
		

                           Situert Simulering og aura 
 

Utvikling av en lokalhistorisk kulturminne-

applikasjon 

 
Sarah Qamar Yasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteroppgave i Medievitenskap 

Institutt for medier og kommunikasjon 

 
 

UNIVERSITETET I OSLO 
 

Juni 2017  

 



	
	

II	

  



		

 

 

 

Situert Simulering og aura 
 

Utvikling av en lokalhistorisk kulturminne-

applikasjon 
 

  



	
	

IV	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Sarah Qamar Yasin  

 

2017 

 

Situert Simulering og Aura- utviklingen av et lokalhistorisk kulturminne applikasjon 

 

Sarah Qamar Yasin 

 

http://www.duo.uio.no 

 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

 

  



		

Sammendrag 
De siste årene har agumented reality applikasjoner blitt mer utbredt. Oppgaven utforsker om 

en prototypesjanger innen Indirekte agumented reality kalt Situerte Simulering kan brukes til 

å løfte lokalhistoriske minner frem, og om Sitsim-plattformen kan belyses ved hjelp av aura – 

begrepet til Walter Benjamin. Oppgaven har en praktisk-teoretisk tilnærming. En prototype 

laget til området rundt Tangenelven i Ytre Enebakk har blitt brukt for å studere hvordan 

brukerne opplever lokalhistoriske kulturminner og deres aura.  Prototypen ble testet av 11 

deltagere, og deres refleksjoner og tilbakemeldinger ble samlet inn ved hjelp av et 

spørreskjema. Jeg finner at brukerens oppleves av aura er knyttet til i hvilken grad 

applikasjon samsvarer med virkeligheten, og hvor godt de ulike elementene i applikasjonen 

bidrar til en forsterket opplevelse av aura.   

 

 

Abstract  
Situated Simulations is a prototype genre with indirect augmented reality. In this thesis, a 

prototype is developed to gain a deeper meaning of how the Sitsim-platform can be used to  

highlight local heritage. The prototype is further discussed and emphasized with the 

theoretical perspective of Walter Benjamin’s Aura. The purpose of the thesis is to investigate 

aura and meaning of local heritage with the means of a prototype application of Tangenelven 

in Ytre Enebakk. The findings reveal that the sense of aura depends on the alignment of the 

virtual content with the real world. The application was tested with 11 participants, and their 

feedback was collected through the means of a survey.  
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«Dette har jeg aldri gjort før, så dette klarer jeg helt sikkert» -Pippi Langstrømpe.  

 

Jeg startet denne masteroppgaven uten å helt vite hva jeg gikk til, eller hva jeg kommer til å 

ende opp med. Med det samme pågangsmotet som Pippi Langstrømpe besitter og med en god 
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1 Innledning  
 

Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke Situert Simulering- plattform i lys av 

Walter Benjamins aura-begrep.  Gjennom et praktisk-teoretisk masteroppgave har jeg 

utformet iPad-applikasjonen Tangenelven Sitsim, og gjennomført brukertester knyttet til den.  

 

1.1 Bakgrunn og motivasjon 
  

De siste årene har det skjedd store forandringer i vår mediehverdag. Digitalisering har vært 

gjeldende i flere tiår, samtidig som utviklingen av AR-teknologi har blitt mer og mer 

avansert.  Da Walter Benjamin skrev essayet «Kunsten i reproduksjonens tidsalder» i 1936, 

hadde lydfilmen eksistert i drøye ti år, mens fargefotografiet hadde blitt lansert i året før.  I 

essayet retter Benjamin kritikken mot film og fotografi, og hevder at ved hjelp av disse 

mediene kan kunstverk bli reprodusert i det uendelige. Dette, mener han, frarøver kunstverket 

sitt unike særpreg.   

Hva skjer med kunstverket når det går fra å bli reprodusert ved hjelp av film og fotografi til å 

bli en digital reproduksjon? Og ikke bare digital, men til å bli virtuell og i augmented reality-

applikasjoner?  Dette var noen av spørsmålene jeg var interessert i å finne ut av da jeg startet 

med dette prosjektet.  

 

Våren 2014 var jeg med å utvikle en fungerende prototype applikasjon som viste hvordan 

området rundt den antikke veien Via Appia i Roma kan ha sett ut i tre ulike perioder: 320 

AD, 71 BC og 49 BC  (Liestøl 2014). Denne prototypen ble gjort som mitt avsluttende 

prosjekt for bachelorgraden i medievitenskap, og gav meg en innføring og et innblikk i en 

forskningsmetode som innebærer en mer praktisk tilnærming og eksperimentering, noe som 

er ganske uvanlige i medievitenskap. Det var et ønske om å utforske og gå mer i dybden av 

denne type teknologi og sjanger som gjorde at jeg valgte å lage en lignende prototype i dette 

masterprosjektet. 

 

Jeg har laget en app for iOS enheter: Tangenelven Sitsim. Denne applikasjonen benytter seg 

av eksisterende programvare og hardware som finnes i enhetene i tillegg til tredjeparts 

leverandører, slik som Unity. Disse er brukt for å gjenskape et kulturlandskap som ikke 

lenger eksisterer, eller som har blitt glemt blant kratt og skog. Applikasjonen utforsker og 
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bygger videre på prosjektet Situerte Simuleringer (Sitsim) utviklet av SitSim lab (Liestøl 

2009). Dette er et pågående forskningsprosjekt der kart og navigasjonsteknologier i 

smarttelefonene, slik som GPS, akselerator, gyroskop og kompas, kombineres med 3d-

modeller for å skape en form for realitet som viser hvordan ulike steder og lokasjoner kan se 

ut. Enten det er fremtidige miljøendringer eller et kulturlandskap som har blitt endret eller 

blitt borte over tid.  I en Situert simulering blir den virtuelle virkeligheten kombinert med et 

fysisk sted. Deretter blir den virtuelle virkeligheten benyttet til å navigere på det fysiske 

stedet.   

 

1.2 Forskningsspørsmål 
 

Gjennom et praktisk masterprosjekt har jeg forsøk å besvare følgende spørsmål:  

 

Hvordan kan Walter Benjamins Aura-begrep brukes for å belyse Situerte simuleringer? 

 

 

Problemstillingen har jeg valgt å konkretisere ved hjelp av to underproblemstillinger:   

 

På hvilke måter kan lokalhistoriske kulturminner løftes frem ved hjelp av situerte 

simuleringer? 

 

I hvilken grad er bevisstgjøringen rundt aura viktig for videre utvikling av situerte 

simuleringer? 

 

Med utgangspunkt i de ulike teoretiske perspektivene som eksisterer har jeg valgt å bruke 

aura som et overordnet begrep som omfavner flere ulike perspektiver. Benjamins definisjon 

av begrepet er noe vagt. Dette er likevel en fordel fordi det gir mulighet til å forme begrepet 

etter mitt eget formål. I denne oppgaven er det også viktig å tenke på den utvidende 

betydningen som har blitt lagt på av AR-forskere (Bolter, MacIntyre et al. 2006).    

 

«Aura» er definert som en unik stemning som omgir kunstverket.  I sitt essay diskuterer 

Walter Benjamin kulturteoretikeren Walter Benjamin et essay der han diskuterer 

teknologiske endringer og hvordan disse endringene endrer kunstverket. Når et kunstverk blir 
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reprodusert, forsvinner også auraen. «Det som her faller bort, kan sammenfattes i begrepet 

Aura, og man kan si; det som forsvinner i den tekniske reproduserbarhets tidsalder, er 

kunstverkets aura» (Benjamin 2008, 218). Aura er knyttet opp mot kulturminner og 

stedshistorie. Når kulturminner blir glemt, eller et historisk sted gjennomgår forandringer, 

oppstår det et tap og et forfall av aura. Den relevansen og tilknytningen kulturminner og 

kulturhistoriske steder har til oss og hverandre forsvinner, og dermed oppstår et tap av vår 

felles arv.  

 

Problemstillingen min utvider og bygger videre på mitt tidligere arbeid og bacheloroppgave, 

hvor jeg undersøkte koblingen mellom aura, kulturarv og AR. Fordi min forrige oppgave var 

en akademisk paper, måtte problemstillingen i stor grad innsnevres. Det var flere vesentlige 

teorier det ikke var plass til å trekke inn i diskusjonen. I denne avhandlingen undersøker jeg 

aura nærmere ved hjelp av teoretiske perspektiver innen kulturarv og kulturgeografi, nærmere 

bestemt teorier om handler om et steds betydning. Hittil har situerte simuleringer tatt 

utgangspunkt i hendelser og kulturminner med stor nasjonal og internasjonal betydning, slik 

som Akropolis i Athen, Omaha Beach i Frankrike, Borrehaugene i Vestfold, og prosjektet 

som jeg selv var en del av, Via Appia i Roma.    

 

I denne avhandling retter jeg fokuset mot et gammelt industrilandskap i Ytre Enebakk, og 

prøver å gjenskape lokalhistorien fra et liten bygd i Norge. Det gjør jeg ved å lage en situert 

simulering av et området kjent som Tangen elven. Ved hjelp av Benjamins aura-begrep vil 

jeg undersøke augmented reality og situerte simuleringer, og se nærmere på hvordan en 

bevisstgjøring og refleksjon rundt begrepet kan benyttes for å lage bedre situerte 

simuleringer.  Prosjektet er strukturert som et eksplorativt prosjekt, der målet er å bli kjent 

med problemfeltet og undersøkelsesobjektet. (Østbye, Helland et al. 2007) 

 

Denne  applikasjonen tilfører ikke ny funksjonalitet eller nye elementer slik det har blitt gjort  

i tidligere masteroppgave (Orkelbog 2012) og tidligere varianter av situerte Simuleringer. Jeg 

er mer opptatt av hvordan det rekonstruerte 3d- miljøet bidrar til en opplevelse av aura ved 

Tangen elven og dens historiske omgivelser. Applikasjonen inneholder 3d- modeller, lydspor 

og bilder som viser hvordan området rundt elven med restene av kulturlandskapet kan ha sett 

ut i mellomkrigstiden.  
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1.3 Situerte Simuleringer 
 

I smarttelefonene finnes det sensorer som registrerer lyd, bilde, berøring og lys. I tillegg 

finnes det sensorer som registrerer posisjon, orientering, kompass, gyroskop og 

akselerometer. Alle disse sensorene mater informasjon til smarttelefonen, som til enhver tid 

vet nøyaktig hvor telefonen befinner seg.  Smarttelefonen har «sanser» som på et visst nivå er 

sammenlignbare med vårt eget sanseapparat, og dette maskinelle sanseapparatet har åpnet 

opp for en rekke nye og avanserte applikasjoner og innholdsopplevelser. 

 

Situert Simulering ble utviklet av INVENTIO- prosjektet,(Liestøl 2009). Dette er en 

plattform som tar i bruk alle de sensoriske elementene til smarttelefonen, og benytter disse i 

kombinasjon med en virtuell virkelighet. Sammen skaper dette en digital multimodal 3d-

fremstilling av et landskap/miljø/kulturlandskap. Brukeren kan da utforske det virtuelle 

miljøet ved å bevege seg rundt i det fysiske miljøet, ved hjelp av ulike interaktive elementer i 

simuleringen.  Bevegelse innad i simuleringen blir kontrollert av brukeren, og ved hjelp av 

GPS, gyroskop og akselerometer som finnes i smarttelefonene. Når brukeren forflytter rundt 

på det fysiske stedet, snur og tilter på telefonen, følger simuleringen etter.  Den virtuelle 

virkeligheten blir sammenkoblet med den fysiske virkeligheten ved hjelp av de ulike 

sensorene som er en del av smarttelefonen. Smarttelefonens funksjon blir dermed utvidet; den 

fungerer som en projektor/kamera som viser brukeren et dynamisk-virtuelt landskap som.  

Fig 1 og 2: Det virtuelle landskapet parallelt med brukeren bevegelser  
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tilpasser seg og forandrer seg parallelt med brukeren bevegelser 

 

Det virtuelle landskapet kan avsløre og vise frem versjoner av den fysiske virkeligheten som 

har blitt borte over tid, slik som historiske landskap, kulturminner og ruiner (Liestøl 

2013,66). Situert Simulering har blant annet blitt brukt for å se inn i Gokstadhaugen, hvordan 

Akropolis i Athen har sett ut, og Phlasarene-ruinene på Kreta. Situert Simulering kan også 

brukes til å synliggjøre det usynlige i et urbant bylandskap. Et eksempel på det er 

Vestbanetomten der er nytt nasjonalmuseum blir bygget. Ved ta i bruk arkitekttegninger er 

det mulig å vise hvordan det nye museet vil se ut (Liestol and Morrison 2013).  

 

1.3.1 Situert simulering og Utvidet virkelighet (AR) 

 

Situerte Simulering har mye til felles med Utvidet virkelighet (Augmented reality), Mixed 

reality, og virtuelle virkeligheter (VR). Sitsim er definert som en form for Augmented reality, 

eller mer presist som en indirect augmented reality. I denne delen gir jeg en beskrivelse av  

hva augmented reality og  Indirect agumented reality er.  

 

Da Pokemon GO ble til en kjempesuksess sommeren 2016, ble også begrepet Augmented 

Reality kjent for allmenheten. (Anderton, 2016)  Likevel har forskningen innen AR pågått i 

lang tid. Allerede i 1994 skrev Milgram og Kishino en artikkel som systematiserte begrepet i 

relasjon til Virtuelle virkeligheter. Milgram og Kishino definerte Mixed reality som en 

sammenslåing av den virkelige og den virtuelle virkeligheten, og definerte AR som «any case 

in which an otherwise real enviroment is agumented by means of virtual (computer grafic)» 

(Milgram and Kishino 1994,2). Ronald Azuma definerer AR som en variasjon av virtuell 

reality. Til forskjell fra AR er VR lukket: brukeren ser kun det virtuelle miljøet. I AR er det 

derimot også mulig å se det fysiske miljøet. Virtuelle objekter blir lagt over det fysiske, og er 

med på å forsterke den fysiske virkeligheten istedenfor å erstatte den, slik det gjøres i VR. 

AR er ikke begrenset til skjermer som fester på hodet, slik som Oculus rift og Google 

Cardboard. Det er med å skape begrensinger for AR sine bruksområder (Azuma 1997,355-

356). Azuma nevner tre kriterier som definer AR: det kombinerer ekte og virtuelle objekter i 

en fysisk setting, er interaktiv og skjer i realtime, og den registrerer/justerer ekte og virtuelle 
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objekter i forhold til hverandre.1 På denne måten er ikke AR begrenset og låst til en form for 

teknologi. Innholdet kan være virtuell, virkelig eller en kombinasjon av disse . (Azuma, 

Baillot et al. 2001,34) 
 

Milgram og Kishino har laget et diagram som viser hvordan de ulike formene for VR og AR 

står i forhold til hverandre, der det helt virkelige er på den ene siden og Virtuelle 

virkeligheter på den motsatte. Mellom disse ytterpunktene finnes AR og andre former for 

Mixed reality   (Milgram and Kishino 1994). Spørsmålet er hvor situerte simuleringer 

plasserer seg på denne skalaen? Tidligere har det blitt rettet kritikk mot Situert simulering, og 

om sitsim kan defineres som AR eller om mobilt VR er en mer passende beskrivelse. Wither, 

Tsai og Azuma  beskriver sitsim som en form for indirekte augmented reality i artikkelen 

«Indirect Agumented Reality» (2011).  «Liestoel  et al. have developed a technique they call 

Situated Simulations which are quite similar to Indirect AR» (Wither, Tsai et al. 2011,812) 

 
Fig 3: Milgrams diagram over forholdet mellom VR og AR  

 

Liestøl har undersøkt sitsim med utgangspunkt i Azumas definisjon av og kriterier for AR 

(Liestøl 2011). I en sitsim blir virtuelle objekter kombinert med ekte objekter i en fysisk 

setting, og oppfyller dermed Azumas første kriterium. Det andre kriteriet hevder at AR er 

interaktiv og i real time. En sitsim reagerer på brukerens bevegelser og registrer disse 

øyeblikkelig. Det gjør at sitsim hele tiden forandrer seg fordi brukeren er i bevegelse.  I 

tillegg er sitsim interaktiv: brukerne er delaktige i simuleringen ved at de trykker på lenker, 

zoomer inn på objekter osv. Det siste kriteriet til Azuma handler om hvorvidt AR registrerer 

og justerer fysiske og virtuelle objekter i forhold til hverandre. Liestøl argumenterer for at 

registrering og justering er viktigere i MR (Liestøl 2011,313) I en sitsim, blir ikke det 

virtuelle blandet med det fysiske på en skjerm,  noe som gjør det vanskelig å plassere sitsim 

																																																								
1 Disse kriteriene er en oppdatert versjon som Azuma først beskrev i artikkelen «A survey of 
agumented reality» (1997).   
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på diagrammet til Milgram. Et av diagrammets svakheter er at den kun forholder seg til 

overlapping av det virtuelle og det virkelige på skjermer; den tar ikke høyde for dagens 

moderne smarttelefoner som nå har muligheten til å orientere seg i virkeligheten ved hjelp av 

sensorer som registrerer orientering og lokasjon (Liestøl 2011). Liestøl har oppdatert 

Milgram sitt diagram ved gjøre den to-dimensjonal. Det gjør det mulig å skille mellom MR 

og AR i større grad, samtidig som det åpner opp for situerte simuleringer.   

 

 

 

 

 

 

Fig 4: Liestøls reviderte versjon av Milgrams diagram 

 

 

I forhold til andre simuleringer er min situerte simulering relativt enkel både i form og 

innhold, samtidig som den likevel bygger på mange av de ulike elementene som har blitt 

introdusert til de forskjellige simuleringene; min prototype bruker flere funksjonaliteter som 

kommer fra Sitsim-plattformen. En nærmere forklaring av de ulike funksjonaliteten vil bli 

presentert i kapittel 2, hvor jeg beskriver prototypen.  
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1.4 Historien om Ytre Enebakk 
 

Ytre Enebakk er et tettsted i Enebakk Kommune i Akershus, ca. 15 km øst for Ski kommune. 

Tidligere har denne lille bygda vært en bygd der sagbruk og skogbruk var hovedvirksomhet. 

Mye av sporene etter sagbruk er fortsatt synlige langs Tangen elven, som renner mellom 

vassdragene Mjær og Våg. Virksomheten langs elven var tilknyttet gårdsdriften til Vestby 

gård.  

 

Vassdraget mellom Våg og Mjær har vært en viktig del av Vestby godsets trelastproduksjon. 

Ved slutten av 1700-tallet, da trelastproduksjonen ved elven var på sitt største, fantes det hele 

fem sagbruk langs vassdraget. Mye av produksjonen langs elven ble lagt ned i årene etter 

andre verdenskrig, og i dag blir gården benyttet som golfbane.2 Dette vassdraget er et typisk 

eksempel på hvordan skogbruksnæringen har vært en stor og viktig del av bygde-Norge. 

Skogbruksindustrien har lange tradisjoner i landet, og har lenge vært en viktig del av vår 

grunnleggende industri; skogen har gitt mat, brensel og råstoff til husbygging og våpen. På 

slutten av 1500-tallet kom de første vannsagene, og med dette en voksende sagbruksindustri 

som spredde seg fra kysten til innlandet. Skog- og sagbruksindustrien fortsatte å være en 

viktig primærnæring også på 1900-tallet, da Norge var i ferd med å bli et industriland. (Store 

Norske Leksikon, s.v. ”Norsk industrihistorie”, lest 20.mai 2017)  

 

Min situerte simulering er satt til mellomkrigstiden, og tar utgangspunktet i året 1935. Valget 

ble gjort etter å sett over historiske kilder. Siden mange av de historiske bygningene kan ha 

eksistert på 1930-tallet, kom jeg frem til at dette tiåret ville være et godt utgangspunkt for en 

simulering. I tillegg er dette perioden da sagbruksindustrien var på sitt høyeste. Dermed vil 

det være mulig å få til en simulering med rikt innhold av informasjon. Ved hjelp av historiske 

kilder og materiale har jeg klart å samle nok informasjon om Tangen elven og Ytre Enebakk 

til at området kunne bli konstruert, og dermed gi et innblikk i bygdelivet slik det var.  

 

																																																								
2 Godset har gjennom tiden hatt ulike eiere. Siden 1960-tallet har gården vært i eie hos 
familien Hobøl. 
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Tangenelven Sitsim er mitt forsøk på å lage en Situert Simulering med en lokalhistorisk 

forankring. Høsten 2014 fikk jeg et tilbud fra Enebakk kommune om å undersøke muligheten 

for å lage en situert simulering for Tangenelven. Kommunen ønsket at beboerne i området 

skulle kunne få et innblikk i hvordan kulturlandskapet langs elven kan ha sett ut, og lurte på 

om denne formen for interaktiv løsning kunne bidra til økt interesse for lokalhistorie og 

bygda.  

