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Útdráttur 

Þetta verkefni er þrjátíu eininga lokaverkefni mitt í Hagnýtri menningarmiðlun.  

Hér mun ég fjalla um Huliðsgám (Liminal World) sem er sýningarrými inni í fjörtíu feta gámi 

með nýjustu tækni í blönduðum veruleika (e.mixed reality). Huliðsgámur er í eigu 

Jaðarmiðlunar ehf, sem er lítið nýsköpunarfyrirtæki sem ég ásamt þremur öðrum konum 

stofnuðu árið 2016. Jaðarmiðlun fékk styrk frá Tækniþróunarsjóði Rannís til að útbúa  

upplifunarsýningu inni í gámi með því markmiði að prófa nýja tækni inni í sýningarrými. 

Sýningin felur í sér fimm mínútna senu þar sem landvætturinn Rispa býður þér inn í hellinn 

sinn en hrafninn hennar Flóki er glysgjarn og hrekkjóttur og þarf því að fylgjast vel með því 

hvað hann gerir. Hér mun ég fjalla um fyrstu notendaprófanir á upplifun fólks sem fór í 

gegnum sýninguna. Allir þátttakendur þurfa að setja á sig búnað: Magic Leap One gleraugu 

sem gefur þeim sýn í veröld Rispu. Síðan voru allir látnir svara spurningalista um hvernig 

upplifun þeirra hefði verið með það að markmiði meðal annars að fá fram hvort frásögn 

(e.storytelling) hefði haft áhrif á upplifunina. Þátttakendum var því skipt í tvo hópa þar sem 

annar hópurinn fékk frásögn um senuna inni í Huliðsgám, áður en þau hittu landvættinn 

Rispu og hrafninn Flóka, en hinn hópurinn fékk ekki neinar upplýsingar og vissu því ekki 

hvað þau ættu von á að sjá og upplifa. Spurningarnar snéru m.a. að sýningarrýminu og 

karakternum Rispu til að fá viðbrögð við hvort upplifunin virðist vera raunveruleg og 

trúverðug og í samhengi við sanngildi (e.authenticity). Í fræðilegum hluta verkefnisins er 

farið yfir helstu hugtök og fjallað um menningararf, sanngildi og velt uppi spurningum hvort 

tæknin í blönduðum veruleika sé að rekast saman við upplifunina. Einnig hvort trúverðug og 

vönduð framsetning frekar en sannleikur sé aðalatriði. Niðurstöður úr notendaprófunum 

sýndu fram á að sýningin í heild sinni vakti góð viðbrögð en þó eru nokkur atriði sem þarft er 

að laga og þá sérstaklega er kemur að tæknibúnaði. Upplifun í heild sinni vakti lukku þrátt 

fyrir smá tæknilega örðugleika sem vel er hægt að greiða úr áður en Huliðsgámur verður 

opnaður fyrir almenning. Rannsóknarspurningar eru: 

 

1) Hvaða kosti hefur blandaður veruleiki við miðlun á sýningum? 

2) Hvaða áhrif hefur tæknin (blandaður veruleiki) á upplifun sýningargesta? 

     3) Hvernig nýtist miðlunarleiðin við að kynna íslenskan menningararf, vel eða illa?  

         Hefur hún jákvæð eða neikvæð áhrif á sanngildi sagnanna sem unnið er með? 
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Abstract   

This Master´s thesis in Applied Cultural Studies in Media at University of Iceland is about 

the project “Huliðsgámur” (official name is Liminal World) which is a showroom in a 40” 

foot container that uses the technology of mixed reality (MR) through glasses from a 

company called Magic Leap. This project is owned by a little start up company named 

Jaðarmiðlun. 

     Jaðarmiðlun got a grant from the Tech development fund, Rannís to build a showroom in 

a container which was used to test the new technology. Also the first company in Europe to 

test the Magic Leap Creator‘s version of the glasses. The experience in Huliðsgámur is a 5 

minute scene where you meet Rispa, the first land wight in Iceland. 

The first user experience tests were done in april 2019. There where ten people who whent 

through the cave, met Rispa and had to answer questions afterwards about their experience. 

The showroom in the container was not completely ready but perfect for preliminary testing. 

The feedback and answers from the first guests will be used to make the experience even 

better. This thesis will answer the following research questions: 

1) Is mixed reality good for an experience showroom? 

2) How does the technology (MR) affect the experience? 

3) Does this showcase the Icelandic cultural heritage well? Is the technology in mixed 

reality a good way to deliver authenticity? 

 

Liminal World is a unique experience showroom with mixed reality glasses. The reaction 

from the first guests is good but with minor technical problems that can and will be fixed. 
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Formáli  

Haustið 2018 ákvað ég að skrá mig í lokaverkefni í hagnýtri menningarmiðlun eftir 

fæðingarorlof og ljúka loks náminu sem ég hafði byrjað á haustið 2015. Mig langaði að gera 

hagnýtt verkefni sem ég hefði ástríðu fyrir og það lá því vel við að taka fyrir verkefni í 

tengslum við Jaðarmiðlun, fyrirtækið sem við stofnuðum nokkrar saman, út frá náminu. Það 

sem Jaðarmiðlun gerir er að þróa nýjar leiðir í miðlun og sýningargerð sem byggir á 

þjóðsagnaarfinum. Hér verða gerðar fyrstu notendaprófanir á sýningu sem er í þróun í 

Huliðsgámi. Ég var spennt fyrir framtíðarmöguleikum og því hvert þessi fyrsta sýning á eftir 

að leiða okkur. Möguleikar með nýja tækni geta verið fjölbreyttir og krefjandi en spennandi 

að sjá hvað hægt verður að gera í framtíðinni.  

Ég vil þakka mínum kæru samstarfskonum í Jaðarmiðlun, Kristínu Mjöll Jakobsdóttir, 

Svanhvíti Tryggvadóttur og Ólöfu Magnúsdóttir sem hafa undirbúið og byggt þessa sýningu 

hörðum höndum ásamt frábæru fólki sem hefur séð um hönnun, hljóðheim, uppsetningu og 

fleira. Það eru margar hendur sem koma að þessari sýningu og án þeirra hefði þetta aldrei 

orðið að veruleika. Einnig vil ég þakka leiðbeinendum mínum Sumarliða Ísleifssyni og 

Hannesi Ottóssyni fyrir góð ráð, aðstoð og hvatningu. Fjölskyldan mín, strákarnir mínir 

heima fá knús, kossa og þakkir fyrir þolinmæði og aðstoð. Ásdís Þórsdóttir fær einnig kærar 

þakkir fyrir prófarkalestur. Síðast en ekki síst allir þeir sem gáfu sér tíma og mættu í fyrstu 

notendaprófanir í Huliðsgámi, þið hjálpuðuð til við að gera þessa upplifun enn betri, takk 

kærlega!  
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Inngangur 

Grunnhugmyndin að sýningunni kviknaði á námskeiðinu: Nýsköpun, hugmyndavinna, 

verkefnastjórnun og fjármögnun við Háskóla Íslands, haustið 2015. Þar kynntumst við fjórar 

konur sem byrjuðum á að vinna saman að skólaverkefni en enduðum á að stofna lítið 

nýsköpunarfyrirtæki sem ber nafnið Jaðarmiðlun. Hugmyndin var að gera sýningu með 

efnivið frá okkar helsta menningararfi, þjóðsögum Jóns Árnasonar. Hugmyndasmiðurinn og 

þjóðfræðingurinn, Ólöf Magnúsdóttir var lengi búin að vera með hugmynd um að gera 

áþreifanlega sýningu þar sem þjóðsögurnar yrðu í aðalhlutverki. Svanhvít Tryggvadóttir vissi 

af búnaði sem verið væri að framleiða í Bandaríkjunum af hátækni-og nýsköpunarfyrirtækinu 

Magic Leap. Þetta voru gleraugu sem voru enn á þróunarstigi en þeir væru komnir skrefinu 

lengra en aðrir sem framleiða hefðbundin gleraugu í sýndarveruleika (e.virtual reality). 

Gleraugun yrðu með nýjustu tækni í blönduðum veruleika (e.mixed reality). Það sem er 

frábrugðið frá sýndarveruleika er að þegar notandi setur gleraugun upp er hægt að sjá 

raunverulega rýmið sem notandi er í en með viðbættum sýndarheimi þar sem hægt er að eiga 

í „samskiptum“ (e.interaction), sýndar-og raunheimar renna saman í eitt. Þjóðsögur um álfa 

og huldufólk bera með sér að þau eru okkur ekki sýnileg en búa samt í okkar heimi, eða 

annarri vídd. Gömul þjóðsaga segir frá að með því að bregða steinvölu fyrir augun öðlaðist sá 

aðili sýn í huliðsheima. Með þessarri tækni erum við að veita fólki sýn í annan heim, 

huliðsheim. Markmiðið er að búa til ógleymanlega upplifunarsýningu með nýjustu tækni í 

blönduðum veruleika.  

Framtíðarhugmyndin er að setja upp þjóðsagnasýninguna Jaðarheima sem mun byggja á 

upplifun þar sem þjóðsögum um álfa, huldufólk og aðra vætti verður gefið líf með aðstoð 

nýjustu tækni á sviði blandaðs veruleika í áþreifanlegu sýningarými þar sem skynfærum 

verður ögrað á margvíslegan hátt. Jaðarmiðlun mun gera sýningu með þeim markmiðum: 

1) að tengja sagnir við blandaðan veruleika til að gefa sýn inn í hulinn heim         

sagna af huldufólki og álfum. 

2) að bjóða upp á áþreifanlega og gagnvirka sýningu þar sem hægt er að snerta, hlusta 

og taka þátt í upplifun. 

3) að örva sem flest skilningarvit og búa til heildstæða upplifun sem vekur tilfinningar 

og skapar minningar. 

 

Margt hefur gerst síðan við kynntumst á skólabekknum í Hagnýtri menningarmiðlun, m.a. 

höfum við tekið þátt í viðskiptahraðlinum StartUp Tourism árið 2016 og unnið 2.sæti 
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Hagnýtingarverðlauna Háskóla Íslands það sama ár. Rökstuðningur fyrir verðlaununum var 

m.a. að verkefnið stuðli að því að varðveita athyglisverðan og verðmætan menningararf 

þjóðarinnar. Jaðarmiðlun er fyrst og fremst framleiðslufyrirtæki sem vinnur og þróar efnivið 

og verkefni sem tengir saman sýningarstarf og nýjar tækniframfarir í sýndarveruleika. Nafnið 

Jaðarmiðlun kemur frá hugtakinu „jaðarástand” (e. liminality). Mannfræðingurinn Victor 

Turner (1969, bls.359) skilgreinir jaðarástand sem eitthvað sem er á jaðri tveggja mismunandi 

heima eða ástands. Að vera í jaðarástandi felur í sér að vera hvorki þar né hér heldur einhvers 

staðar á milli.   

Kristín Mjöll Jakobsdóttir hefur verkefnastýrt þessu áfram veginn og erum við nú að 

kynna og þróa hugmyndina áður betur en hún fer á næsta stig. Það stig er Huliðsgámur sem 

ég mun fjalla um hér í þessu verkefni. 

Sýningin sem var sett upp í gámnum mun bera enska heitið Liminal World. En fyrir þetta 

verkefni nota ég vinnuheitið Huliðsgámur. Jaðarmiðlun fékk styrk til tveggja ára frá 

Tækniþróunarsjóði Rannís til að byggja upp og þróa þetta verkefni. Þegar hér er komið til 

sögu er fyrra styrk-ári lokið vorið 2019. Inni í Huliðsgámi verður upplifun með aðstoð 

nýjustu tækni í sýndarveruleika með fyrstu útgáfu af gleraugum frá bandaríska fyrirtækinu 

Magic Leap. Þegar verið er að prófa nýja tækni inni í litlu sýningarrými þarf að keyra saman 

hljóð, leikmynd og tækni svo að heildarupplifun verði sem best verður á kosið. Það þarf að 

sjá hvort þessi nýja tækni sé að virka vel á notandann og hvort þetta myndi henta vel í 

sýningagerð. En fyrst og fremst þarf að mæla upplifun fólks á þessari nýju nálgun og 

upplifun. Það eru nú þegar margir að nota hefðbundinn sýndarveruleika (VR) á söfnum og 

sýningum en Jaðarmiðlun er að vinna í nýrri gerð upplifunar.  

Verið er að þróa aðferð til að nota blandaðan veruleika, hljóðheim og sýningarrými saman til 

að skapa magnaða og alltumlykjandi (e. immersive) upplifun. Markmiðið er að framleiða 

nýja heima, skapa innihald (e.content), þróa þekkingu á þessu sviði og efla hugvit. Hægt er að 

þróa ólíka sýndarheima þar sem mikil áhersla er lögð á fræðslu og upplifun.  

     Huliðsgámur felur í sér frumgerð af einni senu í blönduðum veruleika sem var sett upp 

í gámnum, áþreifanlegu rými, með það að markmiði að gera notendaprófanir. Í gámnum er 

lítil veröld, hellir, þar sem notandinn mun geta skynjað umhverfi sitt um leið og hann fær sýn 

inn í huliðsheiminn sem við höfum skapað með gleraugum. Áþreifanlega umhverfið 

endurspeglar náttúruna sem birtist sem klettaveggir, möl og sandur og fleira sem er í 

raunverulega rýminu. Þetta gerir notandanum kleift að þreifa á veröldinni sem hann sér í 

gleraugunum sem gerir upplifunina raunverulegri.                                                                
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Senan inni í gámnum er stutt, u.þ.b. fimm mínútur og felur í sér þjóðsagnaminni um 

landvættinn Rispu sem heillar til sín gesti inn í hellinn sinn. Til að byrja með er hún blíð og 

góð en skiptir fljótt skapi þegar Flóki, hrekkjótti hrafninn fer að reyna að stela frá henni. 

Rispa er ekki viss um hvort það var gesturinn eða hrafninn sem var að stela frá henni og 

bregst hún því illa við. Í hellinum tekur Rispa hamskiptum eins og náttúran sjálf, verður 

ógnvænleg og gýs eins og eldfjall en gesturinn kemst svo undan með aðstoð hrafns sem 

flýgur í átt að útgönguleið og gesturinn fylgir á eftir. Auk raunverulegs umhverfis verður 

leitast við að örva sem flest skynfæri gestanna með áþreifanlegri leikmynd sem rímar við 

blandaða veruleikann og um leið leika á tilfinningalíf þeirra með hljóðheimi og 

umhverfisskynjun.                                                                                                      

Huliðsgámur verður nýttur til að gera áframhaldandi notendaprófanir fyrir frekari þróun 

verkefnisins. Notendaprófanir sem þessar geta gefið Jaðarmiðlun hagnýt svör um 

framtíðarmöguleika í sýningargerð af þessu tagi. Framtíðarmarkmiðið er að skapa stærri heim 

með fleiri senum og stærri leikmynd. Að slíku verkefni þarf mikið fjármagn en Huliðsgámur 

getur orðið gott tól til að sýna fram á gildi hugmyndarinnar sem nýtast má í framtíðarsýn 

Jaðarmiðlunar. Í þessari afurð verður til mjög breið þekkingarsköpun. Auk þess mætast ólík 

svið þekkingar, þekking innan þjóðfræði, menningarmiðlunar, hönnunar á ýmsum sviðum og 

hugbúnaðar- og sýndarveruleikaþróunar.                                                                              

Rispa er kynnt til sögunnar sem fyrsti landvættur Íslands og er því verið að vinna með 

hugmyndir um menningararf og hvort hann eigi eingöngu heima í glerskápum á söfnum. 

Reynt er að hafa umhverfið og hellinn sem raunverulegastan þannig að gestir sýningarinnar 

fái þá tilfinningu að þeir séu staddir í náttúrulegum helli. Það hefur áhrif á heildarupplifun.  

Rannsóknarspurningar eru: 

1) Hvaða kosti hefur blandaður veruleiki við miðlun á sýningum?  

 2)   Hvaða áhrif hefur tæknin (blandaður veruleiki) á upplifun sýningargesta?  

 3)   Hvernig nýtist miðlunarleiðin við að kynna íslenskan menningararf, vel eða illa?  

       Hefur hún jákvæð eða neikvæð áhrif á sanngildi sagnanna sem unnið er með? 
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2. Fræðilegur grundvöllur  

Hér á eftir verður farið yfir helstu hugtök og kenningar er liggja til grundvallar þessu 

miðlunarverkefni. Kenningarnar verða notaðar til að svara þeim rannsóknarspurningum sem 

lagt var upp með í upphafi verkefnis. Fyrst verður fjallað um menningararf í ljósi þess að 

efniviður sem notaður er í sýninguna er tekinn úr þjóðsögum og því nauðsynlegt að skoða 

það í samhengi við umræðu um menningararf. Fjallað verður um upplifun og sanngildi m.a. 

