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Arkitekturutstillingen “Skogen i huset” var tilgjengelig på Nasjonalmuseet 

våren 2018, og var en utstilling som kombinerte virtuelle virkeligheter (VR) 

med fysiske elementer, og ble besøkt av publikum i par.  

 

Denne oppgaven handler om publikums meningsskaping i utstillingen, med 

fokus på konseptene rom, sted og tilstedeværelse. Oppgaven skiller mellom 

publikum på to nivåer: 1) publikum som helhet, og 2) publikum med ulik 

ekspertise. Innenfor det andre nivået skilles det mellom publikum med ulik a) 

faglig ekspertise, og b) VR-ekspertise. Oppgaven bygger på en kvantitativ 

spørreundersøkelse (N=320), som ble besvart av utstillingens publikum.  
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1 Innledning 

 

1.1 Bakgrunn og relevans 

Museer verden rundt har tatt i bruk virtuelle virkeligheter (VR) og annen ny teknologi de 

siste årene (Parry, 2013). Dette kan knyttes til alt fra en nødvendighet for å reflektere 

virkeligheten utenfor museumsveggene, til muligheten for å skape nye former for 

publikumsdeltakelse og -opplevelser (Simon, 2010). Virtuelle virkeligheter gir publikum 

mulighet til aktiv deltakelse i- og utforskning av temaer på tvers av tid og rom, og 

teknologien omtales derfor som lovende for bruk i museumssektoren (Roussou, 2001). Å 

skape et godt kunnskapsgrunnlag om publikums møter med disse utstillingene er imidlertid 

en nødvendighet for museenes evaluering- og forbedring av eget arbeid. 

 

Flere studier er gjort om bruken av virtuelle virkeligheter i museer. Noen studier er skrevet 

fra et designerperspektiv, med fokus på temaer som idéutvikling (Jornet & Jahreie, 2013; 

Hall et al., 2001), teknisk optimalisering (Bruder, Steinicke & Hinrichs, 2009) eller 

brukervennlighet (Barbieri, Bruno & Muzzupappa, 2018). Andre studier er skrevet fra et 

økonomisk perspektiv, med fokus på temaer som virtuelle utstillingers bidrag til museets 

omdømmebygging eller besøkstall (Trunfio, Campana & Magnelli, 2020). Det er også 

gjennomført flere mer teoretiske studier, med fokus på f.eks. utvikling av taksonomier og 

rammeverk (Carrozzino & Bergamasco, 2010; Trunfio & Campana, 2020), 

forskningsoppsummeringer (Bekele, Pierdicca, Frontoni, Malinverni & Gain, 2018; Yung & 

Khoo-Lattimore, 2019) eller mer filosofiske spørsmål, som forholdet mellom det virtuelle og 

det autentiske i museumskonteksten (Bec et al., 2019).  

 

Foreløpig eksisterer det imidlertid få studier som fokuserer på publikums meningsskaping i 

disse utstillingene. Det finnes også få studier som ikke bare undersøker perspektivene til 

publikum generelt, men også differensierer mellom ulike publikumsgrupper. Selv om bruken 

av hybride virkeligheter fremheves som særlig egnet i museumssammenheng (Rahimi, Levy 

& Boyd, 2018; Sylaiou, Kasapakis, Dzardanova & Gavalas, 2018), finnes det videre få 

studier om akkurat denne typen VR. I tillegg finnes det få studier fra virtuelle 

arkitekturutstillinger, og få studier fra museer i Norge.  
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1.2 Formål og forskningsspørsmål 

Denne oppgaven har som formål å bidra til forståelsen av publikums meningsskaping i 

virtuelle museumsutstillinger. Utgangspunktet for oppgaven er en kvantitativ 

spørreundersøkelse (N=320) gjennomført av publikum til Nasjonalmuseets virtuelle 

arkitekturutstilling “Skogen i huset”. Ettersom det ikke finnes mange studier relatert til slike 

utstillinger fra før, kan oppgaven også fungere som et forslag til hvordan dette temaet kan 

studeres gjennom denne metoden. Gjennom oppgaven vil jeg forsøke å besvare følgende to 

forskningsspørsmål:  

 

1. Hva karakteriserer publikums meningsskaping i en virtuell arkitekturutstilling? 

2. Hvilke likheter og forskjeller finnes mellom besøkende med ulik ekspertise?  

 

Innenfor “meningsskaping”, vil jeg i denne oppgaven fokusere på konseptene rom, sted og 

tilstedeværelse. Denne avgjørelsen er knyttet til utstillingens natur. Mens rom og sted er nært 

knyttet til menneskers opplevelser av arkitektur, er tilstedeværelse nært knyttet til menneskers 

opplevelser i virtuelle virkeligheter. Det første forskningsspørsmålet handler om publikum 

generelt, mens det andre skiller mellom publikum med ulik a) faglig ekspertise, og b) VR-

ekspertise. Ettersom oppgaven handler om en virtuell arkitekturutstilling, er jeg innenfor 

faglig ekspertise opptatt av resultatene til publikum med eller uten ekspertise i arkitektur. 

Innenfor VR-ekspertise skiller jeg mellom publikum med ulike nivåer av kjennskap til 

teknologien fra før, fra noviser til eksperter. Det andre forskningsspørsmålet kan forstås som 

et underspørsmål av det første. Gjennom oppgaven antar jeg at besøkende som var arkitekter 

eller hadde annen faglig bakgrunn fra arkitektur hadde høyere kjennskap til faget. Dette 

gjelder designprosesser, representasjonsformer og det å vurdere arkitektur utifra ulike 

prinsipper for funksjon og estetikk. Tilsvarende antas det at besøkende med høyere kjennskap 

til VR, hadde høyere mestring av denne teknologien, herunder erfaring med selve det 

tekniske utstyret, men også at de har opplevd virtuelle virkeligheter fra innsiden før.  

 

Tilnærmingen min til forskningsspørsmålene er hovedsakelig deskriptiv og eksplorerende, og 

jeg er i mindre grad opptatt av å påvise årsakssammenhenger. Oppgaven bygger på 

fenomenologiske perspektiver.  
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1.3 Virtuelle virkeligheter 

 

1.3.1 Historie og typer 

Virtuelle virkeligheter har sin opprinnelse i Sir Charles Wheatstones oppfinnelse av 

stereoskopet på begynnelsen av 1800-tallet. Stereoskopet var et apparat man plasserte foran 

øynene, som en slags brille. Wheatstone fant ut at om man plasserte stillbilder fra 

perspektiver tilsvarende synsvinklene for hvert øye inni apparatet, ville brukeren oppleve en 

følelse av dybde og omslutning, som om motivet var virkelig. Senere, på 1950-tallet, oppfant 

Morton Heilig det han kalte Sensorama, en type “kinoboks”, som brukeren var halvveis 

plassert inni, og som stimulerte flere sanser på samme tid, ved hjelp av blant annet stereolyd, 

stereoskopisk film, bevegelig stol og viftesystem. I 1961 utviklet ingeniørene Comeau & 

Bryan systemet Headsight, som var den første varianten av et hodemontert system med 

bevegelsessporing, ikke ulikt dem vi bruker i dag. De neste årene fortsatte utviklingen av 

stadig mer sofistikerte systemer, og på 1980-tallet ble begrepet “virtuelle virkeligheter” for 

første gang introdusert. VR-teknologi var opprinnelig kun tilgjengelig for 

forskningsinstitutter og det militære, men fra 1990-tallet kom teknologien også ut på det 

offentlige markedet. I dag eksisterer det en rekke ulike systemer innenfor flere former for 

virtuelle virkeligheter (Virtual Reality Society, 2019).  

 

Det virkelige og det virtuelle plasseres gjerne i hver sin ende av et kontinuum, der ulike 

former for blandete virkeligheter ligger et sted imellom (Milgram & Kishino, 1994). Dette 

kan være utvidet virkelighet, der virkeligheten utvides med virtuelle elementer, og utvidet 

virtualitet, som utvider virtuelle virkeligheter med virkelige elementer (Bekele et al., 2018). 

“Skogen i huset” befinner seg innenfor en viss kategori av blandete virkeligheter som 

Milgram & Kishino (1994) kaller hybride virkeligheter. Dette er virkeligheter der virkelige 

(fysiske) elementer på en eller annen måte spiller en rolle i den virtuelle virkeligheten. 

“Skogen i huset” hører også innenfor kategorien omsluttende virtuelle virkeligheter 

(immersive virtual reality), der hele brukerens kropp “trer inn i” den virtuelle virkeligheten, 

på bakgrunn av at teknologien i større eller mindre grad omslutter brukerens sanser. 

Utstillingen kan videre beskrives som multimodal, ettersom den inkluderer visuelle (synet), 

auditive hørselen), taktile (berøring) og kinestetiske (bevegelse) modaliteter. Denne formen 

for virtuelle virkeligheter gir multisensoriske opplevelser som potensielt kan minne mye om 

det virkelige (Hecht, Reiner & Halevy, 2006).  
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1.3.2 “Skogen i huset” 

 

Kontekst og formål 

“Skogen i huset. Utforskning av parallelle virkeligheter” var tilgjengelig for publikum ved 

arkitekturavdelingen til Nasjonalmuseet i perioden 24. februar til 18. mars 2018 

(Nasjonalmuseet, 2018). Utstillingen var en del av et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom 

forskere fra Universitetet i Oslo, Nasjonalmuseet, arkitekter fra Atelier Oslo, samt lyd- og 

VR-utviklere. “Skogen i huset” ble karakterisert som et “utstillingseksperiment”. Den åpnet 

først for rekrutterte besøkende, og deretter for vanlige besøkende. Forskerne samlet inn 

video- og intervjudata om de rekrutterte besøkendes opplevelser i utstillingen, mens 

spørreundersøkelsen ble besvart av både rekrutterte og vanlige besøkende (Pierroux, Sauge & 

Steier, in press).  

 

Det forskningsmessige formålet med “Skogen i huset” var å utforske bruken av VR-teknologi 

i formidlingen av digitalt skapt arkitektur, fra publikums-, museets-, og utviklernes 

perspektiver. Dataene som ble samlet inn skulle dekke tre forskningsinteresser: 

meningsskaping, utstillingsdesign, og teknologibruk (Pierroux, Sauge & Steier; in press). I 

spørreundersøkelsen denne oppgaven bygger på, var det spørsmål som i utgangspunktet var 

relatert til alle disse tre interessene, selv om jeg ikke bruker den samme inndelingen i denne 

oppgaven. “Skogen i huset” hadde i tillegg følgende læringsmål for publikum i utstillingen: 

1) publikums selvstendige utforskning av de parallelle virkelighetene, og 2) oppdagelsen av 

konseptet bak arkitekturen, dvs. likheten mellom scenen i naturen og scenen i huset.  

 

Konsept og utvikling 

Slik “Skogen i huset” ble fremstilt for publikum bestod den av én fysisk og to virtuelle deler: 

den fysiske plattformen, og den virtuelle virkeligheten, bestående av to scener: scenen i 

skogen, og scenen i huset. Delene hørte imidlertid tett sammen, og dannet de “parallelle 

virkelighetene”, som formulert i utstillingens undertittel. Konseptet var utviklet av 

arkitektkontoret Atelier Oslo, som gjennom flere prosjekter har vært opptatt av forholdet 

mellom arkitektur, natur og menneskekroppen (Pierroux, Steier & Sauge, 2019).  
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Figur 1: Atelier Oslos illustrasjon av konseptet.  

 

Utformingen av konseptet var basert på et faktisk skogområde ved sjøen på Bygdøy i Oslo. 

Området ble 3D-skannet og omformet til en virtuell utgave som fikk utgjøre skogen i den 

endelige utstillingen. Huset i utstillingen ble deretter plassert i den samme skogen, og 

utformet på basis av de naturlige elementene fra skogområdet. Trær og annen vegetasjon, 

steiner, nivåforskjeller og lys ble abstrahert og omfortolket til husets ulike arkitektoniske 

elementer som søyler, bueganger, vegger, gulv, trapper og vinduer. Den virtuelle delen av 

utstillingen bestod med andre ord av skogen og huset, men også “huset i skogen”, og “skogen 

i huset”. I den virtuelle virkeligheten var skogen gjengitt mer abstrakt, og med lavere grad av 

realisme, mens huset var gjengitt med høyere grad av realisme og detaljer.   

 

Den fysiske delen av utstillingen ble bygget som en plattform i museumsrommet, og tilsvarte 

de fysisk merkbare arkitektoniske elementene fra en mindre del av huset i full skala. Selv om 

den virtuelle virkeligheten visuelt sett omfattet hele huset og endel av skogen utenfor, var 

dette området større enn det man kunne nå fysisk, på plattformen. Utstillingen inkluderte 

også lyd tilhørende begge scenene, der lyden fra skogen var tatt opp på Bygdøy. 

Bakgrunnslyd ble spilt ut i hele utstillinglokalet, mens nærlyder, som lyden av insektene i 

skogen og radioen i huset, bare var hørbare for personen med hodesettet.  

 

Scenografi og teknologi 

“Skogen i huset” var utstilt i Fehn-paviljongen til Nasjonalmuseet, i et stort, rektangulært rom 

som er høyt under taket og har mye dagslys. Den fysiske plattformen var plassert midt langs 
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den ene siden av rommet. Plattformen hadde en grunnflate på cirka 15 m2, og var bygget av 

trematerialer malt i mørkegrå farge. Den bestod av flere trinn, plattinger, og søyler i form av 

høye, kvadratiske prismer. Grensene til plattformen var sikret med rekkverk i svart metall, og 

i den virtuelle virkeligheten kom disse grensene til syne når man nærmet seg dem. 

Rekkverket fungerte også som stativ for høyttalere, tillegg til at det var flere høyttalere rundt i 

rommet. Tvers over plattformen, i den andre enden av rommet, var det plassert en rekke med 

stoler, for besøkende som ventet på tur. Foran vinduene langs den tredje siden var det plassert 

en storskjerm, som viste den virtuelle virkeligheten fra førstepersonsvinkel.  

 

 

 

Figur 2: Utstillingslokalet med plattformen, storskjermen og øvrige elementer. Foto: Nasjonalmuseet. 
 

Teknologien som var kroppsbåret av publikum bestod av et hodesett (HMD) med VR-briller 

(HTC Vive) og hodetelefoner, håndkontroller med sensor, samt sensorer på føttene og rundt 

livet. Publikum kunne skifte mellom visning av scenen i huset og scenen i skogen gjennom 

klikk på håndkontrolleren. Scenene skiftet gradvis, gjennom en slags overtoningseffekt. 

Hodesettet var koblet til strøm via ledninger i taket. Hodetelefonene var halvåpne, noe som 

muliggjorde at publikum kunne høre lyden tilhørende den virtuelle virkeligheten, samtidig 

som parene som besøkte utstillingen sammen kunne kommunisere med hverandre. 

  

Figur 3: Fra innsiden av den virtuelle virkeligheten. Foto: Nasjonalmuseet. 
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Figur 4: Fra innsiden av den virtuelle virkeligheten. Foto: Nasjonalmuseet. 
 

Besøket 

Publikum besøkte utstillingen i par. Den ene besøkende hadde på hodesettet, mens den andre 

fungerte som partner/guide, og kunne følge med på hva personen med hodesettet så gjennom 

VR-brillene via storskjermen. Deretter byttet parene roller innad. Besøkende som kom til 

utstillingen alene fikk bruke en av de museumsansatte som guide. Alle fikk veiledning av en 

museumsansatt i bruken av VR-utstyret, før selve utforskningen begynte. 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Besøkende i utstillingen. Foto: Nasjonalmuseet. 
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1.4 Oppgavens struktur 

Denne oppgaven er delt inn i syv kapitler: 1) Innledning, 2) Tidligere forskning, 3) Teori, 4) 

Metode, 5) Funn og analyse, 6) Diskusjon, og 7) Avslutning. I dette kapittelet, «Innledning», 

har jeg introdusert oppgavens bakgrunn. I andre og neste kapittel, «Tidligere forskning», vil 

jeg presentere et utvalg av tidligere studier som er gjort om virtuell arkitektur generelt, og 

med fokus på besøkende med ulike former for ekspertise spesielt. Deretter presenterer jeg 

oppgavens teoretiske bakgrunn i kapittelet «Teori». Som nevnt vil jeg her fokusere på 

konseptene meningsskaping, rom, sted og tilstedeværelse. Videre presenterer jeg i kapittelet 

«Metode» hvilket forskningsopplegg som ligger til grunn for oppgaven, og hvordan jeg 

vurderer kvaliteten på opplegget. Deretter presenteres funnene, samt analysen og diskusjonen 

av disse i kapitlene «Funn og analyse» og «Diskusjon». Til sist oppsummeres hele oppgaven 

i kapittelet «Avslutning».  
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2 Tidligere forskning 

 

2.1 Virtuell arkitektur 

Sparacino (2002) sammenfattet syv prosjekter som ble gjennomført ved MiT Media Labs i 

perioden 1994-2002. Alle prosjektene hadde som mål å utforske forståelsen av arkitektur i 

informasjonssamfunnet, og bygget på sammenblandinger av virtuelle og virkelige rom. Hvert 

prosjekt oppstod på basis av teknisk forskning ved MiT. Et eksempelprosjekt av de syv var 

MetaSpace, som brukte et gulv og en vegg som overflater for digitale projeksjoner. På gulvet 

ble det vist et kart som brukeren gikk på, og som ble brukt til å trigge informasjon på veggen 

ved stans. Brukeren kunne deretter utforske informasjon om det valgte fysiske området 

gjennom bruk av fysiske gester. Et annet prosjekt var Virtual Studio, som ved hjelp av 

datasynteknologi integrerte en tredimensjonal representasjon av brukeren i 

skrivebordsversjonen av en by. Teknologien reagerte i sanntid på brukerens gester, og tillot 

manipulasjon av objekter i den digitale byen. Flere brukere kunne også møtes i byen 

samtidig. Et tredje prosjekt var Museum Wearable. Dette var et hodemontert system som 

kalkulerte museumspublikums interesser basert på sporing av hvordan de fysisk beveget seg i 

museet, og presenterte et audiovisuelt narrativ deretter. Hvert av prosjektene falt under det 

forfatteren kalte narrative rom, dvs. rom der menneskers handlinger i den fysiske 

virkeligheten kobles sammen med handlinger i den virtuelle. Forfatteren poengterte at 

prosjektene demonstrerer hvordan mennesker kan bli faktiske innbyggere i digitalt medierte 

miljøer, istedenfor bare å være brukere av digitale systemer.  

 

Ângulo & Velasco (2014) undersøkte bruken av virtuelle virkeligheter som design- og 

kommunikasjonsverktøy for arkitektstudenter gjennom en mindre eksperimentell studie. 

Hypotesen bak studien var at virtuelle virkeligheter i større grad enn mer tradisjonelle 

representasjoner (plantegninger, fysiske modeller) ville støtte designet av den arkitektoniske 

romlige opplevelsen. Med dette mente forfatterne “individets egosentriske persepsjon og 

hans/hennes fortolkning av rommets fenomenologiske karakteristika” (s. 495). At studentene 

skulle forstå arkitektur, mente de, handlet først og fremst om arkitekturen som opplevelse, 

ikke arkitekturen som artefakt. I studien ble en klasse arkitekturstudenter (N=15) delt i en 

eksperimentell gruppe og en kontrollgruppe. Hver av gruppene ble delt i mindre 

prosjektgrupper, som alle fikk i oppdrag å designe venterommet på en helseklinikk. De 

eksperimentelle gruppene brukte VR i prosessen, mens kontrollgruppene brukte tradisjonelle 
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verktøy. Hvert prosjekt ble deretter evaluert av to juryer etter 1) grad av positive affeksjoner 

knyttet til designet (f.eks. “åpen-lukket” og “trivelig-utrivelig”), 2) nivå på andre faktorer ved 

designet (skala, teksturer, farger, lys, skilting osv.), og 3) effektiviteten ved 

kommunikasjonen. Studien viste at designet som utløste absolutt flest positive affeksjoner og 

scoret høyt også på andre faktorer var utviklet av den ene VR-gruppa. VR-gruppene scoret 

også generelt høyere enn gruppene som brukte tradisjonelle representasjoner. Forfatterne 

konkluderte derfor med at VR kan være et effektivt verktøy både i design- og 

kommunikasjon av arkitektoniske romlige opplevelser.  

 

Ghani, Rafi & Woods (2016) undersøkte opplevelsen av sted i en virtuell rekonstruksjon av 

Kampung Hulu-moskéen i den historiske byen Malakka, Malaysia. Dette var en kvalitativ 

studie som samlet inn deltakernes (N=20) refleksjoner utifra “høyttenkning” (think aloud) 

underveis, samt semistrukturerte intervjuer i for- og etterkant. Den virtuelle virkeligheten ble 

utforsket sittende, med hodesett bestående av VR-briller og hodetelefoner, samt 

spillkontroller for navigasjon. Alle deltakerne var undervisere eller studenter i arkitektur, men 

ingen hadde brukt VR tidligere. Opplevelsen av sted var basert på vurderinger av fysiske 

attributter, aktiviteter, sosiale interaksjoner, meninger og affeksjoner. I tillegg ble opplevelsen 

av tilstedeværelse og bruken av utstyret vurdert. Det virtuelle miljøet var utformet slik at 

gjengivelsen av moskéen på innsiden og utsiden var mer detaljert og realistisk, mens 

gjengivelsen av omgivelsene var enklere. Studien fant at deltakerne i høy grad opplevde 

tilstedeværelse i den virtuelle virkeligheten, men at noen følte seg uvel ved bruk av 

hodesettet. Deltakerne mente moskéen “føltes” som en moské, og fremhevet særlig 

viktigheten av at man kunne høre lyden av mennesker som ba, akkurat som i virkeligheten. 

