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Quizzer, spor og guider gennem land og by

Vejen til en god

oplevelse

Til mobilen
Quizzerne bruges håndholdt fra mobiltelefonen
(eller tablet) og ligner en app – men det er faktisk
en hjemmeside. Det betyder, at det er helt uden
betydning, hvilken mobiltelefon, man bruger.
Når quizzen åbner, ligner den en app, og man
bruger mobilens funktioner – fx piletaster og ’tilbage’-knap.

Altid skræddersyet
Spørgsmålene relaterer sig til det sted, man er – by,
museum, narturområde...
Quizzerne laves med udgangspunkt i spørgsmål,
som kan findes underholdende uden merviden,
dvs. det forudsættes ikke, at man ved en masse om
historie, specielle personer osv.
Hvis det handler om et bestemt emne, vil der
være både lette og svære spørgsmål, så alle kan
gætte med.

Baseret på faglighed
Både spørgsmål og svar bygger på omfattende
research i historiske og andre faglige kilder.

1. Maribo Rådhus

Utraditionelle spørgsmål
Byquizzer tager afsæt i steder men handler om
mennesker og begivenheder - med lidt andre vinkler end de gængse, så man lærer byen at kende på
en ny og anderledes måde, så historien bliver mere
levende.
Også på museer og i naturområder kan man få
spørgsmål, som - måske især i svarene - åbner for
helt nye vinkler.

Ingen svar er ’forkerte’

Rådhusene, hvoraf dette er det sidste på denne adresse, har været brug til meget fra fængsel til fester, hvor der har været ’udstødt vinduer, sønderslået borde
og bænke’, så det må have gået livligt for sig – til festerne. Og her starter vores
quiz, for her var byens arrest. I arresten var forholdene spegede og opsynet
længe noget, der kunne være hentet fra en operette. I 1767 klagede stiftamtmanden over, at alle fanger var?

a Stukket af
b Blevet benådet
c Sendt i forvaring i Nykøbing

Alle svarmuligheder fører til mere information man får ikke ’forkert’ men i stedet fx et ’nej – det
var … der…’ osv., så alle svarmuligheder fortæller
flere skæve historier eller videre på spørgsmålet,
dvs. quizzen er sjov at svare forkert på, og mange
tjekker alle svarmuligheder for at få det hele med.
I svarene er det også muligt at referere til andre
steder i nærheden eller seværdigheder med beslægtede emner.

Kan oversættes
Quizzerne kan oversættes til fremmedsprog med
minimale ændringer eller forklarende tilføjelser i
spørgsmålene.

Turen er testet
Ture i byrum testes, så ruten
kan gås indenfor en time inkl.
læsning men excl. pauser, og så
den fungerer som rundtur, dvs.
man ender tilbage ved start (og
fx sin parkerede bil).
Turene holdes så vidt muligt
på gader og stier, hvor der er
mindst mulig trafik, og hvor der
i størst muligt omfang er siddemuligheder undervejs.
Der kan indarbejdes særlige
ønsker om bestemte bygninger
eller steder i det omfang, det
er muligt indenfor en fornuftig
rute.
Ture på museer og i naturparker udarbejdes i samarbejde
med museet og/eller naturvejleder og testes også for længde
og bekvemmelighed.
Udgangspunktet er altid den
bedst mulige oplevelse for
gæsterne.
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Konkurrenceklar
Spørgsmålene er nummererede, så er forberedt til,
at man selv kan lave svarark, hvis man fx ønsker at
bruge quizzen til konkurrencer eller uddele dem, så
en familie kan konkurrere indbyrdes osv.

Kan integreres
Fordi quizzerne ligger som html, kan de linkes til fra
apps uden at skabe tekniske problemer.
Det betyder også, at man også kan anvende lyd
og video, linke videre til flere oplysninger osv. efter
behov og ønske.
3. I hvilken tid levede dinosaurerne?

a Devon
b Jura
c Pliocæn

Pliocæn
NEJ
I Pliocæn for ca. 5-2,5 mio. år siden, var dinosaurerne for længst forsvundet. Til
gengæld kom de allerførste hominider for ca. 4,5 mio. år siden, bl.a. den berømte
’Lucy’.

Mulighederne er legio
Quizzer kan også bruges i andre sammenhænge
– fx kan man lave en om kommunen til tilflyttere,
eller til medarbejderne, som kan lære mere om deres arbejdsplads på en utraditionel måde eller med
et bestemt tema - f.eks. en person eller et bestemt
emne.

Kommercialisering
Quizzer kan naturligvis også anvendes om produkter eller i butiksområder.

Gennem historien og historier
Hvor begynder man?
Man står der - et nyt sted, som man tænker er spændende, men hvordan får man taget hul på oplevelsen?
Hvad er der at engagere publikum med? De vil gerne lære og være være aktive, og det forudsætter, der er et eller
andet, hvor de selv kan deltage. Og ikke mindst fortæller dem, hvordan man ’lukker op’ for stedet.

Kan stå alene

Mange steder er der ikke personale – fx i et naturområde - og så må man levere noget, som publikum selv kan tage fat i
og lege med på egen hånd.
Der kan være ældre udstillinger, som der ikke er penge til at lave om, men hvor man med en quiz, et associationsspor
eller en fiktiv persons historie kan give tingene nyt liv - endda om og om igen for den samme udstilling.

Det handler om
Quizzer kan fungere på seværdigheder, i byrum, over en landsdel eller i et naturområde. Det kan handle om planter, om
dyr, om geologi, om historie, om mennesker, om begivenheder... Man kan have mere en én quiz, så der er flere veje til
viden og til alle de lag af fortællinger, som findes på et sted.
Når man har været aktiv, husker man bedre, og der er også meget mere at fortælle andre bagefter. For alle giver det
noget ekstra, at der er et fokus, en mening, en vej og et mål.

Altid klar til brug
Quizzer i det offentlige rum, hvad enten det er i byrum eller naturparker, er altid åbne uanset tidspunkt på dagen eller
året og er derfor et godt aktivitetssupplement udenfor sæsonen. Og de bliver brugt på ’skæve’ tidspunkter.

Professionelt produkt
Alle quizzer og spor er udarbejdet af Freya Anduin, som er cand.comm. i museumsformidling, forfatter, certificeret
naturparkguide og erfaren formidler og underviser.
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