 

 

1.4.1 Tangen elven som en Situert Simulering 
 

Simuleringer som har blitt laget og testet hittil har for det meste vært av «betydningsfulle» 

steder og kulturhistoriske landskap, med stor relevans for flere mennesker og turister. 

Tangenelven i Ytre Enebakk har ikke det store historiske suset over seg på samme måte som 

Gokstadhaugen eller Akropolis. Likevel er det en liten del av bygde-Norge, med stor 

lokalhistorisk verdi for bygda. Kulturlandskapet som fantes langs elven finnes flere steder 

rundt omkring i landet, med hver sin variasjon og særpreg. Motivasjonen for å lage en Sitsim 

for Tangenelven kom fra et ønske om å undersøke hvordan en slik simulering kan bidra til å 

skape økt interesse for området i bygda; å undersøke hvordan en Situert Simulering kan testes 

i en lokalhistorisk og i et mindre spektakulært perspektiv. Et annet argument for hvorfor det 

ville være aktuelt å lage en Sitsim for området, er de siste årenes økte fokus på bevaringen av 

lokalhistorie og kulturminner rundt omkring i Norge. Flere tiltak har blitt satt i gang for å 

bidra til å sikre både nasjonal og lokal kulturarv.  

 

Hos Riksantikvaren foregår det et prosjekt om kulturminner i kommunen. ” Kulturminne i 

kommunen (KIK)” ( 2017) Målet med prosjektet er at kommunene skal få mer kunnskap slik 

at de skal kunne identifisere kulturminner i egne områder, noe som igjen kan bidra til å 

bevare kulturminnene. Formålet med KIK er å få på plass en kulturminneplan og forhindre 

tap av verneverdige kulturminner. Dette prosjektet bygger på stortingsmelding 35  St. meld. 

35 (2012-2013) Framtid med fotfeste, og er en del av et overordnet prosjekt hos 

Riksantikvaren: Kunnskapsløftet for kulturminneforvaltningen. ( Klima og 

miljødepartementet 2013). Den andre delen av prosjektet er databasen Askeladden; den 

offisielle databasen til fredende kulturminner og kulturmiljøer i Norge. ”Askeladden” ( 2017)  
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Bevaringen av kulturhistoriske minner og arbeider med å spre kunnskap om disse har ført til 

at flere kulturstier har blitt anlagt i Norge. Disse kulturstiene ligger på kryss og tvers og 

varierer fra kommune til kommune. Felles for disse kulturstiene er et ønske om å bevare 

lokale kulturminner, og infotavler om bygninger og monumenter plassert langs stiene for å 

fortelle om de lokale kulturminnene. 

 

 

I Norge finnes det rundt 600 historielag. Disse lagene jobber hovedsakelig med vern og 

bevaring av lokalhistorie, som kan være alt fra samling og digitalisering av bygdebøker, til 

lokalhistoriske vandringer. ” Historielag” ( 2016)  De ulike historielagene spiller en sentral 

rolle i bevaringen av fortiden for fremtiden, og ikke minst for den kommende generasjonen. I 

arbeidet med denne oppgaven tok jeg derfor tidlig kontakt med Enebakk historielag. Mye av 

lokalhistorien, som er lagt inn i simuleringen, baserer seg på arbeidet som Enebakk 

historielag har gjort. Min applikasjon av Tangenelven vil muligens være et nyttig verktøy 

som kan brukes av kommunen til formidling av historien langs elven og bygningene rundt.  

 

Min historiske vandring langs Tangen elven er ikke den første. Tidligere har det blitt 

organisert vandringer i Ytre Enebakk som tar for seg et større område, og som har vært mer 

omfattende enn hva min applikasjon dekker.  Det har også blitt opprettet en Grønt-plan for 

opprustningen av Tangenelven, hvor mange av de ulike kulturminnene er inkludert i planen. 

”Mange idéer om opprustning av Tangenelva” ( 2016) Nasjonale monumenter og 

kulturminner slik som Osebergskipet og Eidsvoll bygningen inngår i 

kulturminneforvaltningen et nasjonalt nivå, mens mer geografisk sentrerte og lokale 

kulturminner forsterker og bevarer vårt forhold til det stedet vi bor og føler en tilhørighet til. I 

stortingsmelding nr. 16 ( 2004-2005) ( Miljødepartementet 2005) blir  det satt opp mål, 

handlingsplaner og visjoner for kulturminnepolitikken frem til 2020. Hensikten er å skape en 

poltikk som tilrettelegger bevaring og opplevelser for fremtidige generasjoner.  Blant målene 

er å fremme en kulturpolitikk som bruker kulturminner som ressurs for verdiskapning i 

levende lokalsamfunn ( Klima og miljødepartementet 2013). 
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1.4.2 Digitalisering av kulturminner og kulturstier 
 

Slik de forbigående avsnittene viser, har lokalt engasjement og nasjonale ordninger bidratt til 

å skape en økt interesse for lokale og regionale kulturminner. Disse tiltakene speiler 

Stortingsmeldingen og dens mål om å være verdiskapende i lokalsamfunn. Fellesnevneren for 

disse ulike kulturstiene er at de fokuserer på bevaring og formidling ved hjelp av infotavler 

og guidende turer. De baserer seg dermed på en klassisk formidlingsform som for det meste 

foregår ved hjelp av tekst og bilder. Ingen av de eksemplene jeg viser til bruker digitale eller 

mobiler medier til å formidle kulturhistorie.   

 

Kultur- og naturreise var et tverretatlig innovasjonsprosjekt som ble gjennomført i perioden 

2012- 2015 (”Kultur og naturreise- et tverretatlig innovasjonsprojekt” 2016)  Dette var et 

samarbeid mellom Kartverket, Kulturrådet, Riksantikvaren og Riksarkivet. I tillegg var flere 

ulike kommuner, fylker og museer med på samarbeidet. Hensikten var å øke tilgangen til 

offentlig informasjon og kunnskap om kultur og natur. Ved hjelp av en smarttelefon kunne 

man få tilgang til aktuelle fakta og fortellinger som var begrenset til et bestemt geografisk 

område. I de ulike etatene og departementene eksistere flere ulike former for fagdatabaser 

som er lukket for andre. Når innholdet og datene i disse åpnes opp og blir tilgjengelig for 

andre, vil det være mulig for utviklere å skape nye tjenester og former for formidling som 

brukeren kan få nytte av. Disse nye tjenestene vil igjen skape engasjement for kulturminner 

og naturverdier. Med utgangspunkt i dette prosjektet har det blir utviklet flere ulike former 

for applikasjoner som tar i bruk informasjon fra de forskjellige etatene.  

 

 

Kulturpunkt er en formidlingsplattform som gjør det mulig å legge til informasjon som 

publikum kan bruke på egne mobiler og nettbrett, samt på iPad montert i utstillinger. Med 

dette systemet finnes det en nettside tilpasset mobile enheter. Nettsidene/lenkene kan deles ut 

på forskjellige måter, slik som QR koder, ibeacon eller plakater. Mer dyptgående informasjon 

kan vises ved hjelp av kulturpunkt kiosk, som vises på fastmonterte iPader i utstillingen, og 

som har store muligheter til å være fleksible når det gjelder innhold og visningstyper. Ved å 

implementere kart og turer, er det mulig å formidle informasjon som er relevant til et fysisk 
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sted, og ved å følge «guiden» er det mulig å lese informasjon tilknyttet de ulike punktene 

langs ruten. (“ Kulturpunkt”, 2016) 

 

Akerselva digitalt en vandringsguide som beskriver industrihistorien langs Akerselven i 

Oslo. Applikasjonen er en lydguide, og benytter seg av kart og GPS til å spille av ulike 

lydspor nyttet til de ulike stedene langs elven. Når man er 100 meter unna et bestemt punkt, 

blir et lydspor spilt av automatisk. Innholdet i applikasjonen er hentet fra nettsidene til 

Industri muséet, men ligger også direkte i applikasjonen.  (Smørdal, Stuedahl et al. 2014) 

 

 

1.5 Oppgavens oppbygning 
 

Denne oppgaven handler tre ting: utvikling og testing av Tangenelven Sitsim, aura-begrepet i 

relasjon til digitalisert kulturarv, og brukerens opplevelse av Tangenelven Sitsim. I dette 

første kapittelet har jeg presentert mål og problemstilling for prosjektet, samt kommet med 

kontekstuell informasjon som plasser oppgaven i sammenheng med norsk kulturpolitikk. Jeg 

har også presentert eksempler på både digitale og ikke-digitale kulturstier i Norge.  

Aura-begrepet til Benjamin vil gå som en rød tråd gjennom hele oppgaven, sammen med 

erfaringer gjort under produksjonen av applikasjonen. I kapittel 2 beskrives utviklingen og 

designprosessen. Kapittel 3 gir en oversikt over teoretiske perspektiver. I kapittel 4 presentere 

metodene som har blitt brukt, sammen med resultater og funn. I oppgavens siste kapittel 

drøftes funnene fra undersøkelsen i lys mine egne erfaringer fra utviklingen og i lys av 

teoretiske perspektiver.  
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2 Design av Tangenelven Sitsim 
 

Dette kapitelet vil gi en beskrivelse av hvordan applikasjonen ble utviklet. Den første delen 

vil ta for seg utviklingen og designprosessen. Det innebærer en redegjøring av Research, 

ulike valg knyttet til utviklingen, samt ulike utfordringer som dukket opp underveis i 

utviklingen. Den andre delen vil gi en detaljert beskrivelse av de ulike elementene i 

applikasjonen (lyder, lydkommentar, lenker og animasjon/3d-modeller). Tangenelven Sitsim 

en prototype der det aller meste av funksjonalitet er på plass, men med rom for forbedring og 

videreutvikling.  

 

2.1 Å bygge en prototype 
 

Jeg hadde i utgangspunktet ingen planer om å lage en prototype som en del av min oppgave. 

Dette ble til på grunn av flere tilfeldigheter, min tidligere erfaring med å lage en Sitsim, samt 

en solid dose med oppmuntring og oppfordring fra min veileder og medstudenter.    

Tangen elven er en av mange vassdrag og kulturlandskap i Norge som er av betydning for 

innbyggerne i bygda. De siste årene har ildsjeler rundt omkring i Norge tatt aktive tak for å 

konservere og bevare lokalhistorien i sin bygd og samfunn. Denne dugnadsånden for å bevare 

en del av den norske kulturarven kombinert med de mulighetene som ligger i utvidede 

virkeligheter og situerte simuleringer, kan bidra til en større bevisstgjøring av den lokale 

kulturarven, og bevare denne for kommende generasjoner. Tangen elven Sitsim er mitt 

bidrag, og et forsøk på å gjøre lokal kulturhistorie om til en minnerik opplevelse for 

innbyggerne i bygda. Underveis i utviklingen av applikasjonen har jeg opparbeidet en solid 

dose med erfaringer som på ulikt vis har bidratt å skape prototypen slik den ser ut slik.  

 

Våren 2014 var jeg med på lage en Situert Simulering som en del av min avsluttende 

prosjektoppgave i medievitenskap (Liestøl 2014, Liestøl 2014). Her var jeg del av en gruppe 

på 9 studenter som sammen laget en situert simulering av Via Appia, en antikk vei Roma. 

Etter å ha vært med på utvikling og testing av Via Appia, ble jeg mer interessert i å utforske 

mediedesign og brukertesting. Gleden (og til en viss grad frykten) var derfor stor da jeg fikk 

tilbudet om å lage en situert simulering av Tangenelven.  
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 Prototypen tar brukeren tilbake til en varm sommerdag i 1935, hvor brukeren opplever 

hvordan landskapet kan ha sett ut. Denne rekonstruksjonen har blitt til ved hjelp av min egen 

research og tolking av historiske kilder som eksisterer. Arbeidet med Tangen elven 

applikasjonen startet i oktober 2014, kort tid etter jeg hadde begynt å utarbeide en 

prosjektbeskrivelse for masteroppgaven.  

  

 

2.2 Designprosessen 
 

Tangenelven kultur ble til gjennom flere ulike trinn. Jeg vil nå gi en oppsummering av 

designprosessen og de ulike valgene som ble tatt underveis. Kort oppsummert kan 

utviklingen av Tangen elven Sitsim deles inn i 7 trinn eller iterasjoner. Innen HCI (Human 

Computer Interaction) er iterativt design en fremgangsmåte som går ut på å bygge en 

prototype, teste den, rette opp problemene, og lag en ny versjon. Denne syklusen gjentar så 

lenge det er nødvendig.(Sharp, Rogers et al. 2011, 326-327). 

 

1. Idéfasen - Hvor ligger Tangenelven og hva slags kulturminner finnes der? I denne delen 

jobbet jeg med å utvikle tanker og ideer om hvordan applikasjonen for Tangenelven 

kunne se ut. Jeg utarbeidet en arbeidsplan, og gjorde meg noen tanker om hva 

applikasjonen kunne inneholde. Jeg hadde også møter med ansatte fra kommunen for å få 

bedre kjennskap til området og hvordan det ser ut i dag. I tillegg var jeg flere ganger ute 

ved elven for å sjekke hvordan GPS-dekningen var langs elven. Dekningen var ganske 

god, og selve stien var på det tidspunktet bred nok til at det ikke oppsto noen problemer.  

2. Samling av historiske kilder og dokumentasjon.  For å vite mer om elven og bygdas 

historie var det viktig å samle inn historisk informasjon og fotografier som kunne være til 

hjelp under rekonstruksjonen av de forskjellige kulturminnene. Via kommunen kom jeg 

kontakt med Enebakk historielag. Historielaget hadde samlet mye informasjon om elven, 

som var nyttig for prosjektet.  

3. Første test. Før jeg kunne gå i gang med å lage en Sitsim av Tangenelvenvar det viktig å 

forsikre seg om det var god GPS- og 4g-dekning i området. Testingen av GPS- og 4g-

dekningen på stien langs elven ble testet etter mitt første møte med kommunen.  

4. Produksjon av 3d-modeller. Alle 3d-modeller samt terrenget er laget i Cheetah 3d. 

Cheetah 3d er et program som brukes for å konstruere digitale 3d-modeller. Etter at 
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modellene var laget ble de eksportert inn i Unity3d; en game engine som brukes for å 

utvikle spill i 2D og 3D. Å lære seg programvare og 3d-modellering har krevd mye tid i 

gjennomføringen av prosjektet, særlig tilpassing og modifisering av terrenget. Modellen 

av terrenget rundt Tangenelven fikk jeg tilsendt fra Enebakk kommune. Denne har jeg 

deretter videreutviklet for Tangenelven Sitsim.   

5. Innholdsproduksjon (lenker). Lenker er en del av Sitsim-plattformen, som jeg har hatt 

tilgang til i prosjektet. Bilder som ble lagt inn i applikasjonen fikk en enkel 

bilderedigering i Adobe Photoshop.  Lydkommentarer ble produsert til de ulike lenkene. 

Disse lydfilene tatt opp ved hjelp av diktafon, før lydfilene ble redigert i Adobe Audition, 

og deretter eksportert til mp3.filer.   

6. Andre test på location. Da applikasjonen var ferdig implementert ble det gjort tester for å 

sjekke at GPS og innholdet i applikasjonen var samkjørte når applikasjonen ble tatt i 

bruk.  

7. Brukertester. Applikasjonen ble brukertestet av tre ulike grupper: ansatte fra kommunen, 

historielaget og medstudenter.  

  

Arbeidet med Tangenelven applikasjonen startet i oktober 2014, kort tid etter jeg hadde 

begynt å utarbeide en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven.  

 

Applikasjonen har blitt til ved hjelp av tre spesifikke programvarer: Xcode, Unity og Cheetah 

3d.  Xcode er et verktøy laget av Apple. Programmet kan benyttes til å lage applikasjoner og 

programvare for Apple sin iOS operative system, og kan brukes på alle iOSs produkter som 

iPhone og iPad. Xcode er basert på programmeringsverktøyet Objective C. 

Unity er et game engine/programvare som brukes til å utvikle spill i både 2d og i 3d. I 

motsetning til Xcode støtter Unity de aller fleste spillkonsoller og hardware: fra Linux til 

Mac, mobile enheter som Android, iOS og Occulus Rift., samt Xbox, Wii u og Playstation 4. 

I tillegg støtter Unity forskjellige kodespråk, som Javascript og C#. (”Unity”, 2016) 

Cheetah 3d er en modelleringsprogramvare som brukes til å lage 3d-modeller. Cheetah 3d er 

en programvare som er laget for og virker på MacOS. 3d-modeller laget i Cheetah blir videre 

eksportert til et game engine, som Unity. (”Cheetah 3d”, 2017) Det som skiller Cheetah 3d 

fra Unity er at Unity ikke er laget for å bygge 3d modeller. Modeller kan likevel bli 

modifisert og endret noe. Mesteparten av 3d-modelleringen skjer derfor i Cheetah før det 

jobbes videre med i Unity.  
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Jeg har også benyttet med av Photoshop CC (creative cloud) til bilderedigering, samt 

utvikling av teksturer til 3d-modeller og terreng.   

 

2.2.1 Utvikling av 3d-modeller og programvare 

 

Før jeg begynte å utvikle Tangenelven Sitsim hadde jeg bare jobbet med  3d-modellering. Jeg 

hadde derfor ingen kjennskap til verken Unity eller Xcode. Siden jeg hadde lite kjennskap til 

programvare, var det naturlig for meg å velge en programvare som jeg visste ble støttet av 

Unity: Cheetah 3d. Cheetah 3d er et kraftig og samtidig et ganske enkelt program, noe som 

gjør det enkelt for både nye og erfarne brukere å lage 3d-modeller. I tillegg har programvaren 

muligheten til å rigge 3d-modeller for animasjon, og legge til tekstur, samt gjengi modeller 

med mye detaljer. Cheetah 3d har også innebygd støtte for ulike 3d-filformater som gjør det 

enkelt å eksportere 3d-modeller til blant annet Unity. Cheetah 3d har også, i likhet med Unity 

og Xcode, støtte for Javascript Api (application programming interface). Dette gir muligheten 

til å lage egne komponenter til programvaren, som vil utvide programvaren.   

 

Innen 3d-modellering er polygoner benyttet som en metode for utvikling og design av 3d-

modeller. En polygon er en to dimensjonal form med flere sider som er satt sammen og som 

sammen skaper en lukket form. Trekant, firkant, femkant og sekskant er alle eksempler på 

polygoner. I 3d-modellering blir disse formene satt sammen ved hjelp av sidene på de ulike 

polygonene slik at de sammen skaper en 3d-form. Dette er i motsetning til piksler som er en 

flat form og som kun har én side.3 Det finnes flere andre metoder for 3d-modellering slik som 

NURBS (Non-uniform rational B spline), men siden polygonmodellering er det eneste jeg 

kjenner til, ble denne teknikken benyttet for å utvikle applikasjonen.  

 

 

 

2.2.2 Historiske kilder og Research 

 

Før jeg kunne starte med modellering av applikasjonen var det viktig å gjøre en grundig 

research  

																																																								
3 Se f.eks. Lifewire for en enkel innføring av polygonmodellering: 
http://animation.about.com/od/glossaryofterms/g/What-Is-A-3d-Polygon.htm 
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for å kunne skape 3d-modeller som var historiske riktige, og for å sikre at applikasjonen 

inneholdt opplysninger og informasjon som var interessante. En god oversikt var også viktig 

for å kunne lage en applikasjon som hadde elementer av norsk sag-industri, og som kunne gi 

et innblikk i hvordan det kan ha sett ut tidligere. Under mitt første møte med kommunen gikk 

vi langs elven for å få en viss oversikt over hvordan landskapet ser ut i dag, samt hvor de 

forskjellige kulturminne lå i avstand til hverandre.  

 

Kort tid etter at jeg begynte arbeidet med applikasjonen ble jeg via min kontaktperson i 

Enebakk kommune satt i kontakt med Enebakk historielag. Historielaget ble opprettet i 1951, 

og er en del av Romerike Historielag. (”Om Romerike historielag”, 2017) 

Sommeren 2015 hadde jeg et møte med historielaget i Ytre Enebakk. Historielaget satt på 

mye informasjon om livet langs elven og de ulike kulturminnes som fantes der. Gjennom 

historielaget fikk jeg tilgang til flere dokumenter og hefter som historielaget har produsert, 

som ble brukt til å formidle historien til Tangen elven.  

