
  INVITATION
Danske unges museums- og mediebrug:

Temaer og tendenser
Du inviteres til præsentation og diskussion af en ny, national undersøgelse om, hvordan de 
13-23-årige bruger museerne, og hvordan den brug hænger sammen med deres medieanven-
delse. Det foregår:

torsdag den 7. maj kl. 10-12 på Syddansk Universitet i Odense

Her kan du blandt andet høre om:
•	 Udviklingen i unges brug af museer, science- og oplevelsescentre fra 2010 til 2014
•	 Unges brug af digital museumsformidling og -kommunikation
•	 Hvordan opfatter de unge forskellige slags museer? 
•	 Hvad lærer de unge på museet, og hvordan interagerer de her?
•	 Hvordan har unges mediebrug ændret sig fra 2010 til 2014?

Du får lejlighed til at diskutere resultaterne med forskerne bag undersøgelsen og med kolleger fra 
museumsverdenen om undersøgelsens perspektiver for museerne. 

Det nationale forskningscenter DREAM foretog i 2010 en 
undersøgelse af unges museums- og mediebrug i samarbej-
de med analysebureauet Epinion. Nu er undersøgelsen ble-
vet gentaget for at afdække udviklingen fra 2010 til 2014. 

Unge er den befolkningsgruppe, der bruger museerne 
mindst. Et nuanceret kendskab til unge brugere og ikke-
brugere af museerne er derfor en vigtig forudsætning 
for, at museerne kan få redskaber til at styrke kommuni-
kationen med unge. Museer i dag er tilgængelige både 
fysisk og online, og det er derfor vigtigt at afdække, 
hvordan museerne er placeret i forhold til unges medie-
brug, der udgør en helt central del af deres kultur.

Undersøgelsen	definerer	museer	bredt,	idet	også	
science- og oplevelsescentre inddrages sammen med 
kunstmuseer, kulturhistoriske og naturhistoriske museer. 
Ved at tage afsæt i en bestemt befolkningsgruppe og 
dens brug af museerne er undersøgelsen et supplement
til Kulturarvsstyrelsens undersøgelser om museumsbrug.

TID OG STED
Torsdag den 7. maj 2015 kl. 10-12
Syddansk Universitet, Campusvej 55
5230 Odense M. 
Lokale: U100 (se vejviser her: 
http://vejviser.sdu.dk/opslag?lid=2678)

KONTAKTPERSON
Professor Kirsten Drotner
leder af DREAM 
Syddansk Universitet
Telefon: 2135 6325
Mail: drotner@dream.dk

Se mere om DREAM 
her: 

www.dream.dk