Deltakerne var engasjert i muligheten for utforskning, men flere reagerte på gjengivelsen av 

miljøet rundt moskéen. Det ble påpekt av deltakere som kjente det virkelige området fra før, 

at den mindre realistiske gjengivelsen, og det at ikke alle elementer var tatt med, gjorde at 

også moskéen mistet noe av sin identitet. Samtidig var det også noen som mente at 

muligheten for utforskning var viktigere enn gjengivelsen. Det var virtuelle mennesker både i 

moskéen og utenfor. Selv om det ikke var innebygget noen muligheter for interaksjon med 

disse avatarene, var det flere av deltakere som hilste disse på tradisjonell måte, som om de 

var virkelige. Studien konkluderte med at bruken av omsluttende virtuelle virkeligheter har 

høyt potensial for opplevelse av tilstedeværelse, men at opplevelsen av sted er personlig, og 

også avhenger av formidlingen av kulturelt og sosialt betydelige faktorer. Forfatterne påpekte 
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derfor at studier av virtuelle steder, særlig innenfor kulturarvfeltet, bør bygge på tverrfaglige 

tilnærminger.  

 

Moloney, Twose, Jenner, Globa & Wang (2017) undersøkte bruken av VR i historisk 

fortolkning av arkitektur som ble tegnet, men aldri bygget. Dette var en casestudie, og den gir 

en annen vinkling på virtuell arkitektur enn de mange VR-studiene som er opptatt av høyest 

mulig grad av realistisk fremstilling. Studien var resultatet av et tverrfaglig samarbeid 

mellom en designforsker, en arkitekturhistoriker og et teknisk team. I studien brukte 

forskerne originaltegninger fra arkitekturkonkurransen Palazzo Littorio i 1934 som 

utgangspunkt for å skape omsluttende virtuelle virkeligheter. Det ble laget to versjoner, som 

forskerne testet internt i teamet. Den første versjonen viste seks av konkurransebidragene i 

bykontekst. Her kunne publikum teleportere mellom 12 vinkler for å se hvert av bidragene fra 

utsiden, og også utforske området fritt. Grafikken på omgivelsene i denne versjonen var 

forholdsvis realistisk, mens grafikken på konkurransebidragene var liknende 

originaltegningene. Den andre versjonen lot publikum utforske to av bygningene gjennom et 

sett med visninger, herunder visning med en tredimensjonal skalamodell, visning med 

analytiske tegninger, og en visning der publikum kunne bla gjennom historiske fotografier og 

tegninger og legge disse over bygningsmodellen. I denne versjonen var grafikken justerbar 

mtp. abstraksjonsgrad, teksturer osv. Begge VR-versjonene inkluderte relevant lyd. Studien 

viste at høyest mulig grad av realisme ikke nødvendigvis alltid er den rette løsningen. 

Forfatterne konkluderte med at enklere grafiske fremstillinger kan gi et spillerom (Spielraum) 

og skape en tankeverden (Denkraum) som i større grad enn fotorealistiske løsninger legger til 

rette for fortolkning og innsikt som kan være relevant f.eks. innenfor historiefaget. 

 

Hoang & Cox (2018) undersøkte kombinasjonen av fysiske og virtuelle elementer i en 

arkitekturutstilling på museum gjennom en kvalitativ studie basert på observasjoner, 

spørreundersøkelser og intervjuer. Utstillingen kombinerte en fysisk replika og en virtuell 

fremtidsvisualisering av Pholiota-bygningen til arkitektene Marion og Walter Griffin i det 

forskerne kalte vekslende virkeligheter (alternating reality). Den fysiske replikaen var i full 

skala, av samme materialer som originalen, men uten tak. På tre steder i den fysiske replikaen 

kunne publikum veksle til utforskning av den virtuelle fremtidsvisualiseringen av det samme 

området i bygningen ved å holde VR-briller foran øynene sine. Målet med vekslingen var å 

fremheve forskjeller mellom de to virkelighetene, invitere publikum til å sammenlikne, og 

dermed rette publikums fokus på faglig innhold og læring framfor VR som teknologi.  
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Studien var todelt. I første del undersøkte forskerne kun om publikum oppdaget koblingen 

mellom de to virkelighetene uten å ha blitt gjort oppmerksomme på den først. I andre del ble 

publikum veiledet i koblingen, og her gjennomførte forskerne mer omfattende undersøkelser 

relatert til publikums tilstedeværelse og betydningen av den fysiske/virtuelle koblingen. 

Resultatene fra første del viste at publikum ikke oppdaget koblingen mellom de to 

virkelighetene uten å bli gjort oppmerksomme på det. I denne sammenhengen fungerte 

vekslende virkeligheter i liten grad, og publikum behandlet den fysiske og den virtuelle 

virkeligheten som separate framfor sammenvevde. I andre del viste publikum økt 

engasjement i skiftet- og koblingen mellom virkelighetene. F.eks. var det besøkende som 

observerte visse byggetekniske detaljer i den virtuelle virkeligheten som stilte spørsmål til 

forskere og museumsansatte om hvordan denne var gjennomført i den fysiske. Studien 

konkluderte med at vekslende virkeligheter kan legge til rette for læring og 

kunnskapsoverføring på tvers av virtuelle- og fysiske virkeligheter, men at disse resultatene 

avhenger av veiledning av publikum.  

 

 

2.2 Eksperter og noviser 

Wu (2009) sammenliknet hvordan mennesker med og uten arkitektbakgrunn brukte virtuelle 

virkeligheter til å forstå rom. Dette var en liten kvalitativ studie som kun sammenliknet to 

personer. Definisjonen av “virtuell virkelighet” i denne sammenheng var fire rom fra et 

imaginært, digitalt og tredimensjonalt kunstmuseum som kunne utforskes på storskjerm 

gjennom bruk av joystick. Utforskningen var derfor hovedsakelig visuell. Etter utforskning 

av rommet fikk arkitekten og ikke-arkitekten i oppgave å tegne plantegninger av hvert rom, 

anslå skalaen på de ulike rommene og definere rommenes relative plassering. De skulle også 

gjøre rede for vurderingene sine utifra forhåndsdefinerte begreper (f.eks. “overflate”, 

“åpning”, “avstand”, “trapp”). Resultatene viste at arkitektens tegninger og vurdering av 

skala i større grad samsvarte med virkeligheten. Ikke-arkitektens vurderinger av rommene 

virket mer intuitive, mens arkitekten brukte flere av de forhåndsdefinerte begrepene, og mer 

presise metoder i vurderingene. F.eks. brukte arkitekten høyden på menneskene og størrelsen 

på døråpningene som grunnlag for å vurdere rommenes skala, mens ikke-arkitekten brukte 

representasjonen av tekstur til det samme. Forfatteren konkluderte med at faglig ekspertise 

kan gjøre arkitektens romforståelse mer presis.  
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Kreutzberg (2015) undersøkte publikums opplevelser av en arkitekturutstilling under den 

danske Kulturnatten, gjennom en spørreundersøkelse (N=172). Utstillingen inkluderte både 

en skrivebordsversjon og en VR-versjon av den samme arkitekturen, som var arbeidene til 

arkitekturstudenter ved Det Kongelige Danske Kunstakademi. Undersøkelsen skilte mellom 

eksperter og ikke-eksperter innenfor arkitektur, og fokuserte på deres oppfatninger av romlig 

persepsjon, bildekvalitet, navigasjon, og det å være tilskuer til andres utforskninger i VR. De 

fleste besøkende (81%) hadde ingen faglig ekspertise innenfor arkitektur, og nesten alle var 

førstegangsbrukere av VR. Hver besøkende fikk instruksjoner i bruk av VR-utstyret (HMD 

med håndkontroller) på forhånd. Den besøkendes utforskning av VR ble i tillegg vist på en 

ekstern skjerm, noe som muliggjorde kontinuerlig oppfølging av instruktørene, og også at 

tilskuere kunne følge- og diskutere utforskningen underveis. Resultatene viste at publikum 

generelt var positive til VR-utstillingen. Flere var positivt overrasket over følelsen av 

tilstedeværelse i modellene, men kommenterte at skrivebordsversjonene ga bedre romlig 

overblikk. Publikum opplevde navigasjonen i VR som mer intuitiv enn navigasjonen i 

skrivebordsversjonen. Samtidig kommenterte flere at hastigheten på bevegelsene i VR-

modellen var unaturlig høy, og at dette i kombinasjon med manglende kollisjonsdeteksjon 

kunne skape en følelse av uro. Bildekvaliteten var ikke ideell, men publikum mente 

fremdeles at teknologien hadde potensial for videre bruk. Flertallet fikk utbytte av å være 

tilskuer, men Kreutzberg (2015) går ikke nærmere inn på hvordan. Flere VR-brukere virket 

positive til å ha en slags forankring i fysisk rom, gjennom kontakten med tilskuere underveis. 

Studien konkluderer med at arkitektonisk form og rom med forholdsvis gode resultater kan 

formidles til faglige og teknologiske ikke-eksperter gjennom bruk av VR. Resultatene virker 

imidlertid å være avhengig av kvaliteten på teknologien, og av veiledningen brukerne får på 

forhånd og underveis.  

 

Kreutzberg (2016) undersøkte også bruken av VR under en internasjonal arkitekturutstilling i 

Danmark, gjennom observasjoner, spørreundersøkelse og intervjuer. Målet med utstillingen 

var formidlingen av arkitektoniske romlige kvaliteter og atmosfære i et planlagt 

byggeprosjekt av Snøhetta. VR-teknologien i bruk her var av særlig høy visuell kvalitet. 

Studien hadde to fokus. Det første var integreringen av VR i utstillingsrommet, med fokus på 

forskjeller mellom publikum som besøkte et ubemannet utstillingsrom der de selv måtte finne 

ut av VR-bruken, og publikum som fikk veiledning i bruken av VR. Det andre var 

opplevelsen av det virtuelle rommet i seg selv, med fokus på realisme, romlig kvalitet og 

belysning. Studien viste store forskjeller mellom det ubemannede og det bemannede 
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utstillingsrommet. Flere besøkende til det ubemannede rommet oppdaget ikke VR-utstyret i 

det hele tatt. Av de som fant utstyret hadde mange en positiv opplevelse, men flere viste 

begrenset forståelse for meningen både med teknologien og innholdet. Flere løsninger for 

utforskningen av arkitekturen gjennom VR virket mindre intuitive enn designerne hadde 

tenkt. Det var også forskjeller mellom publikum som besøkte utstillingen alene og i grupper. 

Ensomme besøkende var mer forsiktige, mens besøkende med partnere som samtalte og 

veiledet i bakgrunnen virket mer aktive. Videre viste intervjuene i studien et tydelig skille 

mellom arkitekter og ikke-arkitekters tilnærminger til VR-opplevelsen. Arkitektene var 

hovedsakelig opptatt av representasjonene av rom, mens ikke-arkitektene var mer opptatt av 

selve rommene. Formidlingen av romlige kvaliteter og belysning fungerte veldig godt, og 

publikum kunne skille mellom naturlig og kunstig belysning, identifisere masser, volum og 

materialer. Publikum kommenterte at opplevelsen var “vill”, “nesten for ekte”, og at de var 

sikre på at de ville kjenne “følelsen av stein ved berøring av søylene”, selv om disse var rent 

virtuelle (et tegn på implisitt sanselig persepsjon). Samtidig viste studien at lys og materialitet 

ikke var nok for formidlingen av atmosfære, og at flere savnet mennesker, møbler og andre 

artefakter i de virtuelle rommene. Studien konkluderte med at VR har høyt potensial i 

formidlingen av arkitektoniske kvaliteter, men at utbyttet av opplevelsen i høy grad avhenger 

av publikums kjennskap til bruk av teknologien.  

 

Flere studier har undersøkt hvordan ekspertise virker inn på menneskers opplevelser av 

virtuelle virkeligheter også utenfor arkitekturfaget og museumssektoren. Et eksempel er 

Gamito et al. (2010), som undersøkte om opplæring påvirket opplevelsen hos mennesker som 

spilte Counter-strike, gjennom en eksperimentell studie (N=16). De fant både at 

tilstedeværelsen var høyere, og at teknologien virket mindre forstyrrende, hos deltakerne etter 

opplæring. Et annet eksempel er Hontvedts (2015) studie av profesjonelle skipsføreres bruk 

av cruiseskipsimulatorer, gjennom interaksjonsanalyse av videodata. Han fant at bruken av 

simulatorene hadde tydelige fordeler i opplæringen, men også at skipsførernes reaksjoner på 

avvik i simulatorens gjengivelse av visse elementer kunne virke forstyrrende på 

læringsmålene. 

 

Flere studier har også undersøkt hvordan ekspertise virker inn på menneskers opplevelser av 

fysisk arkitektur. Et eksempel er Hershberger & Clements (1973) studie av hvilken mening 

arkitekturstudenter og ikke-arkitekturstudenter fant i ulike fysiske miljøer, med fokus på det 

de kalte representasjonell- og responsiv mening. Med representasjonell mening mente 
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forfatterne assosiasjoner til ulike miljøer, mens med responsiv mening mente de vurderinger 

av miljøene, mtp. f.eks. emosjonell virkning. Studien viste at arkitekturstudenter var mer 

opptatt av representasjonell mening, mens ikke-arkitekturstudenter var mer opptatt av 

responsiv mening. Et annet eksempel er Devlin & Nasars (1989) studie av arkitekter og ikke-

arkitekters vurderinger av arkitektur i “seriøs” vs. “populær” arkitektur. Studiene viste ulike 

preferanser hos de to gruppene, der arkitektene foretrakk den seriøse, mer moderne utformede 

arkitekturen, mens ikke-arkitekene foretrakk den populære, mer tradisjonelt utformede 

arkitekturen. Arkitektene mente også alle bygningene framstod mindre komplekse enn det 

ikke-arkitektene gjorde. Et siste eksempel er Yazdanfar, Heidari & Aghajaris (2015) studie, 

som sammenliknet arkitekter og ikke-arkitekters oppfatninger av innsiden og utsiden av to 

ulike bygninger, med fokus på fire dimensjoner: kognitiv, emosjonell, fortolkende og 

anerkjennende. Funnene viste at arkitekturekspertise hadde en direkte innvirkning på 

respondentenes oppfatninger av bygningene. Arkitektene var mer kritiske i vurderingene 

innenfor de emosjonelle og anerkjennende dimensjonene, mens ikke-arkitektene indikerte 

likegyldighet eller manglende forståelse innenfor de kognitive og fortolkende dimensjonene.  

 

 

2.3 Kapitteloppsummering 

Dette kapittelet har gjennomgått tidligere forskning innenfor kategoriene 1) virtuell 

arkitektur, og 2) eksperter og noviser. Den første kategorien beskrev studier som er 

gjennomført om virtuell arkitektur fra før. Den andre kategorien beskrev studier som skilte 

mellom mennesker med ulike former for ekspertise. Også her var det studier av virtuell 

arkitektur, men i tillegg studier av virtuelle virkeligheter utenom arkitekturfeltet og 

arkitekturfeltet utenom virtuelle virkeligheter. Som nevnt innledningsvis eksisterer det få 

relevante studier av virtuell arkitektur, og det har vært krevende å finne fram til utvalget som 

er nevnt her. Kun to av de nevnte studiene (Kreutzberg, 2016; Hoang & Cox, 2018) er fra 

museumskontekst, og ingen av studiene kan sies å bruke tilsvarende VR-teknologi som i 

“Skogen i huset”, dvs. en hybrid, omsluttende virtuell virkelighet med samme modaliteter. 

Studiene bygger også på forholdsvis ulike forskningsspørsmål, til tross for at de studiene som 

er minst relevante for denne oppgaven ikke er inkludert her. Det finnes en del studier om 

bruk av virtuelle virkeligheter som designverktøy innenfor arkitekturfaget, men disse ble stort 

sett vurdert som mindre relevante i denne konteksten. Studiene nevnt i dette kapittelet er 

studier som på en eller annen måte har undersøkt opplevelsen av virtuelle virkeligheter 
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og/eller arkitektur fra publikums- eller brukerens perspektiv, og studier som på en eller annen 

måte handler om meningsskaping, slik det menes i denne oppgaven.  

 

Studiene viste at virtuelle virkeligheter kan skape nye former for deltakelse hos publikum. 

Publikum går fra å være brukere av teknologi, til innbyggere i en verden skapt av teknologi. 

Studiene viste at slik deltakelse kan skape engasjement som ikke oppnås gjennom mer 

tradisjonelle representasjoner. Samtidig viste studiene at teknologien også kan skape 

utfordringer. F.eks. kan brukerne ha vansker med å forstå formålet med teknologien uten 

tilstrekkelig veiledning, og de kan føle ubehag av å ha den på. Studiene viste at avvik mellom 

virkelige og virtuelle virkeligheter både kan skape muligheter for-, og være til hinder for 

læring. Videre viste studiene betydningen av faglig ekspertise for publikums meningsskaping 

i møtet med både virtuell og fysisk arkitektur. Blant annet kan arkitekter «lese» arkitektur 

mer presist, gjøre mer kritiske vurderinger av den, og ha en annen opplevelse av arkitekturens 

kompleksitet enn ikke-arkitekter. I møter med virtuell arkitektur kan arkitekters 

meningsskaping være mer knyttet til representasjonen, mens ikke-arkitekters meningsskaping 

kan være mer knyttet til selve arkitekturen.   

 

I neste kapittel, «Teori», presenteres oppgavens teoretiske utgangspunkt. 
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3 Teori 

 

3.1 Meningsskaping 

Innenfor museumsstudier beskrives et skifte fra et tradisjonelt museum, med fokus på 

objekter, samlinger og forskning, til et moderne museum, med fokus på ulike former for 

publikumsdeltakelse (Vergo, 1989; McCall & Gray, 2014). Dette innebærer også en endring i 

synet på kunnskap og læring i museer, fra læring som overføring av museets kunnskap til 

publikum, til læring som meningsskaping. Begrepet “meningsskaping” understreker 

publikums personlige, og gjerne sosiale, deltakelse i- og fortolkning av museumsutstillingene 

(Kaptelinin, 2011), samt at den meningen museet har tillagt en utstilling, ikke nødvendigvis 

er den meningen publikum finner i den (Roberts, 1997). Interessen for meningsskaping 

innebærer videre en interesse for hvordan meningsskapingen varierer mellom ulike 

museumsbesøkende, noe som også danner grunnlaget for skillet mellom ulike 

publikumsgrupper i denne oppgaven.  

 

Studier av meningsskaping i museer gjør ofte bruk av kvalitative metoder som undersøker 

publikum på individ- eller mindre gruppenivå, og viser hvordan mening framtrer gjennom 

interaksjoner underveis i besøket (Krauss, 2005). Et eksempel på dette er Fienberg & 

Leinhardts (2002) studie av publikumsgruppers samtaler i et historisk museum, og hvordan 

disse var preget av de besøkendes faglige og annen bakgrunn. Studien bygget på intervjuer og 

lydopptak. Et annet eksempel er Steier, Pierroux & Kranges (2015) studie av hvordan gester 

og berøring av museumsobjekter virket inn på meningsskapingsprosesser i et kunstmuseum. 

Studien bygget på interaksjonsanalyse av videodata. Slike studier tar utgangspunkt i 

observerbare og/eller hørbare data om publikums møter med utstillingene. De gir detaljert 

innsikt i publikums meningsskapingsprosesser, men er tidkrevende, og derfor mindre egnet til 

studier av større mengder besøkende.  

 

Virtuelle virkeligheter kombinerer en rekke muligheter for meningsskaping. “Skogen i huset” 

har likheter med sjangeren sandkassespill (sandbox games), en spillsjanger der spillerne får 

tilgang til en virtuell verden, og frihet til å utforske denne, uten at det eksisterer definerte 

retninger eller mål (Tavinor, 2009). Minecraft er et godt kjent eksempel innenfor sjangeren. 

Sandkassespill er allerede vist å skape gode muligheter for læring innenfor flere domener og 

ferdigheter (Squire, 2007). Det fremheves at sandkassespill skaper varierte innganger til 
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deltakelse, og oppfordrer til initiativ, kreativitet og problemløsning. Samtidig er det også vist 

at friheten spillerne får kan skape utfordringer i sammenhenger der det ønskes progresjon og 

læring innenfor konkrete emner (Bauer, Butler & Popovic, 2017). “Skogen i huset” har videre 

likheter med såkalte omsluttende opplevelser, dvs. utstillinger som kombinerer nye former for 

historiefortelling med sosiale interaksjoner og multisensoriske inntrykk, gjerne gjennom bruk 

av teknologi (Kidd, 2018). En rekke studier har understreket betydningen sosiale 

interaksjoner kan ha for læring i museumssammenheng, samtidig som det også er vist at 

publikum kan få stort, men annet, læringsbytte av å besøke utstillinger alene (Packer & 

Ballantyne, 2005). Videre kan multisensoriske utstillinger sies å anerkjenne at 

meningsskaping ikke bare er knyttet til tenkning, men også at utstillinger kan skape ulike 

former for emosjonelt og kroppslig engasjement (Levent & Pascual-Leone, 2014). Innenfor 

feltet kroppslig kognisjon er det også vist at hvordan vi tenker er nært knyttet til kroppens 

opplevelser, og motsatt (Shapiro, 2014). Meningsskaping innenfor disse formatene er kanskje 

også særlig relevante for arkitekturfeltet, som er fokuset i denne oppgaven.  

 

 

3.1.1 Arkitektur, rom og sted 

Cambridge Dictionary definerer arkitektur som “kunsten å designe og lage byggverk” 

(Architecture, 2020). Arkitektur handler da både om prosessen bak byggverkene, men også 

om byggverkene i seg selv. Som kunstform regnes arkitektur som en av fem hovedformer, 

sammen med maleri, skulptur, poesi og musikk. Historisk sett har imidlertid arkitektur vært 

forstått ikke bare som kunst, men også som en form for håndverk (techné) eller design 

(Parcell, 2012). I den eldste bevarte teksten om arkitektur, fra før vår tidsregning, formulerte 

Vitruvius (Pollio, 1914) tre grunnleggende krav til byggverk. De skulle være: 1) nyttige, 2) 

vakre og 3) varige. Disse begrepene oppsummerer mye senere tenkning om arkitektur, der 

forholdet mellom funksjon og estetikk på ulike måter har stått sentralt (Fisher, 2016).  

 

I menneskers opplevelser av arkitektur og andre fysiske miljøer skilles det gjerne mellom 

konseptene rom (space) og sted (place). Et rom kan forstås som et hvilket som helst fysisk 

avgrenset område, f.eks. et skogholt eller et hus, mens et sted er en plass knyttet til mening. 

