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Jordsans – flersanselig kuratering av matjord i Vitenparkens utstillinger  

 

1. Innhold, mål og delmål  

Vi mennesker har radikalt endret jordas økosystemer og jordbruket har, i likhet med andre 

naturbaserte aktiviteter, fremskyndet den antropocene tidsalder som vi nå befinner oss i. 

Humanistisk forskning på miljø og klima, slik som naturvitenskapelig forskning, har 

potensiale for å fungere proaktivt og bidra med problemløsninger. Med dette prosjektet ønsker 

vi å bygge bro mellom miljøhumaniora og museologi ved IKOS, UiO, og Vitenparken 

Campus Ås, et viten- og opplevelsessenter for mat, miljø og klima.  

Prosjektets mål er todelt; 1) utforske Vitenparkens forskningsformidling og utstillinger 

om matjord gjennom aksjonsforskning basert på miljøhumanistiske perspektiver og sensorisk 

museologi og 2) foreslå løsninger for hvordan heve formidlingen av matjord gjennom 

multisensoriske utstillinger og opplevelser. 

Som en viktig del av prosjektet tar vi utgangspunkt i utsagnet "...we consider exhibitions as 

knowledge-in-the-making rather than platforms for disseminating already-established 

insights." fra boken Exhibitions as research (Bjerregaard 2020). Prosjektet vil derfor utforske 

konseptet "utstilling som forskning" og munne ut i en utstilling, i tillegg til publikasjoner. 

Denne utstillingen vil deretter inngå i den større biokunst-utstillingen Experience Soils; 

humus, humans, hope, som er planlagt kuratert av Norwegian BioArt Arena (NOBA på 

Vitenparken) i 2025 som en del av forskningsprosjektet Anthropogenic Soils (ledet av U. 

Münster ved UiO).   

 

2. Kort bakgrunn for prosjektet  

I Norge bruker vi halvannen milliard av skattepengene til museer og vitensentre årlig, men det 

finnes lite forskning innen sensorisk museologi på hvordan installasjoner og kunstverk 

fungerer på publikum. Det er derfor relevant å spørre seg; hvordan påvirker multisensoriske 

designelementer opplevelsen og hvordan kan narrativer opplevd gjennom sanser påvirke 
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utstillingsopplevelsen for å sikre at utstillingen og installasjonenes budskap når frem til 

publikum?1 

Jordbruket, bruk av jord, er vitenskapen, kunsten og praksisen med å kultivere de 

planter og dyr som vi skal spise. En livsviktig og verdensomspennende næringskjede som 

siden jordbrukets begynnelse har flettet sammen natur, kultur og teknologi. Hva har vel 

formet våre omgivelser mer radikalt enn jordbruket? Likevel oppleves matproduksjon, og 

ikke minst matjord, som et abstrakt begrep for mange. Forskning på planteproduksjon, husdyr 

og jord likeså. Viten- og opplevelsessentre, som Vitenparken Campus Ås, har tatt på seg 

oppgaven å heve allmennhetens forståelse for temaer som mat, miljø og klima. Hvilke grep 

kan gjøres for å heve publikums opplevelse og forståelse av matjord? Formidling og 

kommunikasjon av mat- og jordbruksforskningen i vitensentre burde «sansevaskes» for å 

gjenopprette et sterkere bånd mellom mennesker og mat.  

 

Tilknytning til relevante fagmiljøer ved UiO 

Med nåtidens miljøkriser som bakteppe for Vitenparkens utstillings- og formidlingsbehov, 

samt nye perspektiver innen kuratering av utstillinger, er nettopp miljøhumaniora og 

museologi både et passende og nødvendig rammeverk for dette doktorgradsprosjektet.  

Prosjektet er altså relevant for forskning tilknyttet Senter for museumsstudier og Oslo School 

of Environmental Humanities, som begge ligger under IKOS, UiO. Da prosjektet er organisert 

som en nærings-PhD, altså delvis som oppdragsforskning for Vitenparken, kombineres 

humanistiske analyser og forklaringer med konkrete løsningsforslag for bedriften. Gjennom 

miljøhumanistiske perspektiver vil prosjektet føye seg inn i rekken av forskning som utforsker 

hvordan vi mennesker tilpasser oss klimaendringer, særlig gjennom endringer i forholdet 

mellom mennesker, mat og jord. Dette prosjektet kan beskrives som et miljøhumanistisk og 

museologisk initiativ med fokus på problemløsning. I tillegg til prosjektets akademiske 

analyse, skal resultatene av forskningen bidra med metoder for kommunikasjon og formidling 

av mat- miljø- og klimaforskning til et allment publikum.  

