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Museer og læring
- der er plads til forbedringer!
Broder Berg, Formand

Vores vedvarende jagt på støttekroner har sin
pris: Projektudvikling kræver tid og resurser,
og hvis der ikke kommer støttekroner i kassen, er gode kræfter spildte og formidlingsbehovet stadigvæk ikke løst. For meget fokus på
fornyelse og projektudvikling indebærer faren
for at bruge mindre tid til refleksion og projektevaluering. Når man farer derudad med

nytænkning og nyskabende projekter, er der
kun sjælden tid til at belyse, måle og veje projekternes oprindelig ønskede formidlingseffekt. Hvad siger brugerne og virker det overhovedet, det der nu er blevet vurderet som
støtteværdigt med flere hundredetusinde tilskudskroner?

Leder

En sommer med pragtfuldt museumsvejr er
forbi, og museer landet rundt har meldt besøgsrekorder. Det kan tages som tydeligt tegn
på, at de danske museer i al deres forskellighed stadig er attraktive for et videnshungrende
publikum. Sådan skal det gerne blive ved med
at være, og spørger man tilskudsmidlernes
orakel, så er der også varslet mange spændende og nyskabende museumsformidlingsprojekter i 2008: E-museumspuljen har fordelt
sine 15 millioner, formidlingspuljen de første
13,8 millioner og Kulturnet Danmark sine 3,5
millioner kroner. Dertil kommer de mange
millioner kroner, der er afsat til vidensdeling,
forskning og direkte tilskud til KUAS, ODM
og udvalgte museer. Museumsformidlingens
Danmark laver projekter, tænker i projekter
og spekulerer i projekter. Nu bliver opgaven i
2008 at se nærmere på de første resultater, der
er skabt ved hjælp af støttemidlerne, og det
ville være ønskeligt med en kollegial og faglig velfunderet debat om projekternes realisering, formidlingsværdi og vejvisende betydning. Vidensdeling er stikordet, og det at skabe overblik er en nødvendig forudsætning for
at opnå den længe ønskede udvikling på formidlingsområdet. Det må være det enkelte
projekts eksemplariske betydning, der kan
bidrage til at rykke i formidlingen på landsplan.

Temaet for dette MID-Nyhedsbrev er museum og læring - et meget vigtigt og centralt
emne i museumsformidlingen. Hvert år bliver
de danske museer besøgt af mange tusinde
skoleklasser, og et stort antal museer tilbyder
et godt og professionelt formidlingsarbejde til
skoler. Men der er også plads til forbedringer!
Især med henblik på at tilrettelægge og målrette stoffet, således at det kan indgå i et pædagogisk egnet forløb, hvor både lærere og
elever får et forudsigeligt udbytte af museumsbesøget. Her kunne en nærmere beskæftigelse med læringsprocesserne og læring på
museum vise vejen frem. Men vi mangler viden på området, og kun systematiske undersøgelser i samarbejde mellem forskning, skole
og museum kan sikre os mere kvalificeret viden om læringsprocesser på museer. Og når
læringsbegrebet drøftes, så må den voksne
målgruppe ikke blive glemt. ‖Livslang læring‖ burde i langt højre grad tænkes ind i
museumsformidlingen, end det er tilfælde nu.
Nu, hvor KUAS‘ formidlingsrapport, e-museet og formidlingspuljen har ført til mere projektaktivitet, burde der også snart kunne ses
markante forbedringer i samarbejdet mellem
museer og undervisningssektoren – skulle
man tro.
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Working with teachers
- to approve the effectiveness of school trips as learning experiences
Jennifer DeWitt, Centre for Informal Learning and Schools, King’s College London.

Working with teachers

Research suggests that school trips can promote
learning, both cognitive and affective. There are a
number of factors that can affect the learning that
takes place, including the novelty of the setting,
the structure of the visit, the social interactions on
the visit, and whether or not teachers do pre- and
post-visit activities in the classroom. In order to
maximise the learning that can occur from school
trip experiences, teachers bringing their students to
museums and science centres have been encouraged to:

teachers as they lead school trips, including professional development for teachers, programmes
for schoolchildren and resources (both paper-based
and online). However, no matter what a museum
may choose to do, there are certain things they
need to consider as they develop resources, activities or programmes for schools and teachers. Museums should:


Build on teachers‘ current practices, perhaps by observing what teachers already
do on school trips



Become familiar with the trip setting beforehand





Provide an orientation and clarify the learning objectives of the trip

Be attentive to the constraints of the
teacher‘s context, such as time and
curriculum constraints





Conduct both pre- and post-visit activities

Become aware of the goals and objectives
teachers have in visiting



Allow students free time to explore during
the visit
Plan visit activities related to the curriculum
Take advantage of the unique aspects of the
setting (of the museum or centre)




Although such activities can support learning,
there is often a gap between these kinds of recommendations and actual teacher practice on school
trips. Fortunately, there are a number of things
museums can do to bridge this gap and to support
Research suggests that school trips can promote learning, both
cognitive and affective

Finding out about the context, goals and motivations of teachers visiting a museum or science centre is key to developing resources and activities
that will be useful and support learning. Some
motivations that have been found consistently
across a number of countries include connecting to
the curriculum or supporting content learning,
exposing students to new experiences, fostering
student motivation or sparking curiosity, providing
opportunities for social interactions, and student
enjoyment. How might you go about finding out
what motivates teachers‘ visits to your museum or
science centre?
There are a number of possibilities for doing so,
including focus groups, individual in-depth interviews (perhaps at the school), teacher advisory
groups (which would meet three or four times per
year to discuss plans, ideas, needs, etc) and
‗snapshot‘ interviews. ‗Snapshot‘ interviews are
one fairly simple, low-cost way to gather information about teachers‘ needs, context and goals.
These interviews are conducted on-site, during the
visit, and last between 90 seconds and 2 minutes.
Even busy teachers can usually spare that amount
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Over 100 teachers participated in ‗snapshot‘ interviews, and all of the teachers who were asked to
participate agreed to do so. In addition, their responses suggested that they were answering honestly, as quite a few reported that they had done no
preparation and planned to do no follow-up. However, the interviews revealed some interesting differences between the two museums. Even though
the two museums are both large and are located
right next door to each other, teachers visiting the

Science Museum placed more of an emphasis on
providing students with an unique and enjoyable
experience, whereas visits to the Natural History
Museum seemed to be more closely connected
with particular school subjects or topics. This difference is probably partly due to the fact that the
exhibits in the Natural History Museum happen to
be more closely aligned with the national curriculum than those in the Science Museum.
In addition, for both museums, the results from the
interviews have been used to inform the development of resources for school visits. For example, it
has been helpful to both museums to know which
topics teachers are focusing on during their visits –
resources connected to these topics are more likely
to be used by teachers. Information about what
teachers do before, during and after visits and why
they are visiting also can serve as a robust starting
point for the development of resources that fit better with teacher practice and motivations. At the
same time, resources do not need to be limited to
fitting in with existing practice. If carefully designed, they have the potential to support teachers
and move their practice in a direction more likely
to facilitate student learning, which is an area of
future research.

Working with teachers

of time during a visit! To keep them short, the
interviews should be limited to three or four questions. In one piece of research which attempted to
find out about teachers‘ use of school trips to two
large national museums in London (the Science
Museum and the Natural History Museum), the
following questions were asked:
1.
What did you do to prepare your students
for the visit?
2.
How is this visit related to the work you are
doing in school?
3.
Have you set your students any tasks to do
while they are here at the museum?
4.
Do you plan to do anything connected to
the visit back in the classroom, after you
have returned to school?

Visits to the Natural History Museum in London are closely connected with particular school subjects or topics.
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Modus 2-museet
Kristian Hvidtfelt Nielsen, Steno Instituttet, Aarhus Universitet.

Modus 2-museet

Museumsverden undergår for tiden en lærings- og
formidlingsrevolution. Hvor det førhen var den
disciplinorienterede viden og de unikke genstande,
der var samlende faktorer for museumsinstitutionen, er det nu brugernes oplevelser og udbytte af
museet, der i stigende grad kommer i fokus. Læring og formidling synes at være højt på dagsorden
for museumsforskere, -inspektører og -pædagoger,
ligesom Kulturarvsstyrelsen støtter projekter rettet
mod udvikling af museernes undervisnings- og
formidlingstilbud. Museet af i dag bliver i høj grad
set som en formidlingsplatform eller et uformelt
læringsmiljø, i tilgift til – kritikere vil sige på bekostning af – museets mere traditionelle funktioner
som genstandshåndtering og videnproduktion.
Ikke mindst museer med relation til naturvidenskabelige fag og forskning har tidligt fattet stor interesse for læring og formidling. Det berømte Exploratorium i San Francisco, grundlagt i 1969 som

verdens første science center, gennemgik i løbet af
1990’erne en rivende udvikling. Under ledelse af
naturvidenskabsmanden og -pædagogen Goéry
Delacôte var det især formidlings- og undervisningsrelaterede aktiviteter, som der blev satset på.
Tilsvarende udvikling har også andre af verdens
førende science centre og videnskabsmuseer, som
fx Science Museum i London, Cité des Sciences et
de l‘Industrie i Paris og New York Hall of Science, været i gennem.

