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Afsluttende rapport for udstillingsprojektet Havnen 
 

 
 
 
Udstillingen 
Det har været en ambitiøs udstilling, for flertallet af opstillinger er helt nyudviklede, 
mange er store og inviterer til masser af fysisk aktivitet. Ved åbningen d. 26. januar var 
alle opstillinger i gang. Og sådan er det det heldigvis fortsat. Det er helt afgørende for os 
at: 

- Gæsterne lærer noget i udstillingen 
- Gæsterne kan forstå at bruge opstillingerne, at der er meget at gøre, og at de kan 

finde vej 
- Gæsterne kan bruge udstillingen uden at komme til skade 
- At udstillingen kan holdes i god stand af vores driftsafdeling (se sidst i rapporten) 

 
Disse punkter har været i fokus i månederne efter åbningen 26. januar 2017. 
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Brug af opstillingerne, piloterne og hvordan man finder vej 
Udstillingen er typisk det første, man møder som ny gæst på Experimentarium. Det 
sætter høje krav til udstillingens design og til, hvor let det er at bruge opstillingerne og 
orientere sig. 
 
På de store besøgsdage har der været meget fyldt i Havnen. Der er ikke lavet 
systematiske målinger, men personalet giver os tilbagemeldinger om gæsternes 
oplevelser. Gæsterne opholder sig længe hér og brænder krudt af. 
 
En verden af varer. Ved kuglebanen, der skal vise et billede af verdenshandelen og 
skibsfart, kan det ved første blik være svært for gæsterne at overskue, hvad det hele går 
ud på. Det hele er lidt forvirrende og med mange gæster i udstillingen mistes overblikket. 
Pilotens opgave er at hjælpe gæsterne i gang. Der er kommet flere skilte op, og der kom 
før sommerferien en informerende video på storskærmene for at fremme forståelsen. 
 
Gæsterne er heldigvis gode til at hjælpe hinanden, og voksne hjælper børnene. Som 
forventet får nogle af de mindste børn lov til at lege. Og der er en tendens til, at gæsterne 
vender tilbage til kuglebanen senere under besøget. Mere om piloternes rolle i dette 
område senere i rapporten. 
 
Som forventet er Storm på havet (vindsimulatoren) og skibssimulatoren yderst populære. 
Skibssimulatoren blev justeret lige efter åbningen med en instruktionsvideo, der starter og 
rammesætter opgaven, når simulatoren nulstilles og sættes i gang. 
 
De to film inde i kranen på kajen er blevet meget populære – det er positivt overraskende. 
Til gengæld var de fem tableauer inde i de røde containere temmelig oversete, indtil vi 
simpelthen fjernede dørene, hvilket har hjulpet. Den vigtige tre-delte opstilling Træk et ton 
tiltrækker sig den ønskede opmærksomhed. Den er en slags ”signaturopstilling”, fordi den 
er et stort ægte eksperiment og formidler et centralt fagligt budskab. 
 
Gæsterne har fundet vej op på taget af skibet og bruger Kampen om de syv have. 
Udsigten heroppefra er ligeså attraktiv, som vi havde håbet på. 
 
Der er tilknyttet en pilot i udstillingen i hele åbningstiden. Ca. 2/3 af tiden hjælper piloten 
gæsterne ved opstillingerne, og befinder sig typisk rigtig meget ved den store kuglebane. 
Ca. 1/3 af tiden bruger piloten til at lave demonstrationsforsøg om CO2 og om olie i 
demo-området. Det har været et stort plus for udstillingen, at der således er en pilot til 
stede hele tiden. 
 
