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Indledning 

I 2011 fik Experimentarium bevilget midler hos In-

dustriens Fond til et interaktivt udstillingsområde 

med fokus på Opfindelser og deres betydning for 

vores samfund. Udstillingens overordnede budskab 

var: En idé kan forandre verden.  

 

Projektets formål var at vække unges interesse for 

teknologi ved at være et udstillingsvindue for mo-

derne dansk teknologi og samtidig brande dansk 

innovations- og produktionsevne. Målet var at give 

dem kendskab til noget af den teknologi, der gør 

vores hverdag nemmere, samt indblik i hvordan 

opfindere kommer fra idé, til testning og til sidst til 

et færdigt produkt.  

 

En lang række danske virksomheder har været in-

volveret i udviklingen, og deres produkter og pro-

cesser er stadig en integreret del af udstillingen.  

 

• Christian Hansen A/S 

• Coloplast A/S 

• Einar Willumsen A/S 

• Haldor Topsøe A/S 

• Novo Nordisk A/S 

• Novozymes A/S 

• Oticon 

• Resound 

• Rockwool A/S 

• Siemens Windpower 

• Terma A/S 

• Universal Robots  

• Vestas Wind Systems A/S 

• Widex A/S 

• Ørsted 

 

Udstillingens målgruppe er familier med børn 10+ 

og skolernes mellemtrin og udskoling (3.-9. 

klasse).  

Aktiviteter og Leverancer 

Opfindelser åbnede på Experimentarium i maj 

2013. I udstillingen kan man gå på opdagelse i, 

hvordan en idé bliver til virkelighed. Fra den idé, 

som blev undfanget hjemme i garagen – til gen-

nemtænkte produktforbedringer, udarbejdet i 

dansk industri eller universiteternes laboratorier.  

 

Udstillingen består af fire hovedafsnit – alle med 

et antal interaktive installationer: 

 

Opfindelsernes grundbog, hvor gæsten møder 

fem opfindelser, der har forandret verden: For ek-

sempel transistoren, som er grundstenen i enhver 

computer. Men også højtaleren, mikrofonen og 

tørstofbatteriet.  

 

Dyst mod teknikken, hvor gæsten kan udfordre sig 

selv ved at konkurrere mod teknikken. Bl.a. kan 

man prøve at overgå en robot i hurtighed og præ-

cision.  

 

Idéernes Port, hvor historien om opfindelsen af 

stomiposen bliver fortalt. Hvordan sygeplejersken 

Elise Sørensen blive opfinder for at hjælpe sin sø-

ster.  

 

Dansk teknologilounge, hvor gæsten opnår ind-

sigt i de mange innovative produkter, hvor der 

står danske ingeniører bag.  

 

Teknologi-tidsmaskinen, som demonstrerer at en 

opfindelse ofte står på skuldrene af en anden. For 

eksempel kan ingen opfinde cyklen før hjulet er 

opfundet.  

 

Iværksætterskoven, hvor gæsten kan lytte til en 

række danske opfindelser, som med vilje og op-

findsomhed har gjort den gode idé til et produkt.  

 

På Experimentariums hjemmeside er der etableret 

en særskilt side til læreren med forslag til øvelser 

før, under og efter et besøg i Opfindelser, samt 

angivelse af hvilke kompetenceområder og klasse-

trin (3.-9. klasse), udstillingen taler ind i.  

 

Siden åbningen i 2013 er udstillingen løbende, 

blev testet og fornyet. Senest med en interaktiv 

robotarm fra Universal Robots.  

 

Derudover er Opfindelser blevet knyttet tæt sam-

men med Idéværket, herunder Idéernes Port, hvor 

hele processen omkring udviklingen af stomipo-

sen bliver foldet ud. Idéernes Port er finansieret af 

Idéværkets bevilling. 
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Effekt 

Kvalitative undersøgelser har vist, at det kan være 

en udfordring af engagere pigerne i emnet. De ak-

tiviteter, der fungerer bedst, er dem, hvor resulta-

terne er umiddelbart aflæselige, hvor man konkur-

rerer mod en maskine og hvor man mærker et 

ægte fænomen på egen krop. Det sker i høj grad i 

opstillingerne om 3D lyd og robotter.  

 

Udstillingen giver et rigtig godt afsæt for dialog 

mellem forældre og børn, hvor forældrene kan 

supplere den viden, der er tilgængelig med egne 

erfaringer fra den virkelige verden. 

 

Udstillingen har været Experimentariums første er-

faring med at udstille ny og innovativ teknologi i et 

interaktivt format. Området har et stort potentiale, 

og vi vil arbejde videre med det faglige område ”ny 

teknologi” fremover. Det er meningsfyldt og inte-

ressant for familiemålgruppen, og rammer samti-

dig ind i et stort behov i skolen i forbindelse med 

21st century skills. 

Forankring og Formidling 

Experimentarium har årligt flere end 400.000 besø-

gende. Opfindelser har derfor igennem de sidste 

seks år været vist for ca. 2 millioner gæster. De se-

neste to år har udstillingen været genbo til Idévær-

ket, der også er blevet til med støtte fra Industriens 

Fond. De to udstillinger supplerer hinanden ind-

holdsmæssigt, og tilsammen illustrerer de, hvordan 

idéer bliver til, og ender som innovative danske 

produkter. 
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