Geografikeren Tuan (1977) formulerer dette gjennom likningen rom+mening=sted. Sagt på 

en annen måte kan rommet sees som muligheten, og stedet sees som opplevelsen (Dourish, 

2006).  
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Skillet mellom rom og sted oppstod opprinnelig innenfor geografifaget, for å skille 

diskusjoner om fysiske landområder fra diskusjoner om betydningen disse landområdene har 

for mennesker. Kunsten å skape steder (placemaking) har også blitt et eget felt innenfor 

geografi og byplanlegging. Dette handler om hvordan mennesker transformerer plassene de 

befinner seg på til å bli plassene de lever i (Schneekloth & Shibley, 1995). Teknologifeltet 

har siden tatt i bruk skillet mellom rom og sted for å understreke at det å skape nye rom med 

teknologi ikke bare handler om rommene i seg selv, men også om opplevelsene disse legger 

til rette for (Ciolfi, 2004).  

 

Det eksisterer ingen klar enighet om grensene mellom rom og sted i litteraturen. Tuan (1977) 

mener rommet er noe nøytralt som gradvis kan bli til sted ettersom vi blir bedre kjent med det 

og tillegger det verdi og mening. Denne meningen mener han vi kan knytte til rommet enten 

på en direkte eller indirekte måte. Den direkte meningsskapingen handler om opplevelsen vår 

av rommet i seg selv, mens den indirekte handler om de opplevelsene vi knytter til rommet. 

Arkitektene Zumthor (2006) og Pallasmaa (2014) er eksempler på to som har vært særlig 

opptatt av den direkte meningsskapingen mennesker har i møtet med arkitektur. De skriver 

begge om arkitekturens atmosfære, som er en personlig opplevelse av arkitektonisk kvalitet. 

Denne kvaliteten mener de oppstår et sted mellom sanser og umiddelbare følelsesinntrykk. 

Pallasmaa (2014) karakteriserer også opplevelsen av atmosfære som en slags “sjette sans”. 

Tilsvarende skriver Rasmussen (1962) at det “ikke er nok å se arkitektur, du må oppleve den” 

(s. 33). Filosofen Bachelard (1994) har på sin side vært særlig opptatt av den indirekte 

meningsskapingen. I klassikeren “The Poetics of Space” (1994) forteller han at menneskers 

hjem ikke bare består av fire vegger, men også av minner og opplevelser, og at det kan 

eksistere spor av liv i alle hjemmets kriker og kroker, fra kjeller til loft og kommodeskuffer. 

Konseptet sted kan altså romme menneskers meningsskaping i møtet med arkitekturens både 

funksjon og estetikk. Ettersom denne oppgaven handler om publikums meningsskaping i en 

virtuell arkitekturutstilling, kreves imidlertid også en forståelse av det virtuelle.  
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3.1.2 Tilstedeværelse 

Tilstedeværelse (presence) regnes kanskje som det mest sentrale konseptet i forståelsen av 

virtuelle virkeligheters virkning på mennesker (Schuemie, Van der Straaten, Krijn & Van der 

Mast, 2001). Det oppstod opprinnelig hos Minsky (1980), men har senere vært navngitt og 

definert på en rekke ulike måter. Tilstedeværelse har blitt beskrevet som følelsen av «å være 

der” (Sheridan, 1992, s. 1), eller som “en psykologisk tilstand der virtuelle objekter oppleves 

som faktiske objekter” (Lee, 2004, s. 27). Lombard & Ditton (1997) beskriver tilstedeværelse 

som “den perseptuelle illusjonen av ikke-mediering” (avsnitt 30). Opplevelsen av 

tilstedeværelse kan dermed bety noe slikt som en usynliggjøring av teknologien, og at det 

virtuelle fremstår “som om” det er virkelig. Muligheten for frigjøring fra sin faktiske 

virkelighet og inn i en fantasiverden er for flere det definerende elementet ved virtuelle 

virkeligheter i utgangspunktet (Steuer, 1992), og tilstedeværelse kan da også forstås som et 

slags overordnet mål på simuleringens effekt (Hartmann et al. 2013). Videre poengterer 

Spagnolli & Gamberini (2005) viktigheten av dette konseptet i studier av teknologi, mtp. at 

det understreker at teknologi ikke bare er verktøy som brukes for å gjennomføre oppgaver, 

men at teknologi også kan skape “måter å være på i verden” (s. 6). 

 

En rekke studier har undersøkt hvor tilstedeværelsen kommer fra, og det har vist seg at 

opplevelsen avhenger både av faktorer ved teknologien, og faktorer ved brukeren (Slater & 

Wilbur, 1997; Sanchez-Vives & Slater, 2005; Wirth et al. 2007; McRoberts, 2018). Både 

teknologiens form, som realisme, sporing og interaktivitet, og teknologiens innhold, som 

temaer eller narrativer, er vist å påvirke tilstedeværelsen. Videre er det vist at tilstedeværelse 

kan påvirkes av publikums motivasjoner, engasjement og forestillingsevner. Som sett i 

kapittelet om tidligere forskning, kan tilstedeværelsen også påvirkes av brukerens ekspertise. 

Tilstedeværelsen er uansett noe som oppstår et sted i samspillet mellom teknologien og 

brukeren. I litteraturen har begrepene tilstedeværelse og omslutning tidvis blitt brukt om 

hverandre. Et ryddig skille er å se omslutningen som en kvalitet ved teknologien, og 

tilstedeværelsen som brukerens opplevelse av den (Slater, 2003). Dette betyr også at 

tilstedeværelse kan forstås som en form for meningsskaping.  

 

Tilstedeværelse deles inn ofte i flere underkategorier, og en slik nyansering av konseptet er 

nyttig mtp. beskrivelsen og analysen av publikums meningsskaping i utstillingen «Skogen i 

huset». Ulike teoretikere har brukt ulik terminologi og ulike definisjoner på de ulike formene 

for tilstedeværelse, men jeg vil her skille mellom romlig- (physical), personlig- (self) og 
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sosial (social) tilstedeværelse, som er mine oversettelser av Lees (2004) terminologi. Romlig 

tilstedeværelse handler om opplevelsen av tilstedeværelse i selve det virtuelle miljøet. Dette 

er den mest omtalte formen for tilstedeværelse, og er en overordnet kategori som egentlig 

også rommer de andre kategoriene, ettersom det virtuelle miljøet rommer også førstepersonen 

og eventuelle andre. Personlig tilstedeværelse handler om brukerens opplevelse av seg selv 

innenfor denne virkeligheten. Innenfor denne kategorien kan det videre skilles mellom 

kroppslig-, emosjonelt- og identitetsnivå (Ratan, 2012). Studier har vist at personlig 

tilstedeværelse kan påvirke brukerens holdninger og atferd, og gi erfaringer som brukeren 

ellers ikke ville ha opplevd, om den var “seg selv” (se f.eks. Kilteni, Bergstrom & Slater, 

2013). Sosial tilstedeværelse handler om andre mennesker eller menneskeliknende veseners 

tilstedeværelse i den virtuelle virkeligheten. Dette konseptet ble opprinnelig introdusert av 

Short, Williams & Christie (1976), som definerte det som “graden av andre menneskers 

relevans i [den teknologisk medierte] interaksjonen, og den medfølgende relasjonens 

relevans” (s. 65). Senere definisjoner har variert bredt, og har i ulik grad lagt vekt på faktorer 

som hvor “virkelig” det andre mennesket må oppleves, hvilken emosjonell kobling 

menneskene må oppleve til hverandre osv. for at det skal regnes som tilstedeværelse 

(Lowenthal & Snelson, 2017). Rettie (2003) poengterer at sosial tilstedeværelse har vært 

forstått både som det å oppleve “bevissthet om” og “tilknytning til” noen, og mener 

diskusjonen om den sosiale dimensjonen i for stor grad har handlet om førstnevnte, og i for 

liten grad om sistnevnte.  

 

 

3.2 Analytisk rammeverk 

I denne oppgaven forstår jeg rommet som utstillingen, slik den er designet. Dette kan egentlig 

ikke kalles et nøytralt rom, slik Tuan (1977) beskriver det, ettersom det er menneskeskapt 

innenfor en sosial, kulturell og historisk kontekst. Dourishs (2006) beskrivelse av rommet 

som en slags “mulighet” er derfor kanskje mer passende. Rommet eksisterer forut for 

publikums meningsskaping, men danner også grunnlaget for den. Publikums meningsskaping 

i møtet med rommet, deres opplevelse av sted og tilstedeværelse, er imidlertid ikke mulig å 

beskrive uten datamaterialet i oppgaven.  

 

I kapitlene “Funn og analyse” og “Diskusjon” vil jeg beskrive og analysere datamaterialet. I 

presentasjonen av funnene, har jeg delt datamaterialet i tre hoveddeler, inspirert av Lees 
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(2004) beskrivelse av hvordan virtuelle opplevelser kan knyttes til tre dimensjoner av 

menneskers opplevelser: den romlige (physical) dimensjonen, den personlige (self) 

dimensjonen og den sosiale (social) dimensjonen. Denne tredelingen korresponderer med de 

tre underkategoriene av tilstedeværelse, selv om disse også glir over i hverandre. Stedet 

befinner seg uansett et sted på tvers.  

 

Innenfor kategorien “det romlige” har jeg plassert funn som handler om publikums 

vurderinger av “Skogen i huset” som miljø, dvs. huset, skogen, objektene. Undertemaene i 

denne kategorien er å være der, hybriditeten, teknologiforstyrrelser, utforskningen og 

konseptet. Den romlige tilstedeværelsen er også hovedsakelig gjennomgått her. Innenfor 

kategorien “det personlige” har jeg plassert alle funn som på en eller annen måte handler om 

publikums vurderinger av seg selv i utstillingen. Undertemaene i denne kategorien er den 

virtuelle kroppen, ektheten og rikheten. Den personlige tilstedeværelse er også hovedsakelig 

gjennomgått her. Innenfor kategorien “det sosiale” har jeg plassert alle funn som handler om 

publikums opplevelse av den sosiale dimensjonen i utstillingen. Undertemaene her er 

partnerens relevans og sosiale interaksjoner. Den sosiale tilstedeværelsen er også 

hovedsakelig gjennomgått her.  

 

Før jeg går over til å beskrive og analysere datamaterialet, vil jeg imidlertid presentere 

oppgavens metode.  
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4 Metode 

 

4.1 Kvantitativ metode  

Tilnærmingen til meningsskaping i denne oppgaven er annerledes enn de mer tradisjonelle, 

kvalitative tilnærmingene nevnt i kapittelet over. Oppgaven bygger på kvantitativ metode, 

dvs. at datamaterialet er tallfestet, og at analysen bygger på numerisk bearbeiding av disse 

dataene (Bryman, 2016). Oppgaven har også et tverrsnittsdesign, dvs. den er en 

øyeblikksstudie av hvordan mennesker opplever noe i et avgrenset tidsrom (Bryman, 2016). 

Gjennom spørreundersøkelsen ble publikums opplevelser av “Skogen i huset” dokumentert 

rett i etterkant av besøket til utstillingen, og den beskrev refleksjonene deres over 

opplevelsene der og da.  

 

Forskningsspørsmålene i oppgaven handler om å karakterisere publikums meningsskaping i 

utstillingen. Denne karakteriseringen er imidlertid basert på publikums refleksjoner over de 

spørsmålene spørreundersøkelsen bestod av. Det vil si at oppgaven er mer deduktivt basert 

enn de mer tradisjonelle tilnærmingene til meningsskaping. Roberts (1997) påpekte at 

publikums meningsskaping i utstillingene ikke nødvendigvis samsvarer med den mening 

museene har tillagt dem. Ettersom spørreundersøkelsen ble formulert på bakgrunn av 

interessene til forskerne- og museet som designet den, kan oppgaven på mange måter 

reflektere et møte mellom museets- og publikums meningsskaping. Denne tilnærmingen til 

meningsskaping undersøker i mindre grad hver besøkendes personlige læringsprosess i 

utstillingen. I stedet tar den utgangspunkt i sentrale aspekter ved utstillingen, slik disse er 

formulert i spørreundersøkelsen, og karakteriserer publikums meningsskaping utifra dem.  

 

 

4.2 Datainnsamling 

 

4.2.1 Spørreundersøkelsen 

Spørreundersøkelsen bestod av 24 spørsmål, og publikum hadde mulighet til å besvare 

undersøkelsen på norsk eller engelsk. De rekrutterte besøkende besvarte en undersøkelse som 

også inneholdt fem tilleggsspørsmål, men i denne oppgaven forholder jeg meg kun til de 24 

spørsmålene som ble stilt til alle utstillingens besøkende (N=320). Ett av de 24 spørsmålene 

er imidlertid ikke inkludert i oppgaven videre, ettersom jeg fant det mindre relevant for 
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forskningsspørsmålene. Dette var spørsmålet om publikum ville anbefale utstillingen til en 

venn (#23). Her svarte 96,3% (N=308) ja, 1,3% (N=4) nei, mens 2,5% (N=8) lot spørsmålet 

stå ubesvart. I oppgaven videre henviser jeg til de ulike spørsmålene i undersøkelsen som her, 

med nummertegnet (#) etterfulgt av nummeret på spørsmålet/utsagnet det gjelder. For 

oversikt over alle spørsmålene, se vedlegg A. 

 

Spørreskjemaet var semistrukturert, ettersom det inneholdt en blanding av prekodete svar og 

åpne spørsmål (Johannessen, Tufte & Christoffersen, 2019). Alle spørsmål, med unntak av 

ett, var likevel prekodet. Av de 24 spørsmålene, var seks demografiske spørsmål om 

respondentens kjønn og aldersgruppe (#1-#6), tidligere besøk på museet, faglige bakgrunn, 

tidligere erfaring med- og kunnskaper om VR-teknologi. 14 spørsmål (#7-#20) var spørsmål 

med svaralternativer på en Likert-skala mellom én (helt uenig) og fem (helt enig). To 

spørsmål (#21 og #22) var flervalgsspørsmål relatert til respondentens forhold til partneren de 

besøkte utstillingen med. Videre var det ja/nei-spørsmålet om hvorvidt respondenten ville 

anbefale utstillingen til en venn (#23), og det siste spørsmålet (#24) var det ene åpne 

spørsmålet med følgende formulering: “Har du noen forslag til hvordan VR-teknologi kan 

brukes i arkitekturmuseer i fremtiden?” Om jeg ser spørsmålene i undersøkelsen utifra 

Johannessen et al.s (2019) fire spørsmålskategorier bakgrunnsspørsmål, kunnskaper (hva folk 

vet), handlinger (hva folk gjør) og holdninger (hva folk mener), hadde spørreundersøkelsen 

en overvekt av spørsmål i den sistnevnte kategorien.  

 

Spørreskjemaet ble besvart ved hjelp av applikasjonen VisiTracker, som ble utviklet av to av 

forskerne tilknyttet prosjektet (Pierroux & Steier, 2016). Applikasjonen var tilgjengelig for de 

besøkende på en iPad, som var plassert på samme rom som selve installasjonen. Det var 

frivillig for de besøkende til utstillingen å besvare spørreundersøkelsen, men ifølge forskerne 

og museumsansatte som var til stede, besvarte tilnærmet alle utstillingens besøkende 

undersøkelsen. Ettersom det totale antall besøkende til utstillingen ikke ble dokumentert, 

eksisterer det ingen eksakt responsrate.  

 

 

4.2.2 Respondentene 

Til sammen hadde spørreundersøkelsen 320 respondenter (N=320). Av disse var 89,1% 

(N=285) tilfeldige besøkende til utstillingen, mens 10,9% (N=35) var de rekrutterte 
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deltakerne. Basert på de seks demografiske spørsmålene i undersøkelsen, er det mulig å si 

noe om hvem som regnes som “publikum” i denne oppgaven.  

 

De to første demografiske spørsmålene handlet om publikums kjønn og alder. Det var 46,9% 

(N=150) kvinner og 50% (N=160) menn. Det var også 3,1% (N=10) som ikke besvarte 

spørsmålet. 2,8% (N=9) var barn, 75,6% (N=242) var voksne, og 18,4% (N=59) var eldre 

mennesker. 3,1% (N=10) besvarte ikke spørsmålet om aldersgruppetilhørighet. Definisjonen 

av aldersgruppene var ikke nærmere oppgitt, men aldersgrensen for besøk til utstillingen var 

12 år, så de barna som besøkte utstillingen var sannsynligvis mellom 12 og 18 år.  

 

Det tredje demografiske spørsmålet handlet om publikums tidligere besøk til Nasjonalmuseet. 

55,9% (N=179) hadde sitt første besøk på museet da de også var innom “Skogen i huset”. Av 

disse var den største andelen blant de respondentene som besvarte den engelskspråklige 

undersøkelsen, noe som kan indikere at disse var f.eks. utenlandsturister. 11,9% (N=38) 

svarte at de sjelden besøker museet, 9,4% (N=30) svarte at de besøker museet årlig, og 

22,2% (N=71) svarte at de besøker Nasjonalmuseet flere ganger i året.  

 

Det fjerde demografiske spørsmålet handlet om publikums faglige tilknytning. 13,4% (N=43) 

svarte at de var arkitekter/interiørarkitekter, 5,6% (N=18) svarte at de hadde annen jobb 

innenfor byggebransjen, mens 11,6% (N=37) var arkitekturstudenter. Alle disse, dvs. 30,6% 

(N=98) av respondentene, regner jeg derfor å ha en form for faglig ekspertise innenfor 

arkitektur. Forøvrig var 6,3% (N=20) av respondentene skoleelever, 9,7% (N=31) tilknyttet 

andre studier, og 51,6% (N=165) tilknyttet andre yrker enn arkitektur- og byggebransjen. 

1,9% (N=6) svarte ikke på spørsmålet om tilknytning til studier eller yrke. Et par av disse var 

“eldre” eller “voksne” mennesker, og det kan tenkes at f.eks. hjemmeværende eller 

pensjonister ikke har følt at svaralternativene her har vært helt dekkende for deres situasjon.  

 

De to siste demografiske spørsmålene handlet om publikums kunnskaper om- og erfaring 

med VR-teknologi. 17,5% (N= 56) svarte at de vet ingenting om hva VR er og hvordan det 

virker, 52,5% (N=168) svarte at de vet litt, 26,9% (N=86) svarte at de vet endel og 2,5% 

(N=8) personer karakteriserte seg selv som ekspert på hva VR er og hvordan det virker. 0,6% 

(N=2) besvarte ikke spørsmålet om VR-kunnskaper. 40,6% (N=130) av respondentene svarte 

at de hadde brukt VR-teknologi utenom data-/arkadespill tidligere, mens 58,4% (N=187) 

hadde ikke det. 0,9% (N=3) besvarte ikke spørsmålet om tidligere bruk av VR.  
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Videre i oppgaven fokuserer jeg på svarene til publikum som helhet, men også svarene til 

publikums med ulik faglige ekspertise og VR-ekspertise. Den følgende tabellen oppsummerer 

inndelingen av publikumsgruppene som brukes i oppgaven: 

 

TABELL G1: PUBLIKUMSGRUPPER 

Kategori Gruppe Forklaring % N 

ALLE Alle Alle som besøkte utstillingen og besvarte undersøkelsen. 100% 320 

Faglig ekspertise 

Ja De som svarte  arkitekt/interiørarkitekt, arkitekturstudent eller  

byggebransje på spørsmål #4 om faglig bakgrunn. 

30,6% 98 

Nei De som svarte andre yrker, skoleelev, andre studier eller ikke besvarte  

spørsmål #4 om faglig bakgrunn. 

69,4% 222 

VR-ekspertise 

Ingen De som svarte ingenting på spørsmål #5 om VR-kunnskaper. 17,5% 56 

Litt De som svarte litt på spørsmål #5 om VR-kunnskaper. 52,5% 168 

Endel De som svarte endel på spørsmål #5 om VR-kunnskaper. 26,9% 86 

Ekspert De som svarte ekspert på spørsmål #5 om VR-kunnskaper. 2,5% 8 

- De som ikke besvarte spørsmål #5 om VR-kunnskaper.  0,6% 2 

 

 

4.3 Dataanalyse 

 

4.3.1 Tematisering av dataene 

Spørsmålene i spørreundersøkelsen var i utgangspunktet sortert i temaer utifra interessene til 

fire faggrupper: universitetsforskere, museumskuratorer, arkitekter, og VR-utviklere. De 

opprinnelige temaene spørsmålene var sortert etter var meningsskaping, utstillingsdesign, og 

teknisk kvalitet, i tillegg til demografi (bakgrunnsspørsmålene). Jeg ønsket imidlertid å finne 

min egen vinkling på materialet. Det var viktig for meg å finne en vinkling som kunne binde 

temaene til de ulike faggruppene sammen, og finne en vinkling som inkluderte så mange av 

spørsmålene i spørreundersøkelsen som mulig, ettersom ingen hadde skrevet noe på bakgrunn 

av disse dataene før.  

 

Vinklingen jeg endte opp med er resultatet av et iterativt arbeid mellom litteraturlesing og 

utforskning av datamaterialet, der jeg har sortert spørreskjemaspørsmålene utifra ulike 
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begreper som har vist seg relevante, før jeg fant en passende vinkling. De endelige temaene 

jeg har delt funnene inn i er altså det romlige, det personlige og det sosiale. Dette er temaer 

som viser til fremtredende elementer ved denne utstillingen spesielt, men også virtuelle 

virkeligheter mer generelt.  

 

 

4.3.2 Bearbeiding av dataene 

I bearbeiding av dataene brukte jeg Microsoft Excel. Databearbeidingen begynte med at jeg 

lastet filene fra spørreundersøkelsen ned fra VisiTracker (csv-format) og over i Excel (xlsx-

format). Det var tre csv-filer: en for svarene til de rekrutterte respondentene, og filer for norsk 

og engelsk versjon av svarene til øvrige besøkende. Jeg samlet alle dataene i ett dataark. 

Ettersom jeg skulle skrive oppgaven på norsk, byttet jeg ut de engelske utgavene av de 

prekodete svarene med de norske, slik at alle besvarelser med samme resultat var på norsk. 

På den måten ville det også bli enklere å gjøre utregninger på datasettet. Først gjorde jeg 

imidlertid en vurdering av om språkversjonene var sammenliknbare. Av reliabilitetshensyn er 

både den engelske og den norske versjonen av spørsmålene og svaralternativene inkludert i 

vedlegget bakerst i oppgaven (vedlegg A).  