 

Fig 5: Informasjon fra Historielaget                                            Fig 6: Bilde av Vestbygodset fra bygdeboken 

 

Selv om historielaget hadde mye informasjon som kunne brukes til å fortelle om de ulike 

kulturminnene, var det lite fotodokumentasjon som var tilgjengelig. Det gjorde prosessen 

med 3d-modellering av enkelte kulturminner til en utfordring, da jeg ikke hadde noen kilder å 

jobbe etter.  Spesielt var utformingen av Vestby sag vanskelig, siden det eneste som står igjen 

etter sagbruket er grunnpilarene. Jeg brukte derfor fotografier av andre sagbruk for å 

modellere denne.   
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 Fig 7: 3d modell av Hjulmakerverkstedet                                                                   

 

Mye av den sammen utfordringen fikk jeg også med hjulmakerverkstedet, men her hadde 

historielaget mye informasjon om Hjulmakeren som levde der, og alt av interiør er også blitt 

tatt vare på. Ved min andre tur langs elven kunne jeg også gå bort til ruinene av 

hjulmakerverkstedet, noe som gav meg en viss ide om hvor den hadde stått i landskapet. Når 

det gjaldt modellering av Vestby bro, Vestby godset og Mari kirke fantes det noen få bilder 

som jeg brukte som et utgangspunkt for modelleringen.  

  

 I tillegg fant jeg en del informasjon fra bygdeboken til Enebakk kommune. Langs elven 

ligger det også pilarer etter gamle turbinrør, som ble brukt til å frakte vannkraft nedover til de 

ulike bygningene. Nå er det kun støttene til disse turbinrørene som er igjen, og det er 

vanskelige å vite hvor og hvordan de kan ha ledet vannet. Disse turbinrørene ble derfor 

modellert og plassert i det digitale terrenget etter en del gjetting og antagelser.   
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Fig 8: Rester av støttene til turbinrør                         Fig 9: 3d- modell av turbinrørene i forhold til virkeligheten  

 

2.2.3 Kart, terreng og 3d- modeller 

 

De ulike versjonene av Sitsim som er laget, har alle ulike variasjoner i terrenget; alt ettersom 

hvor i verden og Norge de har blitt laget. Via Appia ble laget til en antikk romersk vei, og 

følger en strekning (Liestøl 2014). Det samme prinsippet gjelder i stor grad for Tangenelven 

Sitsim. Også denne simuleringen måtte forholde seg til en lang strekning som gikk gjennom 

terrenget, med kulturminner plassert langs sidene.    

 

Bevegelser i den virkelige verden er lik de som skjer i applikasjonen. Derfor er det uhyre 

viktig at det digitale terrenget er så lik det virkelige terrenget som mulig, skal opplevelsen av 

stedet bli riktig. For å finne frem til riktig terreng benyttet jeg meg først av Google Maps. 

Google Maps gav meg en oversikt over terrenget, slik at jeg kunne avgjøre hvor mye av 

terrenget som burde være en del av applikasjonen. Det skulle vise seg at det å få tak i riktig 

form for terrengmodeller ville være litt av en utfordring.  

 

Kartverket besitter alt fra historiske kart, til sjøkart og flyfoto. De har også terrengmodeller 

av hele Norge som kan brukes til utvikling innen 3d-visualiseringer. Jeg prøvde en rekke 

ganger å laste ned terrengmodeller fra Kartverket, men det var vanskelig å konvertere disse 

terreng-filene til formater som ble gjenkjent av både Cheetah 3d og Unity. Filene fra 
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kartverket fantes som .dem-filer.4 For å utvinne terrengmodeller fra disse filene må det 

brukes spesiell programvare innen GIS som jeg verken hadde kjennskap til eller erfaring 

med. Etter flere forsøk, tok jeg kontakt med kommunen som satte meg i kontakt med GIS 

ansvarlig. Disse hadde digitale 3d-modeller av Tangenelven liggende hos seg, så det eneste 

jeg måtte gjøre var å sende over et bilde som viser hvilken del/utsnitt jeg trengte, samt 

spesifisering av hvilket format jeg ville ha modellene i. For å forsikre meg at alle detaljer av 

terrenget ble med, sende jeg et bilde som var litt større enn det jeg trengte, og fikk tilsendt en 

terrengmodell over området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 10: 3d-modell av terrenget jeg fikk tilsend av kommunen.  

 

Det finnes en del begrensinger i en iPad som gjør at jeg hele tiden måtte jobbe etter å holde 

polygon antallet til prosjektet til 100.000. polygoner. Den utgaven av terrenget som jeg ble 

tildelt av kommunen hadde godt over 300.00 polygoner i seg. Terrenget måtte derfor 

forenkles slik at det totale antallet med polygoner ikke tilsvarte mer enn 30.000 til 40.000 

polygoner totalt.  

 

Et høyt antall med polygoner skaper en mye mer detaljrik 3d-modell. Ved å forenkle 

terrenget var det derfor en god del detaljer som måtte falle bort. I løpet av denne prosessen 

måtte jeg hele tiden veie terrengdetaljer opp mot tekniske begrensninger i iPaden, slik at jeg 
																																																								
4 dem står for digital elevation model, et filformat som brukes til lagring av et raster basert 3d-modell 
av terreng, og der ulike pixelverdier angir høyde. I dette formater er det meste av høyde- og 
terrenginformasjon bevart. Dermed det mulig for profesjonelle å bruke terrengmodell til å lage nye 
løsninger. ( ”DEM (Digital elevation model) files”, u.d.)  
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nådde et visst antall polygoner uten at alle detaljene ble borte.  Disse begrensningene er 

knyttet opp mot den grafiske ytelsen til iPad. Sitsim-plattformen fungerer best med 60 bilder 

pr sekund. Det betyr at det man til enhver tid ser av 3D-modellen må tegnes opp 60 ganger i 

sekundet, som igjen krever prosessorkraft.   

Dette var første gangen jeg hadde jobbet med en så komplekst og avansert terrengmodell, og 

visste derfor lite om hvordan denne forenklingen ville foregå. Jeg hadde kjennskap til ulike 

verktøy inne i Cheetah 3d, men jeg følte at dette ikke var godt nok til å gjøre de endringene 

jeg ville, samtidig som mine egne kunnskaper innen programvaren var begrenset. Jeg 

manglet en fremgangsmåte og et verktøy for å gjennomføre den praktiske delen av oppgaven. 

Etter mye prøving og feiling på egenhånd, fikk jeg tilslutt hjelp av Ivar Kjellmo, 

universitetslektor i 3d-grafikk ved Westerdals. Han gav meg veiledning og opplæring i 

fremgangsmåter når det gjelder utvikling av 3d-modeller og -terreng.  
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Fig 11: Endelig versjon av terrenget.   

 

Etter at terrenget hadde blitt forenklet, ble Google Maps og Norgeskart brukt for å sjekke om 

3d-terrenget var lik virkeligheten. Jeg måtte ta flere runder med forenkling og modifisering 

av terrenget slik at det passet best mulig med dens geografiske tvilling. Fordi 3d-terreng var 

noe som var helt ukjent for meg da jeg startet arbeidet, er det en del forskjeller mellom 3d-

terrenget og landskapet rundt Tangen elven slik det ser ut i dag. Blant annet finnes det en del 

ujevnheter i terrenget og elven som ikke stemmer med geografien. En annen utfordring med 

3d-terrenget i min situerte simulering var at det er en elv som renner gjennom terrenget. 

Elven måtte derfor bli separert fra resten av terrenget, slik at jeg senere kunne legge til vann 

og bevegelse når terrenget skulle overføres til Unity. I ettertid har jeg oppdaget at måten jeg 

separerte elven fra terrenget bidro til en rekke utfordringer under testing av applikasjonen.   
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Fig 12: Kontroll av 3d-terreng og kart fra Google Maps og Norgeskart 

 

Etter at terrenget var ferdig, begynte jeg å lage 3d-modeller av de forskjellige bygningene. 

Her fikk jeg de samme utfordringene som jeg fikk under arbeidet med terrenget. Jeg kunne 

ikke ha for mange detaljer i bygningene fordi dette ville gi utfordringer med grafikk og 

optimalisering når 3d- innholdet skulle overføres til nettbrett og telefon. Jeg valgte derfor å 

lage bygningene så enkle som mulig, og heller legger til detaljer ved hjelp av teksturfiler og 

UV-mapping. UV-mapping er en teknikk som brukes inn 3d-modellering for å legge på 

detaljer og angi tekstur på 3d-modeller. (Plurarsight, 2014) Dette skjer ved å ta et 2D bilde 

(som ofte er en tekstur) og «pakke» den rundt 3d-modellen. For at 2d-teksturen skal legge seg 

riktig på 3d-modellen, må det generes en UV-map.  UV-map skapes ved å flate ut 3d-

modellen slik at den ligger flatt. En tekstur-fil blir deretter plassert på UV-mappen. Når dette 

blir lagt over 3d-modellen vil teksturen legge seg riktig. Ved å bruke denne teknikken var det 

derfor mulig å lage detaljerte 3d-modeller uten å måtte øke antallet med polygoner.  
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Fig 12: Ferdig modell av Vestby sag, uten tekstur           Fig 13: UV-mapping av Vesbysag 
 

 

 

Fig 14: Uv-mapp med teksturfiler lagt til                                              15:Ferdig uv-mappet modell  
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2.2.4 Lenker og innhold 

 

Lenkene i applikasjonen leder alle frem til PDF-filer som viser informative tekster knyttet til 

de ulike bygningene og elementene i terrenget. 11 lenker har en lydkommentar som blir 

aktivert når brukeren trykker på lenken, mens den første lenken har en lydkommentar som 

starter i det applikasjonen blir åpnet i iPad. Det er totalt elleve lenker fordelt mellom Vestby 

bro og Stenkistedammen. Lenkene har blitt plassert slik at de blir synlige i simuleringen når 

brukeren nærmer seg de forskjellige kulturminnene. Når avstanden mellom bruker og lenken 

blir mindre, blir lenken stor nok til å bli trykket på. I tillegg til informativ tekst inneholder 

noen lenker også bilder, samt lenker hvor brukeren kan klikke seg inn på aktuelle nettsteder 

med supplerende informasjon om elven og dens kulturminner. Det er særlig gjeldende for 

lenkene som handler om Vestby Sag, hvor man kan klikke seg inn på nettsidene til 

Skogbruksmuseet. Det er gjort for å skape en sammenheng mellom sag og skogbruk i et lite 

lokalmiljø og en større nasjonal kontekst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                             Fig 16: Nettsiden til Skogbrukmuseet inne i Tangen elven sitsim 

 

I lenken om Hjulmakerverkstedet er det også plassert flere bilder som viser inventaret til 

bygningen.  Siden innholdet i lenkene er kodet inn i simuleringen, gjør det at applikasjonen 

kan fungere uten tilgang til 4g-nett. Samtidig gjorde det jeg ikke fikk muligheten til å gjøre 

endringer etter at innholdet var sendt til programmerer for implementering inn i simuleringen. 
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            Fig 17-18: Bilder og tekster som gir informasjon om Hjulmakerverkstedet 

 

 

2.2.5 Lyd i Tangenelven Sitsim 

 

Lydkommentarene i simuleringen ble spilt inn i et lydtett studio ved hjelp av en portabel 

opptaker. Lengden på lydkommentarene varierer mellom 20- og 120 sekunder, og det totale 

antallet med lydkommentarer er elleve stykker. Adobe Audition ble brukt for å redigere 

filene slik at det ikke var for mange pauser og at de forskjellige lydfilene hang sammen.5 

Lydkommentarene ble spilt inn på norsk av en ung kvinne som prater Oslodialekt. Jeg valgte 

bevist ikke å bruke min egen stemme til å spille inn lydkommentarene, men heller bruke en 

som har erfaring fra radio til å gjøre opptakene. På denne måten visste jeg at 

lydkommentarene vil være forståelige og tydelige å lytte til for brukeren. Jeg var også bevist 

på det å bruke en person med østlandsdialekt, grunnet Tangenelvens geografiske plassering. 

Siden kjernen i oppgaven er å undersøke aura-begrepet i relasjon til lokale kulturminner, 

tenkte jeg at det vil være litt rart for brukeren å høre lydkommentarer med en dialekt som 

ikke har denne samme geografiske opprinnelse. Denne formen for ulikhet kunne blitt 

distraherende for brukerne, og muligens flyttet fokuset vekk fra applikasjonen og til denne 

detaljen. Målet mitt var å holde lydkommentarene så tydelige og nøytrale som mulig, slik at 

brukeren ble informert på en god måte. I ettertid har jeg tenkt at lydkommentarene kanskje 

hadde blitt enda bedre om de ble lest inn av en med Enebakkdialekt, ikke en fra Oslo.  

 

																																																								
5 Til tross for at kommentarene ble lest inn i et studio var det likevel nødvendig å redusere noe bakgrunnsstøy 
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På samme måte som en virtuell virkelighet har et komplett sett med elementer, er dette også 

gjeldende for situerte simuleringer. For at opplevelsen skulle være komplett, har jeg derfor 

inkludert en rekke lydeffekter i form av fugler, bråk fra de forskjellige industriene, samt 

kirkeklokker. Dette er gjort i Unity, hvor parameterne til lydene er definert slik at de skal 

oppfattes naturlig. For eksempel blir lydene i begynnelsen av turen mindre tydelige desto 

lengre vekk fra start man beveger seg. På denne måten blir opplevelsen mer naturlig og lik 

måten vi oppfatter lyd i virkeligheten. Lyd i situerte simuleringer bidrar til opplevelse og 

skaper stemming, noe som kan gi brukerne en mye mer intens opplevelse (Begault and Trejo 

2000). 

 

2.2.6 Elementer i Sitsim 

 

Siden Sitsim -plattformen ble utviklet av prof. Liestøl har det blitt lagt til flere ulike 

elementer og funksjonaliteter som er særegne for denne plattformen.  I Tangenelven Sitsim er 

det tre Sitsim-spesifikke elementer som jeg har valgt å ta i bruk: Zoom, Utsyn og Her/Nå 

snapshot. Disse funksjonene er hele tiden lett tilgjengelig mens applikasjoner kjører, og er 

indikert som en grå pil nederst på skjermen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Fig 19: Menylinjen i Tangenelven Sitsim 
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Med Utsyn blir «kameraet» i simuleringen satt fri fra sitt primære perspektiv og sendt opp i 

luften. Det gir brukerne en mulighet til få en overordnet oversikt over simuleringen, samtidig 

som det også gjør det mulig for å brukerne å undersøke enkelte 3d-modeller nærmere. I 

Tangenelven Sitsim er denne funksjonen særlig nyttig når brukerne er nær Vestby godset og 

Mari kirke, ettersom disse ligger høyere oppe i terrenget. Zoom- funksjonen gjør det lettere 

for brukerne å zoome seg nærmere 3d-modellene og lettere å få med seg enkelte detaljer.   

                                           Fig 20: Utsyn funksjonen i Tangen elven Sitsim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 21: Zoom funksjonen i Tangenelven Sitism- her fokusert på Mari kirke 
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Den siste funksjon kalles for snapshot. Med denne kan brukeren ta et bilde av simuleringen 

samtidig som det fysiske stedet blir synlig. Ved å trykke på det lille bildet på skjerm tar 

kameraet på iPaden et bilde og lagrer det. Slik kan brukerne sette simuleringen opp mot 

virkeligheten, og en sammenligning blir lettere. Med denne funksjoner er det også å enkelt å 

sende bildet fra simuleringen til andre eller poste det på sosiale medier.   

 

Fig 22- 23: Snapshot/ Her&Da funksjonen i Tangenelven Sitsim.  

 

I likhet med alle de andre Sitsim-applikasjonene har Tangenelven Sitsim blitt implementert 

og kodet av programmereren tilknyttet Sitstim Lab - Tomas Stenarson/CodeGrid AB. 

Samarbeidet med SitsimLab var konsentrert rundt to konkrete ting: å posisjonere 3d-

simuleringen med riktige koordinater (lengde og breddegrader) slik at den var lik den 

geografiske plasseringen til Tangenelven, samt å plassere innholds lenker og gjøre disse 

aktive. I tillegg har Šarūnas Ledas/Tag of Joy bidratt med rådgivning når det gjelder utvikling 

av 3d-grafikk og hvordan 3d-grafikken kan optimaliseres til Sitsim-plattformen. Norgeskart 

og Google Maps ble brukt for å finne posisjoner i terrenget med GPS-koordinator, slik at 

plasseringen av det virtuelle 3d-miljøet samsvarer med dens geografiske tvilling. I 

Tangenelven Sitsim er disse to punktene lagt til broer, som marker begynnelsen og slutten av 

den ruten som brukeren går.  
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2.2.7 Navigasjon  
 

Det mest særegne ved alle Situerte Simuleringer er måten navigeringen har blitt lagt opp.  

Bevegelsene i Sitsim er en forlengelse av måten vi opplever verden på, hvor våre bevegelser 

blir en del av simuleringen. Det skjer ved hjelp av de ulike sensorene som finnes i iPaden. 

GPS-en i enheten registrerer hvilke koordinater brukeren står på, og matcher disser opp mot 

en plassering inne i simuleringen. Det er mulig fordi lengde- og breddegrader kodes inn i 

applikasjonen, samtidig som 3d-virkeligheten bygges på et importert terrengkart fra det 

faktiske stedet. Når brukeren beveger enheten opp og ned eller fra side til side, blir også 

gyroskopet, kompasset og akseleratoren aktivert, og overfører disse registreringene inn til 

simuleringen og skjermen. Denne tekniske AR-løsningen heter sensorfusjon, og skaper en 

korrelasjon mellom det fysiske miljøet som brukeren befinner seg på og det som blir opplevd 

på skjermen, så lenge GPS dekningen er god nok og det ikke er  værforhold som påvirker 

applikasjonen.  

 

Det finnes en mulighet for å overstyre disse funksjonene dersom brukeren er på et annet sted 

enn stedet som simuleringen er laget til. Dette er i hovedsak kun for testing i utviklingsfasen, 

men gjør at det ikke er nødvendig å være på det riktige stedet for å teste innholdet. Ved å 

plassere fire fingre på skjermen samtidig vil det dukke opp en meny som viser koordinatene 

til plasseringen/ simuleringen, og to knapper som gjør at touch move og tilt offset kan 

aktiveres. Touch move gjør det mulig å navigere seg rundt i simuleringene ved hjelp av 

touch. Ved å dra fingrene frem og tilbake og fra side til side vil navigeringen endre seg. På 

denne måten blir simuleringen fristilt fra de andre sensoriske elementene som har blitt nevnt 

tidligere. Denne funksjoner er satt som default hver gang applikasjonen åpnes andre steder 

enn Tangenelven, og har gjort det mulig for meg å se hvordan simuleringen ser ut og 

oppleves uten å reise helt ut til Tangenelven for å teste simuleringen.  
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                                  Fig 24: Meny som muligjør overstyring ved utviklingsfasen  
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3 Teoretiske perspektiver 
 

Formålet med dette kapitelet er å skapet et teoretisk rammeverk for masteroppgaven. 

Spørreundersøkelsen og analysen av brukertesten samt problemstillingen har sitt utspring i de 

ulike teoretiske perspektivene som jeg nå vil presentere. I den første delen av kapittelet 

presenteres Aura-begrepet slik det har vært diskutert av Walter Benjamin. I den neste delen 

belyses aura-begrepet fra et kulturhistorisk perspektiv, og hvordan den har gått fra å være et 

begrep brukt til å forklare det særegne i et kunstverk til å omhandle digitaliseringen av 

kulturarv. Et annet viktig perspektiv kommer fra kulturgeografien, og handler om hvordan et 

steds betydning bidrar til auras utvidede mening. I den siste delen av kapittelet presentere jeg 

bruken av aura begrepet i augmented reality -sammenheng, og hvordan AR-applikasjoner 

bidrar til opplevelsen av aura. 

 

3.1 Aura: Så fjernt, så nært 
 

Walter Benjamin var en tysk kulturkritiker som i 1936 skrev essayet «Kunstverket i 

reproduksjonens tidsalder». I essayet drøfter Benjamin forholdet mellom teknologiske 

endringer og hvordan disse forholder seg til kunsten. Nye teknologiske fremskritt skaper ikke 

bare nye muligheter, den endrer også hvordan vi opplever og erfarer kunsten. Vår måte å 

persipere verden på blir stadig endret og forandret.   