út frá sjónarhorni ferðaþjónustu þar sem meginhagsmunir liggja í að skapa minnistæða 

upplifun. Sanngildi er hugtak sem kemur bæði inn í umræðu um menningararf og upplifun og 

mikilvægt er að upplifunin sem við sköpum verði bæði vönduð og trúverðug. Hér verður 

megináhersla lögð á upplifun og það verðmæti sem felst í að skapa eftirminnilega reynslu og 

góðar minningar.  

Að því loknu verður farið í nánari útskýringu á sýndarveruleika (VR), auknum veruleika 

(AR) og blönduðum veruleika (MR) og þeim áskorunum sem fylgja þeim tækninýjungum, 

ekki síst hvort þær henti vel í sýningargerð. Síðan en ekki síst verður farið yfir framkvæmd 

og niðurstöður notendaprófana sem gerðar voru í Huliðsgámi í apríl 2019. Rætt verður um 

niðurstöður út frá hugmyndum um menningararf, sanngildi og upplifun. 

 

2.1 Menningararfur 

Hvað er menningararfur? Það er margslungið hugtak því menningararfur getur bæði verið 

áþreifanlegur og óáþreifanlegur. Menningararfur er ekki endilega eitthvað sem er úr 

fortíðinni heldur er hann mikilvægur hluti af samtíðinni (Timothy og Boyd, 2003). 

Aðildarþjóðir UNESCO samþykktu árið 2003 varðveislu óáþreifanlegra minja, einnig er 

talað um það sem menningarerfðir. Með þessu var fest í sessi að til eru huglægar minjar, þá 

er talað um menningu í samhengi við athafnir líkt og siði, venjur, trúarbrögð og hátíðir 

(Margrét Hallgrímsdóttir, e.d). Í íslenskri menningu er arfurinn óáþreifanlegur þegar fjallað 

er um vissa þekkingu og kunnáttu sem tengist t.d. vefnaði, kveðskap, þjóðdönsum, 

þjóðbúningum og jafnvel þjóðsögum.  

     Áþreifanlegur menningararfur eru staðir og/eða umhverfi þar sem saga, landslag og 

manngerðir hlutir eru til staðar og við sjáum, snertum og/-eða getum hlustað á. Það getur 

falið í sér listaverk, náttúruminjar, bækur, staði og margt fleira. Handritasafn Árna 

Magnússonar er talið vera okkar helsti arfur. Þjóðminjasafn Íslands hefur m.a. það hlutverk 

að varðveita gömlu torfbæina og þá ekki einungis húsin sjálf heldur líka kunnáttuna sem þarf 
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til að byggja þau. Hér er því bæði áþreifanlegur og óáþreifanlegan menningararfur sem 

varðveittur er (Margrét Hallgrímsdóttir, e.d.).    

     Crang (1998, bls.22) fjallar um ákveðna lagskiptingu menningararfs og það sem við 

sjáum og upplifum í dag er það sem safnast hefur saman, einskonar leifar fortíðar. Við 

varðveitum sameiginlegar minningar og gripi sem eru mikilvægur partur af því að þjóð 

myndi sitt sérkenni, sjálfsmynd og þjóðerni. Þjóðir skilgreina sig oft út frá menningu og 

menningararfi, hann er verðmætur og skapar tekjur og atvinnu. Menningararfur dregur fólk 

langt að og er talið að um 40% þeirra sem ferðast á milli landa séu menningarþyrstir 

ferðalangar sem eru komnir langt að til að kynna sér menningu lands og þjóðar. Fólk sem 

ferðast milli landa hefur meiri þekkingu, er betur menntað og betur upplýst en áður um 

menningarmun og vill sjá og upplifa afþreyingu sem tengist náttúru og menningu lands og 

þjóðar (Timothy og Boyd, 2003). 

     En hvenær og hvernig eigum við að vernda menningararfinn, þurfum við að alltaf setja 

hann í læstan glerskáp inni á safni? Er það að færa þjóðsagnir og vætti okkar inn í 

sýndarheim einhvers konar misnotkun á arfinum? Er menningararfur ekki verndaður inni í 

gámi þegar landvætturinn Rispa er komin í þrívídd og blandaðan veruleika? 

     Við horfum á menningararf sem sameiginlega eign svipað og þegar við fáum eitthvað í 

arf. Valdimar Tr. Hafstein (2006) vill meina að hann sé eins konar eignarréttur á arfi. Þetta er 

myndlíking um að það sé því ákveðið fólk sem erfir þennan rétt og annað fólk sem gerir það 

ekki. En hann kallar eftir annarri nálgun á það sem við köllum menningararf, það þarf að vera 

nánari tenging á milli fortíðar og nútíðar. Við ættum ekki að setja fortíðina í glerskáp og 

sundurgreina hana frá öðru heldur tengja hana við nútímann; „lífið er gamalt og nýtt í senn”. 

Orðræðan um menningararf hefur þau áhrif að fólk breytir hegðun og skilning á umhverfi 

sínu. Útsaumur er gott dæmi um menningararf, það að sauma út með því markmiði að 

varðveita menningararf er ekki gert á sama máta og ef saumað væri á venjulegan hátt. Fólk 

leggur annan skilning í það verk og setur það í samhengi við menningararf og hans hlutverk. 

Hlutum og atferli er stillt upp á þann máta að þau verða táknmyndir gamla tímans og verða 

því fulltrúar fortíðar í nútíðinni (Valdimar Tr. Hafstein, 2006).  

   Barbara Kirshenblatt-Gimblett (2004) setti fram kenningu um yfimenningarlega orðræðu 

(e.metacultural) um athafnir í menningu. Að menningararfur sé í raun bara menning um 

menningu og er því endurvinnsla á þeim, táknmyndir af sjálfu sér. Með því að skoða atferli 

undir menningararfi er þeim stillt upp og fá þannig hlutverkið sem fulltrúar fortíðarinnar. 

Með því að draga menningararf fram og setja á svið (e.performative) gerum við hann 
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áþreifanlegan og sýnilegan. Þar byrjar fólk fyrst að tengja við menninguna (Gimblett, 2004 

og Valdimar Tr. Hafstein, 2015).  

Notkun á hugtakinu um menningararf komst ekki í almenna notkun fyrr en eftir 1990, fyrir 

það nær notkun hugtaksins langt aftur á nítjándu öld. Hugtakið um menningararf felur í sér að 

ekki sé eingöngu verið að lýsa heiminum eins og hann var heldur sé einnig verið breyta 

honum. En tilhneiging hefur verið til að túlka menningararf þannig að ekki megi breyta 

neinu, það eigi að varðveita það sem við höfum ákveðið sem ósnertanlegan menningararf. 

Mikilvægt er að endurhugsa og vera gagnrýninn á umræðuna. Líta verður á menningararf sem 

hreyfanlegt og lifandi fyrirbæri sem mótast, þróast og breytist eftir heiminum líkt og gerist 

með efnahag, siðferði, vísindi og fleira. Dag hvern verða til nýjar uppgvötanir eða breytingar 

sem geta haft áhrif á líf allra. Breytingarnar gerast oft hægt en örugglega. Í orðræðu um 

menningararf hefur áherslan verið of mikið lögð á að vernda og hvernig bregðast skuli við ef 

ógn steðjar að arfinum en það gleymist að sífellt er verið að skapa þekkingu. Að beita 

orðtakinu menningararfur verður ekki gert án afleiðinga. Það getur verið erfitt að fara til baka 

þegar búið er að tengja eitthvað við arfinn (Valdimar Tr. Hafstein, 2015).  

     Það verður því að fara varlega í að draga upp karakter úr íslenskum þjóðsögum og 

tengja hann við menningararf því Rispa er sviðsetning og er sett fram sem fyrsti landvættur 

Íslands. Rispa er sköpunarverk og í raun búin til úr mörgum sögnum, að hún hafi verið fyrst 

allra á Íslandi. Landvættur hefur mjög víðtæka merkingu og er samheiti yfir verur og vætti 

hvers kyns er bjuggu hér áður en land var numið (Einar Ólafur Sveinsson, 1940). Hér áður 

fyrr var trúin á landvættina mjög sterk og menn hræddust þær. Sú trú fólst í því að landvættir 

væru guðlegar verur sem vernduðu landið og til að fæla þá ekki burt skyldi ekki sigla hingað 

„með gapandi höfðum eða gínandi trjónum” eins og kemur fram í Úlfljótslögum frá 930. 

Landvættir eru yfirnáttúrulegar verur, verndarar landins og samkvæmt sögum frá landnámi 

Íslands, eru fjórar, hver í sínum landshluta (Símon Jón Jóhannsson, 2005). 

 

2.2 Sviðsetning menningararfs 

Áhugi og beiting menningararfshugtaksins hefur farið vaxandi síðustu ár samhliða við aukinn 

áhuga fólks á sögu og menningu auk þess sem ferðaþjónustan notar nú hugtakið í síauknum 

mæli sem segul á ákveðna staði. 

     Bryndís Björgvinsdóttir (2015) líkir menningararfi við tímavél þar sem nokkurs konar 

flakk í tíma og rúmi á sér stað en um leið er tenging á milli tímabila í sögunni. Arfurinn var  

þá hjá þeim sem áttu ákveðna menningu í fortíðinni en er nú hjá fólki í nútíðinni sem fengu 
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hann í arf. Þetta eru samskiptin milli fyrri kynslóða og nútíðar. Hún fjallar einnig um að það 

gildi ákveðnar reglur um notkun á menningararfi, það sé ákveðinn háttur á því til að mynda 

hvernig klæðast eigi þjóðbúningi íslenskra kvenna og ef farið er út fyrir þau viðmið, sé litið á 

það hornauga, það sé í raun vanvirðing við þjóðbúninginn. Reglurnar eiga oft til að segja um 

hvernig, hvar og í hvaða aðstæðum menningararfur skuli notaður, svo eru ákveðnir aðilar sem 

kunna að nota vissa gripi sem og í því felst sérfræðikunnátta. Það hafa til að mynda fáir í dag 

þá kunnáttu sem þarf til að sauma peysuföt, það krefst sérkunnáttu. Þar sem menningararfur 

er hafður til sýnis á bakvið gler er búið að draga ákveðna línu. Það ætti öllum að vera ljóst 

hvar hún liggur, línan sem dregin er milli fortíðar og nútíðar. 

     Menning er flæðandi og lifandi fyrirbæri sem er háð samskiptum allra í kring. Það sem 

er verið að sýna er alltaf háð samhenginu sem það er í hverju sinni. Sýningarmunir eru alltaf 

háðir samhengi og sviðsetningu, aðeins þá fær gripurinn merkingu og gildi. Sviðsetning er 

því í raun gjörningur þar sem skapast svigrúm og ákveðið frelsi til að veita þeim honum líf. 

Menningararfur hefur líka ólíka merkingu fyrir fólki og skiptir því ekki alla miklu máli að 

sviðsetning sé „rétt” (Bryndís Björgvinsdóttir, 2015). 

Líta má á Huliðsgám sem sviðsetningu, á þennan hátt öðlast Rispa líf á sama tíma og hún 

kemur úr menningararfi en hefur verið gefið algert frelsi og er því listrænn gjörningur í sínu 

formi. Mikilvægt er að hún komi fram með trúverðugleika því áhugi fólks á menningararfi er 

mikill en á sama tíma skiptir ekki máli hvernig framsetningin er né hvort sviðsetningin sé rétt.  

 

2.3 Þjóðsagnaarfur 

Þjóðsögur Jóns Árnasonar eru taldar vera einn mikilvægasti menningararfur okkar Íslendinga. 

Arfur sem við varðveitum í bókum sem fáir lesa en flestir þekkja og hafa heyrt um. Þjóðsögur 

eru munnmælasagnir sem fóru manna á milli en var safnað saman í rit á 19.öld og skráð í 

bækur. Erfitt er að vita hver er uppruni þeirra né hvort sögurnar séu sannar eða byggðar á 

raunverulegum atburðum. Þjóðsögur gefa okkur samt hugmynd um hvernig lífið og 

umhverfið var á öldum áður, hvernig fólk hugsaði og hverju það trúði. Mörg Evrópulönd 

byrjuðu að safna skipulega saman sögnum eftir að bræðurnir Jacob og Wilhelm Grimm gáfu 

út ævintýrasafn árið 1812 og söfnuðu síðan seinna saman þýskum sögnum, 1816-1818 (Gísli 

Sigurðsson, 2003). Það er Jóni Árnasyni að þakka að hafa safnað sögunum saman hér á landi 

og gefið þær út, en fyrsti hluti þeirra birtist í tveimur bindum á árunum 1862 og 1864 undir 

heitinu Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri. Á þessum tíma var uppi rómantísk stefna sem lagði 

áherslu á listræna sköpun og fræði (Rósa Þorsteinsdóttir, 2017). Í bókmenntum er fjallað um 
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sögur sem falla undir fantasíu en þær eiga rætur sínar að rekja til þjóðsagna og ævintýra. En 

skilin á milli sagna, ævintýra, skáldskapar og fantasíu eru ekki alltaf skýr. Sigríður 

Albertsdóttir (2000,bls.82-84) fjallar um fantasíur sem eru sögur sem leitast við að lýsa 

einhverju sem ekki er beint hægt að segja frá eða lýsa. Eitthvað sem liggur í menningu okkar 

en er óséð og ósagt. Eru þjóðsögur einungis fantasía sem lýsa fyrirbærum sem enginn sér? 

Fantasía eða þjóðsaga sem við getum hvorki skilgreint sem raunveruleika eða ímyndun. 

     Það eru margar spásagnir sem tengjast þjóðsögum af hröfnum og eru flestar tengdar 

spásagnargáfu hans en einnig er fjallað um hann sem feigðarboða. Mikil hjátrú tengist 

hrafninum og víðast hvar í heiminum var hann talinn slæmur fyrirboði þótt það eigi nú 

sjaldnast við í dag. Sögur af hrafninum hér á landi eru margar, fyrr á öldum m.a. í 

Eddukvæðum, þar segir frá hröfnum sem fyrirboðum, hræætum og vígafuglum. Þar eru þeir 

einnig beintengdir við dauðann í bardögum og átti Óðinn að hafa birst mönnum í líki þeirra 

(Ármann Jakobsson, 2009,120). Það eru einnig til sögur sem fjalla um gæsku hrafna og þar á 

meðal bjargar hrafninn stúlku frá mannskaðaskriðu sem fellur á bæ og drepur alla þar nema 

stúlkuna, með því launaði hrafninn henni fyrir matargreiða. Sagan hefur þann hátt á að hann 

bjargi þeim sem deila með sér þótt lítið eigi til skiptanna en refsi þeim sem gerðu það ekki og 

þeir fái því makleg málagjöld. Þarna má tengja við máltækið „guð launar fyrir hrafninn” sem 

er vel þekkt og vísar í kristna trú þar sem guð geri vel við þá er gera vel við aðra (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006).   

     En eru þjóðsögur byggðar á sönnum atburðum? Það er afar fátt sem bendir til þess að 

munnmælasögur sem gengu manna á milli séu sannar en allar fela þó í sér annars konar 

sannleika því að þær endurspegla gjarnan viðhorf, siðferði og trú almennings á hverjum tíma. 

Þær eru sagðar eftir minni og sniðnar eftir aðstæðum hverju sinni. Sagnir fela einnig í sér 

ákveðinn boðskap og leggja mönnum reglur, boð og bönn og vara við óæskilegri hegðun. Þær 

hafa því ákveðinn siðaboðskap að bera (Rakel Pálsdóttir, 2002). 

Þjóðsögur voru ritaðar niður á tíma rómantískrar stefnu og voru því með ákveðið 

skáldaleyfi á þeim tíma er þær voru skrifaðar. Sögur sem hafa í raun lítið sanngildi en eru 

samt sem áður mikilvægur menningararfur. Rispa var sköpuð úr þjóðsagnararfinum, hún er 

landvættur sem er táknmynd íslenskrar náttúru sem er óútreiknanleg. Getur verið blíð og góð 

en á svipstundu skiptir hún um ham og umturnast í brjálæði. Rispa táknar veðrið, 

náttúruöflin, eldgos, snjóflóð og allt það sem íslensk náttúra gefur og tekur af okkur og er 

ákveðin sviðsetning af okkar menningararfi. Hún er sköpuð í sinni mynd og loks fullgerð 

með þrívíddarhönnun og sett inn í gleraugu í blönduðum veruleika. Sviðsetning á sögu sem er 

hvorki sönn né raunveruleg en lifnar við í framsetningu. 
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2.4 Sanngildi 

Eitt lykilhugtak sem tengist menningararfi er sanngildi (e.authenticity) en einnig er talað um 

það sem upprunaleika eða áreiðanleika. Þetta hugtak vísar í hvort verið sé að nota gripi eða 

menningararf með traustum heimildum, rannsóknum og hvort sagt sé rétt frá atburðum eða 

sögu. Mikilvægast er hvort framsetning sé trúverðug og vönduð. Endurgerðir verða að vera 

byggðar á traustum heimildum, verndun minja gerð á réttan hátt og sagnfræðilegar og 

fornleifafræðilegar rannsóknir nýttar við gerð eða endursögn atburða (Timothy og Boyd, 

2003). Hugtakið um sanngildi kemur einnig fram í ferðaþjónustu í samhengi við hvort 

upplifun, hlutir eða þjónusta sé sett fram af einhverjum sem tilheyrir menningunni. 

