva motivet i 3D som är starkast, eller om det är
den häftiga upplevelsen och fascinationen av att man kan gå in i tavlan som är det
väsentliga? Det tycks i många fall vara mer intressant att se vilka möjligheter
mediet har att erbjuda än att verkligen ta reda på information om innehållet i
utställningen.
I en virtuell utställning finns ingen vägledare som guide eller programblad. När
besökaren sitter framför sin egen dator finns en tendens att bara ”titta runt” och att
nöja sig med det man ser. Ett utställningsbesök föregås ofta av förberedelser och
därigenom finns också förväntningar på vad upplevelsen kommer att innebära.
Har vi fysiskt tagit oss till en utställningslokal är sannolikheten också stor att vi är
villiga att ta del av innehållet, eftersom vi troligtvis har ett intresse för det. Ett
besök i en virtuell utställning kräver också förberedelser men av ett helt annat
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slag. Här finns krav på teknisk utrustning och program måste i regel laddas ned,
vilket kan vara krångligt och ta udden av besöket. Upplevelsen blir också av ett
annat slag eftersom den verkliga utställningens kontext inte rättvist kan
presenteras.
Det är svårt att få en riktig överblick över utställningarna på en datorskärm. I
verkligheten har vi mycket lättare att förstå föremåls förhållande till varandra. Till
exempel tycker vi att användningen av montrarna i Vikingautställningen känns
lite oklar, en upprepning utan struktur. Vi frågar oss om det är så klokt att göra en
exakt avbild av en utställning i datormiljö?
I diskussioner kring vad en utställning är så nämns ofta interaktionen med
andra människor. Det finns möjlighet att träffa andra besökare i både utställningen
Vikingar och i Van Gogh museets virtuella tour. Det tråkiga är att
besöksfrekvensen verkar vara konstant låg och att den möjligheten därmed
kraftigt försämras.
Från början var vi mycket kritiska till utställningar på webben som inte
uppfyller kravet för rumslighet. Men efter att frekvent besökt olika typer av
utställningar känns de utställningar som ger en rumskänsla, och som besökaren
kan vandra i, ofta onödigt krångliga. Vandrandet och navigeringen tar ofta för stor
plats och själva innehållet kommer i skymundan. Om det är innehållet som är det
väsentliga så måste nog rumsligheten ge vika för enklare produktioner.

Vidare forskning
Under arbetet med uppsatsen har vi börjat fundera på olika ämnen och spår som
skulle kunna utveckla denna uppsats. En frågeställning som vi flera gånger har
diskuterat vid sidan av skrivandet och som vore intressant för vidare forskning är,
vilken funktion den virtuella utställningen har? Varför ska vi lägga ner tid och
pengar på att skapa dessa utställningar?
En annan intressant fråga är hur den virtuella utställningen skulle kunna
utformas för att bättre passa mediet? Ska man utforma den virtuella utställningen
som en kopia av den verkliga eller ska/kan men utnyttja mediets kapacitet mer
och på så sätt göra besöket till en mer intressant upplevelse?
Ett tredje ämne skulle kunna vara en analys över vilka som är målgruppen för de
virtuella utställningarna. Vem är det egentligen som besöker dessa? Stämmer
målgruppen överens med vem som faktiskt är inne på dessa webbsidor?
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Virtuella utställningar (besökta 050208)
http://rijksmuseum.nl/collectie/index.jsp?lang=en
Rijksmuseum
http://virtual- museum.sunsite.ualberta.ca/kidzone/index_e.html
Kul för barn! (och mig)
http://www.museums.ualberta.ca/welcome.htm
http://www.npm.gov.tw/english/kids_corner/home.htm
Kul kinesisk barnutställning!
http://develop.ecmade.net/se/index.jsp
Rolig arkitekturutställning! (för unga…)
http://www.imss.firenze.it
Italienskt museum
http://www.design- ung.se/exit.html
Kul utställningar!
http://www.kultur.nu/museer/virtuella_utstallningar/
Sida med flera länkar till utställningar.