Modus 2 museet
Lærings- og formidlingsrevolutionen hænger selvfølgelig nært sammen med tilsvarende forandringsprocesser inden for forskningsverden og i
samfundet mere generelt. Et forskningsteam ledet
af sociologen Helga Nowotny samt universitetsadministratorerne Peter Scott og Michael Gibbons
har forsøgt at give et samlet og, synes jeg, vigtigt
bud på sådanne forandringer og deres konsekven-

Baren er en central del af det stilistiske interiør og et godt hænge-ud-sted (fotografi: Science Museum’s Dana Centre).

FAKTABOKS:
I 2007 åbner Unges Laboratorier for Kunst (u.l.k.).
Det henvender sig til unge mellem 12 og 20 år. Unges Laboratorier for Kunst bliver et sted, som unge
både kan bruge i deres skoletid og i deres fritid.
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Forestillingen om Modus 2-videnproduktion opstod stort set samtidigt med, at science centre for
alvor begyndte at brede sig over hele verden. Det
var også i midt-1990‘erne, at Science Museum i
London under ledelse af Sir Neil Cossons blev
meget mere publikumsorienteret og lod sine pr- og
kommunikationsfolk overtage udstillings- og formidlingsarbejde, der traditionelt var forbeholdt
museumsfolk. Ligesom Modus 2-baseret videnproduktion bygger på en kommerciel tankegang, ifølge hvilken viden skal produceres til markedet og
til brugerne af viden, begyndte Science Museum at

forstå publikum som brugere/konsumenter og lave
egentlige markedsundersøgelser af publikum. En
konsekvens heraf var, at også museets mange tilbud i form af udstillinger, skoletjeneste, bøger mm
pludselig var varer, hvis værdi afhang af markedet,
dvs. publikum. Det var med andre ord et forsøg på
at lave et Modus 2-museum.
Modus 2 kan ikke bare bruges som begreb for nyere udviklinger inden for forsknings- og museumsverden, men også som en bredere forståelsesramme for samtidige samfundsændringer. Nowotny
m.fl. udvider i bogen Re-Thinking Science: Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty
(2001) deres analyse i netop denne henseende. I
bogen beskriver de, hvorledes også samfundet
grundlæggende er præget af Modus 2-lignende
forandringer: erkendelsesmæssig og politisk pluralisme, organisatorisk diversitet, nyliberalistisk
markedsfilosofi og deraf følgende nytænkning i de
centrale modernitetsbærende institutioner som
videnskab, nationalstat, erhvervsliv og, ja, altså
også museet. Generelt er det, at disse institutioners
traditionelle funktion og legitimitet langsomt, men
sikkert bliver opløst og afløst af mere refleksive og
mere vidtforgrenede praksisser. Museets rolle som
autonom, kultur- og videnbærende institution er
under forandring og suppleres med mere bredt

Modus 2-museet

ser. I bogen The New Production of Knowledge:
The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies (1994) gjorde de først opmærksom på, at den klassiske, disciplin- og paradigmebaserede videnskab (kaldet Modus 1) bliver
suppleret med en anden form for videnproduktion
(kaldet Modus 2). I modsætning til Modus 1- videnskab, der i sin grundform er akademisk og elitær, finder Modus 2-videnproduktion som oftest
sted i en anvendelseskontekst, hvor det er helt konkrete og aktuelle problemstillinger, der bestemmer
forskningens mål og midler. Modus 2 er derfor
som udgangspunkt transdisciplinær, dvs. disciplinoverskridende, og i høj grad markeds- og erhvervsorienteret.

Opening night 2003 (fotografi: Science Museum’s Dana Centre).
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organisatorisk forankrede, publikums-/pr-minded
formidlings- og læringsrettede aktiviteter.

Interaktivitet

Modus 2-museet

En vigtig pointe i Nowotny m.fl.‘s analyser er forestillingen om den øgede interaktivitet mellem de
ovennævnte institutioner og den brede offentlighed. Hvad forskningsverden angår, ses det især
ved et øget fokus på forskningskommunikation og
-spin. Hvor det i 1980‘erne var offentlighedens
forståelse af – og for – forskning, det gjaldt, opruster stort set alle forskningsinstitutioner i dag på
PR- og kommunikationsfronten. De, ligesom mange politikere og erhvervsledere, vil have forskningen ind i samfundet. Det sker blandt andet gennem
aviskampagner, branding, nye bestyrelser med
eksterne medlemmer og nyansatte ledere hentet
udefra, som samlet set giver en ny form for social
synlighed og måske også ansvarlighed. Det er
kommende studerende, der skal rekrutteres, men
det er også befolkningens interesse for forskning
og fortsatte opbakning til forskningsinstitutionerne
og deres stigende udgifter, der er på spil.
Også videnskabsmuseer og science centre satser
stærkt på interaktivitet og på at gøre forskningen
relevant og vedkommende for borgerne. Hvor science centre traditionelt set har satset på interaktive
opstillinger og læringstiltag, er videnskabsmuseernes forhold til og brug af interaktivitet stadig i sin
vorden. Et godt bud på, hvordan et interaktivt videnskabsmuseum kunne se ud, og hvilken samfundsmæssig rolle det kunne spille, er Science
Museums nye Dana Center, som åbnede i november 2003 (se billeer). Her stiller man sig ikke blot
tilfreds med at få forskningen ud i samfundet eller
med at lære folk om forskning; her er formålet at
engagere borgere og forskere i dialog og debat,
ofte med brug af utraditionelle metoder og med
fokus på kontroversielle emner.
Dana-centret befinder sig i en bygning i nær tilknytning til Science Museum, men er altså ikke en
fysisk del af museet. Lokalerne er opført til formålet og rummer foruden en god portion hightech it,
en café med god plads til brugere af centrets gratis
internetadgang og til de forskellige aktiviteter og
optrædener. Der sker som regel noget tre-fire dage
om ugen. Juni måneds program indeholder fx paneldiskussioner om internetdating, fremtidens
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grønne og måske dopingfri olympiske lege samt
mis/brug af statistik; et middagsarrangement, hvor
menuen er inspireret af anti-stof med efterfølgende
snak med CERN-fysikeren Rolf Landura; og en
aften om teenage-spleen (verdenslede) med aktionsteater og ungdomslitteratur. Hele juli måned
står i sangens navn over hele London, og der vil i
Dana-centret være forskningsbaseret undervisning
i karaoke, beatboxing med musikere, og endda
også forsøg med sang for døve. Andre arrangementer inkluderer stand-up forskning, håndteringssessioner med sjældne genstande fra museets samlinger og udførelse af ‖rigtige‖ eksperimenter under vejleding af laboratorieforskere. Dana-centret
reklamerer desuden med, at alle kan komme ind
fra gaden og foreslå/organisere arrangementer.
Som del af en museumsinstitution er Dana-centret
et godt eksempel på, hvordan museer også forsøger at gøre sig gældende som aktive og interaktive
samfundsinstitutioner. Dana-centret baserer udelukkende sig på dialog- og aktivitetsbaseret formidling og læring, primært til/af den voksne befolkning, og forsøger dermed at involvere mennesker i samtale og oplevelse på tværs af etablerede
skel mellem ekspert og lægfolk. Dana-centret er
således et godt bud på, hvordan offentligheden på
forskellig vis kan engageres i forskning og museer,
og disse dermed blive mere vedkommende. Det er
et kvalificeret forsøg på at bringe museet ind i
Modus 2-samfundet.

Museer i agoraen
Ifølge Nowotny m.fl. handler forskningens nye
synlighed i samfundet ikke bare om formidling og
læring. Som konsekvens af den interaktive ambition er der i Modus 2-samfundet et udbredt ønske
om at gøre samfundets stemme gældende i selve
forskningen, lige fra udvælgelse af forskningsemner til samarbejds- og publiceringsformer. Det sker
først og fremmest gennem en mere aktiv forskningspolitik fra statens side, men også gennem
private virksomheders, organisationers og fondes
egne forskningsinitiativer. Det er ikke ualmindeligt, at forskningsprojekter involverer såvel universiteter, stat og private på lige fod – det er det såkaldte triple-helix-samarbejde, hvis rolle i forskningsverden ser ud til at øges.
Det betyder, at forskningens fokus og metoder i

De to canadiske professorer Albert og Edna Einsiedel har i deres bidrag til bogen Creating Connections: Museums and the Public Understanding
of Current Research (2004) argumenteret for, at
også museer kunne yde et vigtigt bidrag til de moderne agoraer. Et sådant bidrag ville i givet fald
skulle bygge på en opfattelse af publikum og offentlighed som ikke bare lærende, men også aktivt
undersøgende personer (ifølge moderne læringsteori er de to aktiviteter uløseligt sammenknyttet).