 

Essayet ble skrevet under den første bølgen av teknologiske fremskritt innen film og 

fotografi, og de reproduktive egenskapene til disse mediene. Fotografi og film har begge de 

teknologiske egenskapene som gjør det lettere å reprodusere etterligninger eller kopier av 

kunsten. Disse reproduksjonene har ingen kult eller nytteverdi, fordi reproduksjonen kun er 

en skygge av originalen. Det unike ved kunstverket, den essens av her-og-nå, blir borte. Et 

kunstverk har en forankring i tradisjoner og ritualer, som forsvinner underveis i prosessen. 

Det reproduserte objektet løsrives fra den kunstneriske prosessen, og mister dermed sin 

autentisitet og ekthetsverdi (Benjamin 2008). 

 
«Det som her faller bort, kan sammenfattes i begrepet Aura, og man kan si; det som forsvinner i den 
tekniske reproduserbarhets tidsalder, er kunstverkets aura» (Benjamin, 2008 s. 218). «Det som 
imidlertid i begge tilfeller sto klart var statuenes unike karakter; dens aura» (Benjamin, 2008 s. 219). 
«Det er av avgjørende betydning at kunstverkets auratiske eksistensform aldri skilles fullstendig fra 
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dets ritualfunksjon (…) det ekte kunstverkets unike verdi har sitt grunnlag i ritualet der det hadde sin 
opprinnelige og første bruksverdi» (Benjamin, 2008, 220).  
 

Kunstverkets plass i tradisjonene og ritualet er det som utgjør kunstverkets aura; den unike 

stemningen som omgir kunstverket, og som betrakteren er i dialog eller kontakt med. Aura er 

noe som omringer verket, som bidrar til at tilskueren opplever en viss form for nærhet, og 

som vekker en bevisstgjøring om den lange tradisjonen som kunstverket befinner seg i. Når 

vi betrakter maleriene til Munch, tar vi også del av de fortellingene og den tiden som var 

tilstede da maleriet ble til. Og på samme måte som fargebruken til Munch avbildet hans egen 

sinnsstemning, slik de røde og oransje fargene i Skrik gir en påkallelse av den uro og angst 

som Munch opplevde, er dette sinnsstemninger som betrakteren igjen opplever. 

 

Slik jeg tolker begrepet, består Aura av to distinkte deler. Den ene delen omhandler 

stemningen som omgir kunstverket: opplevelsen av her-og-nå, eller det unike. «Et moment 

mangler selv det mest fullkomne reproduksjon: kunstverkets Her & Nå- dets unike eksistens 

på det stedet for det befinner seg» (Benjamin 2008, 216). Benjamin trekker også en kobling 

mellom kunstverkets her-og-nå og verkets ekthet; med andre ord dens autentisitet (Benjamin 

2008). En annen måte å omtale Her & Nå kan oppsummeres i begrepet presence - 

tilstedeværelse. Benjamin argumenterer for hvordan det autentiske bevarer sin autoritet ved 

en manuell reproduksjon, mens autentisiteten blir borte ved en teknisk reproduksjon. Et verks 

ekthet innebærer alt ved verket som gjør verket unikt, fra ideen, til materiell, og dens 

historiske tradisjon. Ved en manuell reproduksjon skjer det en kopiering av kunstverket. Men 

denne kopien vil, ved en nærmere undersøkelse, bli avslørt som en forfalsking. Dermed 

bevarer det originale verket sin autentisitet. Ved teknisk reproduksjon blir det derimot skapt 

en avbildning av det originale kunstverket, som er utenfor kunstverkets rekkevidde. Den 

tekniske reproduksjonen kan derfor oppleves andre steder enn der originalen eksister, og i 

andre former. For eksempel når en teknisk reproduksjon av et Munch-maleri plasseres inne 

på Tøyen T-banestasjon, eller når en jazzkonsert blir avspilt med en mp3-spiller i skogen 

(Benjamin 2008). Det er denne fraflyttingen som bidra til at kunstverkets her-og-nå blir 

forringet; verket blir løsrevet fra den tradisjonen den opprinnelig fantes i.   

 
Mulighetene for reproduksjon fratar kunstverket de sporene som gjør at vi kan snakke om ekthet. 
Slik ekthet kommer både fra kunstnerens hånd og de merker den har satt, og fra verkets 
resepsjonshistorie, sporene etter alt fra vandalisering til slitasje som verket er bærer av. Et 
reprodusert bilde er ikke ekte i denne forstand» (Bale 2009,160).     
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Denne siden av aura er også det som knytter aura til steder (place), og den betydning place 

har for opplevelsen av aura. Forholdet mellom aura og place blir presenter senere i oppgaven.   

 

«  Reproduksjonsteknikken (…) bidrar til å ødelegge eldre kunstverkers aura fordi vi 

betrakter kunstverk på en annen måte» ( Bale 2009,160). 

 

Den andre delen av aura-begrepet tar for seg det fjerne og nære. «Det kan være rimelig å 

presisere dette begrepet som aura, som retter seg mot historiske gjenstander, ved å stille det 

opp mot et aura begrep som kan tillempes på en naturs gjenstand» (Benjamin 2008, 219). 

«Det siste nevnte definerer vi som en unik åpenbarelse av noe fjernt, så nært det enn måtte 

være» (Benjamin 2008, 219). Det denne delen innebærer, er hvordan massene konstant 

prøver å bring kunstgjenstander nærmere, både romlig og menneskelig (Benjamin, 2008). 

Den tekniske reproduksjonen har blitt til grunnet menneskers ønske om å komme nærmere og 

tettere inn til kunstverket, ved å fjerne det unike som omgir verket, gjennom å reprodusere 

den.  

Det å avmystifisere en kunstgjenstand, eller det å slå i stykker auren, kommer fra et behov for 

å erfare en verden der alt er likt (Benjamin, 2008,119). Teknisk reproduksjon ødelegger det 

unike ved et verk. Massene vil ha noe som er lett, flyktig og tilgjengelig, ikke noe som bare 

finnes i én utgave og som har varighet.  

 

Et annet viktig punkt som Benjamin kommer med er at auraen til et verkt aldri kan skilles fra 

dens rituelle funksjon (Benjamin 2008 S. 220). Kunstverkets unike grunnlag er knyttet til dets 

opprinnelige og originale opprinnelse.6 Det autentiske er derfor også tett knyttet opp mot 

kultverdien av verket. Flyttes verket, eller brukes det på en annen måte enn det som var 

tiltenkt, blir kultverdien til en form for utstillingsverdi. Den mekaniske /tekniske 

reproduksjonen har ført til at kunsten har blitt redusert til noe alminnelig, en vare. 

Kunstverket har derfor mistet sin unike plass i tradisjonen, og har heller fått en kapital- og 

bytteverdi. På denne måten fortsetter kunstverket å eksistere uten å være bundet av 

tradisjonen og stemningen som var en del av det originale verket.  Litt på samme måten som 

at Skrik-maleriet til Munch har blitt et motiv som preger alt fra plakater til nøkkelringer. 

Ingen av disse gjenstandene bærer på de tunge tradisjonene eller stemningen som omgir det 

																																																								
6  Det Benjamin snakker om her, tar for seg verkets bruksverdi, som igjen blir til verkets kultverdi når 
verket tar sin plass i tradisjonen og ritualet  
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originale maleriet.  Kunstverkets brudd med tradisjon har ført til at verket også har blitt 

løsrevet fra sin opprinnelige plass. Dermed har verket også mistet sin tilstedeværelse/her & 

nå/ presence.  

 

Opplevelsen av aura er til tider vanskelig å forstå, og dermed noe vanskelig å gi en god 

forklaring på, men for Benjamin hadde ikke aura en bestemt betydning. Det var et konsept 

som han stadig vendte tilbake til. Aura er ikke den stemningen og følelsen som omgir 

kunstverket, men det er noe som stadig er i en pendel mellom betrakter og kunstverket. I 

«Om noen motiver hos Baudelaire»  (Benjamin 2003) beskriver Benjamin hvordan slitte og 

brukte gjenstander kan gi en følelse av Aura tilbake til brukeren. Vår opplevelse av 

gjenstanden blir forsterket av den auratiske stemningen rundt gjenstanden, og som gir noe 

tilbake til gjenstanden ved at vi blir bevisste vårt forhold til gjenstanden (Rickly-Boyd 2012).  

Et annet viktig aspekt ved aura-begrepet er hvordan det brukes til å beskrive forholdet 

mellom noe nært og fjernt samtidig. I en situert simulering kan dette brukes til å forklare 

avstanden som finnes mellom rekonstruksjonen, som vi opplever på skjermen, og de faktiske 

kulturminnene som finnes på stedet. Vi er i nærheten til kulturminnene som er nå, samtidig 

som vi opplever en avstand til den digitale rekonstruksjonen.   

 

 

3.2  Aura og tingenes materialitet 
 

I denne delen vil jeg forklare forholdet mellom aura, sted (place), tilstedeværelse (presence) 

og kulturarv slik de blir beskrevet av tekstene til Jeff Malpas. Malpas er særlig opptatt av hva 

som skjer når auraen til kulturgjenstander blir borte, og mener at når kulturgjenstander blir 

reprodusert, og blir tilgjengelige for alle via nye medier, så er det ikke bare auraen til 

gjenstandene som blir borte. Det oppstår også en ødeleggelse av stedet som gjenstandene er 

knyttet til og er en del av. Dermed forsvinner dens unike eksistens og plass i verden. 

Ettersom place er en vesentlig del av auren til kulturgjenstandene, skjer det en 

avmystifisering av gjenstanden. Gjenstanden blir til noe vanlig, en vare som ikke er bundet 

opp mot noen tradisjoner eller ritualer. Ved å undersøke forholdet mellom aura i lys av 

digitale medier og kulturarv, vil det bidra til å skape en større sammenheng mellom hvordan 

en situert simulering formidler aura, og om rom og sted spiller inn på gjenopprettelsen av 

aura.  
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Som jeg har beskrevet tidligere, er aura den unike karakteren og stemningen som omgir et 

objekt. Den mekaniske reproduksjonen av et objekt ødelegger for auren, fordi objektet blir 

løsrevet fra sin unike eksistens og sted. Malpas vektlegger auraens her-og-nå og sted som et 

viktig element. (På engelsk er sted omtalt som place, og Malpas mener place i denne 

sammenhengen tar for seg både de temporale og spatiale egenskapene til sted/place). Malpas 

trekker diskusjonene videre og undersøker hvordan place, space og time (sted, rom og tid) 

blir forandret i den digitale tidsalder, og hva dette har å si for opplevelsen og tolkningen av 

kulturarv.  

 

Malpas mener at all kultur er knyttet til materialitet, og kan ikke adskilles. Å skille mellom 

materiell kultur og ikke-materiell kultur, er kunstig. Dermed kan ikke objekter bare oppleves 

som noe eget, satt bak en glassmonter. Det ikke-materielle som omgir objektet bør gis like 

mye oppmerksomhet. Kultur er et materiale i seg selv, fordi kultur oppstår i og rundt steder. 

Det er dermed ikke mulig å forstå konseptet med kulturarv, hvis selve stedet med kulturarv 

ikke blir vurdert (Malpas 2008). Et kunstverk er en form for kulturarv, og det er kunstverkets 

materialitet som er den egenskapen som gjør det til en kulturarv. Men kunstverket kan ikke 

bare reduseres til sitt materiale. Det ignorerer det som gjør kunstverket unikt; dens spesielle 

plass i tid og rom, som er det som skaper tilstedeværelse/her-og-nå. Objektets eller 

kunstverkets materialitet er noe som strekker seg over tid og rom, og som er bundet opp av de 

tradisjoner og ritualer som er en del av materialitet. Som sagt tok Benjamin utgangspunktet i 

den tiden hvor moderne teknologier som foto og filmen reproduserte kunstverk. Men foto og 

film har også muligheten til å skape nye verk.  Fotografiets og filmens reproduktive evner ble 

enda synligere da vi gikk over til det digitale. Nå kunne reproduksjonen være enda mer 

realistisk, og ligne enda mer på det originale.  

 

Digitale medier har likhetstrekk med gamle medier i den forstand at begge deler har 

muligheten til både å produsere og reprodusere. Når det gjelder kulturarv kan dette brukes til 

å illustrere hvordan de reproduktive egenskapene til digitale medier evner å bevare og 

konservere kulturminner, samtidig som det kan brukes til å skape noe nytt som supplerer 

gjenstanden eller stedet. Enten det er noe som bidrar til en bedre forståelse av objektet eller 

stedet, eller en eksperimentell simulering som blir lagt til objektet eller stedet (Malpas 

2008,5). De reproduktive egenskapene til nye medier / digitale medier innen kulturarv, er 

særlig nyttige når kulturgjenstander eller steder ikke er tilgjengelige av ulike grunner. Da kan 
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reproduksjoner og avbildninger legges i bildearkiver på nett, og slik være tilgjengelige for 

folk flest. Denne virtuelle representasjonen blir ganske lik prosessen med replika produksjon 

som museene har holdt på med i all tid. Nye medier kan brukes til å digitalisere store 

mengder kulturgjenstander, hvor disse digitaliserte versjonene deretter kan bli lagt inn i 

virtuelle gallerier som publikum kan besøke og oppleve uten å måtte dra til den fysiske 

plasseringen til gjenstandene. Et eksempel på dette i Norge er kulturminnesidene til Telemark 

kommune. (Loktu 2015) Her har de laget detaljrike 3d-modeller av kulturminner i 

kommunen, og besøkende til nettsiden har her muligheten til å se og oppleve kulturminnene 

digitalt. Fordelen med de nye medienes reproduktive egenskap er at det åpner opp for en 

dialog og interaksjon mellom publikum og kulturgjenstandene. Kulturminnene blir mer 

synlige og tilgjengelig, de produktive egenskapene til nye medier bidrar med mer 

informasjon om kulturminnene, og publikum kan komme tettere innpå kulturminnene.  Når 

Benjamin diskuterte aura i sitt essay, tok han opp disse evnene som nye medier (i hans tid) 

hadde. Benjamin trakk paralleller til hvordan filmen synliggjør det usynlige, ved hjelp av 

ulike filmteknikker som nærbilde, sakte film osv. «Filmen forstørrer gjenstander, fokuserer 

på det skjulte detaljer ved våre hverdagslige rekvisitter(..)» ( Benjamin 2008, 233)  Både 

gamle og nye medier utvider og øker vår forståelse av verden, men når kulturgjenstander blir 

reprodusert, blir tilstedeværelsen til gjenstandene oppløst (Malpas 2008, 6).  

 

Opplevelse av kulturminner og kulturarv er viktig fordi det er med på å øke vår forståelse av 

verden og de ulike miljøene vi er en del av. Vi får et innblikk i noen andres tradisjoner og 

ritualer, og dermed blir andres kulturarv også vår egen kulturarv. Nye medier åpner for en 

rikere opplevelse og en tilnærming til kulturarv som er mye mer interaktiv enn tidligere. 

Samtidig dukker det opp et spørsmål om hva vi egentlig får en større opplevelse av? Blir vi 

engasjert i kulturminnene og kulturlandskapet, eller er det slik at vi kun blir bedre kjent med 

de reproduserte elementene? og har det i det hele tatt noe å si? Den avmytifiseringen av 

kulturgjenstander som skjer når de blir reprodusert, bidrar til å fjerne dens unike eksistens og 

plass i verden. Samtidig er det et tap av rom og tid som er en essensiell del av gjenstanden 

ved at det utgjør det som gjør gjenstanden unik. Nye medier har som nevnt evnen til å løsrive 

kulturgjenstander fra sitt naturlige element og sin plass i tid og rom. En «sense of place» blir 

dermed borte. Malpas mener at denne oppløsningen av tid og rom, som er knyttet til 

kulturgjenstander, gjør at både nye og gamle medier gjør kulturarv mer tilgjengelig; enten det 

er gjenstander, historier eller representasjoner (Malpas 2008,9-10). Malpas mener at denne 

oppløsningen av tid og rom forsterker vår evne til å sette pris på og tolke kulturarv. Fordi 



	
	

40	

kulturarven blir til noe allment og tilgjengelig, fordi kulturarv spiller en stor rolle i hvordan vi 

oppfatter oss selv og våre omgivelser, og fordi nye teknologi fjerner tilkoblingen som 

kulturgjenstander har til et sted, blir stemningen rundt sted også borte. Det bidrar til en 

svekkelse av identitet. Nye medier har muligheten til å forbedre og berike vår opplevelse av 

kulturarv, og bringer med seg nye måter å oppleve og tolke kulturminner på. Samtidig må 

man ikke bare bruke moderne teknologier og medier til å bare bevare kulturgjenstander, men 

også ta vare på og oppdrette holde kulturminnenes tilknytning til et bestem sted, både i tid og 

rom.  

 

3.3 Aura og betydning av place  
 

Studiet av place har alltid vært en del av forskningsområder til geografi. Etter 1970 oppsto 

det en tverrfaglig disiplin med fokus på humanistisk geografi, hvor betydning av place ble 

sett på som et viktig og meningsfull element i menneskelig liv (Cresswell 2014 :55).  Place 

blir til som et resultat av kulturelle praksiser. Et place er aldri permanent, men heller i stadig 

forandring, og nye meninger blir stadig tilført. Det er også en nær kobling mellom minner og 

steder. Minner kan være personlige, samtidig som de kan være felles for mange andre. 

Minner som er en del av et større felleskap blir konstituert gjennom produksjon av 

monumenter, museum, kulturminner og verneverdige bygninger. Et stedes materiell fører til 

konservering av offentlige minner, som igjen blir en del av landskapet og stedet (Cresswell 

2014 :119). 

Det å oppleve eller erfare et sted, er en kompleks prosess, og det er denne kompleksiteten 

som gjøre det til et effektivt verktøy; både i produksjon og i reproduksjon av minner. En ting 

er å lese om det i en bok, eller betrakte et maleri av stedet, men det noe helt annet å oppleve 

historien på selve stedet. Slik blir sense of place til, og bidrar til en forhøyet opplevelse 

(Cresswell 2014 :120). 

Nye medier og teknologier er med på å ødelegge sted/rom og med dette, en tilhørende 

stemning og følelse av sted. Det skaper utfordringer for kulturarven, ettersom kulturarv ikke 

bare består av objekter, men av steder, historier, ritualer og tradisjoner. Å fjerne dette kan 

derfor føre til et tap av kulturarv i seg selv (Malpas 2008: 198). «Sense of place» // følelsen 

av et sted handler om den emosjonelle tilknytningen vi har til et sted, og beskriver det båndet 

som eksister mellom mennesker og et sted eller setting (Cross 2001). Det er også en følelse 

av vår egen identitet som blir formet og som skaper en tilhørighet til steder (Malpas 2008: 
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200). Samtidig har «Sense of place» like lite til felles med place som location. Et sted kan 

være hvor som helst, enten det er et hus, et jorde eller et større geografisk område. Et sted er 

irrelevant og ubetydelig før vi tilegner stedet mening. Sense of place er dermed knyttet opp 

mot ritualer, fortellinger, ideer og konsepter som sammen skaper en sense of place, og som 

igjen representerer et sted. Denne representasjonen og meningen kan også bli arkivert og 

bevart, og i teorien vil det da være mulig å tilegne andre steder den sammen følelsen av sted 

som den opprinnelig kommer fra (Malpas 2008 :203). Her er det mulig å se hvordan aura-

begrepet forholder seg til sense of place. Som nevnt i del 3.1 handler aura-begrepet til 

Benjamin om kunstverkets her-og-nå, dens unike eksistens på stedet. Ved å trekke inn det 

teoretiske perspektivet om sense of place, er det mulig å belyse viktigheten av sted i forhold 

til aura, og gi en dypere forklaring av her-og-nå.  

 

Innen kulturminnevern har det blitt økt fokus på prosjekter der steder med mye kulturarv blir 

gjenskapt digitalt. Disse blir skapt med utgangspunktet i en location, som blir til en place 

eller et sted som får meningen. I dette tilfelle kulturminner. Denne meningen er en del av 

landskapet og kan bli gjenskapt digitalt. På den måten blir også sense of place rekonstruert 

(Malpas 2008 :204). «Hvis sense of place handler om å tilføye mening, vil nye medier ha et 

enormt potensiale til å bidra til konservering av steder med betydning, så lenge teknologien 

blir perfeksjonert» (Malpas 2008:205 Min oversett).  

 

3.4 Aura og den utvidende virkeligheten 
 

Hvilken kobling er det mellom aura og agumented reality? Innen VR- og VE-forskning har 

begrepet Presence eller tilstedeværelse blitt brukt for å forklare den mentale responsen til 

brukerne i en VE-applikasjon (MacIntyre, Bolter et al. 2004). Om tilstedeværelse er en god 

måte å evaluere AR-applikasjoner, er omdiskutert. Tilstedeværelse7 kan også defineres som 

«a sense of being in a physical space» (MacIntyre, Bolter et al. 2004 s.36) Det gjelder i stor 

grad immersive VR-opplevelser, der brukeren blir så oppslukt i opplevelsen at de glemmer 

teknologien (Lombard and Ditton 1997).  