 

I tillegg til å oversette besvarelsene til samme språk, bearbeidet jeg dataene på flere måter før 

jeg følte de var klare for analyse. I det opprinnelige datasettene var kjønn- og 

aldersgruppedata samlet i én kolonne. Denne informasjonen splittet jeg i hver sin kolonne, for 

enklere oversikt. Jeg laget også en egen kolonne for å presisere om publikum hadde faglig 

ekspertise eller ikke, utifra inndelingen jeg hadde gjort (se Tabell G1 over). I datasettet var 

også resultatet på flervalgsspørsmålene samlet i hver sin kolonne, der formuleringene for de 

valgte svaralternativene var plassert i samme datacelle, separert med semikolon. Her splittet 

jeg hvert svaralternativ til hver sin kolonne og gjorde om til dikotome variabler: “x” for valgt 

alternativ”, “o” for ikke valgt. Dette gjorde det enklere å beregne hvilke alternativer som var 

valgt og ikke. Flervalgsspørsmål der respondentene ikke hadde valgt noen av alternativene 

ble ikke regnet som ubesvart, men ble markert med “o” for alle alternativene.  

 

For enkelhets skyld kopierte jeg deretter resultatene for publikumsgruppene med de ulike 

formene for ekspertise over i hvert sitt Excel-ark. Jeg endte derfor opp med totalt syv dataark: 

ett for publikum som helhet, ett for publikum med faglig ekspertise i arkitektur, ett for 

publikum uten faglig ekspertise i arkitektur, og ett for hver av publikumsgruppene med ulik 
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VR-ekspertise: ingen, litt, endel og ekspert. Denne inndelingen gjorde det lettere å holde 

oversikt over datamaterialet, og gjøre beregninger for hver av publikumsgruppene jeg var 

interessert i. Beregningene av de statistiske målene som brukes i oppgaven ble videre gjort 

ved hjelp av de innebygde funksjonene i Excel. 

 

 

4.3.3 Deskriptiv statistikk  

Deskriptiv statistikk er et sett med teknikker innenfor statistikk som handler om å beskrive og 

oppsummere dataene man har samlet inn på en effektiv måte. Stort sett innebærer dette bruk 

av enkle utregninger og presentasjonen av disse i tabeller og diagrammer. Deskriptiv 

statistikk skiller seg fra slutningsstatistikk, som er mer avanserte teknikker som kan brukes 

for å teste hypoteser om en populasjon basert på mindre utvalg. De deskriptive, statistiske 

teknikkene regnes imidlertid som de mest essensielle verktøyene forskeren har for å forstå 

hva som foregår i dataene (Howitt & Cramer, 2014).  

 

Forskningsspørsmålene viser at jeg i denne undersøkelsen er opptatt av utstillingens 

publikum på to nivåer: 1) publikum som helhet, uavhengig av ekspertise, og 2) publikum 

etter ekspertise. Jeg deler også “ekspertise” inn i faglig ekspertise og VR-ekspertise. I 

analysen av dataene måtte jeg derfor bestemme hvilke statistiske mål jeg mente var best egnet 

til å beskrive dataene på disse nivåene. Jeg måtte også ta med i betraktningen de ulike 

variabeltypene i spørreundersøkelsen, ettersom ikke alle variabeltyper kan beskrives med alle 

typer statistiske mål. Videre måtte jeg vurdere hvor detaljert det var hensiktsmessig å skulle 

beskrive dataene på de to nivåene, samt hvilken form jeg ville bruke for å presentere dataene. 

Jeg vurderte også lenge om det fantes grunnlag for å teste om forskjellene mellom de ulike 

ekspertisegruppene var signifikante, men fant at det ikke gjorde det. Undersøkelsen bygget 

ikke på tilfeldig utvalg, det var forholdsvis store forskjeller i størrelsene på gruppene som 

skulle sammenliknes, og dataene var ikke normalfordelt. Jeg mente derfor at resultatene av 

slik testing uansett ville vært tvilsomme (Filho et al. 2013).  

 

I undersøkelsen har jeg hovedsakelig endt opp med å beskrive det første nivået (“publikum 

som helhet”) gjennom frekvensfordelinger i andel (%) og antall (N), og det andre nivået 

(“publikum etter ekspertise”) gjennom mål for sentraltendens og spredning. På det første 

nivået viser frekvensfordelingen fordelingen av de valgte svaralternativene i 

spørreundersøkelsen, f.eks. andelen/antallet besøkende som svarte “svært uenig” eller “svært 
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enig” på spørsmålene med Likert-skala, eller andelen/antallet besøkende som valgte hvilke 

alternativer på flervalgsspørsmålene. På det andre nivået viser sentraltendens og spredning de 

“typiske” svarene for besøkende med ulik ekspertise. Her bruker jeg aritmetisk gjennomsnitt 

(x̄) som mål for sentraltendens og standardavvik (s) som mål for spredning. Disse statistiske 

målene forenkler svarene i enda større grad enn frekvensfordelingen, noe jeg mente var 

passende innenfor dette nivået, der inndelingen etter ulike typer- og grader av ekspertise 

allerede innebærer en høyere detaljgrad enn det første nivået. Disse målene var egnet for 

enkel og ryddig sammenlikning av resultatene på tvers av publikumsgruppene. 

 

I presentasjonen av funnene bruker jeg kun tabeller. Andre, mer grafiske presentasjonsformer 

kunne imidlertid også vært relevante. F.eks. kunne histogrammer presentert frekvensfordeling 

og søylediagrammer presentert gjennomsnitt og standardavvik for publikumsgruppene etter 

ekspertise. Etter min vurdering var imidlertid tabeller best egnet til å vise alle verdiene på en 

ryddig måte uten å bruke unødig plass. Jeg har også brukt tid på å gjøre tabellene lettleselige 

gjennom å eksperimentere med blant annet plasseringer av elementene og fargebruk. 

Resultatet er at det nå er to typer tabeller i denne oppgaven: tabeller som er markert med █ 

(blå farge) og tabeller som er markert med █ (oransje farge). For hvert av temaene i “Funn og 

analyse”-kapittelet presenteres alle funnene fra spørreundersøkelsen to ganger: én gang med 

blå tabell, og én gang med oransje tabell. Blå tabeller presenteres før gjennomgangen av 

funnene for publikum som helhet, mens oransje tabeller presenteres før gjennomgangen av 

funnene for publikum etter ekspertise. For temaene “Det romlige” og “Det personlige” er det 

én tabell i hver farge, mens for temaet “Det sosiale” er det to av hver, ettersom det innenfor 

dette temaet er resultater både fra Likert-spørsmålene og flervalgsspørsmålene, og tabellene 

derfor har litt ulik oppbygging.   

 

 

4.3.4 Komplementære data 

I spørreundersøkelsen var det siste spørsmålet (#24) fritekstspørsmålet der publikum svarte 

på om de har forslag til hvordan virtuelle virkeligheter kan brukes i arkitekturmuseer i 

fremtiden. I motsetning til de øvrige spørsmålene i undersøkelsen var dette kvalitative data. 

Publikum tolket dette spørsmålet på to måter, enten: 1) som en invitasjon til idémyldring om 

bruk av VR i arkitekturmuseer generelt, eller 2) som en mulighet til å gi tilbakemelding om 

denne konkrete utstillingen. For denne oppgavens del skulle jeg ønske dette spørsmålet hadde 

vært formulert slik at det var tydeligere rettet mot tilbakemeldinger om “Skogen i huset” 
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spesielt. Av alle respondentene (N=320) var det 39,4% (N=126) som valgte å skrive noe 

innenfor dette fritekstspørsmålet. Færre skrev tilbakemeldinger om akkurat denne 

utstillingen. Noen av disse tilbakemeldingene var svært generelle, av typen “fint å lage 

installasjoner som denne”, eller en smiley. Noen av tilbakemeldingene var også ganske like 

hverandre, og det var ikke tilbakemeldinger som kunne relateres til alle temaene i 

undersøkelsen. I tillegg var et par av tilbakemeldingene såpass uklart formulert at de ikke 

kunne brukes i oppgaven. De gjenstående, relevante svarene fra dette spørsmålet bruker jeg 

imidlertid videre i kapittelet “Funn og analyse” som komplementære data, dvs. for å 

illustrere, klargjøre eller utdype de kvantitative funnene (Behar-Horenstein, 2010). For å 

gjøre oppgaven ryddigst mulig gjennomførte jeg korrektur av skrive- og tastefeil i 

kommentarene der det var nødvendig, og jeg oversatte også kommentarene som var på 

engelsk og svensk, til norsk. 

 

 

4.4 Kvalitetsvurderinger 

 

4.4.1 Sekundæranalyse 

Jeg deltok ikke selv i planleggingen av- eller innsamlingen av dataene denne oppgaven 

bygger på, og oppgaven er derfor en sekundæranalyse, dvs. en analyse av allerede 

foreliggende data (Grønmo, 2004). En fordel med sekundæranalyse er at dataene kan være av 

høyere kvalitet enn om jeg hadde samlet dem inn selv, ettersom de var planlagt- og samlet 

inn av erfarne forskere. En annen fordel var at jeg hadde mer tid til å fokusere på analysen 

framfor datainnsamlingen, i arbeidet med oppgaven. Sekundæranalyse fører også til at 

datamaterialet blir utnyttet i høyere grad, noe som potensielt kan øke nytteverdien av 

forskningsprosjektet generelt og respondentenes bidrag spesielt (Bryman, 2016). En ulempe 

med sekundæranalyse er at jeg sannsynligvis har brukt mer tid på å gjøre meg kjent med 

utstillingen, datainnsamlingsprosessen og dataene enn jeg ville gjort om jeg deltok i 

forskningsprosjektet selv. Det har også vært krevende å skulle finne vinklingen på oppgaven i 

etterkant av datainnsamlingen, og jeg ville nok utformet spørreundersøkelsen noe annerledes, 

om jeg skulle gjennomført planleggingen og datainnsamlingen selv. Gjennom oppgaven 

stiller jeg meg også kritisk til noen av spørsmålene i spørreundersøkelsen. Denne kritikken 

kan imidlertid ikke regnes som helt rettferdig, ettersom jeg har brukt undersøkelsen på en 

annen måte enn den i utgangspunktet var tenkt. 
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4.4.2 Validitet og reliabilitet 

Validitet kan oversettes til “gyldighet” eller “relevans”, og handler om i hvilken grad en 

forskningsstudie representerer den studerte virkeligheten (Grønmo, 2004). Mtp. at 

responsraten blant de besøkende til utstillingen var høy, kan denne studien sies å godt 

representere svarene til menneskene som kom til utstillingen. Samtidig var dette et 

“utstillingseksperiment” som publikum besøkte vel vitende om at den var del av et 

forskningsprosjekt. Dette betyr at sammensetningen av publikum kan ha vært annerledes enn 

den ville vært ved en ordinær utstilling på Nasjonalmuseet. At publikum var klar over at det 

ville bli samlet inn data om besøket deres, ga videre mulighet for tilfeller av Hawthorne-

effekten (Bryman, 2016), dvs. at de besøkende endret atferden sin basert på kunnskap om at 

de fungerte som studieobjekter. F.eks. kan de ha brukt mer eller mindre tid i utstillingen enn 

de ellers ville gjort, eller kanskje gitt andre svar i undersøkelsen enn de ellers ville gjort. For 

det ene spørsmålet/utsagnet i undersøkelsen, om i hvilken grad de besøkende oppdaget at det 

var likheter mellom scenen i skogen og scenen i huset (#20), kan det tenkes at svarene er mer 

positive enn de ville vært utenom studien, ettersom bare det å stille spørsmålet gjorde 

publikum oppmerksomme på at det var en sammenheng mellom de to scenene. Noen av 

respondentene i undersøkelsen (10,9%) var også rekrutterte besøkende som var håndplukket 

for å skape bredde i respondentutvalget, og dette kan ha vært besøkende som ellers ikke ville 

kommet til utstillingen. Publikum til denne utstillingen var heller ikke et tilfeldig utvalg av en 

populasjon, og studien kan derfor heller ikke sies å kunne representere meningene til noen 

andre enn den publikumsgruppa som var til stede.  

 

Validitet kan også handle om hvorvidt studien faktisk studerer det den sier at den studerer, 

mtp. hvordan konsepter er definert og operasjonalisert, og at argumentasjonen henger på 

greip (Grønmo, 2004). De mest sentrale konseptene i denne studien er rom, sted og 

tilstedeværelse, og jeg diskuterer konseptene i lys av de foreliggende dataene, men påstår 

ikke at studien dekker alle sider ved disse konseptene. Studien bygger også på et skille 

mellom besøkende med ulike former for ekspertise. Denne ekspertisen er definert utifra to av 

spørsmålene i spørreundersøkelsen. Det kan diskuteres hvorvidt disse godt nok dekker de 

formene for ekspertise oppgaven handler om. Gruppa med “faglig bakgrunn i arkitektur” 

inkluderer f.eks. arkitekter, interiørarkitekter, arkitekturstudenter og mennesker fra 

byggebransjen (#4). Blant arkitekturstudentene kan det f.eks. være førsteårsstudenter som 

ikke har rukket å opparbeide seg mye faglig ekspertise, og besøkende fra byggebransjen og 

interiørarkitektene har en bakgrunn med et litt annet faglig fokus enn arkitektene. Likevel er 
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dette gruppene som har en faglig bakgrunn fra arkitekturfeltet, og som tydelig skiller seg fra 

de øvrige gruppene, som har oppgitt “andre yrker”, “andre studier” eller “skoleelev”. Videre 

har jeg i oppgaven definert VR-ekspertisen utifra hvordan publikum svarte på spørsmålet om 

hvor mye kunnskap de har om VR og hvordan det fungerer (#5). Jeg vurderte en stund om 

definisjonen av VR-ekspertise også skulle inkludere de besøkendes respons på spørsmålet om 

de tidligere hadde brukt VR, utenom data-/arkadespill (#6). Her konkluderte jeg imidlertid 

med nei, ettersom besøkende som svarte “nei” på dette spørsmålet likevel kunne ha mye 

erfaring med VR fra spillsjangeren, og jeg derfor mente at responsen på det forrige 

spørsmålet (#5) totalt sett var mer dekkende for å beskrive de besøkendes VR-ekspertise.  

 

Videre har det vært viktig for validiteten til denne studien at jeg har hatt en tilknytning til en 

av forskerne som gjennomførte prosjektet underveis i arbeidet, gjennom veilederen. Dette har 

vært til hjelp både for å sikre at jeg ikke har misforstått noe om utstillingen i seg selv, de 

delene av forskningsprosessen jeg ikke var med på, og for å få løpende tilbakemeldinger på 

argumentasjonen i oppgaven av en mer kunnskapsrik person. 

 

Reliabilitet kan oversettes til “pålitelighet” eller “nøyaktighet”, og handler om faktorer som at 

måleinstrumentene er stabile, at det ikke er unøyaktigheter i bearbeiding av datamaterialet og 

at rapportering av metode er gjort på en gjennomsiktig måte. Reliabilitet handler med andre 

ord om å sikre at forskningsresultater ikke bare bygger på en serie tilfeldigheter, men at 

forskningen faktisk bidrar til ny kunnskap. En forskningsstudie skal gjerne kunne gjøres om 

igjen med samme, eller tilsvarende, resultat. God reliabilitet er også en forutsetning for god 

validitet (Grønmo, 2004). 

 

De kvantitative metodene i denne studien kan i utgangspunktet sies å danne et godt grunnlag 

for reliabiliteten. Spørreundersøkelsen bestod av en klar overvekt av prekodete spørsmål, noe 

som gjorde at skalaen som danner grunnlag for studien er stabil, og utsagnene ikke var 

avhengig av hvem som besvarte dem. Undersøkelsen ble også ble besvart av de besøkende 

via nettbrett, noe som gjør presentasjonen av spørsmålene lik for alle, og ikke avhengig av 

f.eks. hvordan en intervjuer presenterte dem. Forenklingen av dataene i undersøkelsen 

gjennom beregning av statistiske mål var i liten- eller ingen grad basert på skjønn, og 

utregningene ble gjort ved bruk av digitale verktøy. Reliabiliteten innenfor dette området kan 

derfor regnes som god, ettersom en annen forsker sannsynligvis ville funnet de samme 

verdiene i datamaterialet, om studien ble gjort på nytt. Det er alltid en mulighet for at det er 
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gjort feil underveis, men jeg har dobbeltsjekket at utregningene er basert på dataene de er 

ment å være basert på, at formlene som danner grunnlag for utregningene er korrekte, og at 

utregningene er kopiert korrekt fra det dataarket og over i oppgaven. Jeg har også forsøkt å 

presentere bearbeidingen av datamaterialet grundig.  

 

Området som først og fremst, etter min mening, utfordrer reliabiliteten i denne studien er 

tvetydighet. I spørreundersøkelsen var det spørsmål der det endel steder er mulig, og andre 

steder også tydelig, at respondentene har tolket spørsmålene ulikt. Spørsmålet der dette var 

tydelig var det siste, åpne spørsmålet (#24), som allerede ble omtalt under overskriften 

“Komplementære data” litt tidligere i oppgaven. Akkurat denne tvetydigheten har imidlertid 

ikke fått andre konsekvenser enn at det ble færre relevante kommentarer for studien. En 

annen tvetydig formulering var utsagnet “Jeg ville gjerne at opplevelsen hadde vart lengre” 

(#19). Her var det uklart om publikum som svarte “svært enig” mener dette som noe positivt 

eller negativt. Ellers var det flere spørsmål der jeg mener det kunne vært relevant å vite, men 

ikke definert, hvorvidt spørsmålet var rettet mot opplevelsen da respondenten hadde på seg 

hodesettet, eller da respondenten fungerte som partner. Det kan derfor være at publikums svar 

på disse utsagnene varierte mer enn de ville gjort om formuleringene var mer presise, noe 

som kan ha virket inn på reliabiliteten. Det at respondentene kan tolke spørsmålene på andre 

måter enn det forskeren har ment, uten at det kan oppklares underveis, omtales gjerne som en 

generell ulempe med spørreundersøkelser kontra f.eks. intervjuer (Johannessen et al., 2019). 

Videre kan Likert-skalaen størsteparten av undersøkelsen bygger på, i seg selv sies å 

inkludere en form for tvetydighet. Likert-skalaen med fem nivåer er ofte anbefalt, ettersom 

antallet alternativer ikke for mange, og midtpunktet i skalaen gjør at respondentene ikke 

tvinges til å ta stilling i positiv eller negativ retning (Grønmo, 2004). Betydningen av 

midtpunktet i denne undersøkelsen var imidlertid ikke definert, og flere studier har vist at 

respondenter kan legge flere meninger bak bruken av dette punktet, fra “dette tør jeg ikke å 

svare på”, til “vet ikke”, “verken eller” og “likegyldig” (Nadler, Weston & Voyles, 2015). I 

denne undersøkelsen var det bruk av midtpunktet som varierte mellom 5,3% og 29,1% for de 

ulike spørsmålene, og disse resultatene kan sies å være mindre nøyaktige, ettersom det var 

uklart hva de betyr.  
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4.4.3 Etiske betraktninger 

Forskningsetiske retningslinjer sier at forskeren må “arbeide utifra en grunnleggende respekt 

for menneskeverdet” og “respektere forskningsdeltakerens autonomi, integritet, frihet og 

medbestemmelse” (Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og 

humaniora [NESH], 2016, s. 12). Forskning på mennesker og samfunnsforhold er delvis 

regulert gjennom lover og regler, men en rekke nyanser og vurderinger må gjøres av 

forskeren selv underveis i et prosjekt. Etiske vurderinger gjøres imidlertid ikke bare av 

hensyn til menneskene forskningen handler om, men også av hensyn til forskningen eller 

vitenskapen generelt. Dette vil si at alle kvalitetsvurderinger av forskning egentlig også er 

etiske vurderinger. 

 

Denne oppgaven handler om publikums opplevelse av en museumsutstilling, og kan derfor 

sies å handle om et lite sensitivt tema. Spørreundersøkelsen samlet heller ikke inn det som går 

under definisjonen av “sensitive personopplysninger”, dvs. opplysninger om helse, etnisk 

tilhørighet, politisk oppfatning, religion eller liknende (NESH, 2016). Dette betyr likevel ikke 

at publikum nødvendigvis mente det var helt uproblematisk å besvare alle spørsmålene i 

undersøkelsen. Å måtte definere tilhørighet til en viss aldersgruppe, eller et visst kjønn eller 

yrke kan oppleves sensitivt for enkelte. Her mener jeg derfor det er positivt at publikum har 

hatt mulighet til å la spørsmålene stå ubesvart. I henhold til prinsippet om “informert 

samtykke”, som sier at alle deltakere i forskningsprosjekter skal ha samtykket “fritt, informert 

og uttrykkelig” til å være med (NESH, 2016, s. 14), ble alle besøkende tydelig informert at 

utstillingen var del av et forskningsprosjekt, og det var frivillig for besøkende å besvare 

undersøkelsen. Det kan likevel være at enkelte opplevde det vanskelig å takke nei, særlig 

ettersom det var andre besøkende og forskere til stede i museumsrommet. Godkjenningen til 

innhenting- og lagring av dataene fra Norsk senter for forskningsdata (NSD) er tilgjengelig 

som vedlegg B.  