En þetta er ekki auðvelt og greinir menn oft á hver það er sem ákveður hvað hefur 

sanngildi og hvað ekki. Til að mynda eru tugir gjafavörubúða í Reykjavík sem selja 

„íslenska” minjagripi sem framleiddir eru í tonnatali og fluttir hingað til lands frá Kína. Velta 

má fyrir sér sanngildi þeirra gripa.  

     Dean MacCannell (1999) vill meina að fólk leitist við að ferðast og heimsækja staði til 

að komast í náin tengsl við heimafólk og vilji helst upplifa raunverulegar aðstæður og með 

því kynnast betur landi og þjóð. Kenningar Erwins Goffmans (1978) um baksvið og framsvið 

(e.backstage, frontstage) er hægt að setja í samhengi við ferðamenn. Kenningar Goffmans 

snúast í meginatriðum um að framsvið sé þegar fólk setur sig í ákveðin hlutverk til að 

aðlagast þeim félagslegum aðstæðum sem þau eru í en baksvið sýni hið raunverulega eðli 

fólks, þá fyrst getur fólk látið „hlutverkið” sitt til hliðar. MacCannell (1999) notar þessa 

kenningu í ferðaþjónustu með því að útskýra að ferðamenn vilja fara baksviðs til að upplifa 

það sem heimamenn gera og fá sanngildi með þeirri upplifun. Oft hefur það neikvæða 

merkingu að vera bara „túristi“ og leitast því fólk eftir að ná betri tengingu við heimafólk. 

Hann vill halda því fram að á framsviði séu ferðamenn bara að upplifa sviðsettan 

raunveruleika (e. staged authenticity) því þeir verði aldrei raunverulega partur af samfélaginu. 

Fólk er í þróun og sífellt leitandi að einhverju nýju og þannig færist það frá uppruna sínum. 

Fólk leitast eftir því að þekkja sjálft sig betur og læra eitthvað nýtt á ferðalögum, með því 

heldur það að það sé að færast nær eigin uppruna, sem er kannski ekki raunin. 

     Í dag er hægt að sjá og upplifa ferðalög í gegnum sýndarheim og hægt er að „ferðast“ 

til staða sem suma getur ekki dreymt um að komast til í raunveruleikanum. Það er 

nauðsynlegt að skoða í samhengi við nýja tækni og hvað fólk og ferðamenn leitast eftir að sjá 

og upplifa. MacCannel (1999) og Cohen (1996;1988) fjalla um að ferðamenn séu alltaf að 

leitast eftir ákveðnu sanngildi því upplifun þeirra við eitthvað sem er raunverulegt eykur 
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tengsl við veruleikann. Ferðalög eiga að hafa dýpri merkingu en að snúast bara um frí frá 

hversdagsleikanum. Þeir félagar líkja ferðalögum í dag við pílagrímsferðir, með því séu 

ferðalangar nútímans að leita eftir sanngildi á svipaðan hátt og pílagrímar gerðu til að komast 

í snertingu við uppruna trúarinnar. Það er hægt að segja að notkun á tækni í sýndarveruleika 

sé að stangast á við þær kenningar að fólk sé að leita eftir sanngildi og áreiðanleika. 

En nú hefur sprottið upp nýr ferðalangur, sýndarferðamaður (e.virtual tourist) sem vill og 

getur upplifað sanngildi í gegnum sýndarheim og tækni. Þessi ferðamaður gerir því ekki 

kröfur um hinar hefðbundnu ferðir í raunheimi heldur leitast eftir upplifun í sýndarheimi. 

Tæknin hefur í dag gert fólki kleyft að sjá, heyra og prófa nýja hluti í gegnum sýndar-og 

blandaðan veruleika. Með aukinni tækniþróun verða upplifanir af þessu tagi sífellt betri og 

raunverulegri. Það stangast ef til vill svolítið á að sýndarveruleiki er í eðli sínu gervilegur en 

hefur um leið möguleika á að veita upplifun sem fullnægir huglægum hugmyndum um 

sanngildi (Mura, Tavakoli & Sharif, 2017). Upplifun í blönduðum veruleika er að snerta á 

öllum skynfærum og er oft talin vera hin fullkomna upplifun.   

     Ein mesta áskorunin í Huliðsgámi verður að útbúa upplifun sem vekur öll skynfærin. 

Þú átt að snerta „bergið” í hellinum, finna lyktina af grasi og náttúru á meðan þú lendir í 

ævintýri með náttúruvættinum Rispu. En oft á tíðum getur tæknibúnaður verið að flækjast 

fyrir notandanum, það er ýmislegt sem getur farið úrskeiðis. Gleraugun sem notuð eru geta 

verið óþægileg eða flækst fyrir, grafíkin getur riðlast til eða bilað. Sú upplifun er ekki góð til 

árangurs og hana viljum við forðast en getur samt verið óhjákvæmileg. Slíkt getur eyðilagt 

upplifunina í Huliðsgám.   

     Gilbert (2016) fjallaði um sanngildi í tengslum við nýja tækni, sýndarumhverfi getur 

verið með góð myndgæði en ef innihaldið er ekki gott þá mun notandinn síður upplifa það 

sem raunverulegt. Hann vill meina að innihald (e.content) sé mikilvægara en dýpt og gæði 

(e.immersion). Sýndarumhverfið verður að veita notandanum þá upplifun sem hann býst við, 

hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað. Viðvera (e.presence) notandans er háð viðhorfi 

hans og er því alltaf huglægt mat. Orðræðan um dýpt og gæði sé oft hlutlæg og fjalli meira 

um tæknibúnaðinn en innihaldið, sýndarumhverfi kemur aldrei í stað raunverulegra atburða 

eða staða, en hvernig upplifun er skynjuð fyrir notandann ætti að vera nægilegt og koma fram 

sem sanngildi (Guttentag, 2010). 

 



17 
 

3. Upplifun 

Upplifun er skilgreind sem góð eða áhrifarík reynsla, viðburður, ævintýri eða einfaldlega að 

prófa eitthvað nýtt (snara, e.d). Upplifun getur því verið ferli sem er margvítt en samkvæmt 

Holbrook og Hirschman (1982) felur í sér margar tilfinningar (e.emotions), draumóra 

(e.fantasy) og skemmtun (e.fun). Upplifun á sér stað þegar til verður gagnvirkni milli 

þátttakenda, umhverfis og hluta, en hún gerist einnig fyrir, á meðan og eftir að henni lýkur.  

 

                                      Mynd 1. Þriggja skrefa ferli upplifunar Tynan og McKechnie, 2009. 

Mynd hér að ofan sýnir að ferlið í upplifun gerist fyrir, á meðan og eftir að upplifun á sér 

stað (Tynan og McKechnie, 2009). Það verðmæti sem skapast er metið af notendum á öllum 

stigum, ekki eingöngu þegar upplifunin sjálf á sér stað. Áður en upplifun á sér stað fer ferli í 

gang þar sem notandinn byrjar á að leita sér upplýsinga um hvernig hún verður, hvað þetta 

kostar, hvernig maður kemst þangað og svo framvegis (Arnould, Price og Zinkhan, 2004). Í 

þessu ferli er t.d. farið á vefsíðu viðkomandi aðila og leitað upplýsinga, jafnvel lesin ummæli 

eða skoðaðar myndir frá öðrum notendum á samfélagsmiðlum, Facebook eða TripAdvisor og 

með því auðveldað að mynda sér skoðun og sjá fyrir sér hvernig upplifunin verði. Það skapast 

virði út frá tilfinningum sem upplifunin vekur út frá félagslegum þáttum eins og tengslum við 

aðra notendur, upplýsingagildi, nýbreytni eða vörumerkjum og fyrirtækinu sjálfu. Vel 

heppnuð upplifun skilur eftir sig minningar og vekur tilfinningar eins og gleði eða vellíðan og 

jafnvel situr neytandinn eftir með nýja kunnáttu. Ef upplifun tekst vel til er neytandinn einnig 

líklegri til að breiða út þann boðskap meðal annarra (Tynan og McKechnie, 2009). Það er því 

alltaf notandinn sem leggur mat á það hvers virði upplifunin var og er því mikilvægt að þeir 

sem skapa viðburði eða sýningar með upplifun, hafi góða þekkingu á því hvað neytendur 

vilja sjá og upplifa. 

     Í einföldu máli er hægt að skipta upplifun í tvennt en það felur í sér að það sé virk og 

óvirk þátttaka. Hægt er að sitja í bíósal og upplifa kvikmynd án þess að vera með virka 

þátttöku annað en að sjá og heyra. Svo er hægt að upplifa viðburð t.d. eins og að horfa á 

fótboltaleik í sjónvarpi úr fjarlægð (e.absorption), virk þátttaka væri að sitja í stúku á sjálfum 

leiknum og upplifa hann með alltumlykjandi reynslu (e.immersion) (Pine og Gilmore, 1999). 

Fyrir 
upplifun

Upplifun
Eftir 

upplifun
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Leitast var eftir frá upphafi að Huliðsgámur yrði alltumlykjandi þátttöku-og upplifunarsýning 

sem myndi vekja hughrif og margs konar tilfinningar hjá þeim sem gengju í gegnum 

sýningarrýmið. Til að vekja þessi áhrif yrði hljóðheimur, raunheimur, og leikmynd að renna 

saman í eitt, alltumlykjandi upplifun sem reynir á sjón, heyrn, lykt, snertingu og tilfinningar.  

 

3.1 Upplifunarhagkerfið 

Joseph Pine og James Gilmore (1999) settu fram kenningar um Upplifunarhagkerfið 

(e.experience economy) þar sem upplifun væri eitt meginatriðið í hvers kyns þjónustu. Þeir 

lýsa upplifun sem eins konar leikriti þar sem leiksviðið eru fyrirtæki og leikmunir eru 

vörurnar en þannig eru viðskiptavinirnir skildir eftir með minnisstæðan viðburð, upplifun. 

Með þessu verður til virðisauki sem verður að samkeppnisforskoti fyrirtækja þegar byggt er á 

gæðum upplifunar. Þeir flokka upplifun gróflega í fjögur svið, það eru: skemmtun (e. 

entertainment), fagurfræði (e. esthetic), menntun (e. educational), og veruleikaflótti (e. 

escapist). Hvert svið getur staðið eitt og sér en ef rétt blanda er til staðar af öllum fjórum 

verður til áhrifamesta upplifunin (e. the sweet spot). Þá sökkva þátttakendur af öllu lífi í 

upplifunina, þú getur stokkið fallhlífastökk og fundið fyrir öllum upplifunarsviðum. Svo eru 

gestir sem skoða stórbrotna náttúru en þá er þátttakan frekar óvirk. Gestir safna sem fræðast 

um leið og þeir upplifa eru að taka inn menntunartengda og virka upplifun. Öll sviðin geta 

blandast og tengst hvort öðru og stundum jafnvel erfitt að flokka þau frá hvort öðru.  

                            

                                           Mynd 2. Fjögur svið upplifunar Pine og Gilmore. 

 

Samkvæmt Pine og Gilmore (1999) eru einnig fimm meginatriði sem þarf að fylgja eftir til 

að búa til minnistæða upplifun fyrir gesti. Í fyrsta lagi þarf að búa til meginþema sem halda 

sér í gegnum allt ferlið í upplifuninni. Nöfn sem þú tengir við og veist hverju þú átt von á, líkt 
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og að fara á McDonalds eða Hard Rock Café, viðskiptavinir þeirra vita hverju þeir eiga von á, 

ekkert sem kemur á óvart. Skýr framsetning þarf að vera á þemanu og ýta undir söguþráð sem 

þeim fylgir til að lokka að viðskiptavini. Í öðru lagi er mikilvægt að setja inn leiðbeiningar, 

tákn eða vísbendingar sem auðvelt er að fylgja eftir í þemanu. Í þriðja lagi þarf að reyna að 

eyða eða draga athygli frá því sem getur verið neikvætt í þemanu. Í þjónustugeiranum þarf að 

huga að hvaða skilaboð þú færir viðskiptavininum líkt og að skilja eftir skilaboð á 

ruslatunnum „Takk fyrir að ganga frá” sem biður fólk á jákvæðan hátt að ganga frá eftir sig. Í 

fjórða lagi þarf að bjóða upp á einhvers konar minjagripi sem minna á upplifunina, eitthvað 

áþreifanlegt sem fólk tekur með sér og minnir það á upplifunina seinna meir. Að lokum þarf 

að virkja öll skilningarvitin, lykt, heyrn, sjón, snertingu og bragð (Pine og Gilmore, 1999).  

     Upplifunin snýst þó ekki eingöngu um skemmtun heldur að þátttakandinn er virkjaður á 

persónulegan og eftirminnilegan hátt. Hann tekur þátt í að búa til minningar og búa til 

ánægjulega stund fyrir sig og aðra sem taka þátt. Tynan og McKechnie (2009) bæta við sjötta 

liðnum en það er að sækjast eftir endurgjöf frá notandum. Þannig eiga sér stað samskipti við 

neytendur sem taka þátt í endurbótum og uppbyggingu. Það þarf að eiga sér stað samtal við 

notendur eftir upplifun til að skipuleggja og styðja við jákvæða ímynd. Til að þetta sé hægt er 

meðal annars hægt að gera markaðsrannsóknir sem geta falið í sér að láta notendur fylla út 

spurningalista að upplifun lokinni (Williams, 2006).   

      Upplifun er persónuleg og því ekki hægt að alhæfa um hana því engir tveir einstaklingar 

upplifa sama viðburð eins. Upplifun er huglæg sem felur í sér fyrri reynslu, menningarlegan 

bakgrunn,skap, persónu og þekkingu. Einnig getur hugarástand haft áhrif á það hvernig 

upplifunin verður og hvaða tilfinningu hún skilur eftir sig (Pullman og Gross, 2004). Þetta eru 

allt þættir upplifunar sem ekki er hægt að stjórna fyrirfram. 

Mannlíf, menning og náttúra eru allt mikilvægir þættir sem styðja hver við annan og 

fylgjast að í góðri upplifun. Það sem stendur upp úr hjá gestum er upplifunin sjálf og því 

nauðsynlegt að tryggja að eftir verði góðar minningar sem vekji upp eins konar 

tilfinningarússíbana. Sköpun á upplifun snýst því um að draga fram eitthvað einstakt og ólíkt 

öllu öðru, nýtt, ferskt og öðruvísi en hjá öllum hinum. Æ fleiri vilja líka fá tengingu við það 

sem þeir skoða og upplifa hvort sem það er fallegt landslag eða sýning. Þeir vilja vera 

þátttakendur og upplifa eitthvað djúpt og merkingarbært sem skilur eftir sig ógleymanlegar 

minningar (Pine og Gilmore, 1999). 

     Upplifun er margþætt, Stamboulis og Skayannis (2003) segja að upplifun fari fram á 

milli ferðamanna og áfangastaðarins. Það er alltaf ákveðin staðsetning þar sem upplifunin fer 

fram og ferðamenn eru þátttakendur í því. Fólk leitar að upplifun sem skilur eftir sig 
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minningar, eitthvað sem gerðist í fortíðinni og var nógu eftirminnilegt til að við munum eftir 

og segjum frá og geymum í langtímaminni okkar.  

     Söfn og sýningar hafa áttað sig á mikilvægi þess að hlusta á gestina. En síðustu árin 

hafa orðið hraðar breytingar og margar rannsóknir einblína á að sýning snúist um sjálfan 

gestinn og hans upplifun en ekki eingöngu um innihald sýningarinnar. Söfn og sýningar eigi 

að efla, staðfesta og víkka út þær hugmyndir sem sýningargesturinn hefur fyrir. Upplifun og 

túlkun er alltaf háð þeim sem skoðar sýninguna (Doering, 1996, í Weil, 2002:206). 