Bilaga 3
OBSERVATION
onsdag den 17 augusti 2005 kl. 11:55-12-55
Observatör: Elin
Testperson: man 56 år, stor datavana, mycket teknikintresserad
Anteckningar gjordes under tiden. Jag frågor ställdes under tiden som –Vad är det
som är intressant? Varför går du dit?
Observationen började med en förklaring hur det hela skulle gå till. Att han skulle
tänka högt. En första introduktion till den virtuella världen gjordes genom
activeworlds. Där testade han på alla möjliga sätt att ta sig fram, men tröttnade rätt
snart. Det var inte så kul.
VIKINGAR:
Information gavs att det gick att klicka på saker där ”handen” visades.
- Hälsar på vakten!
- Saknar överblick = svårt att orientera sig.
- Klickar på skylt.
- Klickar på runsten och läser.
- Tittar på film. Kommentar: ”Är det barninriktat?”
- Klickar på allt och läser!
- Svårt att få överblick på datorer…
- Vissa skyltar visar en text som inte passar ihop med dem. Irriterande…
- Vissa bilder fungerar inte.
- Det är lite svårt att navigera. Svårt att förstå hur man ska röra sig rummet.
- Den datoriserade utställningen tillför inte så mycket.
- Inte så lätt. Han är inte så intresserad av ämnet.
- Finns ingen spårad väg. En guide skulle kanske behövas. Svårt att se
sammanhanget.
- Prylar utan synliga sammanhang.
- Påminner om gamla tidens utställningar med prylar staplade på varandra.
- Rätt fint rum.
- Det är intressant att se om de har tillfört någonting (en ytterligare dimension)
(Han är tekniker).
- Det behövs lite mer hjälp som ovan besökare.
- Det finns ingen linje.
- Irrar mest runt.

Bilaga 3 forts.
VAN GOGH:
Information gavs att det fanns två tavlor som man kan gå in i och att man
navigerar med piltangenterna.
-

Hamnar först på golvnivå (är lite klåfingrig…) Startar om…
Klickar på tavlan och information.
Går inte att ”enter painting”.
Tittar på tavlorna. Känner igen rummet eftersom han har varit där.
Det finns rumskänsla. Finns en karta, han vet vart han ska ta vägen.
Svårare att navigera (det går inte att gå i sidled). Svårare att komma dit man
vill.
Känns krångligt och taffligare, måste hämta in bilden och få en uppgift.
Det finns ingen lite skylt vid tavlorna.
Har ingen riktigt plan med navigeringen.
Vill veta varför tavlorna presenteras som de gör. På det riktiga museet brukar
det finnas en broschyr!
Bättre rumsuppfattning (än i Vikingar)
Bra med närbilder (det går att zooma in tavlorna)
Nu ser han titeln ovanför tavlan! Men årtal saknas.
Hittar Info-knappen när han går in i tavlan (the bedroom).
Kul att gå in i tavlan!
Läser infon.
Elegant att man kan se ut genom tavlan.
Går lite långsammare att ta sig igenom p.g.a krånglig navigering.
Kul att känna igen sig (Han har varit där)
Känns genomarbetat.
Tavlorna dominerar.
Varför hänger tavlorna som de gör?
Detaljstudierna är mycket bra.
3D-map, bra att se vilka tavlor i vilket rum! (Denna funktion upptäcktes efter
tips från observatören)
Hittar ingen poäng med tavelhängningen.
Det är kul att gå in i tavlan.
De har lagt till hur det ser ut i ”Yellow house”
Testar att gå runt i ”Yellow house”.
Trycker på Info.
Det tillför utställningen något att man kan gå in i tavlorna och att man kan se
närbilder på dem.
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VIRTUAL MUSEUM
Information gavs att det är en helt virtuell utställning och hjälpknapparna fanns
synliga.
-

Testar att gå runt
Har ingen koll alls
Teleport, vad är det för något?
Testar att gå runt.
Ser ut som en staty från Påskön.
Man måste ha gott om tålamod.
Vad ska man göra här?
Känns som att vara i rymden, ger ingen rumskänsla.
Han är väldigt frågande.
Meningslöst. Går för långsamt. Ser ingen poäng.
Fattar ingenting
Varför seglar det runt en massa möbler?
Testar allt!
Jag är för gammal för sånt här… lite kul!
Har inget tålamod att hålla på.