 

I arbeidet med denne oppgaven oppdaget jeg også etiske vurderinger i arbeidet med 

statistiske utregninger. I begynnelsen var jeg opptatt av at totalen for hvert spørsmål skulle gå 

opp i 100%. Måten jeg løste dette på var å ikke regne med de respondentene som hadde latt 

spørsmålene stå ubesvarte. Etter hvert følte jeg imidlertid at dette ikke ble helt riktig. For det 

første betød dette at antallet respondenter egentlig var ulikt for flere av spørsmålene, uten at 

dette kom tydelig fram. For det andre betød det at jeg på en måte «presset» alle 

respondentene inn i de oppgitte svaralternativene, og ikke tillot publikum friheten til å velge 



 

 

35 

 

dem bort. I denne undersøkelsen var det f.eks. 46,9% kvinner og 50% menn av det totale 

antall respondenter (N=320). 3,1% (N=10) har altså ikke besvart spørsmålet. Om jeg ikke 

regnet med denne gruppa ville antallet respondenter for spørsmålet vært lavere (N=310), og 

fordelingen vært 48,4% kvinner og 51,6% menn. Det ville skapt et ryddig inntrykk av en total 

på 100% utifra de forhåndsdefinerte alternativene i undersøkelsen, men samtidig ville det 

ikke fått fram at endel av respondentene ikke valgte noen av alternativene. Mangelen på svar 

kan skyldes trivielle forhold, men det kan også være et mer bevisst valg knyttet til f.eks. 

identitet. Tilsvarende nyanser kunne det være for flere av spørsmålene, noe jeg konkluderte 

med at var viktig å ha med. Underveis i arbeidet med oppgaven gjorde jeg derfor om 

formlene for å reflektere dette. At det var respondenter som ikke besvarte spørsmålene 

kommer imidlertid bare fram i utregningen av frekvensfordelinger, og ikke utregningen av 

gjennomsnitt eller standardavvik.  

 

I det neste kapittelet, «Funn og analyse», presenteres resultatene av undersøkelsen.  
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5 Funn og analyse 

5.1 Det romlige 

5.1.1 Publikum som helhet 

TABELL R1: DET ROMLIGE. 

Frekvens av hvert svaralternativ, i prosent (%) og antall (N). Resultater for publikum generelt, uavhengig av ekspertise. 

Spørsmål/utsagn 

Svært uenig                                 ↔                                 Svært enig 

1 2 3 4 5 

#7 Jeg hadde en følelse av å være i scenene som vises. % 1,3% 1,9% 13,1% 49,7% 33,1% 

N 4 6 42 159 106 

#9 Opplevelsen av å være i den virtuelle virkeligheten 

overskygget opplevelsen av å være i museet. 

% 4,4% 11,3% 18,1% 34,7% 27,8% 

N 14 36 58 111 89 

#11 Teknologien overskygget arkitekturopplevelsen. % 15,6% 30,9% 27,2% 14,1% 6,9% 

N 50 99 87 45 22 

#12 Jeg utforsket/beveget meg rundt i det fysiske rommet. % 0,9% 1,3% 5,3% 30,9% 56,9% 

N 3 4 17 99 182 

#16 Opplevelsen av å være i et rom i en bygning føltes  

virkelig og naturlig. 

% 1,6% 6,9% 24,4% 43,8% 21,9% 

N 5 22 78 140 70 

#18 Kombinasjonen av fysiske og virtuelle elementer var  

viktig for min opplevelse av arkitekturen. 

% 0,6% 2,8% 19,7% 35,0% 39,1% 

N 2 9 63 112 125 

#19 Jeg ville gjerne at opplevelsen hadde vart lengre. % 2,8% 13,4% 20,0% 27,2% 35,3% 

N 9 43 64 87 113 

#20 Jeg opplevde at det var likheter mellom scenen  

i naturen og scenen i huset. 

% 1,6% 11,6% 23,1% 35,6% 25,9% 

N 5 37 74 114 83 

 

Å være der (utsagn #7 og #16) 

Av publikum totalt var 82,8% svært enige/enige i at de følte seg “til stede i de viste scenene”, 

mens 3,2% var svært uenige/uenige (#7). Samtidig var 65,7% svært enige/enige i at 

“opplevelsen av å være i et rom i en bygning føltes virkelig og naturlig”, mens 8,5% var 

svært uenige/uenige (#16). Mens det første utsagnet (#7) handlet både om scenen i skogen og 

huset, var det andre (#16) kun rettet mot scenen i huset.  
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På hver sin måte kan begge disse spørsmålene relateres til romlig tilstedeværelse. Funnene 

viser at utstillingen plasserte flertallet av de besøkende på innsiden av både skogen og huset, 

og at de opplevde arkitekturen “som om” den var virkelig. En av de besøkende kommenterte 

også dette i det åpne spørsmålet (#24): “Tilstedeværelsen i rommet. Vanligvis er vi 

betrakteren, men nå er vi til stede”. Kommentaren underbygger den omsluttende opplevelsen 

av å “tre inn i” en annen virkelighet, framfor å se den fra utsiden. Denne besøkende hadde 

samtidig svart “enig” på at hun følte seg til stede i scenene (#7) og “svært enig” på at 

opplevelsen av å være i rommet føltes virkelig og naturlig (#16). Om den romlige 

tilstedeværelsen regnes som den mest generelle eller overordnete, og som et slags mål på 

illusjonens “effekt”, er funnene her å regne som svært positive. Det siste av disse to 

utsagnene (#16) kan imidlertid også relateres til en overordnet opplevelse av “ekthet” eller 

“realisme”. En av de besøkende skrev følgende (#24): “Det eneste som burde vært annerledes 

er bildekvaliteten. Burde være mer realistiske bilder med tekstur, skygge osv. Mer detaljer og 

mindre kornete.” Til tross for denne kommentaren svarte hun også “enig” på spørsmålet om 

romopplevelsen føltes virkelig og naturlig (#16), noe som tyder på at de nevnte punktene ikke 

nødvendigvis virket særlig inn på den totale opplevelsen hennes.  

 

Hybriditeten (utsagn #9 og #18) 

Videre var 74,1% av publikum totalt svært enige/enige i at kombinasjonen av fysiske og 

virtuelle elementer var viktige for opplevelsen av arkitekturen, mens 3,4% var svært 

uenige/uenige (#18). Samtidig var 62,5% av publikum svært enige/enige i at opplevelsen av å 

være i den virtuelle virkeligheten overskygget opplevelsen av å være i museet, mens 15,4% 

var svært uenige/uenige (#9). Begge disse utsagnene omhandler på ulike måter balansen 

mellom den virtuelle og den fysiske virkeligheten. Mens det første kan tolkes som mer 

orientert mot en vurdering av det hybride som designgrep, kan sistnevnte i større grad tolkes 

mer som hvilken grad av bevissthet publikum rettet mot de to delene av den hybride 

virkeligheten. Sistnevnte kan også tolkes som en indikasjon på brudd i tilstedeværelsen. 

 

En av de besøkende som la stor vekt på det hybride (#18) skrev på det åpne spørsmålet (#24) 

at “kanskje flatere terreng gjør at flere vil bruke det og at det kan passe til flere virtuelle 

steder”. Vedkommende antydet at den fysiske plattformen kunne være til hinder for at 

besøkende ville bruke utstillingen. En annen skrev at utstillingen var “helt nydelig, særlig 

med faktiske nivåforskjeller”, og fremhevet dermed koblingen mellom det fysiske og 

virtuelle som et viktig designgrep for opplevelsen av utstillingen. Han hadde samtidig sagt 
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seg “svært enig” i utsagnet om at det hybride var viktig for arkitekturopplevelsen (#18), men 

“svært uenig” i at opplevelsen av det virtuelle overskygget opplevelsen av å være i museet 

(#9). Dette kan tyde på at han var svært bevisst den fysiske plattformen i utforskningen av 

den virtuelle virkeligheten. En tredje skrev at utstillingen viste “stort potensial”, men at 

“teknologien må bli mye bedre”. Han skrev videre at “når en kan få en tilnærmet 1:1-

opplevelse mellom det virtuelle og det fysiske, vil VR bli et sterkt uttrykk”. Kommentaren 

kan tolkes som at vedkommende mente koblingen mellom det virtuelle og det fysiske er et 

høyt ønskelig designgrep i denne typen utstillinger, men at det tekniske i denne utstillingen 

foreløpig ikke opplevdes helt på plass.  

 

Teknologiforstyrrelser (utsagn  #11) 

Av publikum totalt var 21,0% svært enige/enige i at “teknologien overskygget 

arkitekturopplevelsen”, mens 46,5% var svært uenige/uenige (#11). For dette utsagnet er det 

viktig å presisere at mer uenighet regnes som positivt. Selv om publikum generelt rapporterte 

høy tilstedeværelse i de to scenene (#7), var det likevel en drøy femtedel som på en eller 

annen måte syntes teknologien virket forstyrrende for opplevelsen (#11). Når teknologien 

overskygger arkitekturen kan dette tolkes dithen at den totale tilstedeværelsen går ned, 

ettersom publikum blir mer bevisst at arkitekturen er teknologisk mediert. En av de 

besøkende som var uenig på spørsmålet om romlig og egen tilstedeværelse kommenterte 

(#24) at opplevelsen var “interessant”, men at teknologien oppleves “veldig umoden” og at 

det er “langt igjen før dette kan kalles en god kobling mellom det virtuelle og 

fysiske/virkelige”. En annen skrev at det burde være “trådløs overføring fra briller til skjerm” 

ettersom “ledningen får det til å virke litt unaturlig”. Vedkommende var likevel “svært uenig” 

i at teknologiopplevelsen overskygget arkitekturopplevelsen.  

 

Utforskningen (utsagn #12 og #19)  

Et overveldende flertall av de besøkende utforsket rommet aktivt. Av publikum totalt var 

87,8% svært enige/enige i at de “utforsket/beveget seg rundt i det fysiske rommet”, mens bare 

2,2% var svært uenige/uenige (#12). Samtidig var 62,5% svært enige/enige i at de kunne 

ønske opplevelsen hadde vart lengre, mens 16,2% var svært uenige/uenige (#19). Sistnevnte 

utsagn kan tolkes dithen at publikum følte det var større potensial for utforskning i 

utstillingen enn besøket tillot, og sånn sett være en indikasjon både på en generell tilfredshet 

og utilfredshet med opplevelsen. Av de som var svært uenige i dette utsagnet (#19) var det 

ingen som skrev relevante kommentarer (#24), men én av de besøkende som var uenig skrev 
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at utstillingen var “en god idé”, og at det var “spennende å oppleve noe fra steder man ellers 

ikke kan være”, men at utstillingen burde gjøres “enda større med lengre tur”. Hun hadde 

samtidig svart at hun utforsket rommet aktivt (#12). En av de besøkende som var svært enig i 

at opplevelsen burde vart lengre skrev også at “litt større rom hadde vært fint”. Med andre 

ord kan spørsmålet kanskje også tolkes som et ønske om at rommet hadde flere muligheter 

for utforskning. Flere, tilsvarende kommentarer (#24) indikerte også dette.  

 

For den mindre andelen av de besøkende som var svært uenige/uenige i at de utforsket det 

fysiske rommet (#12), vil utforskningen hovedsakelig ha vært knyttet til de øvrige sansene. 

Tre av de syv besøkende i denne gruppa var i kategorien “eldre” mennesker, og responsen 

kan ha vært relatert til f.eks. manglende bevegelighet. Kun én av disse syv brukte muligheten 

til å skrive noe i kommentarfeltet (#24), og han mente det var “nyttig å få et inntrykk av 

hvordan ting vil ta seg ut og kjennes, innvendig og utvendig”. Dette kan tyde på at besøkende 

som i mindre grad utnyttet muligheten for bevegelse i rommet også fikk utbytte av besøket.  

 

Konseptet (utsagn #20) 

Av publikum totalt var 61,5% svært enige/enige i at de “opplevde likheter mellom scenen i 

naturen og scenen i huset”, mens 13,2% var svært uenige/uenige (#20). Her var det 

forholdsvis mange (23,1%) som besvarte spørsmålet midt på Likert-skalaen. Dette utsagnet 

rettet seg altså mot det ene læringsmålet i utstillingen, dvs. de besøkendes oppdagelse av at 

det arkitektoniske konseptet var en slags oversettelse av skogen. Det er interessant at dette 

ikke var et ja/nei-spørsmål, noe som understreker at denne likheten kunne oppleves i større 

eller mindre grad. Mens besøkende som var svært uenige/uenige kan ha hatt ingen- eller en 

vag følelse av likhet mellom de to scenene, kan besøkende som var svært enige/enige ha 

opplevd en klarere forståelse av konseptet. 

 

Innenfor dette undertemaet var det flere besøkende som skrev relevante kommentarer (#24). 

En skrev at hun “satte pris på sidestillingen av den naturlige og designede konteksten”. En 

annen forklarte at han “hyppig skiftet mellom de to scenene”, noe han mente gav ham en 

“større opplevelse av designet og arkitektens håndverk”. Begge disse kommentarene 

indikerte at de to besøkende hadde en klar forståelse av konseptet, og at sidestillingen av de 

to scenene også kunne danne grunnlag for faglige vurderinger. Samtidig var det en besøkende 

som skrev at det er “behov for en guide som kan fortelle, blant annet om tankene bak 

arkitekturen”, og en annen kommenterte at hun “savnet mer forklaringer om den 
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arkitektoniske konteksten”. Begge disse besøkende var likevel “svært enige” i at de opplevde 

likheter mellom de to scenene. Disse besøkende kan f.eks. ha ment at konseptet ikke 

nødvendigvis ville være åpenbart for alle besøkende, eller at den frie utforskningen og 

oppdagelsen av konseptet ikke dekket informasjonsbehovet deres. 

 

 

5.1.2 Publikum etter ekspertise 

TABELL R2: DET ROMLIGE. 

Gjennomsnitt (x̄) og standardavvik (s). Skala: 1-5. Resultater for publikum med ulik ekspertise. 

 Faglig ekspertise VR-ekspertise 

Spørsmål/utsagn ALLE Ja Nei Ingen Litt Endel Ekspert 

#7 Jeg hadde en følelse av å være i scenene som vises. x̄ 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 4,2 4,0 

s 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 

#9 Opplevelsen av å være i den virtuelle virkeligheten 

overskygget opplevelsen av å være i museet. 

x̄ 3,7 3,6 3,8 3,9 3,7 3,7 3,1 

s 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,4 

#11 Teknologien overskygget arkitekturopplevelsen. x̄ 2,6 2,5 2,7 2,8 2,6 2,7 2,6 

s 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,5 

#12 Jeg utforsket/beveget meg rundt i det fysiske 

rommet. 

x̄ 4,5 4,5 4,5 4,4 4,5 4,5 4,6 

s 0,7 0,9 0,7 0,9 0,8 0,6 0,5 

#16 Opplevelsen av å være i et rom i en bygning føltes  

virkelig og naturlig. 

x̄ 3,8 3,7 3,8 3,9 3,8 3,8 3,5 

s 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 

#18 Kombinasjonen av fysiske og virtuelle elementer  

var viktig for min opplevelse av arkitekturen. 

x̄ 4,1 4,3 4,0 3,9 4,1 4,3 4,0 

s 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,7 0,9 

#19 Jeg ville gjerne at opplevelsen hadde vart lengre. x̄ 3,8 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 

s 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 

#20 Jeg opplevde at det var likheter mellom scenen  

i naturen og scenen i huset. 

x̄ 3,7 3,8 3,7 3,5 3,8 3,8 4,3 

s 1,0 1,1 1,0 1,2 1,0 1,0 0,7 

 

Faglig ekspertise 

Funnene viser omlag tilsvarende opplevelse av overordnet tilstedeværelse og opplevelse av 

ekthet for besøkende med og uten faglig ekspertise i arkitektur (#7 og #16). Dette sees både 

av gjennomsnittet og standardavviket for hver de to gruppene. Når det gjelder hybriditeten, 

var kombinasjonen av fysiske og virtuelle elementer viktigere for ekspertenes opplevelse av 

arkitekturen (#18). Funnet kan også tolkes dithen at de besøkende med arkitekturekspertise i 
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større grad satte de fysiske elementene, som bevegelsen og berøringen, i sentrum for 

arkitekturopplevelsen generelt. Utsagnet (#18) var videre rettet ikke bare mot arkitekturen, 

men også mot hvordan arkitekturen var representert. Besøkende med faglig bakgrunn 

innenfor arkitektur vil sannsynligvis ha mer erfaring med representasjonsformene i faget. 

Differansen i vurderingene til besøkende med- og uten arkitekturekspertise kan derfor også 

skyldes varierende mestring av representasjonen. Samtidig mente ekspertene i mindre grad at 

den virtuelle virkeligheten overskygget opplevelsen av å være i museet (#9). Dette kan tyde 

på at arkitekturekspertene var mer bevisst den fysiske delen av utstillingen, og derfor ikke 

like opptatt av den virtuelle delen som ikke-ekspertene. Det kunne også ha tydet på at 

arkitekturekspertene i større grad var forstyrret av teknologien, og derfor mindre til stede i 

den virtuelle virkeligheten, men funnene viser tvert i mot det motsatte (#11).  

 

Ellers viser funnene at begge gruppene gjennomsnittlig beveget seg rundt- og utforsket 

rommet like mye (#12). Standardavviket var imidlertid her noe høyere for publikum med 

arkitekturekspertise, noe som viser at svarene til de besøkende innenfor denne gruppa varierte 

mer rundt gjennomsnittet. Ekspertene mente også i noe høyere grad at opplevelsen burde vart 

lengre (#19), og opplevde i noe høyere grad at det var likheter mellom scenen i naturen og 

scenen i huset (#20). Differansen her var imidlertid liten, noe som kan indikere at 

tydeligheten av konseptet har vært ganske passende, mtp. å kunne formidle idéen til alle 

besøkende, uavhengig av faglig ekspertise. 

 

VR-ekspertise 

Funnene viser lavere opplevelse av romlig eller overordnet tilstedeværelse og ekthet hos 

besøkende med høyere enn med lavere VR-ekspertise (#7 og #16). Gjennomsnittet var 

imidlertid høyt for alle gruppene, uavhengig av ekspertise. Funnene viser også at besøkende 

med høyere VR-ekspertise i mindre grad mente opplevelsen av å være i den virtuelle 

virkeligheten overskygget opplevelsen av å være i museet (#9). Dette kan tyde på at de som 

hadde minst kjennskap til VR fra før, var mer bevisst den virtuelle delen av utstillingen, mens 

de som hadde mest kjennskap til VR fra før, var mer bevisst den fysiske. Samtidig var 

besøkende med både minst og mest VR-ekspertise minst opptatt av at arkitekturopplevelsen 

kombinerte både fysiske og virtuelle elementer (#18). Funnene viser også at besøkende med 

minst VR-ekspertise mente teknologien var mest forstyrrende for arkitekturopplevelsen 

(#11), noe som kanskje er å forvente, ettersom disse sannsynligvis var mindre vant med 

bruken av den.  
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Ellers viser funnene at besøkende med høyere VR-ekspertise i noe høyere grad 

utforsket/beveget seg rundt i det fysiske rommet (#12). Gjennomsnittet var også her høyt for 

alle publikumsgruppene, uavhengig av ekspertise. For ekspertene var standardavviket lavt, og 

alle ekspertene hadde sagt seg enten “enige” eller “svært enige” i dette utsagnet. Uansett 

ekspertise var alle tilnærmet like enige i at opplevelsen burde vart lengre (#19). Det var 

likevel forholdsvis stor differanse mellom de ulike gruppene om forståelsen av konseptet bak 

arkitekturen (#20). Forståelsen av konseptet var avhengig av aktiv veksling mellom de to 

scenene gjennom trykk på håndkontrolleren. Det kan hende publikum med mindre kjennskap 

til teknologien fra før følte seg mindre komfortable med utstyret og dermed i mindre grad 

benyttet seg av denne funksjonen. 

 

 

5.2 Det personlige 

5.2.1 Publikum som helhet 

TABELL P1: DET PERSONLIGE. 

Frekvens av hvert svaralternativ, i prosent (%) og antall (N). Resultater for publikum som helhet, uavhengig av ekspertise. 

Spørsmål/utsagn 

Svært uenig                                  ↔                                 Svært enig 

1 2 3 4 5 

#8 Jeg følte meg koblet til min virtuelle kropp. % 1,3% 11,6% 26,6% 41,3% 16,6% 

N 4 37 85 132 53 

#13 Lyden var viktig for min opplevelse av ekthet. % 2,2% 3,8% 19,1% 29,7% 41,3% 

N 7 12 61 95 132 

#10 Berøring av overflatene med hendene og føttene i VR  

føltes ekte og naturlig.  

% 1,9% 18,4% 29,1% 35,9% 10,6% 

N 6 59 93 115 34 

#14 Da jeg satt, fikk jeg en rolig og rik opplevelse. % 0,9% 4,7% 18,1% 36,6% 33,8% 

N 3 15 58 117 108 

#17 Bevegelsen i det fysiske rommet ga en rik, kroppslig 

opplevelse. 

% 2,2% 5,9% 27,5% 40,6% 21,6% 

N 7 19 88 130 69 

 

Den virtuelle kroppen (utsagn #8)  

Av publikum totalt var 57,9% av publikum svært enige/enige i at de “følte seg koblet til sin 

virtuelle kropp”, mens 12,9% var svært uenige/uenige (#8). Utsagnet kan knyttes til personlig 

tilstedeværelse, og særlig det kroppslige nivået. Den personlige tilstedeværelsen kan utifra 
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disse funnene regnes som noe svakere enn den romlige, som ble gjennomgått i forrige tema. 

Dette kan bety at publikum var mer bevisst at kroppen var teknologisk mediert, sammenliknet 

med tilstedeværelsen i rommet generelt. Nøyaktig hva dette skyldes er vanskelig å si utifra 

dette ene utsagnet. Det kan være knyttet til f.eks. svakheter ved visuell utforming, manglende 

samsvar mellom fysiske og virtuelle bevegelser, eller andre typer brudd i tilstedeværelsen. 

Samtidig var det her over en fjerdedel av respondendene som hadde brukt midten av Likert-

skalaen, og dermed verken sagt seg enige eller uenige i utsagnet. Dette er over dobbelt så 

mange som for spørsmålet om publikum følte seg til stede i de viste scenene (#7). Dette kan 

tyde på at flere syntes spørsmålet var utfordrende å svare på. Ingen av kommentarene (#24) er 

relatert direkte til den virtuelle kroppen, selv om det er noen kommentarer relatert til det 

kroppslige og sansene mer generelt, som vil gjennomgås under andre undertemaer.  