Gæsterne går oftest til højre rundt om den interaktive biograf, og det har betydet et stort 
publikum også ved off-shore afsnittet og forbi demo-området olieplatformen. Alligevel er 
det ofte sådan, at gæster, der vil overvære en af de to demo’er (som de har set 
annonceret på husets dagens program skærme) har spurgt om vej. Der er nu kommet 
billeder på ”Dagens program” skærmene, så man bedre kan se stedet, hvor demo’en 
afholdes. 
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Sikkerhed 
Der er masser af bevægelse, kræfter bliver brugt, en stejl skibstrappe og stakke af 
containere. Experimentarium registrerer helt systematisk alle skader, små og store. Alle 
skader bliver taget alvorligt, og der er en sikkerhedsgruppe, der behandler sagerne. Der 
har heldigvis været meget få skader, og straks er problematiske steder identificeret og 
udbedret. Der har været en arbejdsskade (en pilot brændte sig) ved Ild i olien, der gav 
anledning til en ændring af udstyret. I perioder har der derfor været lidt færre elementer i 
demoen Ild i olien. 
 
Skole- og web materiale 
Havnen blev udvalgt som test-site for Experimentariums store satsning med nyt og 
banebrydende skolemateriale, til dagligt omtalt som ”flipped learning”. Ideen er at give 
eleverne noget på deres telefoner at arbejde med før, under og efter besøget, så det 
faglige udbytte kan højnes gevaldigt. Det er også vigtigt, at læreren i høj grad er 
involveret og bedre kan integrere arbejdet i udstillingen med arbejdet hjemme i klassen. 
 
Vi lægger vægt på at introducere de faglige emner med elevernes egne hypoteser (er et 
ton mon lettere at trække med en lastbil end med et skib?). Og under besøget at 
bearbejde hypoteserne, som var det et rigtigt videnskabeligt arbejde. 
 
Vi har valgt at behandle Træk et ton for målgruppen 7.-9. klasse i fysik/kemi og Et hav af 
varer (kuglebanen) for 5.-6. klasse i natur/teknologi. 
 
Lærer og elever anbefales at bruge et google on-line dokument, som læreren rundsender i 
kopi (og kan modificere) til eleverne. Elevernes arbejde kan læreren følge on-line, ikke for 
at give karakterer, men for at se, hvor der skal sættes ekstra ind. Der er lavet nogle 
videoer, dels en fælles introduktion til udstillingen, dels en introduktion til de to 
opstillinger. Pilot Jannik er gennemgående figur for de to faglige introduktioner. 
Introduktionen til Et hav af varer er siden blevet forsynet med engelske subtitles og 
bruges nu også som introduktion for al publikum på storskærmene midt i kuglebanen. 
 
Som noget nyt er software til Træk et ton nu forsynet med en særlig ”skoleskærm”, der 
bruges til vise faktuelle målinger og beregninger af kraft og arbejde. Som bonus kan 
piloterne i det daglige også benytte denne skærm til de øvrige gæster, når de arbejder 
godt med opstillingen. 
 
Der er udarbejdet lærervejledninger til undervisningsforløbene, der bl.a. lægger op til 
eksperimenter hjemme på skolen efter besøget. 
 
Skolematerialet er blevet til i et samarbejde med Professionshøjskolen Metropol, som 
også bruger arbejdet som led i deres egen forskning og udvikling. Der har været udført 
omfattende tests og justeringer, og nu foreligger den endelige udgave. Man kan også 
vælge at arbejde uden det omtalte google dokumentet. 
 
https://www.experimentarium.dk/til-skoler/undervisningsmaterialer/ 
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Hjemmesiden var godt forsynet med omtale af udstillingen allerede da vi åbnede i januar. 
Udover en generel omtale er der to baggrundsartikler. 
 
Spillet Kampen om de syv have er blevet modificeret til at fungere alene på én skærm, og 
virker både på pc-skærme, på tablets og smartphones. Spillet er klar til brug på nettet 
inden efterårsferien. Det har også været et ønske fra skoleafdelingen at få spillet gjort 
tilgængeligt hjemme, for det fungerer udmærket som ramme for læring om 
verdenshandel og vores globaliserede verden, og passer fint som del af hjemmearbejdet 
efter et besøg. 
 
Besøgstal og generelle tilfredshedstal 
Experimentarium har været rigtig godt besøgt siden åbningen 26. januar i år. Den 29. september 
rundede vi gæst nr. 300.000, og dags dato har ca. 335.000 nydt turen op ad den imponerende, 
kobberbeklædte helix-trappe for at besøge de mange nye udstillinger.  
 