     Einnig er hægt að skoða upplifun og reynslu sýningargesta út frá módeli Falk og 

Dierking (1992) sem tóku saman kenningu um samhengismódel (e. contextual model of 

learning). Þar er verið að greina ástæður þess að fólk fari á sýningar, hver er hvatning og 

ástæða, hvernig það heimsækir, t.d. fer það eitt eða með öðrum og hver útkoman er, hvaða 

þekkingu og minningar það skilur eftir sig. Svo er það persónulega samhengið en það er 

reynslan og væntingarnar sem fólk tekur með sér og þar kemur félagslegt og menningarlegt 

samhengi inn (e. social-cultural context) og þá hvaða mismunandi áhrif það getur haft að fara 

einn eða fara með fjölskyldu. Margt fleira kemur inn í módelið þeirra líkt og tímaröð og 

samhengi sýningar við tíma (e.time context) þá er minnið og reynsla alltaf í samhengi við 

væntingar.  

      

3.2 Menningartengd nýsköpun í upplifun 

Menningartengd ferðaþjónusta er hugtak sem fór ekki að heyrast í umræðunni fyrr en í 

kringum aldamótin. En hefur farið hratt vaxandi og er nú einn megindrifkraftur hagvaxtar á 

Íslandi. Hlutfallsleg fjölgun starfa hér á landi í ferðaþjónustu er ein sú hæsta í heiminum. Frá 

2013 hefur launþegum í ferðaþjónustutengdum greinum fjölgað um 68% á ársgrunni. Árið 

2018 unnu í kringum 30 þúsund manns við ferðaþjónustu á Íslandi. Ferðaþjónusta hefur tekið 

við kyndlinum af sjávarútveginum og er orðin ein umfangsmesta atvinnugrein 

landsins (Hagstofa Íslands, e.d).  

     Menningartengd ferðaþjónusta er ákveðin mælistika á hvað ferðamennskan getur verið 

fjölbreytileg og starfsemin er margþætt. Þetta er í raun samheiti yfir starfsemi sögulegrar 

ferðaþjónustu, safna, listviðburða og upplifunar ferðaþjónustu. Du Cros og McKercher (2015) 

tala um fjögur meginatriði sem séu til staðar þegar um menningartengda ferðaþjónustu er að 

ræða og þau eru:  

1) ferðaþjónusta. 

2) afnot af menningarþáttum, bæði efnis og- óefnislegum þáttum.  
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3) notkun á vörum menningar.   

4) notkun á sögu þeirra.   

      

Nýsköpun í ferðaþjónustu er mikilvæg og gengur oft út á  að finna nýja og betri upplifun 

fyrir fólk.Vandinn við að finna og veita fólki upplifun er að erfitt getur verið að meta og 

mæla hana fyrr en eftir að hún er veitt. Því verður árangur óljós fyrr en eftir að búið er að 

prófa (Ateljevic & Li, 2009). Nýsköpun er ferli þar sem ný hugmynd sem leysir ákveðið 

vandamál er framkvæmd eða fyllir upp í skarð. Þetta felur í sér þróun, framkvæmd og 

samþykki nýrra hugmynda, vara og þjónustu. Hugmyndir sem eru endurskipulagðar á nýjan 

hátt til að t.d. spara fjármagn, bæta samskipti eða setja saman vörur í miklu magni flokkast 

einnig sem nýsköpun. Nýsköpun felur í sér hæfni til að aðlagast, mótast og breytast. 

Nýjungar í tækni hafa þó enn takmörkuð áhrif á þjónustu þar sem mannleg samskipti þurfa 

alltaf að vera til staðar. Tækniþróun þarf að vera í jafnvægi við samskipti en áherslan á fyrst 

og fremst að snúast um að skapa góða upplifun (Hall og Williams, 2008,bls 5). Fjölbreytt 

nýsköpun í ferðaþjónustu er samhliða tækniþróun á samskipta og upplýsinga sviði í 

nútímasamfélögum. Allt þetta leiðir til breytinga og ein þeirra er aukin notkun á  

sýndarveruleika tækni, ekki eingöngu í tölvuleikjanotkun heldur á sviðum líkt og 

ferðaþjónustu (Guttentag, 2010). 

Edward H. Huijbens (2013) fjallaði á fyrirlestri sínum um upplifun, að þegar setja ætti 

fram einhverja „vöru” þá skipti framsetning á henni öllu máli.  

 

Það er einmitt á þessum óljósu mörkum „þess sem er og þess sem 

sýnist vera“ sem ferðaþjónusta skapar arð sinn. Henni er nauðsyn að 

vera og sýnast gagnvart neytendum… Til að tryggja gæði upplifunar 

þarf þjónustan því að vera þemavædd og sett á svið. Þeir sem veita 

þjónustuna þurfa að vera meðvitaðir um þau skilaboð sem hönnuð 

hafa verið og segja sögu sem er í samræmi innbyrðis og við það sem 

fyrir augu gesta ber. Að einhverju leyti verður þjónusta að skarast við 

sviðslist, ákveðinni ímynd er haldið á lofti og hún iðkuð (Málþing um 

framtíð Skálholts, 19. október 2013). 

 

3.3 Notendaupplifun 

Sífellt fleiri aðilar eru að átta sig á mikilvægi þess að notendaupplifun sé minnisstæð og 

áhrifarík leið til að skilja eftir góða minningu hjá notendum. Það eru mikil verðmæti í að 
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vanda til verka og hafa einstaka hönnun sem skapar jákvæða upplifun. Góð notendaupplifun 

byggir upp jákvætt orðspor á meðan slæm notendaupplifun getur skapað neikvæð hughrif.  

Notendaprófanir hjálpa einnig til við að skilja hvað það er sem notendur vilja sjá, hlusta á og 

heyra. Mikilvægt er að taka mark á þeim sem sjá, upplifa og nota það sem er verið að prófa. 

Hér er verið að nota alvöru fólk og hlusta á þeirra skoðanir og upplifun til að bæta og gera 

betur (Campbel, 2016). 

     Áhugi og notkun stafrænna lausna í sýninga-og safna geiranum hefur aukist til muna 

síðustu ár. Margir hafa verið að „nútímavæða“ og setja upp tæknivæddari og betri lausnir 

með margmiðlun í fararbroddi. Samhliða tækniframförum nútímans er nauðsynlegt að kanna 

hvort upplifun fólks sé betri með auknum nýjungum. Weaver (2007) bendir á að það séu tvær 

víddir upplifunar; fyrir utan og fyrir innan (e.inside and outside). Innri upplifun eru væntingar 

gestsins áður en hún hefst, tilfinningar, fyrri reynsla og þekking hefur áhrif á hver reynslan 

verður. Ytri víddin byrjar um leið og einstaklingur ákveður að fara og upplifa eitthvað og það 

heldur áfram í gegnum ferlið og endar þegar hann fer út.  

     Meginreglan er að hafa allt stutt og einfalt í notkun. Sýningargestir hafa oftast stuttan 

athyglisþráð og stoppa ekki lengi á hverjum stað. Ef tæknibúnaður er notaður þarf að gera 

prófanir aftur og aftur. Mikilvægt er einnig að undirbúa sig fyrir það óvænta, alltaf að hafa í 

huga að hver einstaklingur er ólíkur og gerir ólíka hluti og bregst því ekki við á sama hátt og 

aðilinn sem var á undan. Kannski er einhver sem finnur ekki réttu staðina, hreyfir sig á annan 

hátt eða missir af einhverjum mikilvægum parti af sýningunni. Erfitt er að kortleggja hegðun 

fólks og því þurfa sýnendur alltaf að vera viðbúnir því að eitthvað fari úrskeiðis eða gangi 

ekki upp eins og það á að gera. Upplifun fólks ræðst líka af því hvað það gerir sjálft. Erfitt 

getur verið að kortleggja hegðun á nákvæman hátt þótt það sé alltaf ákveðin uppskrift sem 

langflestir fara eftir (Kegeng, 2013). 

    Lengi hafa verið gerðar markaðsrannsóknir á hinum ýmsum vörum og þjónustu en þær 

eru mikilvægar til að tengja saman seljendur og neytendur í þröngum skilningi. Þetta er gert 

til að safna upplýsingum um notendur, með því er hægt að greina betur tækifæri og aðgerðir 

til að betrumbæta það sem þarf (Þórhallur Guðlaugsson, 2000, bls 44). En mikilvægt er að 

rannsóknir spili einnig lykilhlutverk í þegar leggja þarf skilning á upplifun og væntingar  

neytenda. Til að bjóða upp á þjónustu og upplifun í hæstu gæðum þurfa rannsóknir sem liggja 

þar að baki einnig að vera í hæstu gæðum (Parasuraman, Berry og Zeithaml, 1990). Því meiri 

upplýsingar sem þú hefur því betra. 

     Það getur hinsvegar verið flókið að gera slíkar rannsóknir í ferðaþjónustu og þá 

sérstaklega sem snýr að erlendum ferðamönnum. Hafa verður í huga að ólík menning getur 
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haft áhrif á það hvernig fólk svarar. Notkun á tungumáli og orðum getur verið mjög ólík, 

hugtakanotkun og fleira þar sem rannsakandi og þátttakendur geta haft ólíkan skilning á sama 

orði. Einnig getur verið slæmt að beinþýða spurningalista frá einu tungumáli yfir á annað því 

hætta er á að raunveruleg meining spurningar geti breyst eða misskilist (Hofstede, 2001). 

Upplifun fólks ræðst einnig eftir því hversu löngum tíma það eyðir á hverjum stað fyrir 

sig, einstaklingur sem eyðir tveimur tímum í að skoða hvern  krók og kima og lesa allar 

upplýsingar upplifir á allt annan hátt en sá sem kom í stórum hóp og þarf  að hlaupa yfir á 

stuttum tíma. McIntosh og Prentice (1999) benda á að tími og upplifun skipti máli, því sé 

hinn menningarþyrsti ferðamaður oft meira virkur og eyði lengri tíma á hverjum stað og leiti 

sér meiri þekkingar heldur en aðrir sem ferðast í hópum. 

 Mikilvægt er að velja ákveðna markhópa til að fyrirtæki og áfangastaðir öðlist betri og 

dýpri þekkingu á því hverjir viðskiptavinirnir eru. Hægt er að stýra betur hvar áherslur eru í 

markaðssetningu og það kemur út í betri afkomu og betri gæðum í vörum en til þess þarf að 

gera rannsóknir og greiningar (Íslandsstofa, 2016). 

     Hægt er að nota rýnihópa til að fá mikið af gagnlegum upplýsingum á stuttum tíma og 

einblína á að fá fram skoðanir og innsýn notenda. Þetta er eigindleg (e.qualitative) aðferð 

rannsókna. Oft eru settir saman einstaklingar í rýnihóp (e.focus group) og látnir ræða ákveðið 

málefni og hentar það oft vel þar sem þekkingu er ábótavant. Upplýsingar sem liggja fyrir 

eftir rýnihópa er hægt að nota til að móta og þróa spurningalista til að afla frekari þekkingar. 

Meginmarkmið eru að fá innsýn í ákveðið viðfangsefni og er því aldrei hægt að alhæfa 

niðurstöður yfir á stærri hóp (Félagsvísindastofnun, 2014).  

Rannsakandi þarf að hafa skýran tilgang og hafa rannsóknarspurningu sem leiðir verkefnið 

áfram. Ef lagt er upp með að fá sem fjölbreyttast  mat þátttakenda er nauðsynlegt að velja hóp 

eftir því. Stewart og Shamdasani (1997) flokka rýnihópa eftir því í hvaða tilgangi þeir eru 

notaðir: kanna (e. exploratory), túlka (e. interpretation) og fá staðfestingu (e. confirmatory).  

Að meta sýningargerð á öllum stigum er ákveðið verkfæri til þess að afla upplýsinga um 

sýningu út frá notendum og meta þannig hvort sýning muni ná tilætluðum markmiðum. 

Þannig er hægt að átta sig á helstu styrk-og veikleikum þess sem verið er að búa til.  

        Korn og Randi (1994) fjalla um hversu mikilvægt er að leggja mat á upphafsstig 

sýningargerðar og skipta þeim í þrjá undirbúningsfasa. Fyrsti fasi er þegar enn er verið að 

vinna og móta innihald og áherslur (e. front-end evaluation). Þegar uppsetning er komin vel á 

veg fer fram mat á ýmiss konar efni, líkt og merkingum, textum, hljóði og hvernig rýmið 

nýtist (e. formative-evaluation). Á þessu stigi er m.a. hægt að prófa gagnvirka tækni og fleira 
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áður en lokahönd er lögð á búnað og leikmynd. Seinast en ekki síst er mikilvægt að í þriðja  

fasa (e.summative evaluation) sé hægt að leggja mat á sýningu þegar hún er nánast fullgerð. 

Nauðsynlegt er þó að hafa svigrúm til þess að bregðast við veikleikum eða göllum.  

     Markmið Jaðarmiðlunar er einmitt að skapa eftirminnilega upplifun og er því 

Huliðsgámur mikilvægur þáttur í því að gera notendaprófanir. Prófanir fyrir þetta verkefni 

fóru fram í fasa tvö þegar uppsetning var komin vel á veg en prófa þurfti tækni og hljóð 

saman við leikmynd. Spurningalisti var hannaður með það í huga að fá viðbrögð frá 

notendum um hvað eina sem mætti fara betur til að upplifun yrði sem minnistæðust. Því fóru 

fyrstu notendaprófanir fram snemma í ferlinu því prófanir eru nauðsynlegar á öllum stigum 

sýningagerðar.      

 

4. Sýndarveruleiki (VR) 

Íslenska orðið sýndarveruleiki er samsett úr orðinu „sýnd“, sem vísar til þess hvernig 

eitthvað birtist og orðinu „veruleiki“ sem vísar til þess hvernig eitthvað er óháð því hvernig 

það birtist. Sýndarveruleiki (e. virtual reality) kom í raun fyrst fram á sjónarsviðið á sjöunda 

áratug síðustu aldar þegar byrjað var að þjálfa flugmenn í þartilgerðum flughermi (Ólafur Páll 

Jónsson, 2005). En fyrsta 

hugmynd um svona tækni 

koma fram árið 1935 í 

vísindaskáldsögunni 

Pygmalion’s Spectacles 

eftir rithöfundinn Stanley 

G. Weinbaum (1935) sem 

byggir á hugmynd um 

gleraugu sem láta menn 

upplifa skáldsagnaheim í 

gegnum þau með lykt, bragði 

og snertingu.                                                

Fyrstu þróunargleraugun í sýndarveruleika komu þó ekki fram á sjónarsviðið fyrr en á 

sjöunda áratugnum þegar Ivan Sutherland og nemandi hans, Bob Sproull bjuggu til fyrsta 

sýndarveruleika „höfuðfestatækið” árið 1968 og var kallað „Sword of Damocles" sem var 

                 Mynd 3. Forsíðukápa bókarinnar, Pygmalion’s Spectacles 
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tengt við tölvu. Það var mjög stórt og frekar ógnvekjandi í útliti auk þess sem það var alltof 

þungt fyrir notendur og þurfti því að festa það upp í loftið (Martirosov og Kopecek, 2017). 

                   

                                                                                                       Mynd 4: Fyrstu gleraugun með sýndarveruleika                                           

Tæknin hefur þróast hratt síðustu árin og mikið notuð í tölvuleikjum og birtist nú æ meir á 

söfnum og gagnvirkum sýningum út um allan heim. Gleraugu í sýndarveruleika eru nú orðin 

mun minni og á viðráðanlegu verði og fylgja oft snjallsímatækninni. Fræðimenn hafa rýnt 

nánar í hvað felst í sýndarveruleika. Guttentag (2010, bls 638) skilgreinir hann sem 

sýndarumhverfi (e.virtual environment), en það er tölvugerður þrívíddarheimur þar sem 

notandi er staddur og getur átt í samskiptum við. Umhverfi sýndarheimsins breytist og bregst 

við notandanum og gefur honum þá upplifun að honum finnst hann vera þar í raun og veru.  

Guttentag fjallar um að upplifun fólks getur falið í sér ólíka dýpt (e.immersion) og ef  

sýndarveruleiki hefur litla eða enga dýpt (e. nonimmersive) hefur notandinn enga stjórn 

heldur fylgist eingöngu með því sem er að gerast. Svo er til sýndarveruleiki með nokkra dýpt 

(e. semiimmersive) þar sem notandinn t.d. hefur ekki stjórn á hreyfingum sínum í 

sýndarheiminum. Að lokum er sýndarveruleiki með fulla dýpt (e.fully immersive) og þá geta 

notendur átt í samskiptum við umhverfið og hafa líklega þá tilfinningu að þeir séu staddir í 

sýndarumhverfinu í raun og veru, þeir geta t.d. stjórnað hreyfingum og haft áhrif á umhverfið.  