 

Ektheten (utsagn #10 og #13) 

Av publikum totalt var 71,0% svært enige/enige i at “lyden var viktig for deres opplevelse av 

ekthet”, mens 6,0% var svært uenige/uenige (#13). 46,5% var svært enige/enige i at 

“berøringen føltes ekte og naturlig”, mens 20,3% var svært uenige/uenige (#10). Selv om 

begge utsagnene omhandler opplevelsen av ekthet, er formuleringene noe ulike. Mens 

utsagnet om lyden (#13) kan tolkes som en slags vurdering av modalitetens rolle innenfor en 

totalvurdering av “ekthet”, kan utsagnet om berøringen (#10) tolkes som en vurdering av 

ektheten ved den ene modaliteten for seg. Utsagnene har likheter med utsagnet innenfor 

temaet “Det romlige”, om romopplevelsen føltes virkelig og naturlig (#16), selv om utsagnet 

der mer kan forstås som relatert til den totale romoppplevelsen, og de to utsagnene her er 

nærmere knyttet til enkelte sanser, og derfor heller har blitt plassert under temaet “Det 

personlige”. Innenfor dette undertemaet savnet jeg at undersøkelsen hadde inkludert 

tilsvarende utsagn rettet også mot de øvrige modalitetene, særlig det visuelle, selv om det kan 

diskuteres hvorvidt det i det hele tatt er mulig å skille de ulike sanseinntrykkene fra 

hverandre. Om utsagnene hadde vært formulert mer likt for hver modalitet, hadde det også 

dannet et bedre grunnlag for å sammenlikne dem. Selv om resultatene for lyden her er mer 

positive enn for berøringen, er ikke resultatene nødvendigvis direkte sammenliknbare.  

 

Ektheten er noe som både kan virke inn på tilstedeværelsen, som en form for realisme, men 

også være en del av den. At noe føles ekte eller naturlig kan bety at det framstår “som om” 

det er virkelig, som et “faktisk” objekt. Dette kan også bety at manglende følelse av ekthet 

kan virke som brudd i tilstedeværelsen. Over halvparten av de besøkende var svært 
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uenige/uenige i at berøringen føltes ekte og naturlig (#10). Gjennomsnittet for dette utsagnet 

(x̄=3,4) var også det laveste i hele undersøkelsen (se oransje tabeller). Det å utforske en 

overflate i utstillingen taktilt kan dermed ha virket negativt inn på tilstedeværelsen i rommet 

forøvrig. Hvor stor innvirkning dette har hatt kan imidlertid vært avhengig av f.eks. i hvilken 

grad publikum aktivt utforsket overflatene på denne måten. Litt i underkant av en tredjedel av 

de besøkende besvarte dette utsagnet midt på skalaen, noe som kan indikere at de f.eks. ikke 

benyttet seg av muligheten for taktil utforskning, og at utsagnet derfor ikke var relevant.  

 

En av de besøkende skrev som kommentar (#24) at “taktilitet, overflater og materialer kan tas 

enda lengre”. Han svarte samtidig midt på skalaen for utsagnet om berøringen føltes ekte og 

naturlig (#10), og det samme for utsagnet om romopplevelsen føltes virkelig og naturlig 

(#16). Kommentaren kan tolkes dithen at den besøkende la vekt på denne modaliteten i 

arkitekturopplevelsen, samtidig som han påpekte at dette fremdeles ikke fungerte helt 

tilfredsstillende i utstillingen. En annen skrev at “bruken av lys og lyd i stor grad beriket 

opplevelsen”. Vedkommende var også “svært enig” i lydens betydning for opplevelsen av 

ekthet (#13), og “svært enig” i at opplevelsen av å være i et rom føltes virkelig og naturlig 

(#16). Kommentaren viser betydningen av det multimodale eller multisensoriske for 

opplevelsen av arkitekturen. Begge disse kommentarene kan også indikere at besøket ikke 

bare var en opplevelse av arkitekturen, men også en opplevelse av teknologien, og at flere 

besøkende var opptatt av hvordan den virtuelle virkeligheten fungerte som representasjon for 

arkitekturen.  

 

Rikheten (utsagn #14 og #17) 

Av publikum totalt var 70,4% svært enige/enige i at de fikk “en rolig og rik opplevelse” da de 

satt, mens 5,6% var svært uenige/uenige (#14). Videre var 62,2% svært enige/enige i at 

“bevegelsen i det fysiske rommet ga en rik, kroppslig opplevelse”, mens 8,1% var svært 

uenige/uenige (#17). Det første utsagnet (#14) retter seg mot den konkrete opplevelsen i 

begynnelsen av utstillingen, der personen med hodesett satt på en fysisk plattformkant. 

Gjennom hodesettet kunne personen da speide utover den virtuelle skogen, samtidig som det 

gjennom hodetelefonene kunne høres lyder av fuglekvitter og sjø. Her hadde publikum 

muligheten til å utforske rommene gjennom å lytte og å se, uten å samtidig bevege seg i det 

fysiske rommet. Formuleringen “rolig og rik” er ganske spesifikk, og kan forstås som en form 

for designintensjon. Det kan hende publikum hadde en positiv opplevelse selv om ikke 

nøyaktig denne formuleringen samsvarte med deres mening. Det andre utsagnet (#17) kan 



 

 

45 

 

enten forstås som knyttet konkret til bevegelsen i rommet, eller som knyttet til den totale, 

kroppslige opplevelsen av utforskningen. Til sammen viser de to utsagnene da til opplevelsen 

av rikhet før- og under bevegelse i det fysiske rommet. 

 

Rikhet kan fortelle noe om dybden eller bredden av sanseinntrykket, men rikhet kan også 

fortelle noe om følelsemessig relevans. Rikheten kan forstås som en opplevelse av rommenes 

atmosfære. Både det “rolige og rike” (#14) og den “rike, kroppslige opplevelsen” (#17) kan 

forstås som kroppslige og følelsesmessige virkninger i publikums møter med rommene. Med 

andre ord kan rikheten både forstås som en indikasjon på omslutning, men også som en 

indikasjon på publikums engasjement i utstillingen. Uansett tolkning kan rikheten være 

positiv for opplevelsen av tilstedeværelse. Den mest relevante formen for tilstedeværelse i 

dette tilfellet er den personlige, og særlig de kroppslige og emosjonelle nivåene. Funnene 

viser at opplevelsen på plattformen var en positiv begynnelse på besøket i utstillingen for 

flertallet (#14). Resultatet er noe svakere for utsagnet om bevegelsen i rommet (#17). Her var 

det også endel besøkende som hadde besvart spørsmålet ved å bruke midten av skalaen. Dette 

kan indikere at bevegelsen i det fysiske rommet virket negativt inn på opplevelsen av rikhet, 

selv om utsagnene også her er ulikt formulert, og derfor ikke direkte sammenliknbare. 

 

5.2.2 Publikum etter ekspertise 

TABELL P2: DET PERSONLIGE. 

Gjennomsnitt (x̄) og standardavvik (s). Skala: 1-5. Resultater for publikum med ulik ekspertise. 

   Faglig ekspertise VR-ekspertise 

Spørsmål/utsagn  ALLE Ja Nei Ingen Litt Endel Ekspert 

#8 Jeg følte meg koblet til min virtuelle kropp. x̄ 3,6 3,5 3,7 3,4 3,7 3,7 3,5 

s 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 0,8 0,9 

#10 Berøring av overflatene med hendene og føttene  

i VR føltes ekte og naturlig. 

x̄ 3,4 3,2 3,4 3,4 3,3 3,4 3,3 

s 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,4 

#13 Lyden var viktig for min opplevelse av ekthet. x̄ 4,1 3,9 4,2 4,1 4,1 4,0 4,1 

s 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 

#14 Da jeg satt, fikk jeg en rolig og rik opplevelse.  x̄ 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,0 3,9 

s 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 

#17 Bevegelsen i det fysiske rommet ga en rik  

kroppslig opplevelse. 

x̄ 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,7 4,0 

s 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 
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Faglig ekspertise 

Funnene viser at publikum med faglig bakgrunn fra arkitektur i mindre grad enn publikum 

uten faglig bakgrunn fra arkitektur følte seg koblet til sin virtuelle kropp (#8). Opplevelsen av 

ekthet knyttet til berøring og lyd (#10 og #13) var noe sterkere hos ikke-eksperter enn 

eksperter i arkitektur, og det samme var opplevelsen av rikhet i begynnelsen av utstillingen 

(#14) og ved bevegelse i rommet (#17). Standardavvikene var omlag tilsvarende for begge 

grupper innenfor alle utsagnene. For alle utsagnene innenfor temaet “Det personlige” 

rapporterte altså publikum uten faglig ekspertise innenfor arkitektur høyere grad av kobling 

til sin virtuelle kropp, og en sterkere opplevelse av ekthet og rikhet. Utsagnet om lyden (#13) 

er likevel formulert på en slik måte at det er utfordrende å si om et høyere gjennomsnitt 

indikerer en høyere opplevelse av ekthet, eller bare en høyere viktighet av lyden, uansett grad 

av ekthet. Funnene kan tyde på at ekspertise innenfor arkitektur negativt kan virke inn på 

visse aspekter ved den virtuelle arkitekturopplevelsen. Flere av utsagnene innenfor dette 

temaet er knyttet til sansene, og funnene tyder på at arkitekturekspertene i høyere grad legger 

merke til at avvik mellom det virtuelle og det virkelige. 

 

VR-ekspertise 

Funnene viser varierende resultater på tvers av utsagnene for opplevelsen til publikum med 

mer eller mindre VR-ekspertise. For utsagnet om den virtuelle kroppen (#8) var publikum i 

midtsjiktet for ekspertise innenfor teknologien mest positive. Som sett under temaet “Det 

romlige”, opplevde publikum med minst VR-ekspertise i høyest grad av gruppene at 

teknologien forstyrret arkitekturopplevelsen (#11), og det kan hende denne også virket inn på 

koblingen av den virtuelle kroppen (#8). Det kan også hende at publikum med mest VR-

ekspertise f.eks. var mer sensitive for avvik i koblingen mellom den fysiske og virtuelle 

kroppen, pga. høyere kjennskap til teknologien, og at resultatene deres derfor er lavere 

innenfor dette utsagnet. Årsakene kan imidlertid også være noen helt andre, eller resultatet av 

tilfeldige variasjoner.  

 

Videre viser funnene omlag tilsvarende resultater i de ulike gruppenes opplevelse av 

berøringens (#10) og lydens (#13) ekthet. I begynnelsen av utstillingen mente besøkende fra 

de to gruppene med minst VR-ekspertisere i høyest grad at de fikk en “rolig og rik 

opplevelse”, mens gruppa med mest VR-ekspertise var minst positive (#14). For det andre 

spørsmålet knyttet til rikhet, om bevegelsen i det fysiske rommet ga en “rik, kroppslig 

opplevelse” (#17) viser funnene motsatt. Det kan f.eks. tenkes at utforskning gjennom 
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bevegelse i tillegg til øvrige sanser kan forstås som mer avansert, og krevde at de besøkende i 

større grad var komfortable med bruken av VR-utstyret. Det kan også hende bevegelsen i 

rommet da var viktigere for VR-ekspertenes opplevelse av rikhet, ettersom denne gruppa 

sannsynligvis hadde mer erfaring med teknologien fra før, og derfor ønsket mer aktiv 

utforskning enn opplevelsen i begynnelsen av utstillingen tillot (#14), sammenliknet med de 

øvrige gruppene. Differansene i resultatene mellom gruppene er imidlertid å regne som små, 

det er variasjoner i formuleringene av utsagnene som gjør at de ikke direkte kan 

sammenliknes, størrelsene på noen av ekspertisegruppene er små, noe som gjør at det er 

høyere sannsynlighet for at variasjonene er tilfeldige, og det er generelt flere faktorer som 

kan spille inn i resultatene. 

 

 

5.3 Det sosiale 

5.3.1 Publikum som helhet 

TABELL S1: DET SOSIALE. 

Frekvens av hvert svaralternativ, i prosent (%) og antall (N). Resultater for publikum som helhet, uavhengig av ekspertise. 

Spørsmål/utsagn 

Svært uenig                                  ↔                              Svært enig 

1 2 3 4 5 

#15 Å ha en partner eller guide var viktig for min erfaring. % 4,4% 18,8% 24,1% 23,4% 25,3% 

N 14 60 77 75 81 

 

Partnerens relevans (utsagn #15) 

Av publikum totalt var 48,7% svært enige/enige i at det å ha en partner eller guide var viktig 

for deres erfaring, mens 23,2% var svært uenige/uenige (#15). Utsagnet kan knyttes til en 

form for sosial tilstedeværelse. Parene utforsket den samme arkitekturen samtidig, men i 

denne utstillingen var arkitekturen mediert på ulike måter for personen med hodesettet og 

partneren. Dette gjør at den sosiale tilstedeværelsen bygget på andre premisser enn i andre 

studier, f.eks. der flere mennesker befinner seg innenfor samme virtuelle virkelighet samtidig. 

Her var personen med hodesettet den eneste innenfor den omsluttende virtuelle virkeligheten. 

Samtidig kunne denne være i kontakt med partneren gjennom dialog og berøring, partneren 

kunne se både personen med hodesettet og den virtuelle virkeligheten på storskjerm, og 

parene delte også det fysiske rommet/plattformen.  
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Utsagnet (#15) kan forstås som en indikasjon på partneren/guidens relevans, og er derfor ikke 

utelukkende knyttet til sosial tilstedeværelse kun som en bevissthet om partnerens 

tilstedeværelse, men også tilstedeværelse med et viss mening, tyngde eller betydning. Utifra 

dette ene utsagnet er det imidlertid ikke mulig å si nøyaktig hva. Partneren kan ha vært viktig 

for erfaringen mtp. alt fra å skape felles narrativer om arkitekturen, til at partneren sørget for 

at personen med hodesettet ikke snublet i ledningen underveis. Gjennomsnittet for utsagnet er 

x̄=3,5, mens standardavviket er s=1,2 (se Tabell S3). Det var altså en en viss uenighet blant 

respondentene om utsagnet, noe som sees også i frekvensfordelingen (se Tabell S1 over). 

Dette kan tyde på at det var endel variasjon i interaksjonene mellom parene. Innenfor dette 

utsagnet spesielt, men også temaet “det sosiale” generelt, hadde det derfor vært interessant å 

kunne sammenlikne resultatene til de to som besøkete utstillingen sammen, for å finne ut om 

den sosiale relevansen var noenlunde lik innad i parene eller ikke. Utifra datamaterialet var 

det dessverre ikke mulig å si hvem som utgjorde hverandres partnere i utstillingen. De neste 

to utsagnene vil imidlertid gå nærmere inn på innholdet i interaksjonene mellom parene.  

 

 

TABELL S2: DET SOSIALE. 

Frekvens av valgt alternativ i prosent (%) og antall (N). Resultater for publikum generelt, uavhengig av ekspertise. 

Spørsmål/utsagn   

#21 Mens jeg var partner:   

A. Jeg følte at vi opplevde arkitekturen sammen. % 30,3% 

N 97 

B. Jeg ønsket at jeg hadde vært den som hadde på seg hodesett. % 27,2% 

N 87 

C. Jeg så på skjermen for å se hva som skjedde i VR. % 46,1% 

N 147 

D. Jeg prøvde å gi instruksjoner til den som hadde på seg hodesett. % 36,2% 

N 115 

#22 Mens jeg hadde hodesett gjorde min partner følgende:   

A. Guidet meg fysisk gjennom rommet. % 50% 

N 160 

B. Snakket med meg om min erfaring. % 35,3% 

N 113 
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C. Gjorde opplevelsen morsommere. % 33,4% 

N 107 

D. Jeg tenkte ikke over min partner/guide.  % 34,7% 

N 111 

 

Sosiale interaksjoner (utsagn #21A-D og #22A-D) 

De to spørsmålene innenfor dette undertemaet var basert på flervalg, og utformingen av den 

tilhørende tabellen (Tabell S2, over) er derfor litt annerledes enn tabellene tidligere i 

kapittelet. Kolonnen til høyre viser andelen av respondentene som valgte de ulike 

svaralternativene nedover, for hvert av de to spørsmålene. Det er fire utsagn per spørsmål. 

Mens de fire første utsagnene er rettet mot opplevelsen av rollen som partner (#21A-D), er de 

fire neste rettet mot opplevelsen av partneren mens personen hadde på seg hodesettet (#22A-

D).  

 

Av publikum totalt var det 30,3% som mente det å være partner innebar “å oppleve 

arkitekturen sammen med personen med hodesettet” (#21A), 27,2% “kunne ønske det var de 

som hadde hatt på seg hodesett” (#21B), 46,1% “så på skjermen for å se hva som skjedde i 

VR” (#21C), mens 36,2% “prøvde å gi instruksjoner til den som hadde på seg hodesett” 

(#21D). At omlag en tredjedel av de besøkende mente det å være partner innebar å oppleve 

arkitekturen sammen med personen med hodesettet, kan tyde på at også det å bare være 

partner for endel besøkende kunne innebære en form for sosial tilstedeværelse. Funnet kan 

tyde på at endel opplevde det å være partner også som en form for utforskning av 

arkitekturen, og at dette var en sosial opplevelse som skjedde i samvær med personen med 

hodesettet. Det må likevel påpekes at 69,7%, dvs. flertallet av de besøkende, ikke mente 

dette. Disse kan f.eks. ha ment at det var personen med hodesett som opplevde arkitekturen, 

men at de selv mer hadde funksjon av veiledere for- eller tilskuere av den andres 

arkitekturopplevelse. Samtidig var det likevel bare omlag en tredjedel av de besøkende som 

rapporterte at de ga instruksjoner til personen med hodesettet (#21D), og under halvparten av 

de besøkende som rapporterte at de fulgte med på skjermen (#21C). Å være på “innsiden” av 

den virtuelle virkeligheten kan ha blitt sett som en forutsetning for opplevelsen av den. At i 

overkant av en fjerdedel kunne ønske det var de som hadde hatt på seg hodesett (#21B) mens 

de var partner, kan også tyde på dette. Funnet kan indikere at endel besøkende opplevde det å 

være partner som mindre engasjerende.  
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Av publikum totalt mente videre 50% at partneren guidet dem fysisk gjennom rommet 

(#22A), 35,3% mente at partneren snakket med dem om deres erfaring (#22B), 33,4% mente 

at partneren gjorde opplevelsen morsommere (#22C), mens 34,7% tenkte ikke over partneren 

sin (#22D). Disse utsagnene var altså relatert til opplevelsen av å ha en partner, mens den 

besøkende selv hadde på seg hodesettet. Utsagnene kan sees i sammenheng med det generelle 

utsagnet om partnerens relevans (#15). Samtidig som i overkant av halvparten av publikum 

totalt var svært enige/enige i at partneren var viktig for deres erfaring, var det færre enn dette 

som var enige i hver av i de fire utsagnene relatert til partnerens rolle (#22). Dette 

understreker også kompleksiteten ved den sosiale interaksjonen i utstillingen, og at denne 

ikke nødvendigvis dekkes av utsagnene i undersøkelsen. Det første utsagnet (#22A) viser at 

partneren hadde en praktisk betydning i den andres utforskning av det fysiske rommet, og at 

halvparten av de besøkende hadde en partner som befant seg fysisk i nærheten under 

utforskningen av rommet. Det andre utsagnet (#22B) viser interaksjon gjennom dialog.  

 

Utsagnet retter seg mot “erfaringen”, men forteller ikke om dialogen var rettet mot praktiske 

forhold, eller felles utforskning av arkitekturen. Flertallet av de besøkende hadde ikke sagt 

seg enig i dette utsagnet, og for disse ville muligheten for sosial utforskning ha vært mer 

begrenset. At bare omlag en tredjedel mente at partneren gjorde opplevelsen morsommere 

(#22C) samtidig som funnene i utsagnet om partnerens relevans (#15) viste at over halvparten 

mente partneren var viktig for erfaringen, kan tyde på at partnerens relevans var mer relatert 

til praktiske forhold. Det kan også bety at noen f.eks. mente formuleringen “morsommere” 

ikke var helt beskrivende for opplevelsen. Videre var det siste utsagnet, om at personen med 

hodesettet ikke tenkte over partneren sin (#22D), noe tvetydig. Utsagnet kan indikere at 

partneren var ubetydelig i opplevelsen, men kan også indikere at personen med hodesettet var 

oppslukt i opplevelsen og ikke la merke til hva partneren gjorde. Dette trenger imidlertid ikke 

bety at partneren var ubetydelig. Utsagnet kan imidlertid uansett tyde på manglende sosial 

tilstedeværelse, ettersom det indikerer at den besøkende enten ikke var bevisst den andre 

personens tilstedeværelse, og/eller ikke la noe vekt på at den var der. Nærmere utforskning av 

datamaterialet viser likevel at flere besøkende har sagt seg enige i dette utsagnet, men 

samtidig sagt seg enige i andre utsagn innenfor det samme spørsmålet. Dette kan også vise at 

den sosiale tilstedeværelsen var noe vekslende, eller noe de besøkende opplevde i større eller 

mindre grad.  
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Et par av kommentarene (#24) handlet om de sosiale interaksjonene i utstillingen. En 

besøkende skrev at man “helst bør ha utstyr til flere”, uten å presisere dette noe nærmere. 

Hun hadde samtidig ikke valgt noen av utsagnene innenfor spørsmålet om å være partner 

(#21), men mente både at partneren guidet henne fysisk gjennom rommet (#22A), snakket 

med henne om hennes erfaring (#22B) og at partneren gjorde opplevelsen morsommere 

(#22C). Hun hadde ikke besvart spørsmålet om partnerens generelle relevans for erfaringen 

(#15). Dette kan tyde på at denne besøkende fikk mest ut av opplevelsen da hun hadde på seg 

hodesettet. Videre tyder det på at hun satte pris på muligheten for sosial interaksjon i 

utstillingen, men skulle ønske både hun og partneren hadde muligheten til å være på innsiden 

av den virtuelle virkeligheten samtidig. En annen besøkende skrev tilsvarende at det hadde 

vært “kult om to personer kan være i det samme rommet”. Han hadde samtidig svart at han så 

på skjermen for å se hva som skjedde i VR (#21C) og at han prøvde å gi instruksjoner til den 

som hadde på seg hodesett (#21D) da han var partner. I likhet med forrige kommentator 

hadde han valgt alle utsagn utenom det siste, om partnerens rolle mens han selv hadde på seg 

hodesett, men han hadde svart midt på skalaen på spørsmålet om partnerens relevans (#15). 