Helt konkret forholder dette prosjektet seg til et utvalg andre prosjekter og forskning 

ved særlig to deler av IKOS, UiO, Senter for museumsstudier og Miljøhumaniora (OSEH). 

Den museologiske delen bygger videre på forskning innen museenes konstruksjon og 

 
1 Hauan og Kolstø, Exhibitions as learning environments: a review of empirical research on students’ science 

learning at Natural History Museums, Science Museums and Science Centres.  
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fortolkning av natur, både gjennom gjenstander, utstillinger og narrative rammeverk (Brita 

Brenna, Liv Emma Thorsen, Bergsveinn Thorsson). Da dette PhD-prosjektet aktivt vil ta i 

bruk publikum, er det også relevant å trekke inn Senter for museologi sin forskning på 

hvordan museer og vitensentre jobber med publikum i dag. Når det gjelder Oslo 

miljøhumaniora, er det særlig tre kollaboratorier som gjør dette PhD-prosjektet relevant; 

«Anthropogenic Soils», «Bionic Natures» og «Curating Climate» (Ursula Münster, Hugo 

Reinert og Bergsveinn Thorsson). Forholdet mellom mennesker og jord er et viktig tema i 

Vitenparkens formidling, fra det globale jordvernet til de mikroskopiske organismene i 

jordsmonnet (Anthropogenic Soils). Det samme aktualiteten i Vitenparkens utstillinger 

gjelder hvordan teknologi utvikles og anvendes for å forsterke eller endre økologiske 

prosesser (Bionic Natures). Kuratering av klimarelaterte temaer og bruk av antropocen som 

narrativt rammeverk, enten det dreier seg om konkrete gjenstander/verk, utstillinger eller 

praksiser hos institusjonen som helhet er en integrert del av både Vitenparken og dette 

prosjektet (Curating Climate). Prosjektet er også beslektet med den nyopprettede Honours-

sertifikat, da de begge utforsker metoder for kommunikasjon av klima- og miljøforskning 

gjennom kreativ kunst-dreven forskningsformidling. Klima- og miljøbasert historiefortelling 

til et bredt publikum er nettopp Vitenparken, og dermed dette prosjektets, hovedanliggende.  

 

3. Teoretisk ramme 

Det teoretiske og konseptuelle rammeverk for prosjektet er hentet fra museologi, og særlig 

sensorisk museologi. Antropologen David Howes ber oss i sin artikkel The Secret of 

Aesthetics Lies in the Conjunction of the Senses: Reimagining the Museum as a Sensory 

Gymnasium2 om å re-eksaminere den konvensjonelle vestlige definisjonen av estetikk, som er 

koblet til det visuelle, og ofte forsterket av nettopp utstillinger. Howes foreslår at sensorisk-

estetiske opplevelser i ikke-vestlige kulturer kan bidra til en ny, intermodal definisjon av 

estetikk. Hemmeligheten bak estetikk ligger altså i sammenhengen mellom sansene, mener 

han. Dersom fremtidens utstillinger tar dette på alvor kan også fremtidens museer fungere 

som “sensory gymnasium” for å skape en dypere forståelse for hvordan våre handlinger 

påvirker miljøet rundt oss, særlig gjennom bruk av jord og påvirkning på biomangfoldet i 

 
2 Howes, David, The Secret of Aesthetics Lies in the Conjunction of the Senses: Reimagining the Museum as a 

Sensory Gymnasium i Levent, N., & Pascual-Leone, A. (Eds.). (2014): The Multisensory Museum: Cross-

Disciplinary Perspectives on Touch, Sound, Smell, Memory, and Space. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.  
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jordbruket.3 Nyere forskning innen sensorisk museologi skaper dialog mellom 

museumsvitenskap og nevrovitenskap. Museologer undersøker i stadig større grad hvordan 

hjernen fungerer, for å ta i bruk denne kunnskapen i utviklingen av utstillinger og andre 

aktiviteter og tilbud. Nina Levent og Alvaro Pascual-Leone viser eksempler på 

nevrovitenskapens inntog i museologien i innledningen av boken The multisensory museum. 

