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Fantasiens museum

Foto t.v.: Andre Malraux. 1947. ©2009 Artnet, New York. 



Struktur

• Præsentation af 4 teser
• Museologisk forskning i digitale medier
• De 4 teser demonstrerer vi igennem 

eksempler på museernes brug af nettet
• Konklusion



Teser
1. Udviklingen på museerne tyder på en sammensmeltning af samlingen og 

udstillingen. 

2. Brugen af digitale medier kan med fordel bygge på museernes mange 
erfaringer.

3. De digitale muligheder udfordrer museernes forståelse af formidling og 
kommunikation, fordi de kræver brugerbevidsthed og interaktvitet.

4. Formidling og kommunikation bør nytænkes i forhold til museernes 
organisation og daglige arbejde.



Museologiske forskning i brug af digitale medier

http://www.youtube.com/watch?v=D1EOJr11bvo&hl=da



Fem udviklingstendenser

• Konvergens – forskellige medier smelter sammen
• Interaktivitet - den interaktive kommunikation overlader 

magten, indflydelsen og valget til brugeren
• Det visuelle interface – bedre brugergrænseflader, bedre 

skærme m.v.
• Kompleksitet – stadig mere information
• Mobilitet – bære vores information med os overalt

Kilde: Anders Fagerjord i ”Interaktiv grafik: et studie af fremtiden i dag” i antologien Digitale verdener,
red. Inda Engholmd og Lisbeth Klastrup.  Gyldendal 2004, 275.



Tese 1

• Udviklingen i det museale praksis tyder på en 
sammensmeltning af samlingen og udstillingen. 

• En samling er nu både en gruppe af fysiske 
genstande og en database af bits og bytes.

• Udstillingen, et udvalg af genstande efter 
forskellige principper, kan nu opfattes som en 
hypertekstuel helhed eller designramme.



Statens Museum for kunst 

Kunstindustrimuseet







Tese 2
• Det er strategisk frugtbart at bygge videre på de erfaringer, som 

museerne i de sidste 200 år har oppearbejdet, i det videre arbejde 
med brugen af digitale medier i museets virke.

Den magiske bog i Nobelkammeret, Nobels fredscenter i Oslo: http://www.nobelpeacecenter.org/?did=9071574



Museernes eksisterende praksis, der kan 
bygges videre på

• Kataloger – udvikling af databaser –
databaseindgange/søgemuligheder

• Omvisninger – guidede tours – online 
tours – audioguides, der forholder sig til 
bestemte målgrupper

• Venneforeninger – facebook





http://www.louv re.f r/llv/dossiers/v isu_oal.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198674153143&CURRENT_LLV_OAL%3C%3Ecnt_id=10134198674153143&bmLocale=en



Facebook



Kilde: 
http://museumtwo.blogspot.com/2009/04/simple-argument-for-why-museums-and.html.

Fra søgninger til sociale kontekster



Tese 3

• De digitale muligheder udfordrer museernes 
forståelse af formidling og kommunikation, 
fordi de kræver brugerinddragelse og 
interaktivitet.

• Spørgsmål: Hvem er brugerne? Hvilke krav 
stiller disse brugere? Hvad betyder 
interaktivitet og brugerinddragelse for 
museernes virke? 



Nye kommunikationsmodeller

• En til en-dialog – bruger til bruger
• En til mange – fx museum til brugeren –

websider og blogs
• Mange til mange  - videndeling – fx Wiki

Kilde: Angelina Russo, Jerry Watkins, Lynda Kelly, Sebastian Chan: ”Social media and cultural
interactive experiences in museums” i Nordisk Museologi nr. 1 2007, s. 19-29.











To brugerundersøgelser

• 1983/USA: 
Undersøgelse af 
brugernes motivation for 
at besøge et fysisk
museum:

– Værdifuld aktivitet
– Nye udfordringer og 

oplevelser
– At lære noget
– Føle sig godt tilpas i 

omgivelserne
– Social fællesoplevelse
– Deltageraktivitet

• 2004/UK: 
Forundersøgelse af 
kommende brugeres brug 
af det digitale museums 
online aktiviteter:

– Tilfældig søgning 50%
– Søger efter fortolkninger 

40%
– Søger for at lære noget 9%
– Søger efter ekspertviden 

1%



Hvad betyder brugerinddragelse og 
interaktivitet for museernes virke?

• Brugerinddragelse betyder at tage brugeren seriøst

• Museernes ”nye” sociale rolle – mere åben for kulturel 
forskellighed, individuel viden og kollektiv erindring. 
Museet kan ikke styre, hvad de besøgende får ud af 
museumsbesøg eller besøg på hjemmesiden.

• Mange til mange-kommunikationsmodellen medfører, at 
museet skal betragte sig som en del af en 
kommunikationsproces og som en faglig værdifuld 
dialogpartner inden for mange emner.





En ny arbejdsproces for museet 

• Dele viden mellem museet, interessenter, 
besøgende og museumsprofessionelle

• Dialog om emner, som er relevante for 
besøgende og andre interessenter

• Skabe ny viden og nyt digitalt indhold, som 
muliggør nye tolkninger af samlinger fra et 
brugerperspektiv.

Kilde: Angelina Russo, Jerry Watkins, Lynda Kelly, Sebastian Chan: ”Social media and cultural
interactive experiences in museums” i Nordisk Museologi nr. 1 2007, s. 19-29.



Tese 4

• Formidling og kommunikation bør 
nytænkes i forhold til museernes 
organisation og daglige arbejde.

• Spørgsmål: Hvordan bør formidling og 
kommunikation frem over implementeres 
i organisationen?



Organisationsoversigt

Statens Museum for Kunst december 2008.

Downloadet fra museets hjemmeside sept. 2009



Downloadet fra museets hjemmeside sept. 2009



Formidlingens/kommunikationens placering og 
funktion

Før

Formidlingen er en lukket,
selvkørende enhed

Formidling ”lægges til”
det færdige 
udstillingskoncept  

Formidling af udstillingen

Kommunikation forstås som PR
og markedsføring

Nu

Kommunikationen er en del 
af hele museets virke

Formidlingen integreres i 
og influerer på
samlings/udstillingskonceptet

Formidling med/i

samlingen/udstillingen



Museum Victoria

Kilde: Patrick Greene, Museum Victoria: building the networked museum, 
reCollections. Journal of the National Museums of Australia vol 1, 2:
http://recollections.nma.gov.au/issues/vol_1_no_2/commentary/museum_victoria/







Den nye museumsorganisation

• Transparens i beslutningsprocesser
• Åben adgang til alle samlinger
• Museets nye rolle som social institution: 

dialogpartner i aktuelle 
samfundsspørgsmål

• Succes måles ikke gennem besøgstal 
men i forhold til væsentlighed og tillid over 
for brugerne og gyldighed i forhold til 
faglighed.