  

																																																								
7Jeg velger å oversette presence til tilstedeværelse, da jeg mener at dette gir en god forklaring av 
begrepet på norsk 
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Forskere i både USA og Europa har de siste årene i økende grad forsket på hvordan digitale 

medier kan brukes til å berike kulturgjenstander, steder med historisk verdi og betydning. 

Men nærvær er i seg selv ikke nok til å dekke og gi et grundig nok innblikk i den emosjonelle 

responsen til brukerne. For utviklere og mediedesignere som jobber med utviklingen av 

applikasjonen innen kulturminneformidling, vil det være nyttig å ha et bedre innblikk i 

hvordan det emosjonelle engasjementet til brukere kan brukes til å måle og evaluere, og det 

er i denne prosessen at Aura kan spille en viktig rolle og være et supplement til nærvær.   

 

Aura er knyttet opp mot personlige erfaring, « Aura can only exist if the individual can 

connect the objekt or place to his or her own understanding of the world» (MacIntyre, Bolter 

et al. 2004:37) Samtidig er aura avhengig av hva hvilken type informasjon brukeren har når 

hun opplever kulturminne-applikasjonen. En replika kan oppleves med mye aura dersom 

brukerne ikke er klar over at det de ser på er en uekte. I det øyeblikket brukerne blir klar over 

det, forsvinner aura.  

Opplevelsen av Aura er knyttet opp mot sense of place, troverdighet og autensitet. Det er med 

på å skape en illusjon som bidrar til en forsterket opplevelse. AR-applikasjoner i seg selv har 

ikke så mye aura å tilby, men applikasjonene kan likevel fremkalle auraen i objekter eller 

steder, og påvirke brukeren slik at den totale opplevelsen av Aura blir forsterket. Samtidig 

kan opplevelsen ha en mangel på aura dersom brukerne ikke er klar over et objekts eller steds 

emosjonelle betydning.  Auraen til et sted eller objekt påvirker AR-applikasjoner, som i retur 

bidrar til at auraen blir forsterket. Dette forholdet mellom auraen til steder og objekter, og 

hvordan dette blir påvirket AR- applikasjon kan vises i en figur laget av MacIntyre, Bolter et. 

al.    

Figur 25: Dette viser hvordan auraen til et sted eller gjenstand kan blir forsterket ved hjelp av AR-

applikasjoner, og hvordan aura påvirker opplevelsen av AR-applikasjoner. Fra (MacIntyre, Bolter et al. 2004)  
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Aura i AR- applikasjonen kan forsterkes på ulike måter. Det ene er å gi brukeren muligheten 

til å bli kjent med stedet i forkant. Denne kjennskapen til stedet kan deretter brukes til å 

forsterke auraen når brukeren tar i bruk AR-applikasjonen.  

« One important purpose of a guidebook is to inform the user about the special historical and 

cultural meaning of a particular place. Guidebooks enhance aura as the argument the users 

sense of place» (MacIntyre, Bolter et al. 2004:41)  Som nevnt handler sense of place om å 

tilføye et sted mening. Denne meningen er knyttet opp mot ritualer og tradisjoner som er en 

del av stedet og tilhørende kulturgjenstander. Ved å opparbeide seg kunnskap om et sted, og 

senere oppleve den ved bruken av AR-applikasjoner, er det mulig å forsterke aura.  

Et av kjennetegnene til AR-applikasjoner er at de er knyttet opp mot et bestemt geografisk 

sted. De bygger på et steds egenskaper og her-og-nå til å skape en opplevelse. Et steds 

unikhet og særegenhet blir en del av MR-applikasjonen, og bidrar til å forsterke aura. Fordi 

denne typen applikasjoner kombinerer virtuelle lyder og bilder, og knytter det opp mot et 

bestemt sted, er denne typen med applikasjoner i særstilling til å fremkalle aura (Bolter, 

MacIntyre et al. 2006).  

Den andre delen handler om å skape en AR- applikasjon som bringer kulturgjenstander eller 

steder nærmere. Å komme nærmere handler ikke om fysisk avstand, men en nærhet mellom 

bruker og kunstgjenstanden i seg selv. (MacIntyre, Bolter et al. 2004:39). Denne typen 

applikasjoner spiller på forholdet mellom det nære og det fjerne for å gi brukerne en rikere 

opplevelse. Dette forholdet er også gjenkjennelig hos Benjamins definisjon av aura. «… som 

en unik framtredelse av det fjerne, så nært dette kan komme» (Benjamin, 2008:220). I grunn 

kan alle former for medieteknologi bidra til en økt opplevelse av Aura. For 

kulturminneapplikasjoner kan denne forsterkingen skapes ved å gi brukerne informasjon om 

det aktuelle stedet eller objektet. På denne måten etableres det en kobling mellom de 

erfaringene og kunnskapen som brukerne hadde fra før, sammen med ny informasjon. Det 

bidrar til en forhøyet opplevelse av aura  (Bolter, MacIntyre et al. 2006:29).   
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3.4.1 Aura og historiefortelling i Augmented reality. 
 

I artikkelen «Location-Based Mixed and Agumented Reality Storytelling» beskriver Azuma 

ulike strategier innen historiefortelling som kan brukes til å lage innhold til AR- 

applikasjoner. Disse historiene kan bidra til en økt forståelse av steder, objekter eller 

mennesker (Azuma 2015). Azuma mener at historiefortelling kan være et av hovedmålene til 

AR og MR-teknologi, og at slike applikasjoner vil skape nye opplevelser. I artikkelen nevnes 

det tre ulike tilnærminger til historiefortelling: Reinforcing, Reskinning, og Remembering. 

Reinforcing er en strategi som tar utgangspunkt i et miljø, sted eller setting som er 

fascinerende i seg selv, uten noen form for AR-opplevelse knyttet til seg. Et eksempel er 

steder med stor nasjonalhistorisk betydning, slik som Akershus Festing. En AR-applikasjon 

som bruker reforcing som en narrativ strategi vil da skape en applikasjon som forsterker og 

forhøyer opplevelsen av stedet (Azuma 2015;261)  Fordelen med denne strategien er at den 

ikke krever så mye av det digitale innholdet i AR-applikasjon; stedet eller objektet vil være 

spennende i seg selv. Det besitter mye aura, og dermed bidrar AR-applikasjoner med 

reinforcing til en forhøyet opplevelse.  

  

Reskinning går ut på å tilpasse virkeligheten til den historien du vil fortelle. Her spiller 

virkeligheten liten rolle i formidlingen av innholdet, samtidig som forventningen til et 

engasjerende innhold blir stort. Applikasjonene må ha en spennende opplevelse i seg selv, og 

i hvordan den bruker virkeligheten og fysiske steder til å passe inn i historien (Azuma 

2015;265).  AR- applikasjoner med reskinning bør fokusere på digitalt innhold som brukerne 

allerede er kjent med, slik at brukerens fokus holdes på innholdet og ikke på selve stedet. Den 

siste strategien handler om remembring. Her ligger fokuset på minner og erindring, og 

gjenfortellinger av disse minnene på steder som minnene er tilknyttet. Tanken er å kombinere 

disse minnene tettere med de stedene som minnene stammer fra, og dermed få en opplevelse 

som er bedre enn opplevelsen av stedet for seg selv eller opplevelsen av AR- innholdet alene.  

 

Remembering og reinforcing ligner på hverandre i noen grad. Forskjellen ligger i personlige 

og felles opplevelser (Azuma 2015:269).  Reinforcing kan brukes når stedet har en betydning 

for mange, og det eksister en form for felles forståelse av hvilken betydning og rolle stedet 

spiller for flere. Remebering er relatert til noe mer personlig og nært. Et sted kan ha ulike 

betydninger for ulike grupper, og disse vil tillegge stedet ulike minner, noe som vil gi ulike 
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og unike opplevelser knyttet til personlig erfaring. Utfordringen til historiefortelling i AR 

handler om hvor godt innholdet er utformet. Å bruke en AR- applikasjon er i større grad en 

aktiv opplevelse, i motsetning til film og tv hvor publikum sitter passive og tar imot 

innholdet. Stedsbaserte AR-applikasjoner krever mer fra brukeren. For at de skal gjøre den 

innsatsen det krever, må innholdet vekke interesse og engasjement hos brukeren (Azuma 

2015;272). Dette viser hvilke muligheter som finnes i sitsim- plattformen, og hvordan disse 

ulike historiefortellingsstrategiene kan brukes for å fremkalle aura og tilegne steder mening.  

 

 

3.5 Avslutning 
 

I begynnelsen av oppgaven stilte jeg følgende spørsmål: På hvilken måte kan lokalhistoriske 

kulturminner løftes frem ved hjelp av situerte simuleringer? I hvilken grad kan Walter 

Benjamins aura-begrep brukes for å belyse Situerte simuleringer? Og i hvor stor grad er 

bevisstgjøringen rundt aura viktig for videre utvikling av situerte simuleringer. For å klare å 

besvare disse spørsmålene godt nok var det viktig å undersøke aura begrepet nærmere.  

 

I dette kapitelet har jeg tatt for meg Walter Benjamins aura-begrep og belyst den ved hjelp av 

tre ulike perspektiver innen kulturhistorie, kulturgeografi og augmented reality. Aura-

begrepet er et begrep som rommer mye. For Benjamins del handlet begrepet i stor grad om 

hvordan kunstverkets unike stemning blir bort i reproduksjonen, men ved å undersøke 

begrepet i relasjon til kulturhistorie, viser det seg at aura også handler om kulturgjenstanders 

materialitet og hvordan denne materialitet ikke kan ignoreres. Aura er også viktig i relasjon 

til steder; ved å tilegne steder mening, blir auraen skapt. Et steds aura er knyttet opp mot 

kulturgjenstanders aura, og sammen er de viktig for vår opplevelse av steder den 

innvirkningen steder har på vår identitet og tilhørighet.  Digitalisering av kulturarv har skapt 

nye utfordringer og dilemmaer knyttet til reproduksjon av gjenstander og steder, og hvordan 

vi velger å formidle kulturarv spiller inn på opplevelsen av aura. Dermed gjelder det å skape 

en opplevelse som tar hensyn til brukeropplevelser, samt til hvordan augmented reality-

applikasjoner blir oppfattet og tolket av brukerne. Samtidig vil det være nyttig å ta hensyn til 

hvordan ulike historiefortellingsstrategier kan brukes til å tilpasse innholdet til stedet, og 

dermed skape en helhetlig og engasjerende opplevelse.  
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Min tolkning av begrepet aura etter Benjamin, MacIntyre, Bolter og Malpas er som følger: 

Aura er definert som en kulturhistorisk stemningsverdi knyttet til et sted eller objekt som er 

av betydning for en person eller gruppe. Sted er en samlebetegnelse som er begrenset av et 

geografisk område, og som har en viss mengde med aura og nærvær for en rekke personer. 

Aura og opplevelse av aura er knyttet opp mot «sense of a place» og tilstedeværelse. Graden 

av Aura er avhengig av at det skapes en komplett AR-opplevelse med innhold, og hvor AR-

applikasjonen klarer å gjenskape en aura-rik opplevelse. Med dette perspektivet i bakhånd, er 

det mulig for meg å presisere forskningsspørsmålene til noe som er etterprøvbart:  

 

Målet med dette prosjektet er å skape en innholdsrik situert simulering som tar utgangspunkt 

i lokalhistoriske kilder og som formidler disse ved hjelp av en Situert Simulering. Ved å ha 

en bevisst holdning til aura-begrepet og hva den sammenfatter, er det kanskje mulig å løfte 

lokalhistoriske kulturminner frem. Å huske på de ulike strategiene for historiefortelling i AR- 

applikasjoner kan være nyttig under utformingen av innhold. Etter at endt produksjon av 

applikasjonen er ferdig, vil jeg gjennomføre en rekke med brukertester for å kartlegge 

brukernes erfaring med Situert Simulering, og hvorvidt den klarer å frembringe auraen til 

kulturminnene og stedet, og dermed gi lokalhistorien et løft.  
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4 Metodiske tilnærminger 
 

Formålet med dette kapittelet er å redegjøre for de metodiske valgene, samt hvordan og 

hvorfor de spesifikke metodene har blitt benyttet i denne oppgaven. Metoder er 

fremgangsmåter som skal gi svar på problemstillingen og spørsmål vi lurer på, og sikre 

kvaliteten i kunnskapen vi opparbeider (Østbye, Helland et al. 2007 s. 12). Denne oppgaven 

har hatt brukertester ute i felt. Totalt har det vært ti testdager, hvor fem dager har gått med til 

før-testing og fem dager har gått til brukertesting.  

Jeg vil først ta opp tråden fra kapitel 2 og gi en grundigere forklaring av design som 

forskningsmetode, etterfulgt av en redegjørelse for bruken av spørreundersøkelse og 

observasjon som metode. Deretter følger en beskrivelse av brukertestene. Helt til slutt vil jeg 

presentere funnene med utgangspunkt i de teoretiske perspektivene.  

 

4.1 Etnografisk metode og HCI 
 

Utviklingen av Sitsim har blitt gjort punktvis, og følger en ganske streng mal for hvilken 

rekkefølge ting skal gjøres. Samtidig er dette en plattform og sjanger som stadig er i utvikling 

og forandring, og forskningen skjer ved hjelp av induktiv metode. Denne formen for metode 

tar utgangspunkt i fortolkning av empiriske resultater, som blir diskutert og oppsummert med 

utgangspunkt i teoretiske perspektiver (Grønmo 2004 s. 36). 

Jeg har valgt å gjennomføre brukertester med spørreundersøkelse for å få best mulige svar og 

reaksjoner fra brukerne av simuleringen. I kombinasjon med observasjon gjør det at jeg 

oppnår metodetriangulering. Triangulering innebærer å bruke flere forskjellige tilnærminger, 

teoretiske og metodiske, slik at de kompenserer for hverandres svakheter. Problemstillingen 

blir dermed belyst fra ulike vinkler (Østbye, Helland et al. 2007 s. 60-61) I denne oppgaven 

var det fruktbart å kombinere spørreundersøkelse med observasjon. Det ville gi meg 

kunnskap om hvordan simuleringen ble tatt i bruk, og om brukerne kom med bemerkninger 

som ville være nyttige i analysen.   

 

Etnografisk metode har tradisjonelt blitt bruk innen samfunnsvitenskapelig forskning. 

Hensikten med metoden er å observere en situasjon uten noen form for antagelser. 

Tilnærmingen har de senere årene også blitt en del av HCI og interaksjonsdesign, hvor 
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designere ved hjelp av metoden får en mer detaljert og nyansert forståelse av hvordan design 

og teknologi blir oppfattet av brukere (Sharp, Rogers et al. 2011 s. 252). HCI (human 

computer interaction) kombinerer elementer fra psykologi, kognitive teorier og en 

menneskelig faktor, og bruker dette for å utvikle informasjonssystemer og programvare som 

er enkle å bruke (Kuutti 1996). Innen designforskning har det lenge vært tradisjon for å bruke 

etnografiske metoder for å forstå hvordan teknologiske gjenstander/ ting fingerer, og for å få 

en dypere forståelse av brukernes opplevelse. Ved hjelp av etnografiske metoder er det 

kommet frem til et felles forståelse mellom designere, etnografer og brukere for å skape et 

godt design (Stuedahl, Bratteteig et al. 2010 s. 106-107).  

 

 

4.1.1 Observasjon  
 

Observasjon kan være en god metode for datainnsamling under utvikling av en prototype. 

Underveis i prosessen kan observasjon komme til nytte for å kartlegge brukerne, og for å få 

en oversikt over oppgaver og mål. Observasjon gjort senere i prosessen, samt under 

evaluering, kan bidra til å avdekke ulike svakheter i prototypen og brukerens reaksjoner til 

den (Sharp, Rogers et al. 2011 :247 ). Alle deltagerne ble observert under testing. Etter en 

kort introduksjon fikk brukerne hver sin iPad med beskjed om å utforske området, mens jeg 

selv holdt meg litt i bakgrunnen. Slik kunne jeg følge med på hvordan de brukte 

applikasjonen og om det oppstod noen tekniske utfordringer underveis. Jeg fotograferte også 

brukerne under testingene for å dokumentere bruken av applikasjonen. Tillatelse til å ta bilder 

av iPadene under brukertesting ble gjort i starten, under introduksjonene. Brukerne ble 

forklart at bildene ikke skulle være identifiserbare, ettersom jeg kun var interessert i hvordan 

de brukte selve applikasjonen.8 Observasjon viste seg å være nyttig da det oppsto noen 

former for tekniske utfordringer under alle testingene. Disse utfordringene handlet om en 

ustabil GPS-dekning, som igjen påvirket brukeropplevelsen. Observasjon gjorde det også 

																																																								
8 I følge NSDs (Norsk Senter for forskningsdata) retningslinjer, er et prosjekt ikke meldepliktig hvis 
sensitiv data ikke er direkte personidentifiserende. Dette gjøres blant annet ved å ha et spørreskjema i 
papirform, og at foto/video opptak som blir gjort, ikke er personidentifiserende. Måten jeg har 
forholdt meg til disse retningslinjene er å ha spørreskjemaet i papirform, og ta bilder som fokuserer på 
skjermene. Jeg har også tatt notater i papirform under observasjon. Ved bearbeidelse av spørreskjema 
på maskin har jeg omformulert utsagnene enda mer slik at det ikke er mulig å koble utsagt, med alder, 
kjønn eller utvalgsgruppe.  
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mulig for meg å få med kommentarer og prat som deltagerne hadde seg i mellom, og jeg 

kunne få med meg umiddelbare reaksjoner.  

 

4.1.2 Spørreundersøkelse  
 

Datainnsamling ved hjelp av spørreskjema blir benyttet innenfor mange ulike former for 

medievitenskapelig forskning. Hvordan spørsmålene formuleres og hvordan de settes 

sammen i et spørreskjema er avgjørende for datainnsamlingen (Østbye, Helland et al. 2007 s. 

128,136). Det er lite som skiller et spørreskjema fra et strukturert intervju. Hvilken av disse 

to metodene som bør benyttes er avhengig av motivasjonen til brukerne. Dersom de er 

motiverte til å teste applikasjonen og har nok med tid, vil en spørreundersøkelse gi gode 

utsagn som senere kan brukes under evaluering. Men en spørreundersøkelsen stiller også krav 

til godt formulerte spørsmål, slik at det ikke oppstår noen misforståelser og mistolkninger hos 

brukerne (Sharp, Rogers et al. 2011,238-239). Min største utfordring var å definere aura på 

en god nok måte, slik at brukeren forsto hva jeg spurte etter, og formulere spørsmål som 

produserte gode og utfyllende svar. Spørreundersøkelsen hadde til sammen tjue spørsmål, 

fordelt på tre kategorier. Femten av spørsmålene hadde en Likert-skala med fem graderte 

svaralternativer. Mange av spørsmålene hadde i tillegg et tomt felt der jeg ba brukerne om å 

utdype og reflektere over spørsmålet som ble stilt.  

 

 

 

4.2 Design som (medievitenskapelig) metode 
 

Medieforskningen har i alle år hatt en kritisk-analytisk tilnærming. Forskningen har alltid hatt 

mest fokus på hvordan mediene blir produsert, hvordan publikum bruker og forholder seg til 

mediene, og medietekstene i seg selv. Den digitale utviklingen som har skjedde de siste 40-

50 årene har ført til at medieforskningen stadig har blitt en del av informatikken, men uten å 

ta til seg en av de viktigste elementene/tradisjonen: konstruksjon og utvikling av nye 

teknologier. Anders Fagerjord (2012) kommer med tre distinkte argumenter for hvorfor 

medievitenskap skal være delaktige i utviklingen av nye tekster og sjangere. Disse er: 1) 

næringslivet har behov for ansatte med kunnskap om digital design, 2) digital design blir ikke 

forsket på fra et forfatter- og opprinnelsesperspektiv, og 3) en kritisk mediedesign vil gi en 
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bedre forståelse av kritikken og analyseringen av medietekster og sjangere som er en viktig 

del av faget. Innen medievitenskapen kommer alltid forskningen etter teknologien og 

medietekstene. Vi analyserer og forsker på hvordan mediene blir oppfattet, men vi er ikke 

delaktige i produksjonen og utviklingen av dem. Vi forsker på hvordan Twitter brukes som et 

politisk verktøy under valgkamper, men vi er ikke del av forskingen som leder frem til nye 

måter å kommunisere på. Vi vet hvordan de ulike delene virker, men vi har ikke for vane å 

utforske nye måter å sette de ulike delene sammen på (Fagerjord 2012). 