Nevrovitenskapen lærer oss at hjernen skaper forventninger, den mottar ikke bare 

informasjon, men den søker aktivt informasjon for å bekrefte eller avkrefte antakelser og 

forventninger (predictions). Nevrovitenskapen viser oss også at vår interne representasjon av 

virkeligheten er multisensorisk. Nettopp derfor burde vitensentre, som Vitenparken, ta i bruk 

multisensoriske grep i formidlingen.4  

 

4. Problemstillinger og hypoteser 

I prosjektet ønsker vi å finne svar på i hvilken grad vi kan styrke formidlingen av mat- og 

jordbruksforskning gjennom multisensoriske utstillingsinstallasjoner, kunstverk og aktiviteter 

i Vitenparken inne- og uterom. Hypotesen er at «sensory edutainment» (installasjoner og 

kunstverk med flersanselige dimensjoner) har et uutnyttet potensial i museer og vitensentre og 

et nyttig utgangspunkt for å heve/forsterke/intensivere publikums opplevelse av matjord og 

den rollen matproduksjon spiller i forholdet mellom mennesker og natur, særlig i lys av 

klimakrisen. Sansene vi her referer til er i første rekke smak, syn, hørsel, berøring og lukt, 

men vi vil også undersøke andre sensoriske konsepter som balanse og akselerasjon, 

temperatur, smerte og ubehag, tid og kinestetisk sans.  

 

5. Metode 

Metoden vi vil benytte er kvalitative undersøkelser gjennom aksjonsforskning, der kandidaten 

selv har en aktiv deltakelse i utformingen og gjennomføringen av «aksjonene». Hensikten er å 

få en direkte og umiddelbar påvirkning, og å bidra til å finne gode løsninger på publikums 

møter med utstillingen/installasjonen. Bakgrunnen for denne tilnærming er å utforske 

Vitenparkens rolle som samfunnsaktør og aksjonistisk senter. Innen museologi er nettopp 

 
3 https://www.anthropocene-curriculum.org/contribution/interview-sensing  

4 Levent, N., & Pascual-Leone, A. (Eds.). (2014): The Multisensory Museum: Cross-Disciplinary Perspectives 

on Touch, Sound, Smell, Memory, and Space. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.  

https://www.anthropocene-curriculum.org/contribution/interview-sensing
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museene og vitensentrenes sosiale og politiske posisjon gjenstand for studier. På hvilken måte 

er Vitenparken en samfunnsaktør og problemløser i konteksten av klimakrisen, 

matproduksjon og vårt forhold til matjord?  I såkalt praksisledet forskning, er målet er å 

forbedre egen praksis. «Dette er en form for forskning som utføres ved at den som forsker har 

en nærhet til forskningsmaterialet i motsetning til det man kanskje tenker på som mer 

tradisjonell forskning der forskeren undersøker et materiale som «nøytral» utenforstående.»5 

Selve datainnsamlingen vil derfor foregå i Vitenparkens utstillingsrom, både ute og inne. 

Publikums engasjement med forskningsbasert kunnskap, i denne konteksten matjord, kan 

observeres og utforskes gjennom å undersøke hvorvidt de: 6   

● Har en meningsfull forbindelse med våre utstillinger 

● Lager egne koblinger til det de allerede vet og opplever i hverdagen 

● Oppholder seg, fullfører aktiviteter og tilbringer lenger tid i utstillingene våre 

Datainnsamlingen vil foregå gjennom deltakende observasjoner, og formelle og uformelle 

henvendelser til Vitenparkens fritidsgjester. Innsamlingen av data vil foregå og analyseres på 

tre måter7: 

1) utvikle spørreundersøkelser som anvendes i forkant, under besøket (exit intervju) og i 

oppfølgingsundersøkelse i etterkant av publikums møte med utstillingen/installasjonen. Har 

publikum andre refleksjoner etterpå, sammenliknet med før besøket? 