Det skulle i givet fald ske ved at åbne museets
døre op for nutidige måder at inddrage offentligheden i problemstillinger, der vedrører forskningsbaseret viden, som fx konsensuskonferencer, videnskabscaféer og videnskabsteater om aktuel, kontroversiel forskning. Dana-centret er et skridt i
retning mod at inddrage museet i agoraen.
Af flere grunde er museer velegnede steder at aktualisere agoraen som et offentligt rum, hvor meninger, politik, handel, viden og tro kan mødes og
brydes. De er i forvejen kendte, offentlige institutioner, hvor en række forskellige aktiviteter finder
sted. De er som regel lettilgængelige og har ofte de
fysiske forudsætninger for at bringe mange mennesker sammen på en bekvem og behagelig facon.
Men det kræver, at museer opfatter sig selv som
mere aktive samfundsinstitutioner, hvor formidling
og læring nok er nødvendige, men ikke tilstrækkelige midler.

Modus 2-museet

stigende grad er til forhandling i forskellige semioffentlige fora, hvad Nowotny m.fl. med en henvisning til den græske antiks bystater har kaldt
agoraen. Det var byens torv, hvor handel, politisk
administration, retlige processer, offentlig debat og
datidens forskning, filosofien, fandt sted. Tilsvarende foregår forskningen i dag på ‖torv‖, hvor
politik, økonomi, jura, forskning og den offentlige
samtale i form af massemedierne blandes og interagerer.

Stemmeboksene giver de besøgende mulighed for at give deres besyv med (fotografi: Science Museum’s Dana Centre).
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Lærerige besøg – hvordan?
- Science centre og naturhistoriske museer
Nana Quistgaard, geolog & ph.d. pæd.

Lærerige besøg – hvordan?

Forskningen viser, at læringsudbyttet af skolebesøg på science centre og museer øges kraftigt, hvis
besøget er forberedt, struktureret (vejledt) samt
efterbehandlet. Størstedelen af denne forskning er
udført i USA og Australien, men der findes også
studier i Skandinavien og disse bekræfter de udenlandske. Et eksempel er Axelsson (1996), der har
vist, at svenske 4.-5. klasse elever under et ustruktureret besøg på et science center uden lærerindblanding ikke formåede at stille sig selv spørgsmål. De var nysgerrige, men passive forbrugere af
centrets opstillinger. Et andet eksempel er Frøyland (1998), der i et komparativt studie fra Norge
har vist, at geologiske undervisningsforløb giver
en dybere forståelse, hvis forløbet integreres med
besøg på et geologisk museum. Omvendt skal besøget integreres i undervisningen for, at det påvirker læringsmæssigt.
Mit eget ph.d.-studie er ingen undtagelse. Her har
jeg undersøgt 1.g-elevers engagement og udbytte
af et uintegreret og ustruktureret besøg på science
centret Experimentarium. Undersøgelsen viser, at
de følelsesmæssige, affektive udbytter er meget
høje, mens de kognitive generelt er lave inklusive
langtidsudbyttet. Interviews udført et år efter besøget viser, at eleverne ikke har tænkt på besøget
andet end i ugerne lige efter, at de stort set ikke
har forbundet oplevelserne på science centret med
deres hverdag eller skoleliv og endelig, at de ikke
Ebberup Skole har på bedste Experimentarium vis opfundet en
robot til deres Sport & Spinat bod. Fotograf: Flemming Leitorp

har haft brug for disse oplevelser. Se Quistgaard
(2006a, 2006b) for en nærmere beskrivelse af denne undersøgelse.
Der er altså konsensus om, at skolebesøg på museer, der ikke er integrerede i undervisningen og ikke
har en form for struktur undervejs, sandsynligvis
ikke resulterer i kognitiv påvirkning af eleverne.
Samtidig viser forskningen, at denne type besøg er
den mest forekommende både i udlandet og herhjemme. Løsningen på, hvordan museerne kan få
lærerne til en integrere og strukturere skolebesøg,
er en hel forskningsgren for sig. Se fx DeWitt &
Osborne (2007), som giver et fremragende bud på,
hvordan museer kan designe lærermateriale, som
lærerne rent faktisk magter at bruge. Her vil jeg
ikke komme ind på dette område, men i stedet
fokusere på, hvordan potentialet for kognitive
langtidspåvirkninger (læring) af museumsbesøg
kan maksimeres via tre faktorer. De første to er i
relation til henholdsvis design og indhold af opstillinger/montre/udstillinger, mens det tredje handler
om dialog.

Deweys filosofi
Deweys pædagogiske og filosofiske tanker (fx
2005/1916, 1938) har igennem de seneste 15 år
oplevet en renæssance inden for uddannelsesforskningen (Hein, 2006). Ligeledes inden for museumsverdenen er hans idéer blevet pointeret som
værende højst relevante af både praktikere og forskere. Fx har Ansbacher (1998, 1999, 2002), Hennes (2002), Hein (2004, 2006) og Meyers (2005)
demonstreret den oplagte brug af Deweys tanker
som en guideline i udviklingen af udstillinger og
aktiviteter på museer. Centralt står hans teori om
erkendelse og læring, der bygger på en pragmatisk
opfattelse af, at vi tilegner os kundskab ved at deltage i praktiske, undersøgende aktiviteter og ved at
interagere med omgivelserne.
Konkret udmønter Deweys teori sig bl.a. i de to
principper kontinuitet og samspil samt 5-trins-
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Other Resources,
”Objective Conditions”

From Life
(Previous Knowledge)

Initial Museum
Experience

New Problem,
Interest

Application
to Life

En fuld museumsoplevelsescyklus baseret på Dewey (Hein, 2006).

refleksionsprocessen, der tilsammen udgør en velegnet guideline ved udvikling af udstillinger og
relaterede aktiviteter. Principperne om kontinuitet
og samspil indebærer, at enhver oplevelse eller
erfaring er influeret af forudgående erfaringer,
forhåndsviden og forhåndsinteresser. Samtidig vil
en oplevelse have konsekvenser for alle fremtidige
oplevelser og erfaringer samt blive påvirket af
omgivelserne. Hein (2006) har overført denne tanke til museet og skitseret en fuld museumsoplevelsescyklus med alle de komponenter, der ultimativt
set sættes i spil. Heins figur viser, at en oplevelse
har adskillige niveauer på grund af det konstante
samspil mellem oplevelsen selv, de refleksioner og
spørgsmål (‖inquiry‖) den sætter i gang, forhåndsviden m.m., konsekvenser samt udefrakommende
påvirkninger. Ideelt set skal en museumsopstilling/
-udstilling/-aktivitet derfor designes, så den vil
stimulere alle disse komponenter.
I relation til denne spørgsmålsstillende læring, som
udgør en vigtig del af museumsoplevelsescyklen,
udtænkte Dewey fem logiske trin, som enhver må
engagere sig i for at opnå dannelse. Hennes (2002)
har overført denne 5-trins-refleksionsproces til
museet. I hans udlægning skal en lærerig oplevelse/interaktion indebære følgende:
Et problem. Publikum skal opleve et problem
eller en obstruktion, konflikt, et dilemma osv. – en

afvigelse fra det normale. Det kunne fx være en
opstilling med en svævende sæbeboble over en
klump tøris eller en fossil muslingeskal fundet på
toppen af et bjerg.
Observation. Via observation skal publikum forsøge at klarlægge problemets karakter. Det kunne
fx være via mere opmærksom observation, via
hjælpeobjekter som et forstørrelsesglas eller ved
synliggørelse af den teknologi, der evt. er brugt i
en opstilling. Det kunne også være via guidning,
der stimulerer til mere opmærksom observation,
diskussion og tanker.

Lærerige besøg – hvordan?