     Sýndarveruleiki er því tölvulíkan sem líkir eftir ákveðnum og afmörkuðum sviðum 

veruleikans sem við búum við, notandi sýndarveruleikans á að gefa honum þá ásýnd að hann 

sé í raun staddur í allt öðrum heimi. Notandinn á að fá þá tilfinningu að hann sé staddur í 

raunverulegum heimi en ekki í tölvusamsettu umhverfi. Tölvuleikir hanna oft sýndarumhverfi 

eða atburðarrás þar sem hægt er að gera hluti sem í dag eru óraunhæfir í veruleikanum, t.d. er 

verið að keyra fljúgandi bíl eða fljúga geimskutlum út í himingeim. Til að skapa og hafa 
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þennan heim sem raunverulegastan er þartilgerður búnaður, þá oftast gleraugu. Sem dæmi um 

gleraugu sem eru framarlega í þróun og eru á markaði núna eru Oculus Rift, Play Station VR 

og HTC Vive. Mörg söfn og sýningar hér á landi nýta sér tækni sem þessa og má nefna sem 

dæmi að Hvalasafnið úti á Granda (Whales of Iceland, e.d) býður fólki upp á að kafa í 

undirdjúpum hafsins með sýndarveruleikagleraugum. Þar geturðu hitt hinar ýmsu 

hvalategundir og synt með háhyrningum í lokuðum sýndarheimi. Björk Guðmundsdóttir hélt 

einnig tónleika í Hörpu árið 2016 er nefndust Digital Björk þar sem notast var við tækni í 

sýndarveruleika sem skildi eftir sig ógleymanlega upplifun gesta. Hún ferðaðist út um allan 

heim þar sem gestir fengu að njóta þessarar upplifunar. Þessi sýning var gerð í samvinnu við 

forritara og leikstjóra fremsta á sínu sviði (Stafrænn heimur Bjarkar í Hörpu, 2016). 

     Tæknibúnaðurinn verður sífellt betri og raunverulegri. Búnaðurinn er yfirleitt gleraugu 

sem notandinn er með á höfði sem hylur augu og andlit en það eykur dýptartilfinninguna. Það 

þurfa að vera hreyfiskynjarar og linsur sem stækka sjóndeildarhringinn, skjárinn skeytir 

myndunum saman til að myndin verði í þrívídd. Einn helsti ókostur við þennan búnað er að 

margir hafa fundið fyrir óþægindum og ógleði sem líkist t.d. bílveiki (e.motion sickness). 

Einnig eru gleraugu og búnaður í sýndarveruleika oftast svolítið þung og ómeðfærileg og oft 

þarf að tengja búnaðinn við tölvu þar sem snúrur hamla hreyfigetu notandans. Stöðug þróun 

er á búnaði og tækni og má því gera ráð fyrir að innan skamms heyri þessi vandamál 

sögunni til (Þröstur Þór Bragason, e.d). Það eru þó ekki eingöngu gleraugu sem notuð eru til 

að hverfa inn í sýndarheim því til er búnaður sem bregst við hreyfingum notandans, notaðir 

hafa verið hanskar, sprotar og heilgallar sem mynda sýndarlíkama (e.virtual body) eða 

sýndarmanneskju (e.avatar) (Guttentag, 2010). Þar er t.d. bandaríska fyrirtækið HaptX 

framarlega á sviði hönnunar en það er m.a. að hanna sýndarveruleikahanska. Þar getur fólk 

komist í snertingu við það sem það upplifir í sýndarveruleikanum. Þeir notast við tækni sem 

þarf ákveðna hreyfingu, kraft og hristing til að virðast vera sem raunverulegast (haptx.com, 

e.d). Búast má við að það verði bylting fyrir notendur þegar slíkir hanskar koma á almennan 

markað því margir verða fegnir að losna við lyklaborð og aukaskjái og þurfa þá eingöngu 

gleraugu og hanska.  

     Þekking og þróun í sýndarveruleika er í örum vexti bæði innanlands og utan. Á allra 

síðustu árum hefur sjónum verið beint í vaxandi mæli að hönnun blandaðs sýndarveruleika 

þar sem raunheimur og sýndarveruleiki mætast. Á Íslandi eru starfandi fyrirtæki eins og CCP, 
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Sólfar, RVX, o.fl. sem starfa við framleiðslu tölvuleikja en eru einnig að mæta nýjum tímum 

með því að hanna fyrir sýndarveruleika.  

Mörg stór verkefni eru í bígerð hér á landi sem munu bjóða upp á einstaka upplifun, til að 

mynda er verið að byggja upp hátæknisýningu undir nafninu FlyOverIceland sem staðsett er í 

Örfirisey á Granda. Þar verður sérhönnuð bygging þar sem háþróuð sýningartækni er notuð til 

að gestum finnist þeir fljúga yfir náttúru Íslands (Flyovericeland.com, e.d.). Einnig er verið 

að byggja eitt stærsta sýndarveruleikasafn á Norðurlöndunum sem verður staðsett á 

Sauðárkróki. Þar verður háður Örlygsstaðabardagi og eiga gestir að taka þátt í einum mesta 

bardaga Íslandssögunnar. Þar hafa forsvarsmenn fjallað um að bæði verði notaður 

sýndarveruleiki og viðbættur veruleiki (1238.is, e.d.).  

4.1 Viðbættur veruleiki (AR)  

Nú þekkja margir og hafa prófað sýndarveruleikatækni. Enn fleiri nota tækni daglega sem er 

með viðbættan veruleika (e.augmented reality). Það muna eflaust margir eftir Pokemon Go 

sem átti hug allra sumarið 2016. Samkvæmt könnun MMR hafði tæplega helmingur íslenskra 

ungmenna á aldrinum 18-29 ára spilað snjallsímaleikinn (Helmingur ungmenna spilað 

Pokemon Go, 2016). Þar eltust notendur við litlar fígúrur sem komu fram á skjánum í 

raunverulega umhverfinu og fengu þar með aðra sýn á raunveruleikann í gegnum símann. 

Enn fleiri nýta sér samskiptamiðilinn Snapchat þar sem hægt er á svipaðan hátt að fá inn 

myndir eða fígúrur dansandi „inni í stofu“ hjá notendum. Meginatriði úr sýndarveruleika eru 

notuð en líka viðbættir hlutir sem gera kleift að eiga ákveðin samskipti sem gerir allt 

áþreifanlegra og raunverulegra.  

     Margir eru farnir að nýta sér viðbættan veruleika í menningartengdri ferðaþjónustu og 

það er m.a. notað á mörgum ferðamannastöðum með aðstoð snjallsímanna. Auðvelt er að 

setja fram upplýsingar í textaformi eða mynda með helstu upplýsingum um raunumhverfið og 

með því er hægt að lágmarka notkun skilta á svæðinu. Auk þess er þetta talin vera 

skemmtilegri upplifun og áhugaverð leið til að fræðast um menningarsvæðið (Han, Dieck og 

Jung, 2018). 

     Auk þess hefur nú bæst í hópinn svipuð tækni sem kallast blandaður veruleiki (e.mixed 

reality). Blandaður veruleiki er ekki ósvipaður viðbættum veruleika en með meiri gagnvirkni.  

Nokkur hugtök um viðbættan veruleika hafa verið notuð hér á landi, líkt og: aukinn veruleiki 

og viðbótarveruleiki. Hugtök í íslensku máli eru kannski ennþá á reiki því tæknin er 

tiltölulega ný af nálinni.  
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       Sýndarveruleiki  (VR)      Viðbættur veruleiki (AR)     Blandaður veruleiki (MR) 

 

             Mynd 5.Útskýring á sýndarveruleika (VR), viðbættum veruleika (AR) og blönduðum veruleika (MR). 

 

Hér má sjá á mynd útskýringu á hvernig sýndarveruleiki, viðbættur veruleiki og blandaður 

veruleiki virkar. Lengst til vinstri er sýndarveruleiki sem er algerlega lokaður heimur í 

þrívídd, engin sýn í raunheim. Í miðjunni er viðbættur veruleiki sem á við þegar viðbættur 

þrívíddar heimur sést á skjá líkt og snjallsímatæknin býður upp á í dag. Blandaður veruleiki 

er þegar raunheimur og þrívíddarheimur renna saman og geta haft samskipti (e.interaction).  

Þróun í gerð búnaðar í blönduðum veruleika sem gerir þessa tækni mögulega er í miklum 

vexti en búast má við að innan örfárra ára verði þetta í almennri eign líkt og farsímar eru í 

dag. 

 

4.2 Blandaður veruleiki (MR) 

Þegar talað er um blandaðan veruleika er verið að bæta við hið raunverulega rými auk þess 

sem hljóðheimur og samskipti við þrívíddarheim (e.interaction) eiga sér stað. 

Tæknibúnaðurinn (e.hardwear) sem notaður er í Huliðsgámi kemur frá bandaríska tækni-og 

nýsköpunarfyrirtækinu Magic Leap sem er fremst í þróun gleraugna sem nota blandaðan 

veruleika í dag. Gleraugun veita aðgang að ýmsum verkefnum sem fyrirtækið hefur þróað 

samhliða þeim, má þar helst nefna gagnvirka forritið Tónanda sem unnið er í samstarfi við 

hljómsveitina Sigur Rós. Tónandi veitir innsýn í tónlist og anda sveitarinnar, þú ferð í 

gagnvirkt ferðalag með tónlist og mynd. Hægt er að breyta tónum og heyra mismunandi hljóð 

eftir því hvar og hvenær þú snertir hljóðbylgjurnar í veröld Tónanda (Magic Leap, e.d.). 
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Gleraugun gera þér kleift að horfa á raunverulega umhverfið í kringum þig en svo bætast við 

nýr heimur eða sýndarverur sem virðast vera með í umhverfinu í kringum þig. Notandinn 

getur átt í samskiptum við sýndarheiminn og með því haft áhrif á umhverfi sitt. Hljóðbúnaður 

er inni í gleraugunum og því ekki nauðsynlegt að hafa heyrnartól þótt gefinn sé kostur á því. 

Einnig fylgir þráðlaus fjarstýring og lítill tölvubúnaður sem hægt er að setja í vasann. 

Gleraugun eru frekar létt og meðfærileg miðað við annan búnað sem notaður er almennt í 

sýndarveruleika. Búnaðurinn sem Magic Leap hefur gefið út kallast Magic Lap One 

(Creators Edition) en gleraugun eru í þróunarferli og má vænta þess fljótlega að útgáfa númer 

tvö láti sjá sig en heyrst hefur að í þeirri útgáfu verði víðara sjónsvið ásamt því að vera 

þráðlaus.  

     Tæknin notar rafsegulgeisla sem gefur heilanum upplýsingar sem valda því að við 

skynjum sýndarheim í raunverulegu rými. Þrívíddarskynjun sem verður raunveruleg í rýminu. 

Þessi einstaka hönnun og tækni frá Magic Leap hleypir inn náttúrulegu ljósi í bland við 

lagskipt ljóssvið sem er ónáttúrulegt þ.e. búið til. Þessi blanda af raunverulegum heimi og 

tilbúnu ljóssviði örva taugaboð sem berast frá sjónhimnunni, í gegnum sjóntaugina inn í 

heilann, sem veldur því að upplifunin verður raunveruleg (Magic Leap, e.d.). 

              Mynd 6. Magic Leap One gleraugun sem notuð eru í Huliðsgámi. 
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                          Mynd 7. Með gleraugunum fylgir lítil tölva sem hægt er að setja í vasann auk fjarstýringar.                                

Gleraugun eru líklega enn sem komið er of dýr til að þau verði til á hverju heimili en þessi 

útgáfa kostar u.m.þ.b 260.000 íslenskar krónur í dag eða 2.245 dollara. Talið er að markaður 

fyrir sýndarveruleika og blandaðan veruleika verði allt að 120 milljarða dollarara virði á 

næsta ári. Magic Leap hefur nú þegar fengið fjárfestingar alls upp á 2,6 milljarða dollara.  

Æ fleiri fyrirtæki í ýmiss konar þekkingariðnaði eru nú þegar að nýta sér þessa tækni og 

ljóst er að mun fleiri eiga eftir að bætast í hópinn (Digi Capital, e.d). Með stafrænni og 

gagnvirkri miðlun á sýningum eru margir og spennandi kostir í boði. Með ört vaxandi tækni 

opnast nýir heimar í upplifun. En það má einnig velta fyrir sér kostum og göllum og hvaða 

áhrif tæknin hefur á upplifun gesta. Verður það til að örva áhuga og þekkingu eða hefur þetta 

þveröfug áhrif? Getur þessi tækni mögulega hamlað annarri  upplifun á einhvern hátt eða 

skapað neikvæða upplifun? Magic Leap kom með þessi gleraugu á markað í Bandaríkjunum 

árið 2018 fyrir aðila sem eru að vinna í og þróa innihald. Jaðarmiðlun fékk tækifæri til að 

vera í hópi þeirra fyrstu sem skapa innihald í gleraugun og fengu þróunargleraugu (e.creator 

edition) fyrir þetta verkefni. Afurðin Huliðsgámur er fyrsta verkefnið í Evrópu sem fékk 

þennan búnað, því voru næstu skref notendaprófanir þar sem sýningarrými, tæknibúnaður og 

upplifun var mælt.  

 

5. Framkvæmd 

Ég lagði upp með verkáætlun í byrjun vetrar fyrir MA-verkefnið um Huliðsgám og sú áætlun 

stóðst, nema notendaprófanirnar sjálfar sem voru seinna en áætlað var í byrjun. 

Undirbúningur og heimildaleit hófst snemma á haustmánuðum og var byrjað að skrifa 

fræðilega kafla í nóvember, sú vinna hélt áfram næstu mánuði auk þess að leita að heimildum 
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um hvernig best væri að gera notendaprófanir. Áætlað var að sýningarrýmið yrði tilbúið í 

seinasta lagi í mars 2019 en varð svo úr að prófanir gátu ekki hafist fyrr en um miðjan apríl 

og var orðin töluverð tímapressa ef skila átti verkefni þessu á réttum tíma. Kaflinn um 

framkvæmd og prófanir er gerður seinni hluta apríl .  

Verkáætlun fyrir Huliðsgám 2018-2019  

 
Okt Nóv Des Jan Feb Mars Apríl Maí 

Undirbúningur 
       

 

Fræðikafli 
       

 

Framkvæmd 
       

 

Prófanir         

Lokafrágangur     
       

 

                                                    

5.1 Spurningalistar  

Það er ákveðinn undirbúningsfasi sem fer í gang þar sem prófun og spurningalistar eru 

skipulagðir. Setja þarf ákveðin markmið og skilgreina markhópinn. Það þarf að finna 

þátttakendur til að taka þátt í rannsókninni, undirbúa spurningalistana, skipuleggja 

tímasetningar og fleira sem viðkemur rannsókninni (Rubin og Chisnell, 2008). 

Þegar kemur að framkvæmdarstiginu sjálfu þarf að taka á móti þátttakendum, útskýra vel 

hvernig framkvæmdin fer fram og prófunin kynnt vel. Hægt er að láta þátttakendur skrifa 

undir trúnaðaryfirlýsingu ef svo ber við og fá upplýst samþykki. Gott er að hafa ákveðnar 

bakgrunnsupplýsingar um notandann. Það verður að vera skýrt hvernig prófunin fer fram svo 

enginn misskilningur verði eða mistök gerð við prófunina sjálfa. Gott er að skrá niður allar 

upplýsingar líkt og t.d. hvað prófunin tók langan tíma, einnig er hægt að fá dýpri skilning ef 

tekið er viðtal við þátttakandann strax að lokinni prófun. Spurningalisti og viðtal er besta 

aðferðin til að fá sem dýpstan skilning og þekkingu á hvernig þátttakandinn upplifði 

prófunina. Hægt að klára þetta með óformlegu spjalli í lokin þar sem prófunin er rædd frekar 

og athuga hvort einhver fleiri atriði komi fram sem ekki var svarað á spurningalistum. Þegar 

öllu þessu er lokið hefst úrvinnsla gagna sem þátttakendur svöruðu. Þegar niðurstöður liggja 
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fyrir er hægt að koma þeim á framfæri með skýrslum, fyrirlestri eða myndbandi með því 

markverða sem kemur út úr prófunum (Rubin og Chisnell, 2008). 