Han var med andre ord ikke enig i at det å være partner innebar å oppleve arkitekturen 

sammen med personen med hodesettet (#21A), noe som underbygges gjennom kommentaren, 

som antyder at han mente han og partneren befant seg i ulike rom, framfor i “det samme 

rommet”, slik han ønsket.  

 

 

5.3.2 Publikum etter ekspertise 

TABELL S3: DET SOSIALE. 

Gjennomsnitt (x̄) og standardavvik (s). Skala: 1-5. Resultater for publikum med ulik ekspertise. 

 Faglig ekspertise VR-ekspertise 

Spørsmål/utsagn ALLE Ja Nei Ingen Litt Endel Ekspert 

#15 Å ha en partner eller guide var viktig for min 

erfaring. 

x̄ 3,5 3,2 3,6 3,5 3,6 3,3 3,4 

s 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 

 

Faglig ekspertise 

Funnene viser at besøkende med faglig ekspertise i arkitektur i mindre grad mente partneren 

var viktig for erfaringen deres i utstillingen (#15). Dette er det utsagnet i undersøkelsen der 

differansen mellom svarene til besøkende med og uten faglig ekspertise i arkitektur er størst. 

Standardavviket er det samme hos begge grupper (s=1,2) samtidig som gjennomsnittet er 
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høyere for ekspertene, noe som viser at det relativt sett var mer variasjon i svarene blant 

besøkende med arkitekturekspertise, enn blant besøkende uten. Dette kan imidlertid skyldes 

at det var færre respondenter blant ekspertene, eller bare være resultatet av tilfeldigheter. 

Funnene kan bety at ekspertene i mindre grad benyttet seg av partneren sin, eller at de var 

mindre opptatt av den sosiale dimensjonen av besøket i utstillingen. Det er sannsynlig at 

besøkende med faglig bakgrunn fra arkitektur hadde en mer faglig tilnærming til utstillingen, 

noe som kan ha ført til at disse var mer opptatt av arkitekturen i seg selv, og derfor mindre 

opptatt av partneren. Dette kan videre indikere at den romlige tilstedeværelsen var viktigere 

enn den sosiale for besøkende med faglig bakgrunn fra arkitektur. Her hadde det imidlertid 

også vært spennende å se om responsen til fagekspertene varierte etter om de hadde en 

partner med- eller uten samme faglige bakgrunn. 

 

VR-ekspertise 

Funnene viser noe uklare tendenser mtp. den tekniske ekspertisens virkning på betydningen 

av partneren i utstillingen (#15). Her var det størst differanse mellom de to gruppene som 

hadde “litt” og “endel” kjennskap til VR-teknologi, samtidig som gjennomsnittet til 

besøkende med minst og mest VR-ekspertise var omlag tilsvarende. Likevel viser resultatene 

at partneren var viktigere for de to gruppene med mindre VR-ekspertise enn for de to 

gruppene med mer VR-ekspertise. Partneren var altså viktigere for erfaringen til besøkende 

med mindre VR-ekspertise. Dette kan f.eks. komme av at partneren skapte en trygghet i 

utforskningen av arkitekturen, for besøkende som ikke hadde så mye kjennskap til 

teknologien fra før.  
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TABELL S4: DET SOSIALE. 

Frekvens av valgt alternativ i prosent (%) og antall (N). Resultater for publikum med ulik ekspertise. 

   Faglig ekspertise VR-ekspertise 

Spørsmål/utsagn  Ja Nei Ingen Litt Endel Ekspert 

#21 Mens jeg var partner:        

A. Jeg følte at vi opplevde arkitekturen 

sammen. 

% 22,4% 33,8% 28,6% 35,7% 24,4% 0,0% 

N 22 75 16 60 21 0 

B. Jeg ønsket at jeg hadde vært den som  

hadde på seg hodesett. 

% 31,6% 25,2% 23,2% 28,0% 29,1% 25% 

N 31 56 13 47 25 2 

C. Jeg så på skjermen for å se hva som  

skjedde i VR. 

% 45,9% 45,9% 42,9% 48,2% 45,3% 37,5% 

N 45 102 24 81 39 3 

D. Jeg prøvde å gi instruksjoner til den  

som hadde på seg hodesett. 

% 34,7% 36,5% 41,1% 36,9% 32,6% 25,0% 

N 34 81 23 62 28 2 

#22 Mens jeg hadde hodesett gjorde min partner følgende:  

A. Guidet meg fysisk gjennom rommet. % 42,9% 53,2% 51,8% 52,4% 43,0% 75,0% 

N 42 118 29 88 37 6 

B. Snakket med meg om min erfaring. % 36,7% 34,7% 33,9% 36,3% 33,7% 50,0% 

N 36 77 19 61 29 4 

C. Gjorde opplevelsen morsommere. % 34,7% 32,9% 28,6% 35,7% 32,6% 37,5% 

N 34 73 16 60 28 3 

D. Jeg tenkte ikke over min partner/guide.  % 38,8% 32,9% 37,5% 30,4% 43,0% 25,0% 

N 38 73 21 51 37 2 

 

Faglig ekspertise 

I tabellen ovenfor (Tabell S4) vises andelen i hver ekspertisegruppe som har valgt de ulike 

svaralternativene for hvert av de to spørsmålene. Funnene viser at besøkende uten faglig 

ekspertise i arkitektur i høyere grad følte at det å være partner innebar å oppleve arkitekturen 

sammen med personen med hodesettet (#21A), og mente også i mindre grad at de ville være i 

den virtuelle virkeligheten framfor å være partner (#21B). De to gjenstående utsagnene 

innenfor det første spørsmålet (#21C og #21D) var i høyere grad knyttet til handlinger enn til 

meninger, og det var her ingen (#21C) eller mindre (#21D) differanser i resultatene mellom 

de to gruppene. I likhet med utsagnet om partnerens generelle viktighet (#15), kan funnene 

her tyde på at besøkende uten faglig bakgrunn fra arkitektur la større vekt på den sosiale 

dimensjonen av besøket i utstillingen.  
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For det andre spørsmålet (#22) viser funnene at besøkende med faglig bakgrunn i arkitektur i 

noe lavere grad ble guidet rundt i rommet (#22A), i noe høyere grad ble snakket til om sin 

erfaring (#22B), i noe høyere grad mente partneren gjorde opplevelsen morsommere (#22C) 

og i mindre grad tenkte over partneren sin (#22D). De to første utsagnene knyttet til det siste 

spørsmålet (#22A og #22A) er imidlertid direkte knyttet til partnerens handlinger i 

utstillingen, og ettersom det ikke er mulig å vite hvorvidt partneren hadde samme faglige 

bakgrunn som personen med hodesettet, er det mer utfordrende å si noe om betydningen av 

faglig bakgrunn for disse utsagnene. At besøkende med faglig ekspertise i arkitektur i høyere 

grad enn besøkende uten faglig ekspertise mente partneren gjorde opplevelsen morsommere 

(#22C), kan fungere som modererende på tidligere funn som har indikert at personer med 

arkitekturekspertise har vært mindre opptatt av den sosiale dimensjonen ved besøket i 

utstillingen. Samtidig viser funnene her at en større andel av besøkende med 

arkitekturekspertise ikke tenkte over partneren sin, noe som igjen kan tyde på en lavere 

betydning av partneren, og muligens lavere sosial tilstedeværelse for denne gruppa (#22D).  

 

VR-ekspertise 

Funnene viser at færre besøkende i de to gruppene med høyest VR-ekspertise opplevde det å 

være partner som en felles arkitekturopplevelse med personen med hodesettet (#21A). Blant 

de besøkende i ekspertgruppa var det ingen som var enige i dette utsagnet. Samtidig var det 

mindretallet av dem som oppga at de kunne ønske det var de som hadde på seg hodesettet 

(#21B). Funnene viser videre at de besøkende i de to gruppene med minst VR-ekspertise var 

mest aktive i å følge med på hva som skjedde i den virtuelle virkeligheten via skjermen 

(#21C), og var mest aktive i å gi instruksjoner til personen med hodesettet underveis (#21D). 

De besøkende med høyest VR-ekspertise var også i gruppa som var minst aktive på disse 

områdene. Besøkende med mindre kjennskap til teknologien kan ha vært mer nysgjerrige 

etter å følge med på den virtuelle virkeligheten, også fra utsiden, og mer sensitive for den 

andres behov for instruksjoner. Samtidig er det sannsynlig at de to resultatene henger 

sammen, ettersom det å følge med på skjermen (#21C) kan ha dannet et bedre utgangspunkt 

for å gi instruksjoner underveis (#21D).  

 

For det andre spørsmålet (#22) gjelder samme utfordring som under avsnittet om faglig 

ekspertise, dvs. at de to første utsagnene (#22A og #22B) egentlig handler om handlingene til 

partneren, som utifra dataene i denne undersøkelsen har ukjent VR-ekspertise. Det er mulig at 

besøkende med høyest VR-ekspertise i høyere grad oppfordret partneren til å guide dem 
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fysisk rundt i rommet (#22A) eller snakke med dem om erfaringen sin underveis (#22B), men 

det er også sannsynlig at dette er å strekke analysen for langt. Videre viser funnene at 

besøkende med minst VR-ekspertise i lavest grad mente partneren gjorde opplevelsen 

morsommere (#22C). Dette motstrider resultatene fra utsagnet om viktigheten til partneren 

generelt (#15), som viste at besøkende med minst VR-ekspertise la mer vekt på partneren. 

Sammenlagt kan resultatene da f.eks. tyde på at partneren var viktig for de besøkende av mer 

praktiske årsaker enn at den gjorde opplevelsen morsommere. For utsagnet under spørsmålet 

her (#22C) er det imidlertid ingen klar tendens til at mer VR-ekspertise indikerte noen høyere 

betydning av partneren. Likevel mente den høyeste andelen av de besøkende med høyest VR-

ekspertise at partneren gjorde opplevelsen morsommere (#22C). For det siste utsagnet (#22D) 

var det lavest andel blant de besøkende med høyest VR-ekspertise som ikke tenkte over 

partneren sin. Funnet kan tyde på høyere sosial tilstedeværelse hos de besøkende med mest 

VR-ekspertise. Samtidig mente en betydelig større andel av gruppa med “endel” VR-

ekspertise at de ikke tenkte over partneren sin, og det kan ikke sies å eksistere tydelige 

tendenser i funnene til at høyere VR-ekspertise leder til høyere sosial tilstedeværelse. Til det 

er det for mange usikkerhetsmomenter i materialet.  

 

 

5.4 Kapitteloppsummering 

Publikum som helhet: Funnene viste at flertallet av publikum opplevde høy grad av romlig, 

eller overordnet, tilstedeværelse i utstillingen, at de i høy grad utforsket rommene, at 

kombinasjonen av det fysiske og virtuelle var viktig for deres opplevelse av arkitekturen, at 

arkitekturen i høy grad opplevdes virkelighetstro, og at flertallet oppdaget konseptet bak 

arkitekturen gjennom den frie utforskningen. Funnene viste også at endel besøkende 

opplevde teknologien som forstyrrende på arkitekturopplevelsen, og at elementer ved 

utstillingen, som den taktile utforskningen, i mindre grad enn helheten framsto ekte eller 

naturlig. Funnene tyder også på at flere ønsket at rommene skulle være større, med flere 

muligheter for aktivitet og utforskning, og den sosiale dimensjonen kunne vært sterkere.  

 

Etter faglig ekspertise: Arkitekturekspertene opplevde at arkitekturen fremstod mindre 

virkelig enn det ikke-ekspertene gjorde. Dette gjaldt for arkitekturen generelt, men også for 

opplevelsen av berøringen og lyd i utstillingen, de to sansene som var spesielt omtalt i 

undersøkelsen. Ekspertene opplevde lavere kobling til den virtuelle kroppen, og lavere grad 
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av rikhet både før- og under bevegelse i det fysiske rommet. Dette til tross for at 

arkitekturekspertene var like aktive i utforskningen av rommene som ikke-ekspertene, 

opplevde lik grad av overordnet tilstedeværelse, og i mindre grad enn ikke-ekspertene mente 

teknologien var forstyrrende for opplevelsen. Samtidig mente ekspertene den fysiske delen av 

utstillingen var viktigere for arkitekturopplevelsen deres enn ikke-ekspertene, og opplevde i 

høyere grad tilstedeværelse i museet samtidig med tilstedeværelsen i den virtuelle 

virkeligheten, noe som også tyder på en høyere bevissthet om den fysiske delen av 

utstillingen. Arkitekturekspertene oppga lavere viktighet av partneren generelt, og funnene 

tyder også på at de fikk lavere utbytte av rollen som partner enn ikke-ekspertene gjorde. 

 

Etter VR-ekspertise: Funnene viste at besøkende med høyere VR-ekspertise var noe mer 

aktive i utforskningen og bevegelsen i det fysiske rommet rommet, at de i høyere grad 

opplevde likheter mellom de to scenene, og at de i lavere grad opplevde teknologien som 

forstyrrende for arkitekturopplevelsen. Samtidig var det noe lavere grad av overordnet 

tilstedeværelse hos ekspertene, og besøkende med høyere VR-ekspertise opplevde i mindre 

grad at arkitekturen fremstod virkeligstro. Koblingen til den virtuelle kroppen var sterkest for 

besøkende i midtsjiktet for VR-ekspertise. Besøkende med lavere ekspertise hadde en 

sterkere opplevelse av rikhet da de satt stille, mens besøkende med høyere ekspertise hadde 

en sterkere opplevelse av rikhet under bevegelse. Besøkende med høyere VR-ekspertise 

oppga lavere betydning av partneren enn det besøkende med lavere ekspertise gjorde, og 

funnene tyder også her på at besøkende med høyere ekspertise fikk mindre utbytte av rollen 

som partner, enn det besøkende med lavere ekspertise gjorde.  

 

I neste kapittel, «Diskusjon», vil jeg diskutere disse funnene utifra forskningsspørsmålene.  
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6 Diskusjon 

 

6.1 Forskningsspørsmål 1 

Det første forskningsspørsmålet i denne oppgaven var: Hva karakteriserer publikums 

meningsskaping i en virtuell arkitekturutstilling? Jeg presiserte videre at jeg innenfor temaet 

“meningsskaping” ville fokusere på konseptene rom, sted og tilstedeværelse. Gjennom 

teorikapittelet ble det klart at rommet kan forstås som utstillingen, slik den er designet, og at 

denne dannet grunnlaget for publikums meningsskaping i utstillingen. Publikums 

meningsskaping, med fokus på konseptene sted og tilstedeværelse, har imidlertid først 

kommet fram gjennom analysen av datamaterialet.  

 

Grunnlaget for opplevelsen av arkitekturen som sted, ble dannet av publikums utforskning av 

rommene. Tilstedeværelsen plasserte publikum på innsiden av den virtuelle virkeligheten, og 

dannet grunnlaget for at publikum kunne oppleve arkitekturen, framfor bare å se den, slik 

Rasmussen (1962) formulerte det. En av de besøkende kommenterte dette gjennom 

formuleringen om at “vanligvis er vi betrakteren, men nå er vi til stede”. At den overordnete, 

eller romlige, tilstedeværelsen i utstillingen var såpass høy, kan også forstås som at flertallet 

av de besøkende inntok rollen som en form for innbyggere på stedet, slik Sparacino (2002) 

kalte det. Et flertall av de besøkende mente også stedet framstod ekte, eller virkelig. Dette 

kan imidlertid hatt flere typer virkning på meningsskapingen. Mens studien til Ghani et al. 

(2016) viste at en mindre virkelighetstro gjengivelse gjorde at stedet kunne miste noe av sin 

mening, viste studien til Moloney et al. (2017) at en mindre virkelighetstro fremstilling også 

kunne skape andre muligheter for meningsskaping, ved å skape et større spillerom 

(Spielraum) for fortolkning. Vurderingen av i hvilken grad stedet framstod virkelighetstro, 

kan også sees som en vurdering av den virtuelle virkeligheten som representasjon av 

arkitekturen. Slike vurderinger kan også forstås som en form for meningsskaping, men denne 

er kanskje mindre knyttet til stedet eller arkitekturen i seg selv. Det er også mulig at 

tilstedeværelsen har blitt lavere av slike vurderinger.  

 

Funnene viste høy grad av utforskning og bevegelse, noe som tyder på at flertallet av de 

besøkende gjorde seg kjent med arkitekturen som en kombinasjon av fysiske og virtuelle 

elementer, slik den var designet. Stedet var med andre ord ikke bare virtuelt, men også fysisk. 

Gruppa som i mindre grad utforsket det fysiske rommet, vil hovedsakelig ha blitt kjent med 
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den virtuelle delen av utstillingen, og meningsskapingen vil for dem trolig ha vært mindre 

kroppslig, eller multisensorisk, enn for dem som var fysisk aktive. Dette kan også ha vært 

grunnen til at kombinasjonen av fysiske og virtuelle elementer ikke var like viktig for alle 

besøkende, selv om flertallet her også var svært enige/enige. Muligheten for fri utforskning i 

utstillingen, uten veiledning underveis, kan med andre ord også ha begrenset enkeltes 

meningsskaping, en problemstilling som er kjent fra litteraturen om sandkassespill (Bauer et 

al., 2017). Flere kommenterte også ønsker om større rom, mer variasjon og omfang av 

utstillingen, noe som viste at muligheten for utforskning og/eller handlingsrommet innenfor 

den virtuelle virkeligheten opplevdes noe begrenset.  

 

Både før og under bevegelse i rommet, viste funnene at flertallet av publikum opplevde høy 

grad av rikhet. Rikheten kan forstås som det Tuan (1977) kaller direkte meningsskaping, 

ettersom den er knyttet til opplevelsen av stedet i seg selv. Funnene innenfor dette 

undertemaet tyder på at den totale sanseopplevelsen var sterk, for flertallet av publikum. 

Funnene indikerer også en form for emosjonelt engasjement. Dette kan videre forstås som en 

positiv opplevelse av stedets atmosfære (Zumthor, 2006; Pallasmaa, 2014), og kan kobles til 

både det emosjonelle og kroppslige nivået av den personlige tilstedeværelsen (Ratan, 2012). 

Funnet er i tråd med forskningen til Ângulo & Velasco (2014), som viste muligheter for 

opplevelse av særlig positive affeksjoner gjennom bruken av virtuelle virkeligheter i 

arkitekturformidling, sammenliknet med tradisjonelle representasjoner. Beskrivelsen av 

denne formen for meningsskaping var imidlertid her begrenset til to utsagn fra 

spørreundersøkelsen, og gir bare et innblikk i publikums totale inntrykk av stedet. 

 

Innenfor den sosiale dimensjonen tyder funnene på at det var stor variasjon mellom parene. 

Enkelte førte aktiv dialog underveis og/eller opplevde at partneren gjorde besøket 

morsommere, noen opplevde partneren først og fremst som en praktisk tilrettelegger eller 

veileder, mens atter andre ikke tenkte over partneren sin i det hele tatt. Noen fikk i tillegg 

stort utbytte av rollen som partner, og opplevde også dette som en form for sosial 

arkitekturopplevelse. Funnene tyder på at enkelte ikke opplevde noen sosial tilstedeværelse 

gjennom besøket overhodet, mens andre opplevde variasjoner av sosiale tilstedeværelse fra 

det Rettie (2003) kalte “bevissthet om” til “tilknytning til”. Som Packer & Ballantyne (2005) 

påpekte, er det imidlertid også variasjoner i hvilken betydning den sosiale dimensjonen har 

for meningsskapingen til museumsbesøkende generelt. Det er mulig at styrken av den sosiale 

dimensjonen i denne virtuelle arkitekturutstillingen var tilsvarende om parene hadde besøkt 
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en fysisk bygning sammen, og at resultatene innenfor dette området ikke nødvendigvis 

forteller så mye om utstillingen i seg selv. Visse muligheter for meningsskaping, f.eks. det å 

skape felles narrativer om stedet, vil imidlertid ikke ha vært mulig for besøkende som ikke 

deltok i sosiale interaksjoner underveis.  

 

Oppdagelsen av det arkitektoniske konseptet var avhengig av utforskning og aktiv veksling 

mellom scenen i skogen og scenen i huset ved bruk av håndkontrolleren. Det kan derfor også 

knyttes til det å gjøre seg kjent med rommene, og funnene viste at flertallet av de besøkende i 

høy grad oppdaget likhetene mellom de to scenene. Idéen har likheter med utstillingen i 

studien til Hoang & Cox (2018), der publikum ble oppfordret til å sammenlikne den fysiske- 

med den virtuelle modellen av Pholiota-bygningen. Mens studien deres var basert på veksling 

mellom det fysiske og det virtuelle, handlet “Skogen i huset” om veksling mellom parallelle, 

virtuelle virkeligheter som begge hadde forankring i fysisk rom. Begge studiene kan 

imidlertid vise at sidestillingen av slike virkeligheter er egnet til formidling av arkitektoniske 

konsepter, og også kan danne grunnlag for publikums faglige vurderinger av arkitektur. 

Meningsskapingen her kan forstås både som direkte og indirekte, slik Tuan (1977) forklarer 

det. Den er direkte, siden den er knyttet til stedet i seg selv. Samtidig kan den også forstås 

som indirekte, ettersom oppdagelsen av konseptet skaper et slags narrativ om arkitekturens 

form som er knyttet til aktiv bruk av den. I denne utstillingen er den virtuelle virkelighetens 

form og innhold to sider av samme sak, ettersom temaet for utstillingen er arkitekturens 

utforming i seg selv. Noen av kommentarene fra undersøkelsen kan imidlertid tyde på at 

enkelte besøkende kunne ønske seg mer- eller annet innhold i tillegg til den som var 

tilgjengelig gjennom den frie utforskningen. Dette kan videre forstås som et slags misforhold 

mellom museets tilrettelegging for meningsskaping og publikums motivasjoner for 

museumsbesøket. Utifra denne undersøkelsen er det imidlertid ikke mulig å si noe om 

omfanget av dette synspunktet.  