 

Innen HCI er prototype utvikling og steg-for-steg metode den vanlige fremgangsmåten 

(Sharp, Rogers et al. 2011) . Innen designforskning har det skjedde et skifte, der 

designprosessen har gått fra å handle om utvikling av maskiner og gjenstander til bruk i 

industri og arkitektur, til en designprosess som setter mennesker og hvilken mening vi 

tilegner dem i fokus. Innen digital design er det flere ulike forskningstradisjoner som 

eksisterer, og som omhandler alt fra forenkling av design, programmering og utvikling av nye 

systemer til visuell kommunikasjon. Det at det finnes lite forskning på, er derimot hvordan 

medietekster blir gode og hva som kjennetegner god digital design. Denne formen for 

forskning er medievitenskapen god på, likevel blir det ikke forsket nok innen dette feltet. 

 

Som en hardbarket humaniora-student har jeg lest nok av teorier innen film og litteratur, men 

det er sjeldent at studenter og forskere er delaktige i produksjon og utviklet av nye 

medietekster og informasjonssystemer. Jeg har ofte i løpet av min tid i akademia lurt på 

hvorfor medievitenskapen ikke oppfordrer studenter og forskere til ikke bare å analysere og 

være kritiske til digitale medier, men også være delaktige i utviklingen.  Det er derfor denne 

formen for metode kommer til sin rett. Ikke minst så har denne metoden blitt en etablert 

praktisk innen utviklingen av sitsim slik det har blitt gjort ved tidligere prosjekter av Liestøl 

(2011, 2013). I tillegg til Liestøl har også andre norske medieforskere drevet med 

forskningsbasert mediedesign. Lars Nyre har blant annet jobbet med LocalNews, er en 

prototype for lokale nyheter som bruker GPS-teknologi (Nyre, Bjørnestad et al. 2012) Hyper 

News, en interaktiv nyhets teknologi for allmenn kringkasting har vært en av Pål Aam sine 

forskningsprosjekter (Aam 2012), mens Anders Fagerjord har utviklet prototype til en 

lokasjonsbaserte iPhone-applikasjon (Fagerjord 2011). Det har også blitt skrevet gode 

praktiske masteroppgaver ved institutt for medier & kommunikasjon, Universitet i Oslo, slik 

om Nitter (2014) Orkelbog (2012) og Staff (2011). Lars Nyre har også utviklet en metode 

som gir et godt utgangspunkt for utvikling av nye medier. Her kombinerer han 
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medieforskning med etablerte designpraksiser for komme frem til nye og bedre medier (Nyre 

2014).  

 

 

4.3 Testing av Tangenelven Sitsim  
 

I denne delen vil jeg redegjøre for testingen av applikasjonen slik det ble gjort underveis i 

utviklingen samt i brukertester og observasjon. 

Samlet sett hadde prosjektet ti dager med testing. To av disse dagene var jeg ute på location 

for å sjekke GPS- dekningen i området, og for å få en viss idé om hvor de ulike elementene 

skulle plasseres i terrenget. Etter at den første versjonen av applikasjonen var klar, dro jeg ut 

et par ganger kun for å justere de ulike elementene i relasjon til hverandre. Det var en rekke 

utfordringer som dukket opp underveis i testingen. For at en Situert Simulering skal virke 

godt nok, er det viktig at enkelte elementer fungerer optimalt. Dette gjelder særlig GPS- og 

4g-dekningen. GPS-dekningen er viktig fordi det digitale landskapet hele tiden skal stemme 

overens med det fysiske landskapet. God mobilnettdekning er viktig for tilgang til nettsider 

som er implementert i lenkene, og at koordinatene til stedet stemmer overens med 

koordinatene som har blitt lagt til i simuleringene. Det gjøres ved å legge til et origopunkt i 

applikasjonen. Under den første runden med testing, fungerte ikke applikasjonen slik den 

skulle, da det viste seg at Origo ikke var riktig. Dette førte til at Vestby bro (den første broen) 

ikke lå riktig i forhold til terrenget, og at hele applikasjonen hadde et større avvik mellom 

lokasjonen og 3d-simuleringen.   

 

Underveis i designprosessen benyttet jeg meg av Google Maps og digitale detaljkart fra 

Kartverket for å sjekke om plasseringen til de to broene var riktig. Jeg måtte også foreta 

faktiske målinger i terrenget for å sikre at kulturminnene ble plassert riktig i det digitale 

landskapet, og at kulturminnene lå riktig i relasjon til hverandre. Målinger var også viktig å 

gjøre under testingen, for å forsikre at alt 3d-innhold lå riktig i relasjon til hverandre og 

terrenget.  De ulike lenkene som leder frem til innhold i simuleringen ble lagt til av 

programmereren. For at han skulle vite hvor lenkene var plassert, laget jeg oversikt i Keynote 

som viste sånn omtrentlig hvor lenkene skulle plasseres  
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Fig 26: Plassering av lenker  

 

Under testingen var det derfor viktig å sjekke plasseringen til lenkene, om det var mulig å gå 

frem til disse uten store vanskeligheter, samt om plasseringen av lenkene lå riktig plassert i 

forhold til de ulike kulturminnene. Etter hver runde med testing, ga jeg tilbakemelding til 

Tomas v/ Codegrid AB slik at han kunne gjøre de nødvendige endringene. Etter at alle 

justeringene var gjort, startet jeg med brukertester.  

 

 
Fig 27: Lenker, slik de ser ut i Tangenelven Sitsim 
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4.3.1 Brukertesting 
 

Testingen av applikasjonen skjedde ved hjelp av en sammensatt gruppe med brukere. Disse 

kan deles inn i tre mindre grupper: ansatte fra kommune, historieinteresserte fra lokalmiljøet, 

og medstudenter. Samlet sett var det elleve stykker som deltok under testingen. 

Informasjonen som de tre gruppene fikk i forkant, var identisk, og etter en kort introduksjon 

fra meg, fikk de utdelt iPader for å kunne utforske området slik de selv ville.  

 

Underveis i denne oppgaven har jeg samarbeidet med Enebakk kommune og med Enebakk 

Historielag. Da det var tid for å kjøre testrunder, var det derfor naturlig å invitere 

kommuneansatte og ildsjeler fra historielaget for å delta. For å sikre et variert utvalg, og for å 

undersøke om lokal kjennskap til et sted påvirker opplevelse av aura, ba jeg noen 

medstudenter fra Oslo om å delta i testingen. Å bruke bekjente og venner til å teste er ikke 

alltid veldig lurt, da de ikke vil klare å være nøytrale under testingen, og vil heller prøve å 

svare slik at forskeren får svar som de tror er riktige. Det kan føre til at de ikke er kritiske til 

applikasjon under testing. Samtid kan dette føre til at forskeren får gode svar, fordi brukerne 

er fortrolige og komfortable med forskerne, noe som kan føre til gode og utfyllende svar. Før 

testingen ble utført, hadde både medstudenter, kommuneansatte og historieinteresserte kun 

hørt opp applikasjonen samt litt om designprosessen. De færreste hadde erfaring med testing 

av applikasjoner på location. Dette i kombinasjon med min oppfordring om å være ærlige og 

konstruktive under testing, bidro til utfyllende svar fra brukerne.  

 

Brukertestingen foregikk over en uke i slutten av mai 2017. Testingen av applikasjonen tok i 

underkant av 30 min. Etter testingen ble brukerne bedt om å svare på en spørreundersøkelse. 

Siden dette er en stedsbasert applikasjon er det viktig at været også er riktig, ettersom det har 

veldig mye å si for opplevelsen av applikasjonen.  Er været for kaldt vil dette påvirke ytelsen 

til iPadene, brukeren får kalde fingre, som igjen påvirker berøringsfunksjonen til iPad. 

Samtidig kan en skyfrihimmel med sol påvirke opplevelsen av applikasjonen ved at 

overflaten på iPaden er refleksiv, samt at lysstyrken til iPad oppleves som svakere under 

direkte sollys. Jeg ønsket derfor at været skulle være overskyet, uten regn, slik at 

applikasjonen ble opplevd på en best mulig måte. Lett regn kom den ene dagen, men da 

hadde jeg med paraply slik at brukeren kunne teste applikasjonen uten å bli våt.  
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De første til å teste applikasjonen var fire nåværende og tidligere studenter ved Institutt for 

medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Siden et felles tidspunkt ikke passet for alle, 

var jeg nødt til å fordele testingen over fire dager, med kun én bruker som testet 

applikasjonen hver gang. 

 

At utviklingen av Tangenelven Sitsim blant annet ble utviklet på bakgrunn av materiale 

produsert og samlet av det lokale historielaget, muliggjorde at denne gruppen muligens ville 

være mest skeptiske til Tangenelven Sitsim. Dessverre var det akkurat denne dagen at GPS- 

dekningen var svakest, noe som førte til at brukerne fra historielaget ikke fikk opplevd alle 

deler av applikasjonen like godt.  

 

Den siste testen ble gjennomført av ansatte ved Enebakk kommune. Disse har fulgt prosjektet 

over lengre tid, ettersom selve simuleringen ble utviklet for å undersøke om en slik 

simulering vil være nyttig for kommunen å videreutvikle senere. Samtidig var dette en 

gruppe som hadde en del kjennskap til området, men noe mindre omfattende enn 

historielaget.  
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4.4 Funn  
 

I denne delen av oppgaven vil jeg diskutere og presentere tilbakemeldingene jeg fikk under 

brukertest og fra spørreundersøkelsene.  Brukerne var generelt positive til applikasjonen, og i 

spørreskjemaet svare alle at de opplevde den situerte simuleringen av Tangenelven som 

«veldig bra» eller «bra».  Jeg hadde mine bekymringer for hvor utfyllende brukerne ville 

svare på spørsmålene, men det viste seg at de aller fleste hadde en positiv opplevelse av 

Tangenelven Sitsim, og kom med gode og reflekterte svar. Funnene fra brukertestene er 

presentert og diskuterte i tre deler; GPS- presisjon, Kulturminnenes aura og Situert 

simulering- opplevelsen av det fjerne og det nære.   

 

 

4.4.1 GPS-presisjon  
 

Mitt prosjekt har mange likhetstrekk med Sitsim som ble laget til Via Appia. Begge 

simuleringen tar utgangspunkt i en smal og lang strekning som har ruiner langs veien.  Den 

største forskjellen var derimot bredden til Via Appia og stien til Tangenelven. Via Appia er 

en bred vei på 6-7 meter med fortau. Stien ved Tangenelven var litt over en meter i bredde. 

Dette ble problematisk, siden GPS- presisjonen til en iPhone/iPad er på 3-5 meter. På Via 

Appia var denne presisjonen godt nok, ved Tangenelven ble dette utfordrende. Stien ved 

Tangenelven ble bygget da jeg var over halvveis i prosjektet. Det var derfor ikke mulig å vite 

om denne utfordringen på forhånd.  

 

Den smale stien skapte utfordringer knyttet til GPS- dekningen, samtidig som det ga lite rom 

for å lage en simulering som traff den fysiske plasseringen riktig fordi GPS-en fikk små 

marginer å forholde seg til. Dette førte til at det til var problemer med simuleringen og førte 

til at enkelte kulturminner lå feilplassert i forhold til hvor de ligger i det fysiske terrenget. 

Utfordringer med GPS-dekning bidro til at opplevelsen av simuleringen ble satt litt ute av 

spill for alle brukerne under testing på enkelte områder. Det var særlig under en spesifikk del 

langs ruten der stien var smal, og nede ved Enebakkmølle. At utfordringene med GPS-

dekningen var problematisk, ble påpekt av brukerne. Alle brukerne hadde bemerkninger om 

GPS- dekningen:  
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D: Applikasjonen mistet signalet på særlig en strekning. Der var det omtrent umulig å ikke 
havne i elva.  
 
J: Lenke som ikke var tilgjengelig. Litt vanskelig å finne lenke ved møllen fordi man plutselig 
befinner seg i huset/vanskelig å navigere rundt møllen. 
 
B: GPS problemer, litt vanskeligheter med å få tak i en lenke ved elven. (rør fundamentene)  

 

Problemene gjaldt særlig området rundt Enebakk mølle, hvor det ble et stort skille mellom 

3d- omgivelsene, terrenget og GPS presisjonen. Det var også en uoverstemmelse mellom 3d- 

terrenget og det faktiske terrenget. Brukerne slet derfor med å ikke falle i elven, inne i 

applikasjonen, noe som førte til vanskeligheter med å navigere rundt elven. Det gjorde at det 

virtuelle kameraet ikke reagerte slik det skulle: når brukeren gikk frem og tilbake, satt det 

virtuelle kameraet fast i elven. Det måtte flere runder frem å tilbake får å få kameraet opp til 

terrenget, og brukerne måtte bevege iPaden slik at de ikke falt i vannet. Det hele ble oppfattet 

som tungvint og slitsomt for brukerne, som igjen bidro til å gjøre opplevelsen av 

kulturminnene mindre interessant.  
 

 

4.4.2 Kulturminnenes Aura 
 

Flere av brukerne som ga inntrykk for at de likte Her og nå perspektivet/ funksjonen som 

oppsto når de så det fysiske landskapet mot det virtuelle historiske landskapet, og at 

kulturminnene både var realistiske og troverdige, og de kunne se for seg hvordan landskapet 

rundt Tangenelven kan ha sett ut.  

 

I: Jeg fikk følelse av å være tilstede i fortiden, fordi informasjonen som ble gitt(3d, lyd, 
lenker) ga meg en følelse av det, samtidig som jeg kunne se terrenget fysisk rundt meg.    
 
J: Det var givende å kunne se forholdet mellom før og nå. Det er fordelen med en slik 
simulering.  For muligheten for bilder, hvor man så begge deler opp mot hverandre på 
skjermen. Dette forholdet mellom to tider mener jeg er den største fordelen med en slik 
simulering. 
 
 

Opplevelse av aura består av mange ting; det handler om nærvær og tilstedeværelse, og det 

som ble omtalt som kunstverkets Her og Nå, og det handler om tradisjon og kulturminnenes 

rituale funksjon. 
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«Det er av avgjørende betydning at kunstverkets auratiske eksistensform aldri skilles 
fullstendig fra dets ritualfunksjon (…) det ekte kunstverkets unike verdi har sitt grunnlag i 
ritualet der det hadde sin opprinnelige og første bruksverdi» (Benjamin 2008,220)»   
 

Når brukerne opplever det virtuelle landskapet samtidig som de står på dens fysiske tvilling, 

blir de oppmerksomme på hvilken verdi kulturminnene hadde, og den forstand hvilket ritual 

eller tradisjon de ulike kulturminnene var en del av.  For opplevelsen av Tangenelven, så ble 

det lettere for brukerne å få en klarere bilde av hvordan kulturlandskapet rundt elven kan ha 

sett ut da ruinene ikke var ruiner, men aktive steder og bygninger med liv og bevegelse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
                                      Fig 28: Snapshot- funksjonen i bruk under testing  
 
 
Men for enkelte fremsto simuleringen for enkel og det ble savnet en viss mengde med mer 
historisk tyngde. I et av spørsmålene (spørsmål8) ble brukerne spurt om de fikk en opplevelse 
av fortiden  
 
J: Tja, både og kan man kanskje si. Selv om simuleringen virker naturlig på sin måte, er det 
enkelt å forstå modeller og terreng, passer sammen, er den ikke helt realistisk. Den er på 
mange måter for enkel. Et nærvær av mennesker som jobber ved elven ville ha gjort det mer 
levende og realistisk og et mer fortryllende bilde.  
 
F: Savner eksempel på visning(bilder) på hvordan ting fungerte  
 
H: Mer bilder, mer nøyaktig plassering.  
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A; Varierende. Noe var av god kvalitet, annet har forbedrings potensiale. Spesielt 
simuleringen av landskap gjør at man ikke er helt tilstede. Kulturminnene var troverdige og 
av god kvalitet.   
 
For disse brukerne har ikke simuleringen av Tangenelven vært god nok til å fremkalle aura, 
men at det trenges mer innhold og bearbeiding med simuleringen. Dette er noe som også var 
tydelig å se når de ble spurt om aura. Brukeren får informasjon og et inntrykk av landskapet, 
men simuleringen   treffer ikke brukerne helt.  
 
J: Selv om det mangler litt for å være helt realistisk og levende, forsterker det den 
kulturhistoriske verdi ved stedet, og bidrar derfor med å levendegjøre dette til en viss grad.  
 
F: Bidrar til at man får en ny vinkling på stedet. 
 
H: Man får informasjon og et helhetlig inntrykk av hva som var.  
 
Alle brukerne var enige om at kulturhistoriske steder både nasjonalt og lokalt besitter aura, 

men personlig tilknytning har lite å si hvor sterkt din opplevelse av aura rundt et sted blir, 

men det har noe med hvor mye du selv velger å lære om stedet. Jo mer kunnskap du besitter, 

desto større blir tilknytning din, og opplevelse av aura, samtidig er det viktig å skape en godt 

utformet simulering som bidra til en forhøyet opplevelse, og dermed blir auraen til et sted 

forsterket.  Det oppstår en veksling mellom auraen som omgir et sted, og hvor godt en Situert 

Simulering klarer å forhøye opplevelsen av aura. 

 
K: Ved å bruke simuleringen har området for meg gått fra å være et ukjent område til et 
«museumsobjekt» som har en historie å fortelle.   
 
Dette viser at opplevelse av aura er noe som ikke nødvendig er avhengig av personlig 

tilknytning eller pre eksisterende kunnskap om stedet og kulturminnene, men at ved å 

oppleve stedet, og bruke en situert simulering, så kan auraen til ukjente steder og kultminner 

graves frem og det ubetydelige kan løftes frem. Samtidig så er opplevelsen av aura knyttet 

opp mot de tekniske elementene i simuleringen og der det oppstår skjevhet mellom 

simuleringen og det fysiske stedet, så skjer det et brudd, og simuleringen mister noen av sin 

troverdighet, og dette fører til at illusjonen blir brutt og den historiske stemmingen som 

simuleringen prøver å skape blir brutt. Den største andelen av brukerne mener at 

simuleringen har klart å formidle aura og den unike stemningen rundt Tangenelven i noen 

grad.  De aller fleste mente at applikasjonen mangler litt i form av nøyaktighet og detaljerer i 

3d- modellene, og at fordi de fysiske omgivelsene i form av en trafikkert bilvei gjør at auraen 

blir noen borte, men at denne formen for formidling kan gjøre nytte av seg, og potensielt 

bringe fram historiene fra området på en god måte.  
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4.4.3 3 Situert Simulering- opplevelsen av det fjerne og det nære 
 

Alle som testet applikasjonen ga utrykk for at de like applikasjonen godt, og det var særlig 

den siste dele av applikasjonen som ble mest satt pris på.  

 
A: Siste del av dedisert best. Kirken fremsto godt i modellen  
 
D: Grafikken var ganske presis mht formasjoner, hus proposisjoner og stedsnøyaktighet.   

 

Et av grunnene til at det var den siste del av applikasjonen som ble mest satt pris på var fordi 

det var der ruinene etter Vestby sag og Hjulmaker verkstedet lå. Disse ble bygget opp og 

gjenskapt i simuleringen og dermed så var det en større kontrast mellom den virtuelle 

virkeligheten og den fysiske. I denne delen av simuleringen ble mer informasjon tilføye og 

det ga en rikere opplevelse, enn den første delen av turen. Der ble det bare gjort endringer på 

eksisterende bygninger og strukturer og dermed så ga ikke rekonstruksjonen av disse noe 

særlig tilbake.  

 

Det er når ikke eksisterende kulturminner blir gjenskapt og rekonstruert at situert simulering 

har den største påvirkningskraften.  Hvis vi går tilbake til Benjamin, så er klart at distanse er 

med på å forsterke aura og opplevelse av aura. Fordi situerte simulering skaper en sanse 

fornemmelsen til noe som har vært og som nå ikke eksiterer, opp når vi en opplevelse av det 

fjerne, til tross for å være nær ruinene eller den geografiske plasseringen til kulturminnene.  