 

Við framkvæmd spurningakannana er margt sem þarf að hafa í huga. Mikilvægt er að hafa 

spurningar skýrar, stuttar og hnitmiðaðar en einnig að orða þær vel því þær þurfa að vera 

ótvíræðar og ekki valda neinum misskilningi. Spurningar skiptast almennt í opnar og lokaðar 

spurningar. Lokaðar spurningar kallast það þar sem allir svarmöguleikar eru gefnir upp. Í 

opnum spurningum er ekkert gefið upp fyrirfram og eingöngu hægt svara þeim með eigin 

svari. Það er einnig gott að nota hálf-opnar spurningar þar sem blanda af þessu tvennu er 

notuð. Til að vanda vel til verka er gott að hafa forprófun á öllum könnunum og 

spurningalistum áður en lokaprófun hefst. Hægt er að prófa þetta á nokkrum einstaklingum, 

láta þá svara og kanna þannig endanlega hvernig hægt væri að bæta spurningalistann og koma 

þannig í veg fyrir að mistök verði gerð í endanlegri prófun (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

     Þegar kemur að notendaprófunum er margt sem getur farið úrskeiðis. Það eru þrjú 

megin mistök sem verða oft þegar notendaupplifun er könnuð. Í fyrsta lagi er mjög mikilvægt 

að leita til rétta fólksins. Það verður einnig að vera rétti markhópurinn og síðan þarf að hafa 

raunverulega notendur í ferlinu. Með þessu er verið að tryggja að það séu raunhæf gögn sem 

verið er að vinna með. Passa þarf að hafa ekki leiðandi spurningar sem geta haft áhrif á 

niðurstöður. Gæta þarf vel að hvernig og hvaða spurningar eru settar fram. Þetta getur haft 

áhrif á það hvernig fólk svarar. Notendaprófanir geta verið ýmiss konar og mikilvægt er að 

nota rétta aðferð sem passar við hverja prófun, hverju sinni. Að nota rangar prófanir getur 

fengið fram röng svör. Mikilvægt er að nota rétta rannsóknaraðferð (Loranger, 2014).  

 

5.2 Undirbúningur 

Haustið 2018 ákvað ég að gera Huliðsgám að mastersverkefni mínu sem myndi klárast vorið 

2019. Þróunarferli gámsins byrjaði töluvert fyrr, unnið var út frá styrk frá Rannís, 

Tækniþróunarsjóði við að þróa þessa hugmynd frá upphafi. Vinnan hófst snemma árs 2018 

við undirbúning og gerður var samningur við danskt hugbúnaðarfyrirtæki í Danmörku að 

nafni Khora VR sem tók að sér að gera alla þrívíddarsköpun á karakternum Rispu. 

Samstarfsaðilar okkar komu saman á fund í febrúar 2018 þar sem gerð var verkáætlun fyrir 

komandi ár. Guðjón Örn Lárusson hafði byggt upp þrívíddarmynd af Rispu árið 2017 og 

þurfti því ekki að gera hana frá upphafi. Það liggja tugir klukkustunda að baki slíkrar vinnu.  
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Ákveðið var að festa kaup á og hanna 

sýningarrými inni í fjörtíu feta gámi sem 

var svo keyptur í júní 2018 og fékk hann 

pláss við Fiskislóð 1 niðri á Granda á lóð 

í eigu Faxaflóahafna. Hófst strax smíði á 

ytra byrði gámsins með því markmiði að 

fegra hann, var hann því klæddur með 

bláum segldúk og hliðarnar málaðar með 

grænum lit svo hann myndi falla meira 

inn í umhverfið sem hann stóð í. 

                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

                                                                                                                     Mynd 10. Búið að setja segldúk yfir gáminn. 

 

Mynd 8. Framkvæmdir hafnar við ytri lög gámsins, júlí 2018. 

 

Mynd 9. Ólöf og Svanhvít að mála gáminn.  
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  Mynd 11. Valgerður Rúnarsdóttir dansari. 

 

                 Mynd 12. Hreyfisköpun Rispu.        

 

              

 

 

 

 

                                                                       

Mikil vinna var lögð í gerð karaktersins, Rispu og 

var ráðinn dansari til að sjá um hreyfisköpun 

(e.motion capture) sem tekið var upp í stúdió 

Khora Vr í Kaupmannahöfn í júní 2018. 

Hreyfingar og hreyfingarsköpun Rispu var samin 

og unnin af Valgerði Rúnarsdóttur, dansara. 

. 
 

                                 Mynd 13. Rispa í þrívídd. 

 

Mynd 14. Þrívíddarsköpun Rispu inni í helli. (Khora VR) 
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Töluverð þróun hefur verið í klæðnaði hennar, í 

fyrstu var hún í bláum nútímalegum kjól í anda 

íslensku þjóðbúninganna snemma á síðustu öld. 

Þannig þótti hún of nútímaleg og því var ákveðið 

að skipta um klæðnað. Eftir smá heimildarleit 

var ákveðið að klæða hana náttúrulegri litum og 

með belti utan um sig er minnir á víkingatíma. 

Rauða hárið táknar eld og orku og er m.a. 

tilvísun í eitt mesta náttúruafl íslands, eldgos. 

Áætluð leikmyndasmíði inni í Huliðsgámi átti að 

byrja síðla haustið 2018 en þeim framkvæmdum  

seinkaði fram á vetur. Haustmánuðir voru vel 

nýttir og fóru í hugmyndavinnu og hönnun á 

leikmyndinni. Í janúar 2019 tók leikmynda og 

hönnunarfyrirtækið Irma Studió að sér að smíða 

leikmyndina inn í gáminn. Hófst sú vinna í 

febrúar 2019 og var unnin í samstarfi og samráði við Kristínu Maríu Steinþórsdóttur sem er 

upplifunar og leikmyndahönnuður sem hannaði rýmið inn í gáminn frá upphafi. Hljóðheimur 

er saminn af þeim bræðrum, Georg og Kjartani Holm.  

 Mynd 17. Nýjasta útgáfan af Rispu í hellinum, 

skjáskot tekið inn í Magic Leap One gleraugunum.  

 

        Mynd 15. Leikmyndagerð.         Mynd 16. Frauðplasthellir.  
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Myndirnar sýna þróun leikmyndasmíðar, 

þær voru teknar í febrúar og mars 2019. 

Fyrst var byrjað á að festa upp 

frauðplastveggi og því næst voru skornir 

út klettaveggir. Málað og sprautað var 

yfir veggina með sérstöku efni yfir til að 

fá þetta raunverulega útlit. Leikmyndin 

lítur út eins og ekta íslenskt mosagróið 

berg. Öll leikmyndagerð, hellirinn sjálfur 

og lýsing þar inni er unnin af Irma Studió 

út frá teikningum Kristínar Maríu 

Steinþórsdóttur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Val á þátttakendum 

Rætt var um að nota rýnihópa fyrir Huliðsgám en þær prófanir hefðu þurft meiri 

framkvæmdartíma og undirbúning og var því ákveðið að fyrir notendaprófanir að þessu sinni 

væru þátttakendur fundnir eftir hentugleikaúrtaki (e.convenience sampling) en þá eru þeir 

valdir vegna þess hve aðgengilegir þeir eru. Fyrir þessa rannsókn var ákveðið að finna tíu 

þátttakendur á öllum aldri til að reyna að fá fjölbreytta niðurstöðu en ekki síður til að kanna 

áhuga ólíkra hópa. Þetta er einnig gert til að auðveldara sé að finna ákveðna markhópa fyrir 

sýningu sem þessa. Ákveðið var að auglýsa eftir fólki á samfélagsmiðlinum Facebook til að 

taka þátt í að ganga í gegnum sýningarrýmið og deila upplifun sinni með því að svara 

nokkrum spurningum. Miðillinn fb. sem slíkur er góður því þar er fínt tengslanet og ætti að 

vera auðvelt að fá fólk til að taka þátt með stuttum fyrirvara.  

                                                      Mynd 18. Séð inn í hellinn.  

                                             Mynd 19. Íslenskt berg í vinnslu.  
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Ef þróa á eða leggja mat á þjónustu eru rýnihópar gjarnan notaðir en í þessu verkefni er 

ekki verið að nota rýnihópa í hefðbundnum skilningi, þó var ákveðið að skipta þátttakendum í 

tvo mismundi hópa. Hópur A fengi sögu (e.storytelling) áður en gengið væri inn, hópur B 

fengi enga sögu og takmarkaðar upplýsingar um hverju þau ættu von á. Tilgangur með að 

skipta þátttakendum í tvo hópa var að reyna að fá samanburð á svörum á hvort upplifun væri 

önnur ef þeir vissu meira, því upplifun hefst áður en gengið er inn. Þetta er einnig gert til að 

þróa og betrumbæta frekari prófanir, spurningar geta líka breyst í ferlinu fyrir næstu prófanir. 

Þessir tveir hópar væru þá í raun eins konar prófun til að þróa notendaprófanir enn frekar. 

Markmið er að gera fleiri prófanir í maí og júní 2019 til að fá tækifæri til að gera endurbætur 

bæði á leikmynd, hljóðheimi, tækni og öðru sem hugsanlega þarf að betrumbæta. Til að safna 

þátttakendum var sett auglýsing á samskiptamiðilinn Facebook, 16.apríl, daginn áður en 

prófanir fóru fram, í þeirri von að fá fólk til að taka þátt og þá ekki eingöngu fjölskyldu og 

vini heldur líka kunningja sem hafa minni upplýsingar um hvað verkefnið snýst. 

 

Halló kæru vinir! Nú vantar mig þátttakendur í notendaprófanir fyrir MA-

verkefnið mitt . Við í Jaðarmiðlun erum að setja upp sýningu, og er fyrsta 

senan sett inn í 40 feta gám, Þetta er u.þ.b. 5 mínútna upplifunarsýning inni í 

„helli" þar sem þið hittið náttúruvættinn Rispu, með aðstoð gleraugna frá Magic 

Leap.Við viljum gjarnan fá viðbrögð frá notendum áður en við fullklárum 

sýninguna til að gera hana enn betri! Mig vantar nokkra sjálfboðaliða til að 

mæta á morgun upp í Hafnarfjörð til að prófa og svara svo stuttri 

spurningakönnun. Endilega hafið samband, þið getið sent mér skilaboð ef þið 

hafið áhuga og til að fá frekari upplýsingar. ATH, gámurinn er staðsettur á 

vinnusvæði og því er engin aðstaða inni og það fer bara einn inn í hellinn í einu. 

Hægt er að koma og prófa milli 15-17 á morgun!  

Hver vill vera memm? ✋ 

 

Nokkrir aðilar höfðu samband fljótlega í skilaboðum (e.messenger) sem vildu og höfðu 

tíma til að taka þátt. Alls söfnuðust 10 þátttakendur og voru af báðum kynjum og á 

aldrinum 16-55 ára. Þetta voru bæði vinir og kunningjar, fyrrum skólafélagar eða tengd 

á annan hátt, bæði fólk sem vissi um sýninguna og aðrir sem vissu lítið hvað þetta 

verkefni snérist um. Þetta var í raun mjög fjölbreyttur hópur á ýmsum aldri og gott fyrir 

þessar prófanir að fá ólíka aðila.  

https://www.facebook.com/jadarmidlun/?__tn__=K-R&eid=ARDwEGZbynCdNEbXKM07luCQLyPkQZaZOkwYAUIaMZKopA8Ru4mjtPF099V6pig3NsDF96gsyNFvy7qt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDh_CNrK-SzAtGW5deDKkedfnvkQtGhzitShFObpoKiwVFeLpWiFHnBJFu--q9WWZPRGs0CcDoAfaKL5mmLeJYCejotv7HjHFGP-VvA_7rqs71FuXUjDIr4tpUCiD7_Z2wF3c71gKQnZjl3hdPT3yrw02qZzCgmTvWOcLOFGbVjs13huOeXZnjhz0cevCeiWm7JXEGhRa-h1P_iNw
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     Ástæðan fyrir því að auglýst var eftir þátttöku með stuttum fyrirvara, daginn áður, var 

sú að miklar tafir voru búnar að vera á framkvæmdum og sífellt verið að fresta því að gera 

prófanir. Þar voru margar ástæður fyrir því t.d. var lýsing ekki alveg tilbúin, gámurinn þurfti 

að komast í rafmagn og auk þess var gámurinn færður úr stað, upp í Hafnarfjörð vegna 

flutninga leikmyndafyrirtækisins. Aðstæður sem lítið var hægt að ráða við. Þó að einhver 

vinna væri eftir í leikmynd og lýsingu var ákveðið að gera samt fyrstu prófanir því eins og 

fjallað hefur verið um áður hér, er mikilvægt að fá fólk til að koma og gefa álit í rými þar sem 

þróun er í fullum gangi. Svo er hægt að endurtaka prófanir þegar leikmyndin er komin lengra 

og svo lokaprófanir þegar allt á að vera tilbúið. Mikilvægt er að hafa svigrúm til að gera 

endurbætur. 

  

5.4 Notendaprófanir 

Prófanirnar fóru fram miðvikudaginn 17. apríl 2019. Ákveðið var að stýra fólki á svæðið frá 

klukkan 15-17. Þátttakendur gátu mætt hvenær sem var innan þessa tímaramma og gat því vel 

verið að allir kæmu á svipuðum tíma. Það voru tíu þátttakendur sem höfðu sagst ætla að 

koma og taka þátt. 

Það voru ekki kjöraðstæður, 

rigning og rok þennan dag. 

Gámurinn var staddur á bílaplani 

á vinnusvæði í Hafnarfirði og 

segldúkurinn sem settur hafði 

verið yfir gáminn seinasta sumar 

hafði fokið af í síðasta roki og 

horfið út í buskann. Gámurinn 

stóð því strípaður líkt og hann 

var í upphafi þegar við fengum 

hann.  

Kristín Mjöll Jakobsdóttir, samstarfskona mín úr Jaðarmiðlun, mætti með mér á svæðið til 

að aðstoða við prófanirnar. Það tók okkur tæpan hálftíma að undirbúa allt áður en fyrstu 

gestir mættu á svæðið. Það þurfti að setja rafmagnið á og setja ljósin í samband, tengja þurfti 

í lítið rafmagnsbox sem stóð úti á bílastæði. Inni í sýningarrýminu var enn verið að vinna og 

því voru tæki og tól sem færa þurfti aftast í rýmið. Það var búið að smíða hurð á hinum enda 

gámsins svo ganga mætti í gegnum rýmið en við tókum ákvörðun þegar við sáum aðstæður 

Mynd 20. Segldúkurinn hafði fokið af.  
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að þátttakendur myndu ekki ganga í gegnum rýmið eins og gert hafði verið ráð fyrir. Ákveðið 

var að hafa rýmið eingöngu opið að framanverðu, 

þar myndu þátttakendur ganga inn og fara aftur út 

að lokinni upplifun. Áður en allt yrði klárt þurfti 

að gera gleraugun tilbúin, byrja þurfti á að skanna 

rýmið og staðsetja senuna (Rispu) á réttan stað 

inni í gámnum. Við höfðum aðeins ein gleraugu 

meðferðis þennan dag, fleiri eru til og verða 

notuð í framtíðinni.  

     Huliðsgámur var staddur á stóru bílastæði 

og engin vinnuaðstaða opin á svæðinu og því 

gátu þátttakendur ekki beðið inni í skjóli frá veðri 

og vindum. Þátttakendur þurftu að bíða úti í bíl ef 

einhver var inni að prófa því aðeins getur einn 

farið inn í einu. Strax í upphafi hafði ég því 

áhyggjur að ytri aðstæður myndu hafa áhrif á 

upplifunina.  

Samtals voru tíu manns sem mættu á svæðið og tóku þátt og svöruðu spurningakönnun að 

lokinni upplifun, fjórir karlar og sex konur. Ákveðið var að skipta þátttakendum í tvo 

samanburðarhópa þar sem annar hópurinn fékk sögufrásögn en hinn hópurinn ekki. Það var 

ekki ákveðið fyrirfram hver yrði í hvaða hópi. Markmiðið með því var að sýna fram á að 

frásögn og sagan á bakvið upplifunina skipti miklu máli. Mikilvægt er að skapa spennu og 

væntingar áður en gengið er inn sem og gengið út með söguna sem minningu. 

Sagan sem þátttakendur fengu í hópi A var sögð munnlega eftir minni, ekki lesin upp af 

blaði og því engin útgáfa nákvæmlega eins. Sagan var svona í grófum dráttum;  

 

Huliðsgámur (Liminal World) er upplifunarsýning með nýrri tækni í 

blönduðum veruleika. Þú setur á þig gleraugu sem veitir þér sýn í annan heim, 

þú gengur inn í hellinn og hittir þar landvættinn Rispu og hrafninn hennar 

Flóka. Rispa býður þér að koma inn en vertu á varðbergi, gættu þess að 

styggja hana ekki. Hrafninn Flóki er nefnilega glysgjarn og þjófóttur, fylgstu 

vel með honum.  

 

Mynd 21. Magic Leap One gleraugun tilbúin til   

notkunar.  
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Þeir sem fengu sögu áður en þeir fóru inn í hellinn 

voru valdir af handahófi og eftir hentugleika, t.d. þeir 

sem vissu meira um sýninguna fyrir prófanir, fengu að 

heyra sögu. Það var ekki fyrirfram ákveðið heldur 

spilað á staðnum. Fyrsti gesturinn kom um klukkan 

þrjú og svo einn af öðrum sem mætti á svæðið og 

seinasti þátttakandi var þar rétt um fimm leytið. Þetta 

tók alveg þessa tvo tíma sem ráðgert var í upphafi. 