Efter observationen har vi en liten diskussion om vad som kan kallas utställning
eller inte. Han menar att den sista platsen han har besökt inte kan kallas
utställning eftersom han inte hade en aning om vad det var för något eller vad det
var som visades. Han tyckte att Van Gogh museet hade lyckats bäst eftersom
deras virtuella tour kändes mest genomarbetad. Han sa också att det är datorernas
problem att det är så svårt att få någon överblick och sammanhang. De är bättre på
detaljer! Vi diskuterade också webbutställningarnas vara eller inte vara och hade
svårt att hitta vem det ska vara bra för egentligen!
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VIKINGAR

VAN GOGH

FÖRDJUPNING

-

Blir inte engagerad

-

På vilken nivå är
användaren engagerad?
Vad är det som
engagerar?
Vad är det som engagerar
förutom navigeringen?
Varför vill användaren gå
vidare?
Vad väcker intresset?

-

Är inte så intresserad
av innehållet.
Den datoriserade
utställningen tillför
inte så mycket.

-

STRUKTUR

-

Saknar en linje

-

Hur är meddelandet
utformat?
Form, shape and rythm?
Hur ser den röda tråden
ut?
Vad är det som skapar
rytm?
Hur ser rytmen ut?

-

Klickar på skyltar och föremål. Ibland
stämmer inte bild och
text.
Påminner om gamla
tidens utställningar.
Fint rum
Tittar på film.
-

-

-

-

Vad gör besökaren?
Ändras utställningen pga
besökaren?
Hur kan användaren
påverka meddelandet?

-

Hälsar på vakten
Svårt att få överblick

-

Irrar runt.
Svårt att navigera
Klickar på allt och
läser.
Är det barninriktat?
(om filmen)

-

Den datoriserade
utställningen tillför

-

Inget av intresse, går
mest runt och testar
hur man kan förflytta
sig.

-

Frågande till vad det
är.

Finns en rumskänsla

-

Teleport vad är det?

Tavlorna dominerar
Klickar på tavlor och
info skyltar.

-

Ingen rumskänsla, är
som att vara i rymden.

-

Man måste ha gott om
tålamod…

-

Jag är för gammal för
sådant här.
Testar allt som går att
testa.
Det går för långsamt.
Varför seglar det runt
en massa möbler?

Det går inte att gå i
sidled.
Ingen skylt vid
tavlorna. Inga årtal
Bra närbilder på
tavlorna
Finns rumskänsla.
Bättre överblick (än
Vikingar)
Finns en karta.

-

Krångligt att hämta
bilder.
Hittar ingen struktur i
utställningen.
Info-knapp
Genomarbetat

-

3D-map=bra!

-

-

Svårt att navigera.
Känns krångligt och
taffligt att behöva
hämta bilder.
Går runt planlöst

-

Kul att gå in i tavlan.

-

REAKTION

Känner igen rummet,
eftersom han besökt
det verkliga museet.

VIRTUELLA MUSEET

-

Bilaga 3 forts
inte något.
Inget sammanhang
VÄGLEDNING
Finns det någon
vägledning?
Hur får man besökaren att
gå igenom så mycket av
utställningen att syftet
uppfylls?

ÖVRIGT

-

Det fanns ingen linje Behövs mer hjälp som ovan besökare.

Behöver en broschyr.

Påpekar att det är svårt att Det var den utställning
få överblick på datorer. De han tyckte bäst om.
är bättre på detaljer.

-

Vad ska man göra
här?

-

Det finns ingen
förståelse för vad det
är. Blir bara konstigt.

Han uppfattade det inte
som ett rum, utan en rymd,
och inte som en
utställning.