New Inquiry

Reflection,
Inquiry

Hypotesedannelse. Publikum skal udtænke forskellige løsninger. Dette kan stimuleres ved at
opstillingen aktivt stiller spørgsmål gennem fx en
guide eller hjælpetekst. Hennes foreslår endvidere,
at der kunne indrettes områder, der giver de besøgende plads og ro til at diskutere.
Ræsonnering. Publikum skal foretage en tankemæssig testning af idéer mod hinanden. De samme
hjælpeingredienser som angivet i punkt 3 kan anvendes.
Bekræftelse. Publikum skal forsøge at bekræfte egne
idéer ved at teste, eksperimentere og observere direkte. Her kan museet tilbyde mulighed for sammenligning af fx objekter, tekster eller online links.
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Opstillingen ”Gejsere” på Experimentarium, der består af to henholdsvis 3 og 4 m høje kunstige gejsere, hvor vandkammer, vandtemperatur (via display), rør og udbrud er fuldt synligt.

Opstillingen ‖Gejsere‖ er et eksempel på en opstilling, der kan sætte alle fem trin i gang (Quistgaard,
2006b). Gejsere 1) skaber nysgerrighed og en lyst
til at finde ud af, hvordan en gejser virker, 2) giver
mulighed for detaljeret observation af en fuld udbrudscyklus inkl. den løbende vandtemperatur, 3)
opmuntrer til hypotesedannelse, fx angående vandets temperatur ved udbrud, samt forskelle i udbrudsfrekvensen ved de to gejsere, 4) muliggør
tankemæssig testning af hypoteser og 5) giver mulighed for testning via tidstagning af udbrudsfrekvensen samt aflæsning af temperaturen. Også
hjælpeteksten giver mulighed for at verificere konklusioner.
Ifølge Dewey kan engagement i refleksionsprocessen foruden at stimulere læring også have stærke
sociale og moralske konsekvenser. Han mente, at
refleksionsprocessen fremmer kritisk tænkning og
burde i hans syn føre til ‖development of the ability to support a society that promotes participatory
democracy and improves on current practice‖ (Hein, 2006). Dette kan synes lidt højtravende,
men bringer mig til min næste pointe nemlig indhold. Den ovenfor beskrevne guideline bestående
af museumsoplevelsescyklen og refleksionsproces-
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sen er måske af mere teknisk karakter. Det indholdsmæssige eller tematiske aspekt af en udstilling er ligeledes vigtigt i relation til at fremme
læring, refleksion og kritisk tænkning. I det følgende vil jeg derfor præsentere den canadisk baserede forsker Pendretti (2004) og hendes tanker om
‖critical issues-based exhibitions‖, som jeg vil
oversætte til brændpunkt-baserede udstillinger.
Forskningen er lavet i relation til science centre,
men den vil også være interessant for museerne.
Brændpunkt-baserede udstillinger
I en periode på ca. ti år har Pendretti kigget nærmere på en ny tendens som nogle, men langt fra
alle, science centre har taget op. Det er tendensen
med at udstille aktuelle og kritiske temaer, der
relaterer sig til naturvidenskab og teknologi.
Pendretti (og andre) fremfører, at traditionelle fænomenbaserede opstillinger ofte ikke formår at
personificere indholdet, skabe refleksion og stimulere til dialog og debat om STS-emner (science,
technology, and society). Dette skyldes, at de traditionelle opstillinger ofte fremstilles sterilt, dvs.
uden en sociokulturel kontekst, samt undlader at
stille spørgsmål ved den naturvidenskabelige
forskning og viden - altså angående naturvidenska-

bens status. I modsætning hertil fremmer brændpunkt-baserede udstillinger robuste syn på naturvidenskab og skaber effektive læringsmiljøer for
undervisning og læring om naturvidenskab.

Dialog
Til sidst vil jeg komme ind på dialogen på museet,
som ud over at kunne stimuleres af brændpunktbaserede udstillinger, kan faciliteres af mennesker.
Disse mennesker kan være museumsformidlere og
lærere, og selvfølgelig også besøgende selv, fx fra
forældre til barn. Det sidste har vi (museer og forskere) ikke så meget indflydelse på, men de to
førstnævnte kan spille en vigtig rolle. Tanken om,

Et eksempel på dette er en guidningsundersøgelse,
jeg har lavet i forbindelse med mit ph.d.-studie.
Helt kort gik dette studie ud på, at jeg tog rollen
som lærer/museumsformidler og via spørgsmål
forsøgte at stimulere 1.g-elever til dialog om og
refleksion over forskellige opstillinger på Experimentarium. Typiske spørgsmål var: ‖hvad mener
du om dette?‖, ‖hvad får dette dig til at tænke

Fossil-udgravning. Med hammer, mejsel og pensel får Exprimentariums gæster mulighed for at arbejde som palæontologer. Foto:
Flemming Leitorp

Lærerige besøg – hvordan?

En brændpunkt-baseret udstilling udforsker naturvidenskabens væsen og forholdet mellem naturvidenskab, teknologi, samfund og miljø. Besøgende
inviteres til at vurdere aktuelt og kritisk materiale
fra en række forskellige perspektiver, engagere sig
i beslutningstagning og debat angående komplekse
temaer samt forholde sig kritisk til naturvidenskabelig og teknologisk praksis og forskning. Opstillinger, der er lavet efter denne skabelon, har altså
potentiale til at styrke læring ved at personificere
indholdet, stimulere til dialog og debat samt fremme refleksivitet.

at mediering via sproget er kritisk for læring, er
ikke ny. Dewey (2005/1916), Vygotsky (1986),
Bakhtin (Holquist, 1990) og mange andre anerkender den gensidige dialog og vidensudveksling som
central i læreprocessen. Men det er især Vygotskys
tutor-begreb, der er interessant i denne sammenhæng. En lærende (fx en museumsbesøgende) kan
kun komme så og så langt i erkendelsesprocessen
ved egen hjælp, men hvis vedkommende hjælpes
eller guides af en anden, der har et højere erkendelsesniveau, vil han/hun kunne nå længere. Det er
dog vigtigt, at den guidende dialog er gensidig og
udformes som en vidensudveksling. Dvs. at den
guidende person skal anerkende den lærendes erfaringer og viden, sådan at dialogen foregår ved udveksling af argumenter. Denne praksis vil både
museumsformidlere og lærere kunne udføre og
derved fremme refleksion og kritisk tænkning.
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på?‖, ‖kender du det her fra noget i din hverdag?‖
og ‖hvordan er det her muligt?‖. Desuden opmuntrede jeg dem, når de sagde noget interessant og
relevant. Eller jeg skabte et dilemma eller drog en
parallel til noget velkendt, når de havde svært ved
at forstå, hvad opstillingen handlede om.

Lærerige besøg – hvordan?
14

Alle fem elever, der deltog i undersøgelsen, gjorde
sig i situationen refleksioner, tanker og konklusioner af højt fagligt niveau. Interviews udført et år
efter viste desuden, at langtidseffekten og dermed
den kognitive læring var langt højere end for de
elever, der indgik i min hovedundersøgelse, hvor
besøget var frit, dvs. uden struktur/guidning. Se
Quistgaard (2006b) for en nærmere beskrivelse af
guidningsundersøgelsen.
Jeg håber, at denne gennemgang af nogle teoretiske og forskningsmæssige perspektiver kan give
inspiration til fremtidig udvikling af engagerende
og lærerige udstillinger og aktiviteter på science
centre og naturhistoriske museer.
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Biologiekskursion
- og elevers interesse og læring
Niels Bonderup Dohn, MSc, Ph.D, Universe Research Lab.

Baggrund
Zoologiske haver, botaniske haver, akvarier og
naturhistoriske museer har gennem en årrække
udgjort udflugtsmål for biologiklasser fra både
folkeskolen og gymnasiet. De betegnes ofte uformelle læringsmiljøer. Sådan museumslignende
institutioner tilbyder elever at opleve ‘autentisk
biologi‘ eller med andre ord: at konkretisere den
fagspecifikke helhed i de fagligt set mere rigtige
omgivelser end skolens biologilokale. Læringssituationen er her forskellig fra skolens institutionaliserede undervisning – bl.a. på grund af de ydre
omgivelser, graden af strukturering og muligheden
for at eleverne kan træffe selvstændige valg.
Målsætning og metodik
Ph.d.-projektets målsætning var at undersøge,
hvad der fanger gymnasieelevers interesse i forskellige, konkrete læringssituationer i faget biologi. Undersøgelserne var tilrettelagt som casestudier, dvs. en kvalitativ forskningsmetodik, der bl.a.
indebar klasserumsobservationer over lang tid,
videooptagelser og interviews.