Det er nettopp dette Benjamin definerer som « aura som en  unik framtredelse av det fjerne, 

så nært dette kan komme»  Benjamin 2008,220)  

Ruinen og kulturminnene som ligger igjen i et landskap er avtrykkene fra en forsvunnet eller 

fjern tid. Det er ikke mulig for å oss å reise tilbake i tid og oppleve fortiden. Men med en 

applikasjon som rekonstruerer og viser fortiden, er det mulig å oppleve det fjerne noe 

nærmere. Avstanden mellom oss og kulturminnene er fortsatt stor, men fordi brukerne 

opplever kulturminnene fra to ulike perspektiver, der den ene er det fysiske, og det andre 

rekonstruert digital og en del av en oppfattende simulering, blir opplevelsen av 

kulturminnene forsterket. Fordi avstanden som finnes mellom originalen og rekonstruksjonen 

er synligere. Dette forholdet mellom det fjerne til tross for det nære bidra til å øke 
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opplevelsen av aura. «Det fjerne er det næres motsetning, Det vesentlige ved det gjerne er at 

det ikke kan bli nært. I virkeligheten er unærmelighet hovedkvaliteten ved til kultbilde, Det 

blir etter sin tur «det fjerne, så nært det kan komme». (Benjamin 2008 s. 220)»   

 

Et av særtrekkene til Situert simulering er at den kan vise brukeren begge perspektivene på 

skjermen. Med dette oppstår det en Nå&Da effekt som bidra til opplevelsen av aura. Et par 

av brukere kommer med viktige utsagn vedrørende dette:  

K: Kjente igjen området som jeg befant meg i. Liker veldig godt at det blir en da og nå 
funksjon, ved at man befinner seg i et moderne landskap og får informasjon om hvordan det 
var før via  
appen. Naturen rundt og broer/hus var naturtro. (og et pluss at det var fint vær og 
fuglekvitter i appen 
 
J: Det var givende å kunne se forholdet mellom før og nå. Det er fordelen med en slik 
simulering.  For muligheten for bilder, hvor man så begge deler opp mot hverandre på 
skjermen. Dette forholdet mellom to tider mener jeg er den største fordelen med en slik 
simulering.  
 
 
Benjamin kritikk mot reproduksjon var at den fjernet kunstverkets Her og Nå, dets unike 

eksistens på det stedet hvor det befant seg.  og at reproduksjonen tok vekk dens historie, og 

alt det kunstverket kan ha blitt utsatt for i tidens løp (Benjamin 2008,216, min 

understrekning) Når vi går på et museum og opplever kulturgjenstander bak glassmontre og 

tung sikkerhet, er det ikke alltid lik lett å få oppleve stemmingen rundt den. Vår interesse 

rundt gjenstanden vekkes. men det er et resultat av gjenstandenes utstillings verdi, noe som 

Benjamin mente auraen ble erstattet med (Benjamin 2008) Ved hjelp av Situerte simuleringer 

er det mulig å skape kulturminnenes Her og Nå på nytt.  I spørreskjemaet hadde jeg spørsmål 

om forskjellen mellom opplevelse av kulturminner ved hjelp av tekst plakater, guide og 

situerte simuleringer, der jeg ba brukerne om å reflektere over forskjellen:  

I: Absolutt, det er fordi det gir et større innblikk i hvordan kulturminner var, Det gir en bedre 

og mer oversiktlig fremstilling. Det vekker flere sanser, og gir et mer troverdig bilde av 

fortiden 
  

Kulturgjenstandene som er fjernet fra sitt opprinnelige sted, blir plassert tilbake der de 

tilhører, og dermed er det mulig å oppleve kulturminnene i den settingen som den fantes i.   

I tilfelle med Tangenelven skjer dette rundt to av kulturminnene, nemlig Vestby Sag og 

Hjulmaker verkstedet. Jeg har rekonstruert disse ruinene, og ved hjelp av situert simuleringen 

plassert de tilbake der de tilhører i landskapet.  Det viser hvilken stor rolle sense of place har 
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for opplevelsen av Aura, og i hvilken grad det blir oppfattet som en mye mer berikende 

opplevelse for brukerne.  Sense of place kommer av å oppleve historien til stede, sammen 

med kulturgjenstandenes om gjøre et sted unik (se kap 3.4 )  Ved å fjerne kulturgjenstander 

fra sitt opprinnelses sted, er det ikke bare gjenstandens aura og stemming som blir borte, men 

til selve stedet også. Både sted og kulturgjenstander er knyttet med hverandre. Vår opplevelse 

av en kultur gjenstand er ikke komplett hvis vi ikke kan oppleve de tradisjonene, ritualene og 

stede det er bundet til. På samme måte vil ikke et sted har aura hvis vi tar bort tingene som 

gjør et sted til et sted.  Ved hjelp av situert simulering, blir både kulturgjenstander og sted 

rekonstruert. Dette bidrar til både auren til sted og til kulturgjenstander har en mulighet til å 

fremtre, fordi en situert simulering plasserer det rekonstruerte fremstillingen på sitt 

opprinnelige sted.  

 

4.5 Avslutning 
Dette kapitlet har fremstilt de viktigste funnene under bruker testene. Resultatene viser at til 

tross for utfordringer med GPS- posisjonering, klarer Tangenelven Sitsim å fremkalle en 

opplevelse av aura brukerne.  Noen av brukerne savnet mer historisk innhold, og mente at 

simuleringen ikke var realistisk nok, for andre var ble det digitaliserte landskapet/sted for 

enkel, og dermed klarte ikke simuleringen å skape en god nok opplevelse av aura. Den siste 

delen av simuleringen ble best likt av brukerne, fordi det er i denne delen av simuleringen, to 

kulturminner blir rekonstruert, og presentert. Ved hjelp av Nå & da funksjonen til Sitsim, fikk 

brukeren se hvordan disse kulturminnene ville ha sett ut hvis de ble plassert tilbake i 

landskapet, og dette bidra til at både Tangenelven og kulturminnene bli tilegnet mening, og 

brukerne blir beviste over forholdet mellom dem, kulturminnene og stedet. Dette bidrar til 

opplevelsen av aura.  
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5 Konklusjon  
 

Denne oppgaven har tatt for seg utviklingen og testingen av Tangenelven Sitsim. En situert 

simulering av Tangenelven ble til for å undersøke hvordan lokalhistoriske kulturminner kan 

løftes frem ved hjelp en slik formidlingsplattform, hvordan aura-begrepet til Walter Benjamin 

kan brukes til å belyse situerte simuleringer, og for å forstå hvordan brukerens opplevelse av 

rekonstruert kulturarv ved hjelp av stedsbaserte applikasjoner. Applikasjonen ble testet av 11 

brukere.   

  

Erfaringene jeg fikk under designprosessen og tilbakemeldingene fra brukerne har gitt nye 

innblikk og nye erfaringer knyttet til mediedesign, historisk rekonstruksjon og om augmented 

reality. Jeg har benyttet meg av teoretiske perspektiver innen kulturhistorie, kulturgeografi og 

augmented reality for å analysere og diskutere situerte simuleringer i relasjon til aura-

begrepet. Har jeg fått noen svar på hvordan aura-begrepet kan brukes for å belyse Sitsim-

plattformen fra et nytt perspektiv? Svaret er et både-og, og disse vil jeg nå diskutere nærmere.  

  

Oppgaven hadde som mål å undersøke og utforske mer enn å gi tydelige og konkrete svar. 

Likevel er det enkelte ting som har blitt noe klarere enn det de var før jeg startet arbeidet med 

prosjektet. I de påfølgende avsnittene vil jeg diskutere erfaringene jeg har fått fra prosjektet i 

lys av de teoretiske perspektivene jeg har brukt. Avslutningsvis vil jeg beskrive begrensinger 

før jeg reflekter over veien videre for Tangenelven Sitsim og Sitsim-plattformen.  

 

 

5.1 Aura, kulturminner og lokalhistoriske steder 
 

Slik jeg skrev innledningsvis, er Benjamin noe vag i sin beskrivelse av aura- begrepet.  

Denne vagheten har jeg utnyttet for å forme begrepet slik at det passer inn i min tematikk. Jeg 

har igjennom denne oppgaven prøvd å utvide aura -begrepet til å bli noe mer konkret, 

samtidig som den åpner for tolkning og bruk innen AR og hvordan aura kan brukes til å 

belyse hvordan innhold i situert simulering blir erfart og opplevd av brukerne.  I denne 

prosessen har jeg gjort et forsøk på å utvide aura- begrepet til å ikke bare omhandle 

kunstverk, men å få begrepet til å innholdet den unike stemmingen som eksisterer rundt 
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kulturminner og kulturhistoriske steder. Den utvidede betydningen har jeg prøvd å trekke 

over til digital kulturarv, og vise hvordan digitalisering av kulturarv ikke bare fjerner den 

unike stemningen, men at det også tar vekk den tilknytningen den har til sted.  Sense of place 

er knyttet opp mot den emosjonelle tilknytningen vi har til et sted. Denne emosjonelle 

tilknyttingen som sence of place bringer med seg, kan knyttes opp mot Her & Nå-elementet i 

aura-begrepet.  

 

Utvidelsen av begrepet er viktig for å drøfte hvordan Sitsim-plattform kan brukes til å 

gjenopprette auraen til kulturminner, til tross for at digital rekonstruksjon av kulturminner 

oppløser aura og fjerner tilknytningen til sted. Mine funn tyder på at lokalhistoriske 

kulturminner kan bli løftet frem ved hjelp av situerte simuleringer. Dette er likevel avhengig 

av hvordan innholdet formidles og at de ulike elementene i Situert Simuleringen fungerer 

godt nok sammen.   

 

 

5.2 Situert simulering og opplevelsen av aura 
 

Brukerne i mine tester var positive til Sitsim-plattformen, og mente at Sitsim-plattformen 

besitter de egenskapene som gjør at den kan forsterke opplevelsen av aura av kulturhistoriske 

steder. Selv om det er forbedringspotensialer i Tangenelven Sitsim, klarer applikasjonen til 

en viss grad å gjenskape aura og tilstedeværelse i landskapet. Jeg tolker det slik at det er 

innholdet i kombinasjon med en ujevn GPS- posisjonering som gjør at det oppstår et 

illusjonsbrudd hos brukerne. Dette illusjonsbruddet er forårsaket av flere ting:  

 

For det første handler det om forskjellen mellom det digitale og virkeligheten. Jeg har 

tidligere presisert viktigheten av likhet mellom det digitale terrenget og det virkelige 

landskapet. I Tangenelven Sitsim har det i enkelte partier oppstått en ulikhet mellom det 

digitale terrenget og slik det ser ut i dag. Denne ulikheten slår ut hos brukerne, som opplever 

dette som en uoverstemmelse. Dermed blir opplevelsen av simuleringen påvirket negativt, 

noe som videre påvirker opplevelsen av aura. For det andre brytes illusjonen av omgivelsene 

slik området er i dag. Per dags dato, er det en trafikkert bilvei som går parallelt med elven og 

landskapet. Det blir oppfattet som et forstyrrende element når simuleringen er i bruk. Målet 

til Tangenelven Sitsim er å skape en oppleves av fortiden, men når nåtiden forstyrrer, klarer 
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ikke brukerne å konsentrere seg om den rekonstruerte fortiden. Ved å bruke aura til å belyse 

en situert simulering, har jeg kommet frem til at dette begrepet bidrar til å gi en viss 

formening om hvilke forhold brukerne får til kulturminnene når de presenteres på en slik 

plattform. Samtidig er opplevelsen av aura avhengig av ulike faktorer, som sammen og hver 

for seg bidra til en forsterkning eller forminskning av aura.  

 

 

5.3 Situert simulering særtrekk og styrke   
 

De ulike virkemiddelene, som utsyn, zoom og snapshot, bidrar på hver sin måte til å vise en 

historisk rekonstruksjon, og til å formidle kulturminner. I tillegg bidrar det doble perspektivet 

til en fullkommen opplevelse av kulturminner.  Likevel er en Situert simulering bare effektiv 

og lykkes med formidlingen av kulturminner når den rekonstruer kulturminner som ikke 

eksisterer i landskapet. For mange av brukerne var det den siste delen av stien som var den 

den beste opplevelsen av applikasjonen. Her blir den rekonstruerte historien lagt som et lag 

over virkeligheten, og det doble perspektivet gjør hele opplevelsen mer innholdsrikt enn når 

man bare forholder seg til informasjonsplakater. I tilfellet med Tangenelven Sitsim var det 

ikke like spennende å se eksisterende kulturminner gjenskapt, ettersom de fremdeles er 

synlige i terrenget.  

 

Styrken til situerte simuleringer ligger i få frem det usynlige, blant det synlige, og oppleve 

dette i relasjon til det opprinnelige stedet. Det er dette som forklarer hvorfor Sitsim-

plattformen egner seg til formidling av historier; den fungere som en motvekt til 

oppløsningen av kulturminnenes aura, ettersom den konstant jobber for å skape en relasjon 

mellom sted, kulturminner og brukeren. For at situerte simuleringen skal klare å skape 

simuleringer som engasjerer og interesserer brukeren, er det viktig å skape en innholdsrik 

applikasjon, som kan gi en opplevelse av en overbevisende illusjon. For designere vil det 

være nyttig å ha et aktivt forhold til aura, og hvordan den utvidede betydningen kan komme 

til nytte når kulturminner skal rekonstrueres og gjenskapes. Dette i kombinasjon med 

historiefortellings strategier for AR-applikasjoner  kan blir benyttet  til å skape simuleringer 

som er tilpasset de forskjellige stedene.  
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5.4 Begrensninger 
 

Denne oppgaven er ikke uten begrensninger. Jeg har underveis i oppgaven oppdaget flere 

steder der denne oppgaven kommer til kort. Å utvikle, designe og teste en applikasjon, i lys 

av et vagt teoretisk perspektiv, har ført til en oppgave som er noe overfladisk.  

En av oppgavens svakheter er designprosessen. Jeg ønsket å lage min egen situert simulering, 

og ha brukertester. Dette førte til en lang og kronglete prosess, der mye av tiden gikk til 

utvikling og testing. Samtidig har dette likevel vært noe av det mest lærerike ved oppgaven.  

Det fikk meg til å tenke på hvordan aura-begrepet kan brukes allerede under utviklingen av 

applikasjonen, slik at innholdet blir interessant og engasjerende. En annen svakhet handler 

om selve simuleringen. Slik jeg har nevnt tidligere, er det viktig å ha et digitalt landskap som 

stemmer overens med virkeligheten. Hvis dette ikke oppnås, vil det oppstå problemer i 

brukerens opplevelse. Jeg burde ha tatt større hensyn til terrenget under designprosessen, slik 

at det digitale landskapet stemte mer overens med det virkelige landskapet. 
 

Det andre er begrensinger knyttet til GPS-posisjonering. Jeg burde ha undersøkt mer om stien 

som går langs elven. Det at stien var i underkant av halvannen meter, førte til at GPS 

dekningen til tider ikke var god nok, noe som påvirket applikasjonen negativt. Tangenelven 

Sitsim har også vist hvor utfordrene det kan være å lage en situert simulering som følger en 

lang og smal sti. Dette i seg selv oppstår som en stor begrensning til plattformen, da det kan 

være problematisk med å lage lignende Situerte Simuleringer som følger en vei eller en elv.  
Når det gjelder metode, ser jeg svakheter med å kunne benytte meg av et spørreskjema. Selv 

om alle brukerne kom med gode utsagn, kunne det vært en fordel å ha fokusgrupper som et 

supplement. På denne måten kunne jeg fått mer reflektere svar fra brukerne.  

 

En siste bemerkning går på det teoretiske perspektivet. Jeg har prøvd å trekke linjer fra aura-

begrepets originale betydning, over til agumented reality og situerte simuleringer. Samtidig 

har teoretiske perspektiver innen mediering og remediering av kulturarv blitt utelatt. Jeg 

innser i ettertid at det hadde vært fruktbart å trekke inn dette perspektivet, slik at 

digitalisering av kulturarv kunne ha blitt undersøkte nærmere i lys av de ulike perspektivene 

som allerede er nevnt i oppgaven. Oppgaven kunne også med fordel ha utforsket 

historiefortelling i AR-applikasjoner i større grad enn det har blitt gjort.  
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5.5 Veien videre 
 

Det har blitt utviklet mange ulike former for situerte simuleringer, men dette er blant de få 

som har undersøkt hvordan Sitsim-plattformen kan brukes til formidling av lokalhistoriske 

kulturminner. Det hadde vært interessant å undersøke aura i relasjon til mer betydningsfulle 

steder, og sammenlignet de resultatene med funn fra denne for å undersøke hvordan aura 

oppleves ved steder med mye kulturhistorisk stemning. En annen mulighet hadde vært å 

utforske det lokalhistoriske perspektivet enda mer, og da særlig tilknytning til 

historiefortellingsstrategiene til Azuma. Da hadde det være spennende å undersøke et 

lokalhistorisk sted, ved hjelp av situerte simuleringen som bruker ulike fortellingsstrategier 

og sammenligner disse opp mot hverandre. En annen mulighet hadde vært å bruke Sitsim-

plattformen til å bli enda mer interaktiv, og brukt til samling av lokalhistoriske kulturminner 

ved å la publikum selv gjøre simuleringen mer utfyllende. For eksempel ved å legge til 

innhold i form av historier, bilder og lyd. På denne måten kan lokalhistoriske steder fortsette 

å opprettholde sin aura og unike stemming.  
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Vedlegg 1: Spørreskjema  
 

Spørreskjema for SitSim av 
Tangenelven-Ytre Enebakk 

2016 
 
Sett ring rundt alternativet som passer best. Utdyp gjerne der det er mulig.  
 
 
1. Hvordan opplevde du simuleringen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

8

1

0 2 4 6 8 10

Veldig bra 

Bra

Verken/Eller 

36% 

27% 

36% 

Alder Alder 25-35
Alder 35-45 
Alder 65-75 

36% 

64% 

Kjønn Menn
Kvinner



	 73	

 

2. Opplevde du noe som problematisk 
? Enten det gjaldt tekniske funksjoner 
(treg 4g nett, dårlig  oppløsning) eller 
innhold (navigering, lenker)?  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hvis Ja, Utdyp 
 
A: Ved enkelte tilfeller «falt» man utenfor elvebredden/ved elven. 
Simuleringen/landskapet var ikke alltid troverdig. Lenkene burde vært mer synlige ( 
annen farge)  
B: Gps problemer, litt vanskeligheter med å få tak i en lenke ved elven. ( rør 
fundamentene) 
C: Litt surr med gps, feil plassering innimellom 
D: Applikasjonen mistet signalet på særlig en strekning. Der var det omtrent umulig å 
ikke havne i elva.  
E: Gps falt ut, havnet i elven. Fikk ikke inn frørenseriet, mølle.  
F: Vanskelig området rundt siloen 
G: bak mølle  
H: ustabil simulering i noen områder 
I: Gps som hoppet/forskjøv seg  
J: Lenke som ikke var tilgjengelig. Litt vanskelig å finne lenke ved møllen fordi man 
plutselig befinner seg i huset/vanskelig å navigere rundt møllen. 
K: Noen små feil med gps innimellom Lot seg fikse ved å skifte posisjon eller starte 
appen på nytt.  