Fjöldi þátttakenda dreifðist nokkuð vel yfir þessa tvo 

tíma sem áætlaðir voru í prófanir, það voru þó alltaf 

einhverjir sem þurftu að bíða eftir að þátttakandinn á 

undan kláraði. Biðin var ekki löng en þó var nokkuð 

um tæknilega örðugleika sem olli smá töf.  

     Prófanirnar gengu í heildina mjög vel og voru þátttakendur jákvæðir og spenntir að 

prófa eitthvað nýtt þótt það fæli í sér að bíða smá tíma eftir að fá að prófa. Ég hafði vissulega 

áhyggjur að ytri aðstæður eins og veðrið myndi hafa áhrif á upplifunina eða að einhverjir 

þyrftu að bíða of lengi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 22. Notendaprófanir hafnar.  

Mynd 24. Notendur horfa í miðju rýmið þar sem 

senan gerist.  

Mynd 23. Notendaprófanir. 
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5.5. Greining á notendaprófunum 

Spurningalistinn var útbúinn með bæði lokuðum og opnum spurningum. Lokuðu 

spurningarnar felast í því að ákveðnir svarmöguleikar eru gefnir við spurningunum og fólk 

beðið að krossa við viðeigandi svar. Opnu spurningarnar eru hins vegar tvenns konar. Í fyrsta 

lagi eru svarendur beðnir um að svara á þar til gerðar línur og hins vegar eru þær settar fram 

sem fullyrðingar sem svarendur eru beðnir um að segja til um hversu sammála eða ósammála 

þeir eru. Svörin við fullyrðingunum eru sett fram á Likert kvarða á bilinu 1-5 þar sem 1 felur 

í sér gildið „mjög ósammála“ en 4 „mjög sammála“, 5 hafði gildið; Veit ekki/hvorki né. 

Þátttakendur eru svo að lokum beðnir um að gefa upplifuninni heildareinkunn á bilinu 1-10. 

Að lokum koma spurningar um bakgrunn, kyn og aldursbil. Spurningalistinn var hannaður í 

þeim tilgangi að reyna að svara rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með í byrjun  og 

fá hugmyndir um hvernig nýta megi upplýsingar til að gera sýninguna betri. Hér koma helstu 

niðurstöður í myndum og máli.  

 

Mér fannst upplifunin áhrifamikil. 

 

Fyrsta spurningin snéri að upplifun og hvort hún væri áhrifamikil, langflestir voru því frekar 

eða mjög sammála en 20% svöruðu; veit ekki/hvorki né og 10% frekar ósammála. Mikilvægt 

er að fá viðbrögð við heildarupplifun gesta sýningar.  
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Mér fannst gleraugun óþægileg.

 

Alls sögðu 30% þátttakenda að gleraugun væru frekar eða mjög óþægileg og 20% veit 

ekki/hvorki né. Fleiri svöruðu að þeir væru frekar eða mjög ósammála því, eða helmingur 

þátttakenda. Það að gleraugun séu óþægileg á einhvern hátt getur haft áhrif á heildarupplifun. 

Í áframhaldandi prófunum væri hægt að spyrja nánar út í gleraugun og þægindi þeirra, t.d. 

hvort gleraugun hafi truflað upplifunina?  

 

Hljóðheimur passaði vel fyrir þessa upplifun 

 

 

Allir þátttakendur voru sammála að hljóðheimurinn passaði vel við sýninguna. 80% voru því 

mjög sammála og 20% frekar sammála. Hljóðheimur er mikilvægur partur af heildarupplifun 

og ef vel tekst til getur hann hrært upp í tilfinningum og magnað upplifun enn meir. 
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Hljóðheimur var of lágur.

 

Flestir voru ósammála því að hljóðið væri of lágt, 40% voru mjög ósammála og 30% voru 

frekar ósammála. 20% svöruðu; veit ekki/hvorki né og aðeins 10% (einn þátttakandi) var 

mjög sammála því að hljóðið væri of lágt.  

 

Ég tók ekkert eftir leikmyndinni (hellirinn). 

 

Um 40% svara því að vera mjög ósammála, og 20% frekar ósammála um að taka ekkert eftir 

leikmyndinni. Aðeins einn þátttakandi var frekar sammála og 20% svarar veit ekki/hvorki né. 

Mikil vinna hefur verið lögð í að leikmyndin, hellirinn sjálfur verði raunverulegur  til að 

skapa raunverulega og eftirminnilega upplifun. Hætta er á að leikmyndin týnist í 

gleraugunum og augað leiti í átt að karakternum Rispu heldur en raunumhverfinu.  
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Mér fannst ég vera inni í alvöru helli.

 

60% svarenda sögðust vera mjög sammála og 30% frekar sammála því að finnast þau vera 

inni í alvöru helli. Aðeins einn þátttakandi svarar því að vera frekar ósammála (10%). Þetta 

gefur góðan trúverðugleika ef leikmynd er raunveruleg, það eykur á gildi upplifunar. 

Forvitnilegt verður að sjá þegar meiri náttúrulegum hlutum, líkt og grasi, mold og fleira 

verður bætt við seinna meir. Með þessu fáum við staðfestingu á að leikmyndin er raunveruleg 

en við getum gert betur með t.d. grasi, mold og fleiru til að fá lyktina sem vantar upp á 

heildarupplifunina.  

 

Rispa gæti verið íslensk huldukona eða álfur. 

 

Hér eru 70% þátttakenda því mjög sammála og 20% því frekar sammála að Rispa gæti verið 

huldukona eða álfur. Þetta eykur á sanngildi upplifunar ef aðal karakter virðist vera „ekta”. 

Rispa er sköpuð í sinni mynd og talin vera fyrsti landvættur Íslands, spurningarinnar er þó 

spurt á þennan hátt því almennt tengir fólk við sérstakt útlit sem álfar og huldufólk eiga að 

bera með sér. Íslendingar hafa ákveðnar væntingar um hvernig þau líta út og Rispa á að bera 

það með sér.  
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Rispa hræddi mig. 

 

Spurt var hvort Rispa hræddi fólk því hún bregst illa við og reiðist í senunni inni í gámnum 

og kemur því þessi spurning inn á sanngildi, er hún nógu raunveruleg til að fólk hræðist hana. 

Flestir voru því frekar eða mjög ósammála. Um 20% sögðust vera því mjög sammála og 20% 

frekar sammála. Flestir eru því meðvitaðir um að hún er ekki raunveruleg og því engin ástæða 

til að hræðast hana. Þetta má athuga nánar í frekari prófunum.  

 

Ég fylgdist með hvað hrafninn gerði.  

 

Hér svara samtals 40% þátttakenda að þeir væru mjög eða frekar ósammála því að hafa fylgst 

með hvað hrafninn gerði. Hér er bæði um að ræða þegar fólk fór of nálægt senunni og eða 

fengu ekki að heyra söguna á undan. En fleiri eða 60% sögðust vera frekar eða mjög sammála 

því að hafa fylgst með hrafninum. Af þeim sem fengu sögu áður en þeir fóru inn svöruðu 

helmingur þeirra að þeir fylgdust með hvað hrafninn gerði en hinir ekki. Þeir sem tóku ekki 

eftir hrafninum var útaf því að þeir fóru of nálægt senunni eða fengu ekki sögu áður og tóku 

því ekkert sérstaklega eftir honum (vissu ekki að hann hefði tilgang í senunni).  
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Mér fannst erfitt að ná söguþræðinum.

 

Flestir þátttakenda eða 30% segjast mjög ósammála og 30% frekar ósammála því að sér hafi 

þótt erfitt að ná söguþræðinum. 30% segja hins vegar að þeim hafi fundist erfitt að ná 

söguþræðinum, þeir aðilar áttu það allir sameiginlegt að hafa verið í hópnum sem fengu enga 

sögu áður en gengið var inn í hellinn. Sú niðurstaða styður hversu nauðsynlegt er að hafa 

sögufrásögnina áður en gengið er inn í hellinn. Upplifunin hefst við söguna. 

 

Ég hefði frekar viljað hlusta á sögu í heyrnartólum um það sem gerðist inn í hellinum. 

 

Hér er spurt um hvort þátttakendur hefðu viljað hlusta á sögu í heyrnartólum um það sem 

gerðist og svöruðu 50% af þeir væru mjög sammála því. 30% voru því mjög ósammála.  

Hér hefði spurningin mögulega þurft að vera skýrari því öllum fannst hljóðheimurinn 

passa vel við sýninguna en ætlunin var að kanna hvort fólk vildi frekar hlusta á sögu í 

upplifun frekar en tónlist. Þessi niðurstaða bendir til frekari könnunar á því og hægt væri að 

útbúa sögu til hlustunar á meðan senan fer fram til að gera samanburð.  
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Ég hefði viljað fá nánari sögu (storytelling) áður en gengið var inn í hellinn. 

 

Það voru fleiri sem svöruðu að þeir væru mjög sammála um að hafa viljað fá nánari sögu 

áður en þeir fóru inn í hellinn, 40% sögðust vera því mjög sammála en 40% svöruðu veit 

ekki/hvorki né. Samtals 20% voru því frekar og mjög ósammála. Ljóst er að vanda þarf til 

verka þegar sagan er sögð áður en upplifunin hefst. Áhugavert var að þeir sem fengu sögu 

áður en þeir fóru inn svöruðu fjórir af þeim: Veit ekki/hvorki né. Það getur gefið til kynna að 

þróa þurfi söguna enn meir, hafa hana nákvæmari.  

 

 

Ég myndi vilja sjá þetta aftur.  

 

Langflestir þátttakenda eða 90% svöruðu að þeir myndu vilja sjá sýninguna aftur. 60% 

sögðust vera mjög sammála því að sjá hana aftur og 30% frekar sammála. Gaman væri að sjá 

viðbrögð þeirra sem komu í notendaprófanir myndu koma aftur seinna meir þegar 

Huliðsgámur er alveg tilbúinn.  
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Ég myndi mæla með sýningunni við vini og fjölskyldu.

 

Þátttakendur voru einnig mjög jákvæðir og myndu mæla með sýningunni við vini og 

fjölskyldu. 70% svöruðu að þeir væru mjög sammála og 30% frekar sammála.  

 

Einkunn á bilinu 1-10 (10 væri hæst). 

 

Þátttakendur gáfu upplifun í Huliðsgámi einkunn á bilinu 1-10 og meðaleinkunn var 8,5. 

Almenn ánægja virtist vera um upplifunina á heildina litið og sögðu flestir að þetta væri 

spennandi og eitthvað nýtt og gæfi mjög mikla möguleika fyrir framtíðarsýningu.  

 

Í lok spurningakönnunnar var opin spurning og gefinn möguleiki á að koma með 

ábendingar, álit og/eða gagnrýni. Það voru ekki allir sem rituðu svar en í óformlegu spjalli 

eftir könnun voru nokkur atriði sem flestir minntust á og það voru aðallega atriði sem 

tengdust tækninni og sjónsviðinu en í heildina voru allir mjög jákvæðir og spenntir fyrir 

möguleikum og framtíðarsýningu í stærra og betra rými. 

Hér koma nokkrar ábendingar frá þátttakendum; 

Kona á aldrinum 41-55 ára segir; 
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     Ramminn soldið lítill  

 

Hér er hún að vísa í sjónsviðið í gleraugunum eins og fleiri minntust á eftir að hafa horft á 

senuna með Rispu. Þeir sem fóru of nálægt misstu oft af söguþræðinum. 

 

Karlmaður á aldrinum 41-55 ára segir; 

Væri gott að fá smá sögu fyrst þannig maður vissi meira hvað væri í gangi. Hrafninn 

sést aðeins of lítið en flott hvernig Rispa elti mann þegar maður hreyfði sig. Tónlistin 

flott. 

 

Þessi þátttakandi fékk t.d. ekki sögufrásögn áður en hann fór inn í hellinn og styður því þessi 

ábending hans enn frekar hve mikilvægt er að hafa söguna með í upplifuninni, einnig til að 

sjá hrafninn betur.  

 

Karlmaður á aldrinum 31-40 ára segir; 

Með því að leysa tæknilegu vandamálin væri hægt að gera sýninguna mjög stóra og 

enn magnaðri. Dulmögnuð íslensk hellaupplifun.  

 

Möguleikar í sýningargerð af þessu tagi eru margir og þegar vandað er til eiga tæknimál ekki 

að þurfa að hafa áhrif á heildarupplifun.  

 

Kona á aldrinum 31-40 ára segir; 

        Áhugaverð sýning. 

 

Karlmaður á aldrinum 31-40 ára segir; 

       Sjónsviðið of lítið, óþægilegt að horfa upp og niður, annars flott! 

 

Það er ómetanlegt að fá ábendingar frá notendum sem verða notaðar í að bæta upplifun í 

Huliðsgámi. Jaðarmiðlun mun nýta niðurstöður notendaprófana til að gera endurbætur inn í 

gámnum.  

 

5.6 Vandamál og úrlausnir  
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Vandamál sem komu upp í prófunum snéru aðallega að tæknibúnaði en margir nefndu að 

sjónsviðið væri of þröngt í gleraugunum og misstu því af söguþræðinum, sáu ekki hrafninn 

eða náðu ekki að fylgjast með hvað hann væri að gera. Þar er vandamál á ferð sem ekki 

verður ráðið við, búnaðurinn býður einfaldlega ekki upp á víðara sjónsvið eins og er. Von er 

til að úr því verði bætt í næstu útgáfu af gleraugunum.  

Eftir á að hyggja hefði mátt gefa hverjum og einum þátttakanda lengri tíma. Það hefði 

verið gott að ná lengra óformlegu spjalli og fá nánari upplýsingar um kosti og galla, ekki 

eingöngu það sem þau krossuðu við á blað. Tæknin fór einnig að stríða okkur og lentum við í 

því að þurfa að endurræsa búnaðinn sem tekur nokkrar mínútur, það gæti líka hafa haft áhrif á 

upplifun þátttakandans sem þurfti að bíða eftir að það yrði lagað og þurfti að skanna rýmið  

aftur til að byrja upp á nýtt. Búnaðurinn felur í sér að setja þarf senuna á réttan stað eftir 

hvern og einn. Þetta tekur allt tíma. Þegar einn var búinn að sjá senuna þurfti ég að taka við 

gleraugunum, setja þau á mig og staðsetja Rispu aftur á réttum stað inni í rýminu. Rispa þarf 

að vera á réttum stað inni í hellinum svo að hún gangi ekki inn í veggi og fólk missi af 

einhverju í senunni. Þetta tók frá tíma sem ég hefði viljað til að ræða betur við hvern og einn 

en Kristín Mjöll tók við keflinu þar á meðan ég sinnti tæknimálum. Það sem gerði þetta 

erfiðara var að við höfðum einungis ein gleraugu til umráða þennan dag, en eigum fleiri sem 

notuð verða þegar fleiri prófanir eiga sér stað. Það sem hægt er að gera til að bæta úr þessu 

vandamáli er að stýra því hvar þátttakendur standa inn í rýminu á meðan upplifunin fer fram. 

Því lengra sem þú stendur frá senunni því betra sjónsvið hefur notandinn og sleppur því við 

að hreyfa höfuðið upp og niður til að sjá og upplifa það sem fer fram.   

         Í stuttu óformlegu spjalli eftir þátttöku hvers og eins lýstu flestir yfir að þetta væri flott 

og spennandi sýning en margir nefndu einmitt um leið hvað væri þröngt sjónsvið í 

gleraugunum. Þar voru notendur jafnvel að missa af mikilvægum atriðum líkt og þegar 

hrafninn missir skeiðina sem veldur reiði Rispu. Hér var áberandi að þeir sem fengu ekki 

söguna fyrir upplifun misstu frekar af því sem var að gerast.  

     Eitt af meginatriðunum sem skipta máli í heildarupplifun er hljóðheimurinn, spurt var 

hvort þátttakendum þætti hljóðheimur of lágur og hvort þeim fyndist hann passa vel við 

sýninguna. Allir voru frekar eða mjög sammála um að hljóðheimurinn passaði vel við og 

aðeins einn nefndi að hann væri of lágur. Áhugavert var að á sama tíma og þátttakendum 

fannst hljóðheimur flottur og passa vel við upplifun þá vildu einnig margir fá að heyra sögu 

um það sem væri að gerast inn í hellinum.Fullyrðingin var: Ég hefði viljað hlusta á sögu í 

heyrnartólum um það sem gerist inn í hellinum. Alls svöruðu 50% þátttakenda því að vera 

mjög sammála um að hafa viljað fá sögu á meðan upplifun á sér stað. Hópurinn sem fékk 
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enga sögufrásögn og litlar upplýsingar áður en þau upplifðu áttu það öll sameiginlegt í 

svörum að; vera mjög sammála eða frekar sammála spurningum um að vilja frekar hafa sögu 

og eða viljað fá nánari sögu áður en þau fóru inn í hellinn. Þetta eru spurningar sem má þróa  

í áframhaldandi prófunum og áhugavert að vita hvort sú afstaða breytist ef allir fá góða og 

nákvæma sögu áður en gengið er inn í hellinn. Mögulegt er að margir vilji heyra frásögn á 

meðan upplifun á sér stað, fá söguna um leið og upplifun á sér stað. Það er einnig möguleiki 

að rannsakandi hafi ekki verið nógu skýr í framsetningu, spurningin gæti hafa verið villandi.  