 

Publikums meningsskaping i utstillingen kan, med andre ord, karakteriseres av en sterk 

overordnet tilstedeværelse i den virtuelle virkeligheten, som bygget på aktiv og 

multisensorisk utforskning av den virtuelle arkitekturen, og i tillegg sosiale interaksjoner 

mellom de to som besøkte utstillingen sammen. Resultatene tyder generelt på sterkt kroppslig 

og emosjonelt engasjement i publikums møte med arkitekturen, men at betydningen av den 

sosiale dimensjonen varierte mer mellom de besøkende. Meningsskapingen var knyttet til 

arkitekturen i seg selv, men også til den virtuelle virkeligheten som representasjon av den. 
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Gjennom utforskningen opplevde flertallet av publikum at det var likheter mellom scenen i 

skogen og scenen i huset, noe som indikerer forholdsvis høy grad av forståelse for det 

arkitektoniske konseptet, og et samsvar mellom arkitektens, museets og publikums 

meningsskaping. I alle fall deler av den.  

 

 

6.2 Forskningsspørsmål 2 

Det andre forskningsspørsmålet i denne oppgaven var: Hvilke likheter og forskjeller finnes 

mellom besøkende med ulik ekspertise? Jeg presiserte videre at jeg ville fokusere på 

publikum med eller uten faglig ekspertise innenfor arkitektur, og publikum med ulike nivåer 

av VR-ekspertise.  

 

For publikum med og uten faglig ekspertise i arkitektur, viste funnene lik opplevelse av 

overordnet, eller romlig, tilstedeværelse i den virtuelle virkeligheten. Jf. definisjonen til 

Hartmann et al. (2013) kan den virtuelle virkeligheten sies å ha hatt lik “effekt” på besøkende 

i de to gruppene. Funnene knyttet til personlig og sosial tilstedeværelse var likevel lavere for 

arkitekturekspertene enn ikke-ekspertene, noe som tyder på at tilstedeværelsen totalt sett kan 

regnes som noe svakere for denne gruppa. Jf. den store mengden studier som er gjort om 

tilstedeværelse (se f.eks. Lombard & Ditton, 1997), og at denne oppgaven ikke bygger på et 

etablert rammeverk for vurdering av konseptet, må dette resultatet først og fremst sees som 

en slags indikasjon på ulikheter mellom gruppenes tilstedeværelse.  

 

Funnene viste at besøkende med og uten arkitekturekspertise utforsket rommene i like stor 

grad, og det er derfor grunn til å tro at de i samme grad gjorde seg kjent med rommene og 

hadde det samme grunnlaget for opplevelsen av sted. Samtidig viste funnene at besøkende 

med arkitekturekspertise opplevde stedet som mindre virkelighetstro enn besøkende uten 

arkitekturekspertise. Funnene kan sies å være i tråd med funnene i studiene til Wu (2009) og 

Kreutzberg (2016), som fant at arkitektureksperter gjør mer presise vurderinger av rom, og at 

de kan være mer opptatt av hvordan arkitekturen er representert, sammenliknet med ikke-

eksperter, som kan være mer opptatt av arkitekturen i seg selv. En høyere bevissthet om 

utstillingen som representasjon av arkitekturen kan ha ledet til at arkitekturekspertene i større 

grad la merke til avvik mellom det virtuelle og det virkelige. Videre tydet funnene på at 

arkitekturekspertene la større vekt på den fysiske delen av utstillingen, sammenliknet med 
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ikke-ekspertene. Dette sees av funnene knyttet til viktigheten av de fysiske elementene 

generelt, berøringen spesielt, og bevisstheten om fysisk vs. virtuelt rom. Igjen understreker 

sitatet til Rasmussen (1962) betydningen av det multisensoriske i forståelsen av arkitektur. 

Den fysiske delen av utstillingen kroppsliggjorde utforskningen i enda større grad, og det at 

utstillingen var hybrid-, framfor rent virtuell, kan ha vært viktigere for arkitekturekspertene 

enn for ikke-ekspertene. Til tross for dette viste funnene at besøkende uten 

arkitekturekspertise hadde en sterkere opplevelse av rikhet både før- og under bevegelse i 

rommet. Funnene kan tyde på at ekspertenes meningsskaping i møtet med utstillingen var 

mer preget av rasjonelle vurderinger, mens ikke-ekspertenes meningsskaping var mer spontan 

eller emosjonell. Dette kan videre sies å være i tråd med studien til Yazdanfar et al. (2015), 

som fant at arkitekter var mer kritiske enn ikke-arkitekter i vurderingen av arkitektur, særlig 

mtp. de emosjonelle aspektene. Til tross for noe ulike vurderinger av arkitekturen mellom de 

to gruppene, viste funnene også at arkitektureksperter og ikke-eksperter i tilnærmet lik grad 

oppdaget det arkitektoniske konseptet gjennom utforskningen av rommene. Dette tyder på at 

abstraksjonsnivået i utstillingen var passende, mtp. å kunne formidle konseptet til alle 

besøkende, uavhengig av faglig ekpertise.  

 

For publikum med ulike nivåer av VR-ekspertise var den overordnete, eller romlige, 

tilstedeværelsen tilnærmet lik for alle gruppene, men likevel lavest hos ekspertene. Dette 

motstrider funnene fra studien til Gamito et al. (2010), som fant at brukere med mer VR-

erfaring opplevde høyere grad av tilstedeværelse. De gjennomsnittlige resultatene for alle var 

likevel høye, og resultatene knyttet til personlig og sosial tilstedeværelse var varierende 

innenfor de ulike gruppene. Besøkende i midtsjiktet av VR-ekspertise følte en høyere kobling 

til virtuell kropp, mens besøkende med lavere VR-ekspertise opplevde en høyere grad av 

rikhet før bevegelse, og besøkende med høyere grad av VR-ekspertise opplevde en høyere 

grad av rikhet under bevegelse. Funnene tyder også på at besøkende med mindre VR-

ekspertise hadde større utbytte av partneren sin. Studien til Kreutzberg (2015) indikerte at 

brukere uten tidligere VR-erfaring kunne føle seg utrygge i bruken av teknologien. Det er 

mulig at partneren var mer viktig for de som var mest usikre i utforskningen, ettersom disse 

skapte en slags «foranking i fysisk rom», som Kreutzberg (2015) kalte det. Disse funnene 

understreker at ulike former for tilstedeværelse, eller dimensjoner av opplevelsen, kan være 

av ulik betydning for publikumsgrupper med ulik ekspertise, og at utstillinger som legger til 

rette for utforskning innenfor både romlige, personlige og sosiale dimensjoner derfor kan 

være positivt.   
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Funnene viste at besøkende med mindre VR-ekspertise også utforsket rommene i noe mindre 

grad. I utforskningen la besøkende med høyere VR-ekspertise mer vekt på stedet som en 

kombinasjon av virtuelle og fysiske elementer generelt, og rapporterte en høyere bevissthet 

om fysisk vs. virtuelt rom. Det kan derfor sies at VR-ekspertene opplevde et sted som var mer 

fysisk forankret, og at meningsskapingen deres var mer kroppslig orientert. For besøkende 

med lavere VR-ekspertise var det da omvendt. Likevel mente besøkende med mindre VR-

ekspertise at stedet framstod mer virkelighetstro, enn det besøkende med mer ekspertise 

gjorde. Disse resultatene har paralleller i sammenlikningen mellom besøkende med og uten 

faglig ekspertise i arkitektur. I likhet med arkitekturekspertene, har VR-ekspertene høyere 

kjennskap til representasjonene. Mens arkitekturekspertene har mer kjennskap til 

representasjonene av arkitektur, har VR-ekspertene mer kjennskap til representasjonsformen 

VR generelt. Funnene her kan tyde på at besøkende med høyere ekspertise i 

representasjonsformene er mer kritiske. Videre kan man utifra funnene lure på om 

kapasiteten deres i bruken av den virtuelle virkeligheten blir høyere, og derfor mer kompleks, 

og i høyere grad multisensorisk og kroppslig. Funnene viste også at at besøkende med høyere 

VR-ekspertise i høyere grad oppfattet det arkitektoniske konseptet. Her var differansene 

mellom gruppene forholdsvis store, sammenliknet med andre steder. Studiene til både Hoang 

& Cox (2018) og Kreutzberg (2016) sammenliknet besøkendes utbytte av utstillingene før og 

etter teknisk veiledning. Disse viste at besøkende fikk utbytte av besøket uansett, men at 

orienteringen deres mot museets intensjon med utstillingene var mer avhengig av 

veiledningen. Selv om disse studiene først og fremst undersøkte veiledning i bruk av 

teknologien i den spesifikke konteksten, og fortalte mindre om betydningen av publikums 

generelle kjennskap til teknologien, kan funnene her tyde på at noe tilsvarende også kan være 

knyttet til de besøkendes mer generelle VR-ekspertise.  

 

På mange områder har funnene i denne oppgaven vist like- eller tilnærmet like resultater for 

besøkende til utstillingen, uavhengig av deres faglige eller tekniske ekspertise. De 

gjennomsnittlige resultatene for alle publikumsgrupper er gode, noe som tyder på at 

utstillingen generelt var godt likt. Der det er funnet differanser mellom ekspertisegruppene, 

har disse vært relativt små. Ettersom denne oppgaven bygger på deskriptiv, statistisk metode, 

er det heller ikke grunnlag for å si om visse former for ekspertise direkte har påvirket noen av 

resultatene i undersøkelsen. Å påvise årsakssammenhenger har heller ikke vært fokus for 

denne oppgaven, men heller å utforske datamaterialet etter funn av interessant karakter.  
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7 Avslutning 

 

7.1 Oppsummering 

I denne oppgaven har jeg undersøkt publikums meningsskaping under besøket til 

Nasjonalmuseets virtuelle arkitekturutstilling “Skogen i huset”, som bestod av en 

kombinasjon av fysiske og virtuelle elementer. Utgangspunktet for oppgaven var en 

kvantitativ spørreundersøkelse besvart av utstillingens publikum (N=320). Meningsskapingen 

var basert på publikums utforskning av utstillingen. Denne utforskningen var multisensorisk, 

og for mange også sosial, og dannet grunnlaget for publikums tilstedeværelse i- og opplevelse 

av arkitekturen som sted. Funnene viste at dette stedet hadde ulike kvaliteter for ulike 

besøkende, og i de ulike dimensjonene: den romlige, den personlige og den sosiale. For noen 

besøkende var stedet mer fysisk forankret, mens andre opplevde det mer virtuelt. Særlig var 

det besøkende med ekspertise i arkitektur og/eller VR som opplevde stedet som mer fysisk 

forankret. Videre mente flertallet at stedet framstod «som om» det var virkelig, mens andre 

opplevde det mindre virkelighetstro. Flere besøkende opplevde den taktile utforskningen av 

stedet som mindre virkelig enn helheten. Besøkende med ekspertise i arkitektur og/eller VR 

opplevde stedet som mindre virkeligstro enn andre. Selv om alle besøkte utstillingen i par, 

opplevde endel besøkende det som om de utforsket stedet alene. Her var det stor variasjon 

mellom parene. Flertallet opplevde utforskningen som rik, noe som tydet på et sterkt 

kroppslig og emosjonelt engasjement i møtet med arkitekturen i seg selv. Dette har her blitt 

tolket som en overordnet positiv opplevelse av stedets atmosfære. Gjennom utforskningen 

opplevde også flertallet likheter mellom scenen i naturen og scenen i huset, dvs. konseptet 

arkitekturen bygget på. Mens besøkende med og uten arkitekturekspertise oppfattet dette i 

tilnærmet like stor grad, var det en lavere andel som oppfattet konseptet blant dem med lavere 

VR-ekspertise.  

 

«Skogen i huset» var karakterisert som et utstillingseksperiment, og var laget for å utforske 

bruken av VR-teknologi i formidlingen av digitalt skapt arkitektur. Læringsmålene som var 

formulert for utstillingen var 1) publikums selvstendige utforskning av arkitekturen, og 2) 

oppdagelsen av det arkitektoniske konseptet bak, dvs. likheten mellom scenen i naturen og 

scenen i huset. Funnene i denne oppgaven tyder på at utstillingen i høy grad har nådd disse 

målene, og samtidig skapt flere muligheter for meningsskaping hos publikum. Mye annen 

mening enn den som er funnet her, kan også ha kommet ut av den.  



 

 

64 

 

7.2 Refleksjoner 

Å skrive denne oppgaven har gitt meg en ny type innsikt i hvor mye arbeid som ligger bak 

små framskritt i kunnskap. Temaet “publikums meningsskaping i en virtuell 

arkitekturutstilling” virket i utgangspunktet smalt, da jeg først begynte å jobbe med det. 

Gjennom litteraturstudiene i arbeidet med oppgaven så jeg etter hvert hvor mye man vet, og 

ikke vet, innenfor temaer som var relevant for dette feltet, og om jeg skulle skrevet oppgaven 

på nytt, ville jeg vurdert å fokusere oppgaven enda smalere. Ettersom spørreundersøkelsen 

var laget med utgangspunkt i interessene til flere fagfelt, har det også vært krevende å finne 

en vinkling som kunne knytte alle interessene sammen. Samtidig ble det å samle hele 

spørreundersøkelsen under to forholdsvis brede forskningsspørsmål en interessant øvelse i 

seg selv, som også har gitt andre funn enn det en smalere tilnærming ville gjort.  

 

En kvantitativ spørreundersøkelse er ikke den mest tradisjonelle framgangsmåten for å 

studere meningsskaping. Jeg mener likevel metoden har vist seg å være relevant, særlig i 

situasjoner der forskeren ønsker en oversikt over et større antall respondenter, som her. Jeg 

har likevel hatt stor nytte av at undersøkelsen også inneholdt ett åpent spørsmål, slik at jeg 

hadde noen kvalitative data å komplementere de kvantitative med. Flere steder fant jeg at det 

publikum hadde skrevet i det åpne spørsmålet indikerte noe annet enn det jeg antok utifra hva 

de hadde oppgitt “kvantitativt”. Dette gjorde både kompleksiteten i datamaterialet- og verdien 

av å ha flere typer data til å belyse forskningsspørsmålene med, tydelig. 

 

Utifra resultatene i denne oppgaven er det flere temaer det hadde vært interessant å se 

nærmere på. Her var det ikke mulig å vite hvem av respondentene som besøkte utstillingen 

sammen. Samtidig indikerte funnene forholdsvis store variasjoner i den sosiale dimensjonen. 

Det hadde derfor vært interessant å se nærmere på samspillet mellom publikum som besøker 

virtuelle arkitekturutstillinger sammen, og hvilken virkning dette har på publikums 

meningsskaping. Særlig hadde det vært interessant å sammenlikne utstillinger der sosiale 

interaksjoner medieres gjennom ulike typer teknologi, f.eks. om publikum er innenfor den 

samme virtuelle virkeligheten eller ikke. Det hadde også vært interessant å sammenlikne 

samspillet mellom besøkende med tilsvarende- og ulike former for ekspertise. Videre hadde 

det teoretisk vært interessant å se nærmere på grensene mellom konseptene tilstedeværelse og 

andre begreper som kan relateres til meningsskaping i virtuelle virkeligheter, f.eks. konseptet 

sted. Om tilstedeværelsen tillegges stadig mer meningsinnhold mtp. betydningen av f.eks. 
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sosiale interaksjoner eller identitet i virtuelle virkeligheter, hvor går da grensene mellom 

tilstedeværelsen og andre konsepter? Dette er en interessant diskusjon det ikke har blitt plass 

til i denne oppgaven. Videre hadde det vært interessant å undersøke nærmere hvordan 

virtuelle arkitekturutstillinger kan kombinere muligheten for fri utforskning, som her, og 

annet innhold, som ikke nødvendigvis kan formidles på samme måte. Flere studier vil bidra 

til å i stadig større grad klargjøre betydningen virtuelle virkeligheter har for publikums 

meningsskaping i museer spesielt, men også for kommunikasjon, design og læring generelt.  
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Vedlegg 

 

A. Spørsmålene fra spørreundersøkelsen 

 

# Norsk utgave Engelsk utgave 

#1 Kjønn Gender 

● Kvinne 

● Mann 

● Female 

● Male 

#2 Aldersgruppe Age group 

● Barn 

● Voksen 

● Eldre 

● Child 

● Adult 

● Elderly 

#3 Hvor ofte besøker du Nasjonalmuseet? How often do you come to the National Museum? 

● Første gang 

● Flere ganger i året 

● Årlig 

● Sjelden 

● First time 

● Several times a year 

● Yearly 

● Rarely 

#4 Hva slags bakgrunn har du? What kind of background do you have? 

● Arkitekt/interiørarkitekt 

● Byggebransje 

● Andre yrker 

● Arkitekturstudent 

● Andre studier 

● Skoleelev 

● Architecture/interior architecture 

● Building/construction industry 

● Other profession 

● Architecture student 

● Other studies 

● In school 

#5 Hvor mye vet du om kunstig virkelighet (virtual reality) og 

hvordan det virker? 

How much do you know about virtual reality (VR) and how it 

works? 

● Ingenting 

● Litt 

● Noe 

● Ekspert 

● Nothing 

● A little bit 

● Some 

● Expert 

#6 Har du tidligere brukt VR-teknologi (briller og hodetelefoner) 

utover data-/arkadespill? 

Have you previously used VR technology (glasses and 

headphones) other than video games? 

● Ja 

● Nei 

● Yes 

● No 

#7 Jeg hadde en følelse av å være i scenene som vises. I had a feeling of being in the displayed scenes.  

● 1 (sterkt uenig)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (sterkt enig) 

● 1 (strongly disagree)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (strongly agree) 



 

 

ii 

 

#8 Jeg følte meg koblet til min virtuelle kropp. I felt connected to my virtual body. 

● 1 (sterkt uenig)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (sterkt enig) 

● 1 (strongly disagree)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (strongly agree) 

#9 Opplevelsen av å være i den virtuelle virkeligheten (virtual 

reality) overskygget opplevelsen av å være i museet. 

The experience of being in virtualreality overshadowed the 

experience of being in the museum. 

● 1 (sterkt uenig)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (sterkt enig) 

● 1 (strongly disagree)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (strongly agree) 

#10 Berøring av overflatene med hendene og føttene i VR føltes ekte 

og naturlig. 

Touching the surfaces with hands and feet in VR felt real and 

natural. 

● 1 (sterkt uenig)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (sterkt enig) 

● 1 (strongly disagree)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (strongly agree) 

#11 Teknologien overskygget arkitekturopplevelsen. The technology overshadowed the architectural experience. 

● 1 (sterkt uenig)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (sterkt enig) 

● 1 (strongly disagree)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (strongly agree) 

#12 Jeg utforsket/beveget meg rundt i det fysiske rommet. I explored/moved around the physical space. 

● 1 (sterkt uenig)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (sterkt enig) 

● 1 (strongly disagree)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (strongly agree) 

#13 Lyden var viktig for min opplevelse av ekthet. The sound was important for my experience of authenticity. 

● 1 (sterkt uenig)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (sterkt enig) 

● 1 (strongly disagree)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (strongly agree) 

#14 Da jeg satt, fikk jeg en rolig og rik opplevelse. When I was sitting, I had a calm and rich experience. 

● 1 (sterkt uenig)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (sterkt enig) 

● 1 (strongly disagree)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (strongly agree) 

#15 Å ha en partner eller guide var viktig for min erfaring. Having a partner or guide was important for my experience. 

● 1 (sterkt uenig)  

● 2 

● 3 

● 1 (strongly disagree)  

● 2 

● 3 



 

 

iii 

 

● 4 

● 5 (sterkt enig) 

● 4 

● 5 (strongly agree) 

#16 Opplevelsen av å være i et rom i en bygning føltes virkelig og 

naturlig. 

The experience of being in a room in a building felt real.  

● 1 (sterkt uenig)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (sterkt enig) 

● 1 (strongly disagree)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (strongly agree) 

#17 Bevegelsen I det fysiske rommet ga en rik, kroppslig opplevelse. Moving in the physical room gave a rich bodily experience. 

● 1 (sterkt uenig)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (sterkt enig) 

● 1 (strongly disagree)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (strongly agree) 

#18 Kombinasjonen av fysiske og virtuelle elementer var viktig for 

min opplevelse av arkitekturen. 

The combination of physical and virtual elements was 

important for my experience of architecture. 

● 1 (sterkt uenig)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (sterkt enig) 

● 1 (strongly disagree)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (strongly agree) 

#19 Jeg ville gjerne at opplevelsen hadde vart lengre. I would like if the experience had been longer. 

● 1 (sterkt uenig)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (sterkt enig) 

● 1 (strongly disagree)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (strongly agree) 

 

#20 

Jeg opplevde at det var likheter mellom scenen i naturen og 

scenen i huset. 

I found that there were similarities between the scene in 

nature and the scene in the house. 

● 1 (sterkt uenig)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (sterkt enig) 

● 1 (strongly disagree)  

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 (strongly agree) 

#21 Mens jeg var partner/guide gjaldt følgende (velg alle som 

gjelder): 

While I was a partner/guide, the following were true (check 

all that apply):  

❏ Jeg følte at vi opplevde arkitekturen sammen 

❏ Jeg ønsket at jeg hadde vært den som hadde på seg 

hodesett 

❏ Jeg så på skjermen for å se hva som skjedde i VR 

❏ Jeg prøvde å gi instruksjoner til den som hadde på seg 

hodesett 

❏ I felt we experienced the architecture together 

❏ I wished I had been the one wearing the headset 

❏ I watched the screen to see what was happening in 

VR 

❏ I tried to give instructions to the one wearing the 

headset 

#22 Mens jeg gikk med VR-hodesett gjorde min partner/guide 

følgende (velg alle som gjelder): 

While I wore the VR headset, my partner/guide did the 

following (check all that apply): 

❏ Guidet meg fysisk gjennom rommet 

❏ Snakket med meg om min erfaring 

❏ Gjorde opplevelsen morsommere 

❏ Guided me physically through the space 

❏ Talked to me about my experience 

❏ Made the experience more enjoyable 



 

 

iv 

 

❏ Jeg tenkte ikke over min partner/guide ❏ I did not think about my partner/guide. 

#23 Vil du anbefale denne installasjonen til en venn? Would you recommend this installation to a friend? 

● Ja 

● Nei 

● Yes 

● No 

#24 Har du noen forslag til hvordan VR kan brukes i arkitekturmuseer 

i fremtiden? 

Do you have any suggestions for how VR can be used in 

architecture museums in the future? 

[Åpent spørsmål] [Åpent spørsmål] 
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B. Godkjenning fra NSD 
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