Case ’Fjord & Bælt’
Ekskursionen markerede afslutningen på et langt
undervisningsforløb i økologi. Som lektie til ekskursionen havde eleverne læst en artikel fra tidsskriftet Kaskelot om fjordens miljøtilstand.
Ved ankomsten til Fjord & Bælt blev vi budt velkommen af en af skoletjenestens naturvejledere,
som gav en kort præsentation af centret og dets
særlige attraktion; marsvinene Freja og Eigil. I
centrets formidlingslokale fik vi forevist billeder
og undervandsvideooptagelser af dyrelivet i Storebælt og Kerteminde fjord. Hensigten var ‖at træne
jeres øjne, så I ved hvad I skal kikke efter, når vi
bagefter skal ud og dykke‖. Fisk som tangnål,
snippe, fladfisk og ulke er så godt camouflerede,
eller har en så skjult levevis, at de kan være meget
vanskelige at opdage.

Biologiekskursion

Artiklen beskriver i korte træk to cases fra et afsluttet ph.d.-projekt om gymnasieelevers situationsbestemte interesse og faglige udbytte i læringsmiljøer uden for skolens fysiske rammer i Odense
Zoo og Fjord & Bælt, Kerteminde.

Inden bådturen skiftede vi til badetøj og fik udleveret våddragter, finner, snorkler og masker. Derefter klatrede vi ned i centrets store gummibåd og
sejlede forventningsfulde ud mod Storebælt. Ved
stranden en kilometer nord for Kerteminde standsede vi, og eleverne kravlede i vandet under høje
hyl og stor morskab (vandet var koldt!). I de næste
halvanden time svømmede eleverne rundt to og to
i vandoverfladen og så på dyrelivet. Tilbage i Kerteminde fiskerihavn iscenesatte naturvejlederen sin
formidling ved at vise dyr, han havde fanget, mens

I det følgende præsenteres to casestudier fra projektet. Den første case vedrører et 3.g biologiholds
ekskursion til Fjord & Bælt, som bl.a. bød på bådtur med snorkeldykning og fiskeri med rejenet.
Den anden case beskriver et 3.g biologiholds ekskursion til Odense Zoo, som bl.a. indeholdt et genteknologisk eksperiment og rundvisning til udvalgte dyr. Begge biologihold havde biologi på højt
niveau (A-niveau), og ekskursionerne var tænkt
ind som en fagligt integreret del af holdenes biologiundervisning.
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eleverne snorklede rundt, og fortalte ‘de gode historier‘ om de enkelte dyr – f.eks. hvordan man
kan mærke forskel på unger af fladfisk ved at stryge dem på ryggen med en finger (man kan ikke se
forskel). Han sendte de levende fisk rundt, så alle
elever selv kunne prøve at føle på dem.
Efter frokost begav vi os til et lavvandet område i
Kerteminde fjord, hvor vi fik udleveret net og waders. Eleverne gik derpå rundt og fangede en masse rejer og enkelte krabber og strandsnegle. Efter
kort tid blev det lidt ensformigt for eleverne, fordi
de hele tiden kun fangede rejer. Naturvejlederen
kaldte eleverne sammen, og fortalte ‘de gode historier‘ om dyrene – f.eks. hvordan man på pandetornen kan se forskel på sand-, fjord- og hestereje.
Besøget på Fjord & Bælt blev afsluttet ved rørebassinet, hvor eleverne fik lov at håndfodre de
store fisk med de levende rejer, de selv havde fanget i fjorden. Alle var enige om, at det havde været
en sjov og spændende dag.

Case ’Odense Zoo’
Biologiholdet var netop startet på et undervisningsforløb i evolution, og hensigten med ekskursionen til Odense Zoo var dels eksperimentelt at
påvise forskellige fiskearters slægtskab med hinanden vha. et genteknologisk undervisningsforsøg
(proteinfingerprinting), dels at opleve udvalgte dyr
som et resultat af evolutionær proces.
Ved ankomsten blev vi budt velkommen af Zoos
formidler og ført ind i formidlingslokalet. Mens
opløsninger, udstyr og apparatur blev fordelt ud på
bordene, kikkede eleverne på lokalets dyr i bure og
terrarier. Forsøget foregik ved at eleverne skulle
dissekere lidt muskelvæv ud fra seks forskellige
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fisk, og opløse det i en buffer. Øvelsens næste
punkt var SDS-gelelektroforese. Eleverne overførte vha. mikropipetter deres prøver på en SDS-gel.
Det var en udfordrende opgave for eleverne at
placere 15 µL præcist i gelens ‘brønde‘, og deres
kommentarer indikerede, at der ‘gik sport‘ i at
afsætte prøverne så præcist som muligt. De fyldte
dernæst elektroforesekammeret op? med buffer og
sluttede strøm til.
SDS-elektroforese går i meget korte træk ud på at
adskille forskellige proteiner størrelsesmæssigt
vha. strøm. I et elektrisk felt vandrer proteinerne
mod den pol, som har en anden ladning end proteinet selv. Proteinernes vandring begrænses af deres
størrelse – små proteiner når længst, mens store
ikke kommer så langt. Når gelen til slut farves,
optræder de enkelte proteiner som karakteristiske
bånd. Disse kan opmåles og identificeres.
Mens elektroforesen ‘kørte‘, gik eleverne i
smågrupper ud på egen hånd i Zoo medbringende
madpakker. Efter frokost samledes vi atter i formidlingslokalet. Øvelsens næste punkt var farvning af gelerne. Da alle geler var sat til farvning,
tog zoos formidler over, idet han guidede os til
tapirernes stald. Han fortalte om dyrets evolution,
bl.a. at det stort set ikke har ændret udseende i 50
millioner år, og at dets nærmeste slægtninge er
næsehorn. Næste stop var pingvinerne i Oceanium,
hvor vi bl.a. hørte om deres tilpasning til det barske miljø, de naturligt lever i. Eleverne syntes, det
var sjovt og spændende at se, hvor adrætte pingvinerne var i vandet, i modsætning til deres kluntede
gang på land. Vi gik derefter ned til søkøerne, hvor
vi bl.a. blev præsenteret for knurhårenes funktion:
‖søkoen er det dyr i verden som har den mest føl-

ger, som har en indirekte effekt på interesse. Oplevet meningsfuldhed har ligeledes vist at have en
indirekte betydning for interesse. Sidst men ikke
mindst viser resultaterne at sociale forhold har en
meget stor, men indirekte betydning for interesse.

Elevernes læringsudbytte

Efter en times tid vendte vi tilbage til formidlingslokalet, fordi gelerne skulle affarves. Da det var
klaret, fulgte vi Zoos formidler til chimpanseanlægget, hvor vi bl.a. hørte om abernes adfærd, herunder redskabsbrug, fangenskabsadfærd og om
hvor udspekulerede chimpanserne nogen gange
kunne være: ‖nogle gange fyldte de munden med
vand og stod klar til at spytte efter dyrepasserne
for at gøre grin med dem‖.
Tilbage i formidlingslokalet ryddede vi op, og de
affarvede geler, som var dagens faglige ‘produkt‘,
blev pakket ned og taget med tilbage til skolen. I
de efterfølgende biologitimer opmålte eleverne
gelernes bånd og kunne på baggrund heraf redegøre for fiskearternes indbyrdes slægtskab.

Interesse
De samlede resultater viser, at hands-on og ahaoplevelser kan fange interesse – ikke mindst når de
vedrører biologiske og dermed fagligt set
‘autentiske‘ objekter. F.eks. var det for Jens en stor
oplevelse at fange en tangnål med fingrene i Storebælt: ‖det var faktisk rigtigt sjovt, fordi det mindede nærmest om at have et stykke tang i hånden,
altså, den var helt underlig, så‘rn, det var lidt sjovt,
for jeg viste ikke, der var sådan nogen fisk, der
stod oprejst og lignede tangplanter, det anede jeg
faktisk ikke‖.

Men lærte eleverne noget? Svaret afhænger i høj
grad af, hvordan man vælger at definere begrebet
læring. Set i forhold til et pensum og gennemgået
teori var elevernes umiddelbare læringsudbytte
meget begrænset: deres teoretiske videnstilegnelse
var først og fremmest i form af faktuel viden, viden om at:
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somme sans heroppe omkring knurhårene… 150
meter væk fra den, i grumset vand, kan de registrere, hvis der kommer et objekt ind som bryder
strømforholdene‖.

Lærernes mål med ekskursionerne var dels fagligt
begrundede ud fra ønsket om at give eleverne konkrete oplevelser med to ellers ret abstrakte undervisningstemaer, dels socialt begrundet med argumenter som at få en god og sjov dag sammen.
Overordnet set var dagene interessante for eleverne, fordi de konkretiserede økologiens og evolutionsteoriens ellers meget abstrakte indhold, lærerne
forinden havde gennemgået. Oplevelserne gjorde
teorierne virkelighedsnære og meningsfulde for
eleverne.