2) analysere “significant conversation events” (SCE) der hensikten er å fortolke samtalene 

mellom medlemmer i en gruppe som besøker utstillingene/installasjonene. Tolkning av SCE 

kan foregå gjennom a) identifisere sekvenser av samtaler, b) avdekke hvordan deltakerne 

inntar ulike roller i samtalene og c) lokalisere spesifikt utfall og spore det tilbake til hvor og 

hvordan det oppsto i utstillingen/installasjonen. 

3) anvende biometriske metoder8 der publikum har på seg et teknisk utstyr som gjør at vi kan 

kartlegge besøkendes synsretninger og andre kroppslige reaksjoner, og dermed 

 
5https://www.nasjonalmuseet.no/om-nasjonalmuseet/forskning-og-utvikling/forsknings--og-

utviklingsprosjekter/2019/nye-forskningsmetoder-formidling/. 

6 http://www.sciencemuseumgroup.org.uk/wp-content/uploads/2018/09/SMG-Science-Capital-A5-Booklet.pdf  

7 Rosenthal, E. and Blankman-Hetrick, J. (2002). Conversations Across Time: Family Learning in a Living 

History Museum. In G. Leinhardt, K. Crowley and K. Knutson (Eds.), Learning Conversations in Museums. 

Routledge.  

8https://advisor.museumsandheritage.com/features/icer-innovation-center-uses-biometrics-as-a-welcome-to-its-

museum-of-technology/ 

https://www.nasjonalmuseet.no/om-nasjonalmuseet/forskning-og-utvikling/forsknings--og-utviklingsprosjekter/2019/nye-forskningsmetoder-formidling/
https://www.nasjonalmuseet.no/om-nasjonalmuseet/forskning-og-utvikling/forsknings--og-utviklingsprosjekter/2019/nye-forskningsmetoder-formidling/
http://www.sciencemuseumgroup.org.uk/wp-content/uploads/2018/09/SMG-Science-Capital-A5-Booklet.pdf
https://advisor.museumsandheritage.com/features/icer-innovation-center-uses-biometrics-as-a-welcome-to-its-museum-of-technology/
https://advisor.museumsandheritage.com/features/icer-innovation-center-uses-biometrics-as-a-welcome-to-its-museum-of-technology/
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interessepunkter i utstillingene/installasjonene. 9 Hvordan orienterer publikum seg i rommet 

og etter hvilken rekkefølge skaper de mening og sammenhenger ut fra hva de ser, hører, 

lukter, smaker og berører?10  

 

6. Plan for formidling 

Gjennom tre artikler vil prosjektet utforske sensorisk-museologiske aksjoner som konseptuelt 

rammeverk for å bygge meningsfulle narrativer om forholdet mellom mennesker, matjord og 

matproduksjon i utstillingene. Aksjonene består i utvikling og bruk av 

installasjoner/biokunstverk eller opplevelse som balanserer faglig innhold og sanseopplevelse. 

Prosjektet vil naturligvis munne ut i en utstilling om matjord, basert på utviklede 

installasjoner i inne- og uterom, da det metodiske rammeverket tar utgangspunkt i utstilling 

som forskning/kunnskapsproduksjon. Denne utstillingen vil som nevnt inngå i en større 

biokunst-utstilling (Experience Soils; humus, humans, hope) kuratert av NOBA på 

Vitenparken i 2025, i forbindelse med forskningsprosjektet Anthropogenic Soils. Den større 

utstillingen vil reflektere preliminære resultater fra forskningsprosjektet, og være en 

hybridutstilling med biokunstverk, spillbaserte installasjoner og en kunnskapsdel om 

jordsmonn.  

 

7 Fremdriftsplan 

Prosjektet gjennomføres som en nærings-PhD der kandidaten er ansatt i bedriften Vitenparken 

Campus Ås. Feltarbeidet vil dermed utføres i organisasjonen eller på andre arenaer der 

organisasjonen bedriver relevante aktiviteter. Det er planlagt opphold på UiO i første og siste 

semester av prosjektet, i tillegg til deltakelse på alle relevante kurs i opplæringsdelen av 

graden.   

 
9 https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/228737  

10 Leister, Wolfgang, Ingvar Tjøstheim & Trenton Schulz. Assessing Visitor Engagement in Science Centres and 

Museums, June 2016, International Journal on Advances in Life Sciences 8(1&2):50-64. 

https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/228737
https://www.researchgate.net/journal/International-Journal-on-Advances-in-Life-Sciences-1942-2660
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