Den første udstilling publikum møder på deres vej, er Havnen. 
 
Megafon gennemførte hen over sommeren en lang række interview med gæster på 15 år og 
derover med følgende resultat: 
 

• 99% af gæsterne siger, at udstillingerne er underholdende at anvende.  
• 98% angiver, at de vil anbefale Experimentarium til andre. 
• 97% siger, at det er underholdende at bruge udstillingerne sammen.  
• 96% af gæsterne er alt i alt tilfredse (21%) eller meget tilfredse (75%) med besøget. 
• Og 91% svarer, at Experimentarium er god til at pirre deres nysgerrighed omkring 

naturvidenskab. 
 
Vi er glade og stolte over det fantastiske hus og alle de nye udstillinger og aktiviteter, vi har at byde 
på. Og uden jeres tillid og støtte havde vi ikke haft Havnen som et yderst interaktivt og 
tiltrækkende element i oplevelsen.  
 
 
Hvad kom der ud af vores evalueringer i Havnen? 
Der er udarbejdet en lille rapport af Lene Hybel Kofod, som er udstillingsudvikler og 
evaluator. Den er i sin helhed vedlagt som bilag. 
 
Ved planlægningen af den summative evaluering af Havnen valgte projektgruppen, at 
evalueringen skulle fokusere på én bestemt del af udstillingen: Kuglebanen. Baggrunden 
herfor var, at der var akut behov for at få viden om Kuglebanen, da denne viden kunne 
danne baggrund for den nært forestående pilotuddannelse i Havnen. Således blev den 
summative evaluering reelt formativ, idét evalueringsresultaterne dannede baggrund for 
justeringer i pilotuddannelsen og dermed for piloternes formidling i udstillingen. 
 
Formålet med evalueringen af Kuglebanen i Havnen var derfor: At give projektgruppen for 
Havnen samt Driftsafdelingen viden om piloternes og gæsternes oplevelse af Kuglebanen, 
med henblik på udvikling og planlægning af den kommende, opfølgende pilotuddannelse i 
Havnen. 
 
Evalueringen bestod af to undersøgelser: 
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1. Gæsternes adfærd i og faglige forståelse af Kuglebanen 
2. Piloternes oplevelse af deres rolle i Kuglebanen 
 
Evalueringsresultaterne fra den summative evaluering er primært blevet brugt på 
følgende måde: 
 
Familieønske om bedre instruktion til Kuglebanen 
På de to eksisterende ”børsmægler-skærme” på søjlen midt i Kuglebanen (hvor der sejler 
skibe med varer fra Singapore til København og vise versa) viser vi nu også en del af den 
introduktionsvideo til Kuglebanen, der allerede er lavet til skolematerialet. Der er sat 
engelske tekster ind, og lyden kommer med nedadrettede højtalere, så det ikke støjer 
unødvendigt. Observationer viser, at de bruges, og er dermed et vældigt godt supplement 
til skilte og plancher, der som altid ikke bliver brugt ret meget. 
  
Piloternes syn på kedelig oprydning 
Det var et udbredt synspunkt, som skulle tages meget alvorligt. Pilotuddannelsen i juni 
satte fokus på en oplagt løsning/idé, som nogle af piloterne selv var kommet med: At få 
”forkerte kugler” lagt de ”rigtige steder” og hente ”vildfarne skibe” skal gøres til en del af 
formidlingen! 
 
Børnene kan godt forstå, at der er tænkt en mening med legen, de opdagede det måske 
bare ikke. Får de den opgave af piloten at sortere kuglerne eller hente skibene, så tager de 
fleste positivt imod det. De mindste børn vil endda gerne have simple opgaver, som de kan 
udføre, også uden at forstå den store idé i legen. 
 
En indkøbskurv med hjul er nu forsynet med grafik og indgår lejlighedsvist til større 
fragtopgaver med ”forkerte kugler” fra den ene ende til den anden. Så fremover er der 
ikke nogen ”kedelige oprydning” i Kuglebanen. 
 
