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Afbryd



Our scientific mission is to answer questions of 
broad significance to science and society using 
our unique expertise and collections, and to share, 
communicate and apply our skills and findings

 Det hele begynder med strategien...
…eller "mission statement"



• How can digital media enhance learning? 
–How can cutting-edge technology, using mixed and interactive media, facilitate innovative new ways 

to convey complex scientific concepts?  
–How can mixed media be used to ensure that the key topical facts are better retained by the visitor? 
–How can new technology enhance participatory cognitive learning? 

• How can digital media enhance the visitor experience? 
–How can the technology and media augment the visitor experience, creating a new type of  

powerful immersive and embodied experience?  
–How can the connected media be used to encourage a circular/repeat visitor experience? 
–How can new digital technology push the boundaries of the Museum experience?

...eller stil selv spørgsmål

Ludvig Lohse, Natural History Museum, London, 2008

Hvordan kan digitale medier forbedre læring? 
• Hvordan kan banebrydende teknologi, ved hjælp af blandet og interaktive medier, lette innovative 

nye måder at formidle komplekse videnskabelige begreber? 
• Hvordan kan anvendes mixed media at sikre, at de centrale topiske kendsgerninger lagres bedre 

af den besøgende? 
• Hvordan kan ny teknologi forbedre participatory kognitiv læring? 

Hvordan kan digitale medier forbedre besøgendes oplevelse?
• Hvordan kan teknologi og medier forøge den besøgende oplevelsen, at skabe en ny form for 

kraftig medrivende og legemliggjort oplevelse? 
• Hvordan kan den tilsluttede medier bruges til at fremme en cirkulær / tilbagevendende 

besøgende oplevelse? 
• Hvordan kan ny digital teknologi skubbe grænserne for Museum oplevelse?

Dårligt oversat gennem Google Translate(!):



Vær skarp på H'erne
• Hvor: lokalitet 

• Hvorfor: formål 

• Hvad: indhold 

• Hvem: målgruppe 

• Hvordan: ambition 

• Hvor mange penge: budget 

• Hvornår: tidshorisont

H'erne skal fortolkes



Hvordan skal det føles?



Indkøbslisteproduktion

"projektbibelen"
"indkøbsliste"

risikovurdering: 

nyt = risiko 

anderledes = risiko 

kreativ = risiko

Produktionsprocess



Udstillingsdesigner

AV konsulent

Underv
isn

in
gs

ansv
arli

g

Form
id

lin
gs

ansv
arli

g

Kura
to

r

Pr
oje

kt
le

der

Justering

Aflevering

Evaluering

Kreativ iterativ produktion



Projektleder



…og være superfaciltator!
Projektleder skal ikke forstå hvordan, men hvorfor...



... og alle ansvarsområder har een person

Een person pr ansvarsområde... 



...de besøgende -det er dem udstillingerne er for

Spørg eksperterne... 

Brugerundersøgelser 
Engager på sociale medier 

Snak med folk! 
Observér folk



...men de kan sige hvad de ikke vil ha'
Brugere ved ikke hvad de vil ha'... 



Hvordan holder man 
kreativiteten i live og leverer 

den bedste produkt?



...ikke bange for at risikere

Vær risikobevist...



Glem løsninger...
...definer kravene!

Projektet!



…vær hele tiden åben for ideer og ændringer

Du kender ikke løsningen…



Hvis alt går efter planen
...er det noget galt!



Planlæg for det!

Du kan ikke planlægge alt

Lig buffere ind: 
Tid 
Penge 
Ambition 

Ha' en plan A,B,C 



Prioriter: Skal ha’, Vil ha’, Kunne være fedt!

Skal, skal ikke

VS K



Men...



Brug hvad I allerede har…
…fx. bøger, toiletter og gratis wifi, udnyt det!

MET, NY: 

'Hør mere' på wifi login 

screen gav 66.000 

emails på få måneder!



…i praksis

Teori er irrelevant…



...men kritisk

Teknologi er irrelevant…



Kvantitet og kvalitet
Forventninger til drift, tid og penge
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Driftsforventning

Tid+penge



Frustrationsfaktorformel
-det skal bare virke!

ƒ t= *



Se på mig #selfie #mig #omg #iihdsf #lol
-involver de besøgende som formidlere af viden og af museet,  

men ikke som eksperter!



+ +

Objekterne Historierne Ekspertisen

I har



Hold op med at tænke på vinduer...
...se på det større billede



...ellers er det ikke sjovt at bruge

Det skal være sjovt at lave...



Ludvig Lohse  |  @Dr_Milkyway

Tak!