 
 
3. Hvordan opplevde du  kvaliteten  til 
grafikken og 3D modellene?  
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Utdyp;  
A: Siste del av dedisert  best. Kirken fremsto godt i modellen  
C; Fine bilder, bra kvalitet på bygninger.Litt uklart på bakken.  
D: Grafikken var ganske presis mht formasjoner, hus proposisjoner og 
stedsnøyaktighet.  
F: Kunne kanskje være riktig farge på bygninger, slik at de blir lettere gjenkjennelig.  
H: God nok til å forstå hvor man er og lett å orientere seg. Men det er vel ikke 
grenser for hvor detaljert man kan få det.  
I: Det var livaktig, og man forstod hvor man befant seg i terrenget. Det var oversiktlig 
fremstilt.  
J: Tydelige, lett forståelig, passet inn i terrenget, selv om terrenget i appen, noen 
ganger befant seg litt til siden før der man faktisk gikk. Litt problem med møllen/ 
rundt den modellen. Og vet sagen på slutten. lett å komme utenfor området slik at 
appen hang seg opp.  
K: Kjente igjen området som jeg befant meg i. Liker veldig godt at det blir en da og 
nå funksjon, ved at man befinner seg i et moderne landskap og får informasjon om 
hvordan det var før via appen. Naturen rundt og broer/hus var naturtro. (og et pluss 
at det var fint vær og fuglekvitter i appen 
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4. I hvor stor grad er det grafiske innholdet lik de ulike husene som finnes  langs 
elven? Er det lett å gjenkjenne terreng og 3d modeller i simuleringen?    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utdyp;  
 
A: Varierende. Stien mange går på burde vært gjenkjennbar, likeså riksvei og 
landskapet bak. Elven og landskapet bak er ok.  
B: Mølla var litt vanskelig å gjenkjenne,  Broene var veldig bra. Terreng og elven - 
Ok. 
C: Ja, lett å kjenne igjen og forstå hva som er hva  
D: se kommentar på forrige spørsmål  
E: Det som er med er bra, mangler noen 
F: se 3  
G: Bra  
H: Ja, men man kan sikkert være mer nøyaktig i forhold til hvordan bygningene så ut 
før.  
I: Altså, noen steder så husene ulike, men det er fordi de ser ulike ut, med tanke på 
hvordan de så ut tidligere. Det er lett å vite hvor man er plassert.  
J: Det er lett å gjenkjenne terreng og modeller. Alt føles veldig likt, men det har 
veldig liten påvirkning på gjenkjennelse av modellene. 
K: Bortsett fra fargen på noen av husene( som jeg antar er et aktiv valg og historisk 
korrekt) så var gjennkjennelsefaktoren høy. Låvedører of vinduer var plassert slik at 
det var lett å se hva slags bygning man så på. Kirka var spot on i både utseende og 
plassering 
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5. Hvor viktig var lydeffektene i simuleringen?  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

B: Veldig koselig med fulgsang 
D: Hadde ikke lyden på dessverre 
E: Fordeler med øretelf.  
F: Vanskelig å høre, mye trafikkstøy rundt, headphones bør i såfall anbefales.  
K: Lydeffektene føles ikke som spesielt viktig, men en fin effekt som skaper en mer 
helhetlig opplevelse  
 

 

6. Hvordan opplevde du lyd kommentarene under lenkene?   
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Utdyp;  
 
A: God kvalitet på lengde og lydkvalitet.  
B: Fin stemme   
E: Var av og til usikker på om det var reelt eller fake ( fulglekvitter, elvesus) 
F: Hørte ikke.  
H: Lydeffektene har man der uansett, stemmen var god men det er lettere å lese da 
elven bråker en del.  
I: Det var gode, korte, og konsise, de ga akkurat nok informasjon til å ikke være for 
lange. De ga informasjon på en tydelig måte, hvor jeg lærte noe samtidig. 
J: Det ga en mening at de var der. nyttige.  
K: Kommentarene var tydelig og konkret. Passelig lengde, med mulighet for mer 
informasjon hvis ønskelig. Funka best med hodetelefoner på grunn av støy fra 
motorveien 
 
 

7.  Kjente du til Tangenelven før idag?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opplevelse	av	innhold	
8. Ga simuleringen en opplevelse av å være tilstede i fortiden selv om du befinner 
deg i nåtid? Utdyp svaret.   
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Utdyp ;  
A; Moderne teknikk (ipad) med lenker etc gjør at man får historisk informasjon, men 
ikke at man «reiser tilbake i tid» 
B:	Veldig	interessant	å	se	hvordan	det	kunne	se	ut	i	fortiden	

C; pga gode bygninger bla 
 
D: Jeg husker bygninger og turbin røret fra ungdommen og følte det naturlig at det 
var på appen.  
E: Ikke tilstede, men fikk god informasjon.  
H: Man får en viss innsikt, men flere bilder av hvordan det var hadde hjulpet.  
I: Jeg fikk følelsen av å være tilstede i fortiden, fordi informasjonen som ble gitt( 3d, 
lyd, lenker) ga meg en følelse av det, samtidig som jeg kunne se terrenget fysisk 
rundt meg.  
J: Tja, både og kan man kanskje si. Selv om simuleringen virker naturlig på sin måte, 
er det enkelt å forstå modeller og terreng, passer sammen, er den ikke helt realistisk. 
Den er er på mange måter for enkel. Et nærvær av mennesker som jobber ved elven 
ville ha gjort det mer levende og realistisk og et mer fortryllende bilde.  
K: Det ble ganske store kontraster på grunn av motorveien og utbyggingen, i forhold 
til det man ser på appen. Dette forsterker opplevelsen av å få et innblikk i fortiden.  
 
	
9.I hvilken grad   gir simuleringen en troverdig og realistisk  fremstilling av 
kulturminnene?  
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Utdyp ;  
 
A; Konkret og god informasjon gis 
D: Grafikk og simulering var så nøyaktig at jeg «var der» når jeg gikk.  
E: Litt lite tid til å kunne gi et godt nok svar.  
F: Savner eksempel på visning(bilder) på hvordan ting fungerte  
G. Fint med rørfundament 
H: Mer bilder, mer nøyaktig plassering.  
I: Fordi den gir et bilde av noe man ikke kan se rundt seg, det gir et innblikk i 
fortiden.  
J: Det henger sammen med svaret på spm 8. Troverdig og realistisk planmessig, 
men ikke så mye som et levende sted. Man må tenke mye selv, bidra med egne 
mentale illusjoner. Sånn sett oppleves simuleringen bedre etter hvert, når man ble litt 
bedre kjent med den. Det mentale bildet ble mer tilstede mot slutten.  
K: Noen grunnen : 1. fordi man får muligheten til å lære mer gjennom lydsporet, og 
det finnes linker slik at man kan lære mer hvis man vil. Kanskje en kildehenvisning 
hadde vært en ide hvis man vil ha en ekstra dæsj med troverdighet.  
2. I området kan man tydelig se ruiner, i appen ser man hvilke bygninger som har 
stått der. Det gir veldig inntrykk av at appen er realistisk.  
 
 
10.Tror du at det er forskjell på å oppleve en digital rekonstruksjon på det opprinnelig 
stedet i motsetting til en rekonstruksjon plassert på et museum ?  
Utdyp svaret.  
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A: I virkeligheten ( langs Tangenelva ) blir man opptatt av det tekniske enn av 
naturen, Sånn sett tror jeg at denne rekonstruksjonen hadde gjort seg vel så godt på 
et museum. Kanskje spesielt  siden simuleringen for min del ikke oppleves som 
overbevisende i det å være troverdig.  
B: Det hadde absolutt bidratt til en bedre/ rikere opplevelse hvis man så en 
rekonstruksjon av inventaret på sitt opprinnelige sted.  
C: Begge deler sammen er nok en super kombinasjon.  
D: Det er lettere å «leve seg inni» situasjonen når du gå på opprinnelig sted 
E: Positivt, man kan lettere  sette seg in i hvor annerledes ting var i forhold til 
terrenget.  
F. Det vill alltid være fordelaktig å være på det aktuelle stedet, bilder og selvsyn kan 
oppveie lange utredninger.  
H Det gir en glede av å være tilstede, Jeg tror det er der styrken av appen ligger.  
I: Absolutt, det er noe helt annet å fysisk befinne seg på et sted, og samtidig kunne 
oppleve fortiden til sted rundt seg, Dette er en opplevelse som man ikke ville ha fått 
uten simuleringen.  
J: Ikke at det ene er nødvendigvis bedre, men at de er forskjellige. samtidig vil en 
rekonstruksjon på et museum gi større muligheter for et mer levende bilde fordi man 
kan utvide det geografiske rommet. slik sett kan en digital simulering gi en større 
betydning, der den er.  
K: Denne måten å oppleve er absolutt mer interaktivt. Det er også forskjell i måten 
man opplever, ved at appen er mer individuell å oppleve. Ved å være på det 
opprinnelige stedet får man også flere opplevelser i form av området rundt og 
muligheten til å se for seg livet der da.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 81	

11. Hvordan opplevde du forholdet mellom å være i nærheten til kulturminnene, 
samtidig som rekonstruksjonen ble vist på en skjerm?  
 
 
 Utdyp;  
 
A; Varierende. Noe var av god kvalitet, annet har forbedrings potensiale. Spesielt 
simuleringen av landskap gjør at man ikke er helt tilstede. Kulturminnene var 
troverdige og av god kvalitet.  
B: Interessant å se hvordan det kunne se ut i fortiden.  
C: Fint å få sett hvordan det var da sammenlignet med nå, samt plassering som gjør 
det mer «virkelig» 
E: Greit 
F: En ny og morsom /lærerik opplevelse 
G: Jeg vil gjerne se kulturminnene ute i naturen.  
H: Jeg vil si at det er det som er hele poenget.  
I: Det er en fin måte å oppleve kulturminner på. «alle» eier en smarttelefon, eller 
nettbrett, og dette gjør slike tjenester tilgjengelige  
J: Det var givende å kunne se forholdet mellom før og nå. Det er fordelen med en 
slik simulering.  For muligheten for bilder, hvor man så begge deler opp mot 
hverandre på skjermen. Dette forholdet mellom to tider mener jeg er den største 
fordelen med en slik simulering.  
K: Nå gjentar jeg mer selv her, men: nærheten til kulturminnene og bruken av skjerm 
ga en  fin opplevelse av nå og da. Det er mer effektfull( i mangel på et bedre ord) å 
få rekonstruksjonene når man fysisk er i området, enn hvis man ser på et bilde eller 
leser i en bok.  
 
 
 
12.På hvilken måte skiller simuleringen seg fra den klassiske måten å oppleve 
kulturminner på (tekst plakater, guider og evt lydkommentarer)? 
Er simuleringen et bedre alternativt? Utdyp  
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Utdyp;  
A: Man blir ( etter min mening) for fokusert på det tekniske modellene, finne lenker, 
stirre på skjermen etc.  
 
B: Man får en bedre uppfattning hvordan det så ut når man kan navigere seg selv 
langs kulturminneløypen. Ikke like kjedelig å lese på informasjon om kulturminnene 
 
C: Jo flere sanser, jo bedre og mer utfyllende opplevelse.  
E: Guide, lyd kommentar er nok best. En guide er en lokalkjent person som kan 
besvare på evt. spm.  
F: Stor fordel med simuleringen da man får en bedre og rikere opplevelse, Da 
mediene ( plakatene) ikke kan fjernes eller flyttes av autoriteter. - Avhengig av 
digitale apparater.  
G: Både og  
H: Man kan ta til seg mer informasjon,  morro for de unge.  
I: Absolutt, det er fordi det gir et større innblikk i hvordan kulturminner var, Det gir en 
bedre og mer oversiktlig fremstilling. Det vekker flere sanser, og gir et mer troverdig 
bilde av fortiden 
J: Vet ikke om det er et bedre alternativ, men et veldig aktuelt alternativ.  Guider er 
en viktig forteller som kan skape noe personlig til opplevelsen og bidra til å gjøre den 
levende. simuleringen var gøy, men så klart lite personlig. Til tekstplakater er nok 
simulering et bedre alternativ, fordi den kombinerer tekst, lyd og bilde, på en måte 
plakater ikke gjør. Rom for mer tekst og bilder  
K:  Tekstplakater og guider i tradisjonell forstand føles litt avleggs og klarer ikke helt 
å fange oppmerksomhet på samme måte. Med en simulering må man aktivt delta og 
oppsøke informasjon.  
 
 
 

13. Denne simuleringen baserer seg på en kombinasjon av historisk dokumentasjon 
og tolkning. I hvilken grad synes du historisk nøyaktighet, er viktig for slike 
simuleringer?  
Med historisk nøyaktighet mener jeg hensyn til detaljer og bruk av historiske kilder 
som grunnlaget for 3d- modellering.  
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Utdyp; 
A: Meget viktig og avgjørende for helhets opplevelse.  
B: Terreng og vegetasjon trenger ikke å være nøyaktig slik det var. Det viktigste er  
om info  om kulturminnene er nøyaktige.  
C: Viktig å føle at det man blir fortalt stemmer.  
D: Historisk nøyaktighet er viktig, men man kan tilpasse og velge, for alle detaljer 
kan virke forstyrrende.  
F: Appen må ha relativ enkel måte å endre informasjon, slik at den alltid er «up to 
date» 
G: Så langt det er mulig  
H: Det burde være like nøyaktige som bilder det er viktig for kommende 
generasjoner.  
I: Det er viktig med slike tjenester så er det ofte forventet  at kildene skal være 
troverdige, som på et museum. Detaljer i 3d-modelleringen mener jeg at ikke er like 
viktig. Kildene er mer viktig.  
J: Historisk nøyaktighet er selvsagt viktig, men ikke alene. Jeg opplever simuleringen 
som en fin illustrasjon om hvordan det kan ha sett ut. Bilder fra historiske kilder 
hadde også et viktig bidrag til opplevelsen av simuleringen som et bidrag til 
kulturhistorisk formidling. Når det er sagt, kunne simuleringen vært mer detaljrik  Mer 
detaljer og særpreg i modellene. Samtidig mener jeg detaljer på husene ikke er det 
viktigste delen opplevelsen av kulturhistoriske steder.  
K: Å kunne kjenne seg igjen i området er viktig, så et viss fokus på detaljer er greit. 
Samtidig synes jeg, siden det er snakk om historisk rekonstruksjon at de historiske 
kildene og det som blir fortalt er viktigst. At disse er nøyaktig og riktig.  
 
 

 

 

 

Opplevelse av aura*  
 
*Disse spørsmålene er relatert til begrepet Aura. Innen medieforskning, så er 
aura definert som kulturhistorisk stemming/verdi, knyttet til et sted eller objekt, 
og som er av betydning for en person eller en gruppe.  
 
 
 
14. I hvor stor grad mer du at steder med kulturhistorisk verdi (enten lokal eller 
nasjonalt) besitter aura?  
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F:	Jo	men	kan	kjenner	til	historien	rundt	et	sted	jo	mer	tilhørihet	man	får	for	stedet.		

K:	Kommer	an	på	min	egen	personlig	tilknytning	til	området 

 

 

15. Tror du auraen til steder med kulturhistorisk verdi kan bli forsterket med situerte 
simuleringer?  
Utdyp:  
 

 

 

 

 

 

  

 

A: Ja, men  det kommer an på kvaliteten i helhetsopplevlsen.  
C; Får frem litt mer enn på et museeum for eks. 
F: Ja fordi bilder og lyd vil erstatte mange ord.   
G: Må oppleves  
H: Man får et inntrykk av hvordan det var.  
I konteksten til slike steder er viktig, om man kan fortelle en historie rundt f.eks. 
ruiner, så gir det deltakeren en større opplevelse av et sted.  
J: Definitivt, for man ser for seg forholdet mellom to steder. Sånn sett tror jeg 
simulerngen kan bidra med forsterket aura fordi man er på stedet, til forskjell fra 
rekonstruksjoner på et museeum hvor man er løsrevet fra stedet.  
K: Ved å få ekstra informajon om hvorfor området har en historisk verdi, så kan 
auraen bli forsterket. Dette tror jeg veldig er opp til hver enkelt person, om de har 
interesse for og bryr seg om slike ting.  
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16. I hvor stor grad mener du at denne simuleringen bidrar til å skape en en form for 
aura(historisk sus/ tilstedeværelse) rundt selve stedet Tangenelven ?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utdyp ;  
 
A; Tror det er noe ulikt oppfattelse fra person til person, Alder, historisk kunnskap 
etc.  
C: Fortellinger i Audio + utdypende tekst formidler stemmning.  
D: Når du går langs gamle kulturminner for du en følelse av tilstedeværelse i gammel 
tid. 
F: Bidrar til at man får en ny vinkling på stedet.   
G: Det er bra at bygningene kan lenkes videre til flere opplysninger.  
H: Man får informasjon og et heheltlig inntrykk av hva som var. 
I: den viser både bygninger, og informasjon som man kan ikke kan se rundt seg, 
men som man får oppleve gjennom simuleringen. Deltakeren føler at han eller hun 
er på en reise i fortiden.  
J: Selv om det mangler litt for å være helt realistisk og levende, forsterker det den 
kulturhistoriske verdi ved stedet, og bidrar derfor med å levendegjøre dette til en viss 
grad.  
K: Som nevnt tidligere så tror jeg dette avhenger  av personen som opplever stedet. 
Noen synes det er mer intressant enn andre, og vil da få en større forståelse for og 
opplevelsene av området.  
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17. I hvilken grad tror du et steds ( i dette tilfellet, Tangenelven)  betydning og 
tilknytning til  person eller gruppe  bidrar til opplevelse av aura ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utdyp ;  
 
A: Se forrige svar.  
F: Tar man  seg tid til å sette seg inn i historien til stedet vil dette gjøre at man 
opplever aura.  
I: Det er noe med det historiske aspektet å gjøre.  
J: Helt klart, men ikke avgjørende selv om verdien av aura opplevelsen kanskje 
hadde vært større for en lokal gruppe. Men opplevelsen av aura og verdien av denne 
opplevelsen er litt egen diksusjon slik jeg ser det. Du kan sammenligne med et lokal 
museeum som også har en større verdi i sitt lokal miljø. Jeg tenker en opplevelse av 
aura åpnet opp for noe mer , uansett tilknytnig til stedet.  
K: Betydning og tilknytning til gruppe tror jeg bidrar til opplevelse av aura ved å gi ny 
informasjon om området og kanksje en økt forståelse for hvordan området er 
historisk intressant.  
 
 
 
 
18.		Tangenelven	slik	den	er	per	idag,	har		del	kulturminner.	Men	disse	har	gått	litt	i	
bakgrunnen	og	steds	historie	er	litt	glemt.		Tror	du	situerte	simuleringer	klarer/	kan	
potensielt		klare		å	bringe	frem	stedets	historie	på	en	god	nok	måte? 
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Utdyp;  
 
A; Ja, men da må det være mer info historisk matriale som tilbys 
D: Simuleringen gjør ihverfall «nyere» historie litt mere levende 
E: Til en viss grad 
F: Ja, repitisjon av historien over tid vil gi gode muligheter senere.  
H: Jeg tror det kan videreføre informasjon like godt som bøker osv.  
I: Ja absolutt, fordi det viser et sted på en ny måte, som er mer intressant enn å f.eks 
lese på plakater.  
J: Ville gitt det en real sjans og her ja. Rett og slett pga det teknologiske. Jeg tror en 
simulering kan bidra med å forsterke en instresse for kulturminner. Så til en viss grad 
tror jeg en slik simulering kan gjøre det  
K: Absolutt. Å skrive ned historien og gjøre den tilgjengelig på en ny måte ( mer 
moderne) tror jeg vil bidra til å bevare kunnskapen om området.  
 
 
19. I hvilken stor grad klarer denne simuleringen å formidle den unike 
stemmingen/auraen  som har vært en del av de ulike bygningene og Tangenelven?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utdyp ;  
A:	Forstryrrende	elementer	som	traffikert	bilvei	gjør	at	det	historiske	suset	forsvinner.		
C:	Fortellinger	i	Audio	+	utdypende	tekst	formiddler	stemming.		
F:	Ved	den	visuelle	gjennomgangen	gjennom	«appen»	vil	gjennkjennelse	oppnåes	og	det	
gir	en	god	følelse.		
H:	Men	3d	modellene	kunne	ha	godt	ha	vært	mer	nøyaktige.		
I.	Ved	hjelp	av	3d.	modellering	+	lyd	så	gir	det	mye	ny	informasjon	om	stedet.	Dette	gjør	
at	opplevelsen	av	stedet	bedre	og	mer	troverdig.		
J:	Det	mangler	litt,	bådet	tekniske	og	lydbildet.		men	jeg		mener	den	klarer	å	formidle	
noe,	og	har	et	bidrag.	Jeg	tenker	man	er	litt	borskjemt	på	god	teknologi	og	detailjert	
formiddling.	på	alle	plattform/sjangre.	Det	er	en	utfordring	for	en	simulering	som	
denne.	Samtidig	tenker	jeg	simuleringen	har	langt	større	forutseninger	enn	plakater.		
K:	Ved	å	bruke	simuleringen	har	området	for	meg	gått	fra	å	være	et	ukjent	området	til	et	
«museumsobjekt»	som	har	en	historie	å	fortelle	
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Forslag til forbedringer? 
 
20.Har du noen andre kommentarer, innvendinger eller tanker rundt simuleringen du 
har testet? 
A: Flere lenker, Forbedring av simulering(landskap), se besvarelsen genelt som er 
ment som konstruktive innspill til forbedringer.  
B; Nå misset jeg les mer knappen, men gjerne mer talende info. Mer f.eks om elven 
og flere om stenkistedammen. Det finnes kulturminner nærmere skolen.  
C: Kun Gps bugs som er viktig å fikse, resten er mer småprik ( flytende bygg, f.eks.)  
E: For at en slik app skal bli bruk, bør den ta for seg hele strekningen fra Mjær til Våg 
(Vestby bru)  
F: Mangler noe informasjon, vei mellom Vestby og Kirken, Vei opp fra stien mellom 
bro og parkeringsplass.  
H: Mer informasjon i appen, mer nøyaktig plassering av «info-punkter» 
I. Gps  
J: Teknisk finpussing slik at alt fungerer. Kanskje et mer variert lydbilde, krever 
selvsagt egne opptak/lydfiler. Tror kanskje lyden ville blitt både viktigere og gjort 
simuleringen mer levende om man «hørte» hvordan det var.  
 