Hvilke tilretninger var nødvendige efter åbningen? 
Som det fremgår af afsnittet om evaluering, så blev piloterne efteruddannet inden 
sommerferien. Der var ved uddannelen fokus på det nye skolemateriale og fokus på deres 
rolle i kuglebanen. Det var vigtigt at få justeret piloternes roller, så piloterne kunne gå i 
gang med den travle sommersæson med fornyet begejstring for deres opgave.  
 
Driften har haft nogle udfordringer, som er blevet håndteret løbende siden åbningen. 
 
I kuglebanen En verden af varer har varekuglerne drillet, fordi de både klistrede lidt og 
klumpede sammen. Det var et frustrerende problem især på de høje banestykker, hvor kun 
et kosteskaft kunne nå op. Tilmed var det sorte tryk ikke slidstærkt. Nu er alle kuglerne 
slebet og har fået et nyt, hvidt varmetryk, som har vist sig at være holdbart. Der er nu ikke 
længere problemer med, at kugler klumper sammen. 
 
Skibene, der sejler med varekugler midt i kuglebanen, har drillet. De var fra vores tyske 
leverandør opbygget omkring et løbehjul. Men det kunne ikke holde til brugen, hjulene gik i 
stykker, de var lidt svære at styre for de mindste gæster, og der blev kørt løbehjul med 
dem, trods forskellige anordninger, der skulle forhindre det. Nu ombygger vi alle skibene, 
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så komponenterne fra løbehjulene forsvinder, og skibene skubbes med et nyt, bøjleformet 
håndtag. Rederi-logoer kommer som planlagt på skibene under denne ombygning. 
 
Træk et ton har haft software, der er blevet justeret to gange. Nu er der kommet det 
rigtige fokus, ikke på at bruge kræfter, men på at bruge kræfterne klogt – og se, hvor lidt 
man kan nøjes med for at trække læsset. Træk et ton giver helt naturligt signal om en 
tovtrækning, men gæsterne finder altid ud af, hvad det går ud på. 
Vejbanen af sort farvet beton under lastbilen brækkede under presset, og er blevet skiftet 
til en mere solid udgave. 
 
Skibssimulatoren er også blevet ombygget lidt, som nævnt tidligere. Displays er 
afskærmet, så kun det vigtigste fremgår. Rattet er blevet om-designet, så det kan 
modstå hård brug. Den megen varme fra de syv pc’ere har krævet meget stærkere 
ventilation i teknikrummet. 
 
Vandsystemet, der skal holde vandet i de tre opstillinger Træk et ton (skibet), Skruen 
skubber skibet og Vil skibet kæntre? har haft problemer. Vandet blev grumset, og lige 
efter sommerferien var der oven i købet et overløb, som betød en omfattende vandskade 
og blev til en forsikringssag. Både vandkvalitet og overløbssikring er nu i orden efter en 
ombygning af anlægget, der også har sikret det rigtige niveau af arbejdsmiljø for vores 
daglige driftsmedarbejdere. 
 
En lang række mindre fejl og mangler er således blevet ajourført, og vi står overfor 
formelt at overdrage udstillingen med den fornødne dokumentation til vores 
driftsafdeling. 
 
Hvordan vil udstillingen køre videre i de kommende år? 
Udstillingen vil blive vedligeholdt og fortsætte i mindst syv år. Ved separat bevilling er det 
gjort muligt at have pilotbemanding i hele åbningstiden i de samme syv år. 
 
Der vil løbende blive ajourført demonstrationer (vi har nu CO2 demo og ild-i-olien demo), 
som skal belyse udstillingens emner. Udover 2-3 daglige demonstrationer vil piloten hjælpe 
gæsterne i udstillingerne, både med at bruge opstillingerne og sætte arbejdet i perspektiv. 
 
For at sikre at piloterne hele tiden har et godt fagligt perspektiv, vil der løbende blive holdt 
efteruddannelse af piloter, ligesom nye piloter vil skulle lære udstillingen fra grunden af. 
Der kan fortsat laves evalueringer med piloter og gæster, så vores tilbud kan justeres. 
 