Allt þetta gefur samt tilefni til að rannsaka betur því mikilvægt er að hlusta á notendur. 

Þegar fór að líða undir lok prófana lenti einn notandi í því að á skjánum birtist: Battery 

low merki. Það kláruðu samt sem áður tveir á eftir þessum þátttakanda og entist því rafhlaðan 

þessa tvo tíma sem prófanir stóðu yfir. Nauðsynlegt er að hafa gleraugun vel hlaðin og vera 

alltaf með önnur gleraugu í notkun á sama tíma til að koma fleiri notendum í gegn hraðar.  

 

 

Tafla 1. Tillögur um umbætur 

Lýsing Tillögur um úrbætur Forgangsröðun 

Mjög, frekar, eða ekki    

mikilvægt 

Þrír þátttakendur nefndu að 

gleraugun væru óþægileg. 

Stilla gleraugu betur á hvern 

og einn þátttakenda, gefa 

sér meiri tíma.  

 Frekar mikilvægt 

Fjórir þátttakendur fóru of 

nálægt og misstu af 

söguþræði, t.d hrafninum.   

Reynt verður að stýra hvar 

gestirnir standa á meðan 

upplifun stendur svo þau 

missi ekki af senunni. 

        Mjög mikilvægt  

Þrír þátttakendur lentu í 

tæknilegum vandræðum 

með gleraugun.  

Erfitt að ráða við það, en 

passa að gleraugu séu alltaf 

hlaðin og hafa alltaf tvenn 

til taks.  

        Frekar mikilvægt  

Fjórir þátttakendur vildu fá 

nánari sögu áður en farið er 

inn í hellinn. 

Sagan er til staðar, 

nauðsynlegt að segja frá 

áður svo gestir nái 

söguþræði og fylgist með 

hrafninum  

        Mjög mikilvægt 
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6. Samantekt 

Hér verða dregnar saman helstu niðurstöður í ljósi fræðilegrar umfjöllunar og  

rannsóknarspurningum sem lagt var af stað með í upphafi verkefnis svarað.  

Huliðsgámur er þróunarverkefni þar sem prófað er hvort ný tækni og aðferð með 

blönduðum veruleika sé að virka inni í sýningarrými. Aðaláherslan var lögð á að finna út 

hvort upplifunin væri góð? Einnig var leitast við að finna út hvort tekst að kynna tiltekinn 

menningararf með þessari tækni og hvernig áhorfendur meta sanngildi sögunnar sem kynnt er 

á þennan hátt. 

Niðurstöður sýndu fram á að í heildina var upplifunin góð og þátttakendur voru frekar eða 

mjög sammála því að mæla með sýningunni við vini og fjölskyldu. Ef upplifun tekst vel til er 

þátttakandi einnig líklegri til að breiða út þann boðskap meðal annarra (Tynan og 

McKechnie, 2009). Þær sýndu enn frekar fram á það að þeir sem fengu ekki frásögn áður en 

upplifunin fór fram svöruðu frekar að þeir hafi misst af söguþræðinum, eða tóku ekki eftir 

hvað hrafninn gerði og vildu vita meira því vel heppnuð upplifun byrjar áður en sýningin sjálf 

byrjar. Mikilvægt er að fólk tekur með sér heildarupplifun í farteskinu í minningum. Sagan 

sem sögð er áður en gengið er inn í hellinn er mikilvæg og þjónar þeim tilgangi að hafa áhrif 

á upplifun frá byrjun.  

     Hvernig nýtist miðlunarleiðin við að kynna íslenskan menningararf og hvað verður um 

sanngildi þegar beitt er nýrri tækni? Farið var yfir hvað felst í hugtakinu menningararfur. 

Sviðsetning á menningararfi felur í sér gjörning þar sem skapast svigrúm og frelsi til að veita 

honum líf. Menningararfur hefur ólíka merkingu fyrir fólk og „rétt“ sviðsetning skiptir það 

mismiklu máli (Bryndís Björgvinsdóttir, 2015). Fólk leggur annan skilning í það sem er sett í 

samhengi við menningararf, hann fær ákveðið hlutverk og erfitt er að fara til baka þegar búið 

er að tengja við hugtakið (Valdimar Tr. Hafstein, 2006). Þjóðsögur Jóns Árnasonar eru einn 

helsti efniviður og innblástur í karaktersköpun Rispu. Þjóðsögur eru munnmælasagnir sem 

fóru á milli manna og engar heimildir eru fyrir því að þær séu „sannar“. Þær fela hinsvegar í 

sér ákveðinn siðaboðskap og færa mönnum skilaboð um að bera virðingu fyrir náttúru, dýrum 

og mönnum.  

Rispa er tilraun til að kynna menningararf á nýjan hátt. Sanngildi byggist ef til vill fremur 

á vandaðri framsetningu en á einhverju „sönnu“. Menningararfur dregur fólk langt að en eins 

og kom fram áður óskar sýndarferðamaður (e.virtual tourist) þess að upplifa sanngildi í 

gegnum sýndarheim og tækni. Þessi ferðamaður gerir því ekki sömu kröfur um hefðbundna 

framsetningu í raunheimi heldur leitast eftir upplifun í sýndarheimi. Orðræða á þessu sviði 



53 
 

um dýpt og gæði varðar oft meira tæknibúnaðinn en innihaldið, sýndarumhverfi kemur aldrei 

í stað raunverulegra atburða eða staða, en það hvernig notandinn skynjar upplifun ætti að vera 

nægilegt og koma fram sem sanngildi (Guttentag, 2010). Tæknin hefur í dag gert fólki kleyft 

að sjá, heyra og prófa nýja hluti í gegnum sýndar-og blandaðan veruleika. Með aukinni 

tækniþróun verða upplifanir af þessu tagi sífellt betri og raunverulegri. Það stangast ef til vill 

svolítið á að sýndarveruleiki er í eðli sínu gervilegur en hefur um leið möguleika á að veita 

upplifun sem fullnægir huglægum hugmyndum um sanngildi (Mura, Tavakoli & Sharif, 

2017). Sanngildi glatast því ekki í miðlun sem þessari en vanda þarf framsetningu og innihald 

til að mæta nútímakröfum notenda.  

Almennt fannst þátttakendum hellirinn vera raunverulegur og að Rispa gæti verið íslensk 

huldukona eða álfur. Það gerir upplifunina raunverulegri í heildina. Markmiðið er að skapa 

upplifun þar sem hljóð, heyrn, sjón. lykt og mæta tilfinningum. Vanda þarf til verka þegar 

gera skal góða upplifun en mikilvægast er að framsetning sé trúverðug og vönduð (Timothy 

og Boyd, 2003). Vel heppnuð upplifun skilur eftir sig minningar og vekur tilfinningar eins og 

gleði eða vellíðan og jafnvel situr fólk eftir með nýja kunnáttu. Það er alltaf notandinn sem 

leggur mat á það hvers virði upplifunin var og er því mikilvægt að aðilar sem setja fram 

sýningu með upplifun hafi góða þekkingu á því hvað fólk vill sjá og upplifa. Gildið í því að 

gera prófanir sem þessa er einmitt liður í að gera þessa upplifun enn betri. 

Hvaða áhrif hefur tæknin (blandaður veruleiki) á upplifun sýningargesta? Góða, slæma?  

Það sem þessi spurning felur í sér er í raun tvíþætt því blandaður veruleiki virðist henta mjög 

vel í sýningu en læra þarf vel á tæknibúnað til að allt gangi eins og smurð vél og trufli ekki 

upplifun gesta. Eins og Kegeng Li, (2013) nefndi að ef tæknibúnaður er til staðar þarf að gera 

prófanir í nokkur skipti. Mikilvægt er einnig að undirbúa sig fyrir það óvænta, alltaf að hafa í 

huga að hver einstaklingur er ólíkur öðrum og gerir ólíka hluti og bregst því ekki við á sama 

hátt og aðilinn sem var á undan. Kannski er einhver sem „finnur“ ekki réttu staðina, hreyfir 

sig á annan hátt eða missir af einhverjum mikilvægum parti af sýningunni. Erfitt er að 

kortleggja hegðun fólks og því þarf sýningarhaldari alltaf að vera undirbúinn því að eitthvað 

fari úrskeiðis eða gangi ekki upp eins og á að gera. Upplifun fólks ræðst líka af því hvað það 

gerir sjálft.  

Ljóst er að fyrstu prófanir lögðu línurnar um hvernig hægt er að gera ýmsar endurbætur 

sýningunni. Athugasemdir sem fengust snéru margar að því hvað sjónsviðið var takmarkað í 

gleraugunum sjálfum, ef þú ferð of nálægt senunni, Rispu, þá þarftu að hreyfa höfuðið upp og 

niður til að sjá Rispu alla. Sumir þátttakendur náðu ekki að fylgjast með hvað hrafninn gerði. 

Gleraugun frá Magic Leap eru þau fyrstu sinnar tegundar á markaði og eru þau einnig í 
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þróunarferli. Þessi útgáfa gefur ekki möguleika á að hafa sjónsviðið víðara. Þetta er einn af 

vanköntum tækninnar eins og er, en í næstu útgáfu af gleraugunum verður sjónsviðið víðara. 

Lausnin á þessu til að gera upplifunina betri, er að stýra því hvar notendur standa í inni í 

rýminu. Sýningarrýmið inni í hellinum er líka frekar þröngt en þegar skapa á nýjar senur í 

nýju rými er mikilvægt að hafa í huga hversu stórt það þarf að vera til að það hafi ekki áhrif á 

heildarupplifun.   

  Tæknibúnaðurinn var svolítið að flækjast fyrir þátttakendum og rannsakanda. Einungis 

voru ein gleraugu í notkun í notendaprófunum. Það verða að lágmarki að vera tvenn gleraugu 

í notkun, önnur á meðan það er verið að stilla hin rétt af. Takmarkanir á tækninni eru enn þær 

að stilla þarf senuna upp á nýtt eftir hvern notanda, þessi aðgerð tekur að jafnaði 2-3 mínútur 

ef allt gengur vel. Því er nauðsynlegt að hafa ein tilbúin til taks fyrir næsta aðila, á meðan er 

hægt að stilla hin gleraugun. En þrátt fyrir þessi tæknilegu atriði sem snúa að búnaðinum 

sjálfum voru allir mjög ánægðir með heildarupplifunina, gáfu þessu góða einkunn og töldu 

það gefa mikla möguleika inn í framtíðina. Smávægileg tækniatriði höfðu því ekki mikil áhrif 

á heildarupplifun í Huliðsgám.   

Tynan og McKechnie (2009) fjölluðu um mikilvægi þess að sækjast eftir endurgjöf frá 

notendum. Þannig eiga sér stað samskipti við neytendur sem taka þátt í endurbótum og 

uppbyggingu. Samtalið við notendur eftir upplifun er mikilvæg til að skipuleggja og styðja 

við jákvæða ímynd. Að meta sýningargerð á öllum stigum er ákveðið verkfæri til að hægt sé 

að átta sig á helstu styrk-og veikleikum þess sem verið er að búa til (Stewart og Shamdasani, 

1997).  

     Nýsköpun í ferðaþjónustu er mikilvæg og gengur oft út á það að finna nýja og betri 

upplifun fyrir fólk. Vandinn við að finna og veita fólki upplifun er að erfitt getur verið að 

meta og mæla hana fyrr en eftir að hún er veitt. Því verður árangur óljós fyrr en eftir að búið 

er að prófa (Ateljevic og Li, 2009). Það er mikilvægt að fá þessi fyrstu viðbrögð frá framtíðar 

gestum Huliðsgáms. Fyrstu notendaprófanir heppnuðust í heildina mjög vel og eru gríðarlega 

mikilvægar fyrir framtíðar áætlanir og næstu verkefni Jaðarmiðlunar.  

 

7. Lokaorð      

Menningararfur er lifandi og hreyfanlegt fyrirbæri sem er mikilvægt að halda á lofti án þess 

að setja því of mikil mörk. Rispa var sköpuð sem fyrsti landvættur Íslands, hún var sett saman 

úr mörgum sögnum og er tákn um náttúru Íslands sem er margbreytileg, er mild og góð eina 

stundina en ofsafengin þá næstu. Líkt og þjóðsögurnar, hvorki sönn né raunveruleg, líta má á 
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Rispu sem nútíma þjóðsögu eða jafnvel fantasíu sem sett er í þrívídd með nýjustu tækni. 

Sanngildið á bakvið Rispu felst í að byggja á þjóðsagnaarfi, vanda framsetningu og skapa 

ógleymanlega upplifun. Upplifun er lykilatriði!  

Prófanir munu halda áfram og fleiri fá tækifæri til að upplifa og gefa endurgjöf á 

Huliðsgám. Hægt er að prófa margar ólíkar leiðir til að reyna að draga upp mynd af þeim 

vandamálum sem gætu komið upp svo hægt sé að lagfæra þau áður en lengra er haldið. 

Samhliða þessu gæti farið fram þróun á sögusviði fyrir gesti sýningarinnar. Markmið 

Jaðarmiðlunar er að þróa nýjar leiðir í miðlun og sýningargerð sem byggir á 

þjóðsagnaarfinum.  

Álfar, huldufólk og hverskyns vættir geta lifnað við með aðstoð blandaðs veruleika og 

mæta menningarþyrstum og tæknivæddum ferðalöngum á miðri leið. Þeir upplifa eitthvað 

nýtt og spennandi og fá um leið að kynnast menningararfi okkar á nýjan hátt.  

Tæknin býður upp á endalausa möguleika þó að búnaðurinn sé ennþá í þróun. Blandaður 

veruleiki er ný og spennandi aðferð til að upplifa, hann er framtíðarsýn á heiminn. Líkt og 

þjóðsagan sem segir frá því að með því að bregða steinvölu fyrir augun öðlist sá aðili sýn í 

huliðsheima. 

 Með þessari tækni og upplifun í Huliðsgám erum við að veita fólki sýn í annan heim, 

huliðsheim.  
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Viðauki 

 

Mynd 1. Gólfplan af rýminu inn í gámnum. 

     

                                                                                                   Teikning og hönnun; Kristín María Steinþórsdóttir 
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                                                                     Teikning og hönnun; Kristín María Steinþórsdóttir 

 

 

 

SPURNINGALISTI FYRIR HULIÐSGÁM 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi atriðum eftir hversu sammála þú ert, með því að 

gefa einkunn frá 1-5 

 

1- Mjög sammála          

2- Frekar sammála       

3- Frekar ósammála  

4- Mjög ósammála         

5- Veit ekki/hvorki né  

 

LIMINAL WORLD                                                                         

Huliðsgámur     

Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum: 1 2 3 4  

1. Upplifunin var áhrifamikil      

2. Mér fannst gleraugun óþægileg      

3. Ég tók ekki eftir leikmyndinni (hellirinn)       
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4. Mér fannst ég vera inn í alvöru helli       

5. Hljóðið var of lágt      

6. Ég hefði viljað hlusta á sögu í heyrnartólum um það sem gerist 

inni í hellinum. 

     

7. Hljóðheimur passaði vel fyrir þessa upplifun      

8. Ég hefði viljað fá nánari sögu (storytelling) áður en ég fór inn í 

hellinn.  

     

9. Rispa hræddi mig      

10. Rispa gæti verið íslensk huldukona eða álfur      

11. Ég myndi vilja sjá þetta aftur       

12. Mér fannst erfitt að ná söguþræðinum      

13. Ég fylgdist með hvað hrafninn gerði      

14. Ég myndi mæla með sýningunni fyrir vini og fjölskyldu      

 

Ef þú myndir gefa upplifun í Huliðsgám einkunn frá 1-10 (Þá væri 1 versta og 10 besta einkunn).     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bakgrunnsspurningar; setjið kross þar sem á við.   

KYN 

KVK  KK Annað 

 

ALDUR 

12-18 19-30 31-40 41-55 56-70 71-85  

 

Ég hef áður prófað sýndarveruleika, (t.d gleraugu í öðrum sýningum eða tölvuleik)         

Já Nei Veit ekki/man ekki 

 

Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri varðandi þessa upplifun? Við viljum endilega fá 

álit/gagnrýni/ábendingar. Takk fyrir að taka þátt!  
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