 ‖at der findes hajer i Danmark‖ (Erik, Fjord
& Bælt),
 ‖at man kan mærke forskel på fladfisk‖ (Louise, Fjord & Bælt),
 ‖at der findes helt vildt mange forskellige
pingviner‖ (Heidi, Odense Zoo),
 ‖at søkoen nedstammer fra elefanter‖ (Susanne, Odense Zoo).
Både lærere og elever vurderede, at formidlingen i
Fjord & Bælt og Odense Zoo var på et temmelig

Resultaterne viser også, at der i nye og anderledes
situationer knytter sig spændinger og forventnin-
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evolution, fordi at det var meget inspirerende‖.
Han læste med andre ord frivilligt i lærebogen om
evolution – inden eleverne havde fået siderne for
som lektie.
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lavt fagligt niveau, for som én af eleverne formulerede det: ‖nogle, der gik i 5. [klasse], ville også
kunne forstå det‖. Formidlingen de to steder bar
præg af at være ‘standardforedrag‘, som ikke tog
særlig hensyn til deltagernes faglige forudsætninger. Dette kom bl.a. til udtryk ved at formidlerne
ikke brugte relevante fagtermer som f.eks. nitrifikation eller mutationer, eleverne kendte fra deres
undervisning som en del af fagets ‘sprog‘.
På det mere overordnede plan kan man omtale
nogle af disse formidlingssituationer som intentionskonflikter, hvor Fjord & Bælt og Odense Zoo
på den ene side har en generel opfattelse af, hvad
og hvordan der skal formidles, mens nogle lærere
på den anden side kan have meget specifikke ønsker til det faglige indhold og niveau. Busch
(1999) hævder, at danske teknik- og naturvidenskabscentres fortrinsvist gode undervisningsaktiviteter i mange tilfælde kunne opnå et væsentligt
kvalitetsløft gennem en betydelig større vekselvirkning med brugerne.
Men hvad er det så de museumslignende institutioner kan tilbyde i forhold til pensum og faglige
mål? For eleverne var det, der havde størst betydning, de sociale forhold. De fælles oplevelser havde en kolossal betydning for deres interesse og
engagement – ikke mindst i forbindelse med bådtur og snorkeldykning. F.eks. udtrykte Pernille det
således: ‖jeg har været godt træt af økologi, og det
at komme derud, og der var så god stemning, og
det var bare skidesjovt, det gjorde jo, at så bliver
økologi også sjovt, det smitter af på det, så det har
bare skidemeget at sige‖. På tilsvarende vis fortalte Kasper efter besøget i Odense Zoo, at ‖da vi
kom hjem, der gik jeg da også hjem og læste om
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Afslutningsvis kan det konkluderes, at helhedsoplevelse og den direkte oplevelse af fænomener har
haft en stor pædagogisk betydning for eleverne.
Mange af elevernes oplevelser kan betegnes som
læring – om end det først og fremmest drejer sig
om erfaringstilegnelse på lavt abstraktionsniveau,
som f.eks. at man kan mærke forskel på rødspætte,
skrubbe og ising. Det vigtigste læringsmæssige
udbytte har først og fremmest været en positiv
læringsmotivation, forårsaget af de fælles oplevelser, fascinationen af dyrene og ‘de gode historier‘.
Elevernes holdninger til økologi og evolutionsteori
blev påvirket – de fik lyst til emnerne. Det er ifølge Dewey (1913) det vigtigste element i pædagogisk teori.

Litteratur
Busch, H. (1999): Teknik- og naturvidenskabs
centrenes rolle i naturfaglig undervisning.
København: Danmarks Pædagogiske Uni
versitet.
Dewey, J. (1913): Interest and effort in education.
Cambridge: The River Press.

Olika bilder av naturvetenskap
Eva Davidsson, Doktorand i naturvetenskaplig didaktik vid Malmö Högskola, Lärarutbildningen.

Syftet med denna studie var att ta reda på vilka
aspekter anställda på museer och science centers
anser att de visar i sina utställningar samt undersöka i vilken utsträckning de anser att de visar dessa
aspekter. Med aspekter avses olika fokus som en
utställning kan ha som till exempel ett historiskt
perspektiv, ett tekniskt perspektiv eller ett etiskt
perspektiv. Flera aspekter tillsammans kan skapa
möjliga konnotationer som i sin tur beskriver olika
bilder av naturvetenskap.
När en utställning skapas är det naturligtvis omöjligt att ta med alla tänkbara aspekter och infallsvinklar som finns inom ett specifikt ämnesområde. Denna studie tar sin utgångspunkt i de val

vad gäller det naturvetenskapliga innehållet som
anställda gör när de skapar en ny utställning. Dessa val påverkar den slutliga utställningen då denna
inkluderar vissa naturvetenskapliga aspekter medan den följaktligen utesluter andra. För att ta reda
på vilka aspekter som finns i utställningar fick
anställda från 30 nordiska science centers svara på
en webbaserad enkät. De ombads att värdera i vilken utsträckning de ansåg att deras utställning
visade naturvetenskapliga fakta, naturvetenskap i
samhället, upplevelser av vardagliga fenomen,
genusaspekter, naturvetenskap från andra kulturer
än vår egen, kontroversiella frågor, hur man tar
fram modern naturvetenskap, värderingar i samhället, naturvetenskap i ett historiskt perspektiv
samt naturvetenskap i ett tekniskt perspektiv. Respondenterna fick också svara på i vilken utsträckning de skulle vilja visa dessa aspekter i en kommande utställning. Listan på dessa tio aspekter gör
inte anspråk på att vara komplett utan dessa kan
ses som möjliga delar i en utställning.
Analysen av datamaterialet är dels statistisk med
beskrivande statistik och faktoranalys och dels en
tolkning av vad faktorerna kan innebära. När det
gäller de pågående utställningarna visar analysen
att det förekommer två tydliga faktorer bestående
av två kluster av aspekter. Se tabell 1.
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Ett uttalat mål med naturvetenskapliga utställningar är att öka intresset för och kunskaperna om
naturvetenskap hos allmänheten. Dock har utställningar kritiserats för att visa en alltför snäv bild av
naturvetenskap som beskrivs som ‖the wonders of
science‖. Denna beskriver naturvetenskap som
produktfokuserad och stereotyp och ‖bra saker‖
som vi människor kommit fram till. Som motsats
till denna förespråkar istället många att utställningar också ska inkludera samhälleliga aspekter eller
socioscientific issues. Men hur ser det egentligen
ut i utställningarna? Presenteras naturvetenskap
som ett dynamisk, multifacetterad och engagerande ämnesområde eller fokuseras det färdigformulerade och produktorienterade?

Tabell 1. Tabellen visar bilder av naturvetenskap som förekommer i pågående utställningar på science centers och på naturvetenskapliga museer.

”Nyttan av naturvetenskap”

”Naturvetenskap och kultur”

Naturvetenskap i samhället

Genus aspekter

Tekniskt perspektiv

Naturvetenskap från andra kulturer

Hur modern naturvetenskap tas fram

Historiskt perspektiv

Naturvetenskapliga fakta
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Den första bilden, och också den vanligast förekommande, innehåller bland andra aspekterna naturvetenskap i samhället och tekniskt perspektiv
och en möjlig tolkning är dessa två medierar nyttan vi har av tekniska lösningar i vårt samhälle.
Naturvetenskapliga fakta betonar utgångspunkten
för naturvetenskapliga produkter. Hur modern
naturvetenskap tas fram beskriver naturvetenskapliga processer, men i relation med de andra
aspekterna är en möjlig tolkning att naturvetenskapliga produkter betonas. Genom att beskriva
naturvetenskap i huvudsak utifrån begrepp och
teorier riskerar man att i hög utsträckning förmedla
bilden av ‖the wonders of science‖. Bilden kallas
nyttan av naturvetenskap.
Den andra bilden som framträder tar andra utgångspunkter. Genusaspekter implicerar att naturvetenskap inte bara handlar om begrepp och tillämpningar. Tillsamman med de andra aspekterna
lyfter man fram naturvetenskap också som en
mänsklig aktivitet. Denna bild kallas naturvetenskap och kultur.

När det gäller framtida utställningar ser faktorerna
delvis annorlunda ut. Här inkluderas aspekter som
inte fanns med i dagens utställningar som kontroversiella frågeställningar och värderingar. De bilder som framträder betonar således naturvetenskaplig debatt, men också naturvetenskap och kultur som redan fanns i mindre utsträckning i pågående utställningar.
Bilder som framkom i denna studie är inte de enda
förekommande och gör inte heller anspråk på att
vara kompletta. En fördjupning av studien skulle
kunna inkludera fler aspekter av naturvetenskap
och därmed ge en mer nyanserad bakgrund till de
olika bilderna och kanske även andra bilder. Resultatet från denna studie visar istället att det
existerar olika bilder av naturvetenskap och beroende på vilka val av aspekter man gör när utställningen produceras kan olika bilder av naturvetenskap medieras till besökarna.
En mer utförlig beskrivning av denna studie finns
att läsa i International Journal of Science Education, Different Images of Science at Nordic Science Centres, Eva Davidsson och Anders Jakobsson.

Mobilen udvider museumsoplevelsen
Anne Kahr-Højland, Ph.D, DREAM, Syddansk Universitet/Experimentarium

Ideen med denne artikel er først og fremmest at
give et indtryk af, hvad EGO-TRAP er for noget:
hvad er det for en oplevelse publikum tilbydes i
udstillingen? Udstillingen er blevet udviklet i forbindelse med et ph.d.-projekt under DREAM ved
Syddansk Universitet og Experimentarium. Efter
beskrivelsen af forløbet i udstillingen opholder jeg
mig derfor ved de ideer der ligger bag ved EGOTRAP: hvorfor er EGO-TRAP overhovedet blevet
til? Hvad er det overordnede formål, og hvorfor er
EGO-TRAP kommet til at være netop som den er?

EGO-TRAP – get an idea…
EGO-TRAP kan måske bedst sammenlignes med
et rollespil, hvor den besøgende styres af sin egen
mobiltelefon. For at opleve EGO-TRAP er det
nødvendigt at have en mobiltelefon, som er sat op
til WAP/GPRS, fra det øjeblik man tilmelder sig
EGO-TRAP ved indtjekningstanderne i Experimentariums forhal. Al kommunikation foregår
nemlig mellem den besøgende og EGO-TRAP via
det mobile internet. EGO-TRAP kommunikerer til
den besøgende ved hjælp af telefonopkald, mens
den besøgende giver feedback til systemet via tastaturet på mobiltelefonen.

Kvinden forklarer venligt, at hun fra nu af vil hjælpe ham eller hende rundt i Experimentariums hovedudstilling – ved hjælp af mundtlige forklaringer og kort på telefonens display vil hun guide fra
den ene interaktive opstilling til den anden. Målet
er at finde ud af, hvad den besøgende er for én,
som damen i telefonen udtrykker det: ‖Man siger,
at mennesker er klogere end dyr – det kunne vi
godt tænke os at undersøge lidt nærmere‖. Den
besøgende bliver bedt om at prøve et simpelt computerspil i forhallen mens han/hun venter på sit
første vejvisningsopkald. Computerspillet går ud
på at holde en rotte inde i en labyrint så længe som
muligt. Når rotten slipper fri, ringer kvinden den
besøgende op, og turen rundt i udstillingen begynder; en tur der har som sit umiddelbare formål at
finde frem til en karakteristik af den besøgende, og
som forløber over i alt tre forskellige niveauer…

1. niveau: Personlig test
– bliv fortrolig med systemet
Den besøgende guides fra opstilling til opstilling –
han/hun kommer fx rundt til ‖Kan du huske toner?‖, ‖Har du fordomme?‖ og ‖Hvordan er din
rumlige sans?‖. Ved hver opstilling beder kvinden,
der ringer ham eller hende op, om at forudsige,
hvor godt han/hun vil klare sig ved opstillingen.
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En ny type udstilling har set dagens lys på Experimentarium. Siden marts i år har det været muligt
for Experimentariums besøgende at prøve en ny
mobil-styret udstilling – en såkaldt Augmented
Reality – kaldet ‖EGO-TRAP – you have no idea‖.
EGO-TRAP benytter sig af kendte teknologier
(bl.a. WAP/GPRS) som kombineres på utraditionel vis med interaktive opstillinger og storytelling
på en måde som gør, at der, mine damer og herrer,
i al beskedenhed, er tale om en verdensnyhed.
(ensret punktstørrelse og skrifttype i det endelige
layout)

Når den besøgende har tilmeldt sig EGO-TRAP vil
han eller hun få en opringning fra en kvinde, der
byder ham eller hende velkommen til udstillingen.
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Svaret tastes ind på mobiltelefonen. Efter hver
opstilling ringer kvinden ham/hende op og evaluerer ham/hende: ‖det gik ikke helt som du havde
regnet med – måske er du bedre til farver?‖ eller:
‖hvad angår dine musikalske evner har du klart
undervurderet dig selv!‖. Efter ca. fire opstillinger
meddeler kvinden, at hun nu har et billede af, hvad
den besøgende er for en person. Hun spørger den
besøgende om han/hun er interesseret i, at hun
finder den person der matcher ham eller hende
bedst her i udstillingen? Svarer den besøgende nej
tak, slutter spillet med at han/hun får en personlig
profil, svarer han/hun ja tak til at møde sin match
går han/hun videre til 2. niveau.

2. niveau: Samarbejde
– og en mistanke fødes…
Den besøgende får sin personlige profil og bliver
bedt om at ringe til den person, der har en profil,
der ligner hans/hendes mest. Når de to personer
mødes, forklarer kvinden i telefonen, at hun gerne
vil undersøge, hvor gode de er til at arbejde sammen. De to partnere bliver nu guidet rundt til forskellige opstillinger. Konceptet er som ved niveau
1: de bliver bedt om at forudsige deres egne resul-

tater, og de bliver evalueret efter hver opstilling,
men karakteren af opstillingerne har ændret sig på
dette niveau. Opstillingerne er centreret om samarbejde og/eller konkurrence – fx skal de besøgende
prøve en løgnedetektor, de skal konkurrere om,
hvem der er hurtigst og mest smidig, og de skal
samarbejde om at få deres ansigter til at smelte
sammen. Undervejs i dette niveau modtager de to
partnere en opringning fra en mand, som siger, han
har hacket sig ind på den frekvens, de taler med
kvinden på. Manden advarer dem, han siger de er
med i noget farligt, at han er sikker på, at den
kvinde, der guider dem, ikke har rent mel i posen.
De besøgende bliver nødt til at tage stilling til om
de stoler på damen eller på hackeren. Hvis de stoler på damen, vil hun give dem en afsluttende evaluering og takke for deres medvirken. Hvis de stoler på manden, går de videre til det tredje og afsluttende niveau…

3. niveau: Konfrontation og indsigt
Hvis de besøgende stoler på hackeren, vil han forsøge at skaffe sig adgang til damens hemmelige
rum, som det er lykkedes ham at lokalisere. Guidet
af hackeren finder de to besøgende frem til en dør,

Nye publikumsgrupper: Museet Falsters Minder og Østsjællands Museums tiltag over for den store uopdyrkede målgruppe, motorcyklister, ”grøn MC-tur” har åbnet både geologien og kulturhistorien for en stor mængde mennesker, der
normalt aldrig besøger museer. Her får de 168 deltagerne
(136 motorcykler) på årets tur til Stevns en introduktion til
godset Vemmetofte Kloster. (Foto: Museet Falsters Minder).

EGO-TRAP – hvorfor?
EGO-TRAP er som sagt blevet udviklet i forbindelse med et ph.d.-projekt (som stadig er i gang).
Det overordnede mål med udstillingen har været for det første - at skabe en læringsressource, som
kunne engagere og motivere unge mennesker ved
at give unge mennesker i gymnasieskolen en positiv oplevelse med naturvidenskab. For det andet
har målet været at forbedre et allerede eksisterende
læringsmiljø uden for skolen, i dette tilfælde altså
Experimentarium.

Endelig er mødet med en partner i spillets andet
niveau tænkt som en chance for at diskutere – forhandle viden – med hinanden, for på den måde at
støtte de refleksive processer.
Hvad angår det første formål – at skabe en sjov og
motiverende oplevelse for de unge – så har vi valgt
at tage udgangspunkt i det, de unge var optagede
af i forvejen, både hvad angår fortællingens tema
og hvad angår den teknik der bliver brugt. På baggrund af fokusgruppeinterviews med de unge valgte vi at tage udgangspunkt i en fortælling, der havde et konspirationsteoretisk element (inspireret af
filmen The Matrix, som mange unge lader til at
være fascineret af), mens indledningstemaet, som
vi præsenterer EGO-TRAP under, er ‖En personlig
test‖ (inspireret af de tests de unge finder i ungdomsbladene).
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hvor en lampe lyser rødt over et skilt med Adgang
Forbudt. Hackeren bryder koden til låsen, lampen
lyser grønt og de to besøgende kan smutte ind ad
døren. De to partnere vil nu komme ind i et mørkt
rum, hvor de ud over at se en masse overvågningskameraer, vil blive mødt af en animeret rotte, der
taler med damens stemme. Her bliver det afsløret
for de besøgende, at damen, der hele tiden har
guidet dem, i virkeligheden er en rotte, der er muteret og nu har taget magten over et laboratorium,
hvor hun laver forsøg med menneskene. Rollerne
er byttet – nu er det menneskene, der er sat i bur.
Rotten er vred over at de besøgende har fundet
frem til hendes hemmelige sted, så nu vil hun holde dem fanget. Hun giver dem dog – for retfærdighedens skyld – samme chance som de gav rotten i
labyrinten indledningsvis i computerspillet, der
indledte EGO-TRAP. De besøgende bliver nu præsenteret for en 3-D version af det spil – rotteræs –
de spillede indledningsvis. Nu oplever de selv,
hvordan det er at være rotte, som ikke kan slippe
ud af labyrinten. Når de til sidst slipper fri (alle
slipper fri!) åbnes døren i den modsatte side af
rummet, og de er igen fri – og spillet er slut.

For at tage det sidste først – optimeringen af et
læringsrum – så er projektet forankret i en tese om,
at fortællingen er et fordelagtigt formidlingsredskab, også når man formidler naturvidenskab.
Kognitionsforskningen har vist, at fortællingen og
den menneskelige erkendelse er nært forbundne
størrelser, det lader endda til at fortællingen har en
iboende feature, der støtter de refleksive processer
hos dens publikum. Og netop refleksion har været
et fokuspunkt i arbejdet med udviklingen af EGOTRAP. Målet med EGO-TRAP er således at støtte
de unges refleksive processer – ikke bare ved at
præsentere de enkelte interaktive opstillinger, som
del af en sammenhængende, meningsskabende
narrativ struktur, men også ved at få de unge til at
formulere hypoteser om deres egen formåen forud
for hver ‖øvelse‖ samt evaluere dem efterfølgende.
Oplevelsen i ‖rotterummet‖ er tænkt som et oplæg
til refleksioner og diskussioner på et mere overordnet niveau: hvad er meningen? Hvem har tilrettelagt det hele? Hvem står bag alle de informationer,
der gives? Ideen er at få de unge til at reflektere
over, at der altid er en afsender, også når det gælder ‖objektiv‖, naturvidenskabelig viden.

At bruge mobiltelefonen som facilitator i denne
type udstilling har flere åbenlyse fordele: de unge
er særdeles fortrolige med mediet, og de lærer
derfor hurtigt at ‖se igennem‖ mobilen og fokusere
på opstillinger og fortælling i stedet. Samtidig er
der tale om et system, som vedligeholdes af bruge-
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ren selv – museet, der benytter systemet, skal med
andre ord ikke investere i dyre PDA-anlæg, som
udover at kræve vedligeholdelse ofte alt for hurtigt
bliver forældede.

Forfatteroplysninger:
Anne Kahr-Højland, ph.d. stipendiat, DREAM,
Syddansk Universitet/Experimentarium
akh@dream.dk

EGO-TRAP – nu og i fremtiden…

EGO-TRAP er udarbejdet i samarbejde med Poul
Kattler, Experimentarium og Michael Valeur
(tekstforfatter). Interesserede kan læse mere om
EGO-TRAP her: http://www.experimentarium.dk/
egotrap. Forskningsprojektet kan følges her: http://
www.kahr-hojland.dk

Som ph.d.stipendiat er jeg i øjeblikket i gang med
at undersøge de læreprocesser, der aktiveres i
EGO-TRAP. Hvad angår det tekniske er der tale
om et udstillingskoncept, der indtil nu
(overraskende nok) har kørt uden de store problemer, og som let lader sig overføre til andre museer
og udstillinger. Hvad angår de læreprocesser der
finder sted, er det endnu for tidligt at sige noget
signifikant om de oplevelser gymnasieelever har i
udstillingen. Tydeligt er det dog, at gymnasieeleverne er stærkt optagede af oplevelsen i EGOTRAP; de fleste fører spillet helt til ende. På samme måde har samtalerne med eleverne allerede nu
været med at til at tydeliggøre, at en mere aktiv
inddragelse af gymnasielærerne i konceptet er påkrævet – især hvis målet er at styrke elevernes
refleksive processer på meta-niveauet, der har med
rotte-fortællingen at gøre. I øjeblikket arbejdes der
derfor på en justering af det didaktiske design i
EGO-TRAP, som indebærer en mere aktiv inddragelse af gymnasielæreren. Dvs. der skal udarbejdes mere uddybende lærermateriale i relation til
EGO-TRAP.

DREAM: Danish Research Centre on Education
and Advanced Media Materials, se evt. http://
www.dream.dk.
Besøget i EGO-TRAP varer ca. 1,5 timer, hvis
man fører spillet helt til ende. Det er den besøgende selv, der betaler afgiften til det mobile internet,
i alt vil dette maksimalt beløbe sig til 5 kroner for
hele spillet.

Nye publikumsgrupper: Museet Falsters Minder og Østsjællands Museums tiltag over for den store uopdyrkede målgruppe, motorcyklister, ”grøn MC-tur” har åbnet både geologien og kulturhistorien for en stor mængde mennesker, der
normalt aldrig besøger museer. Her får de 168 deltagerne
(136 motorcykler) på årets tur til Stevns en introduktion til
godset Vemmetofte Kloster. (Foto: Museet Falsters Minder).

Museer og gymnasier i samarbejde
- om det nye billedkunstfag

Sidsel Bjerregaard Kirk, Cand. mag.

Med denne artikel vil jeg at pege på, hvordan
gymnasiet og museet kan øge samarbejdet omkring inddragelse af museumsbesøg og museernes
undervisningsmateriale i den daglige undervisning.
Forudsætning er at gymnasierne holder sig ajour
med museernes mangeartede tilbud, og at museerne holder sig orienteret om, hvilke forandringer
billedkunstfaget gennemgår.
På Himmelev Gymnasium, hvor jeg var ansat som
billedkunstlærer sidste år, sad jeg i udvalget for
eksterne samarbejder. Min ambition var at synliggøre over for kolleger, hvad museer kan bidrage
med i den daglige undervisning. Synliggørelsen
skete bl.a. gennem links til museer på skolens intranet og en mappe på lærerværelset med aktuelle
undervisningstilbud og – materiale. At museerne
har en synlig kontaktperson på gymnasiet, tror jeg
er rigtig vigtigt: Informationsmateriale kan adresseres direkte til denne person, og kolleger, der skal
af sted på museumsbesøg kan henvende sig til
kontaktpersonen for information. Det var mit indtryk at flere kolleger fik øjnene op for, hvordan
museerne kan bruges i undervisningen.

og kuratering‖ (§2.2 Billedkunst B). Det er stadig
sparsomt med litteratur, der på gymnasialt niveau
arbejder med fagets nye begreber, og det, der findes, er af svingende kvalitet. Derfor er det prisværdigt, at et museum tager fat i netop kuratering og
museologi og tilbyder materiale, som kan bruges i
undervisningen. Jeg havde stor glæde af at benytte
materialet med mit billedkunsthold på B-niveau i
efteråret. Vi var inviteret til at afprøve og evaluere
programmet inden det gik i luften, og det var meget udbytterigt at involvere eleverne i selve processen omkring udarbejdelsen af materialet. Et
andet eksempel på en institution, der har orienteret
sig i den nye fagbekendtgørelse for billedkunst er
Dansk Arkitektur Center, der for nylig lancerede
Arksite Plus, som er arkitekturformidling på nettet
til gymnasium og hf. (www.arksiteplus.dk). I materialet inddrages begreber, som billedkunsteleverne støder på i undervisningen på skolen. Bl.a. taler
man om arkitektur ud fra ‖formalanalytisk meto-

Museer og gymnasier i samarbejde

Billedkunstfaget i gymnasiet gennemgår i disse år
store forandringer med implementeringen af den
nye gymnasiereform. Der sker lige nu brydninger
mellem en forestilling om et billedkunstfag, som
er praktisk betonet og har vægt på elevernes skabende arbejde, og et billedkunstfag, der skal opøve
elevernes reflekterende og studieforberedende
evner, og hvor kunstteori og kunsthistorie står mere centralt end tidligere. For billedkunstlærere er
det oplagt at bruge museet som sparringspartner i
denne forandringsproces.

Arken lancerede i efteråret 2006 et e-learning program om kuratering og museologi
(www.arken.dk). Disse to begreber er skrevet ind
i den nye bekendtgørelse for billedkunst på Bniveau, hvor en del af kernestoffet er ‖mindst ét af
følgende principper: kunsthistoriografi, museologi
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de‖, ‖betydningsanalytisk metode‖ og
‖socialanalytisk metode‖. (Jf. § 2.2, hvor kernestoffet bl.a. er ‖tre analytiske synsvinkler: det
formalanalytiske, det betydningsanalytiske og det
socialanalytiske‖).

Museer og gymnasier i samarbejde
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Billedkunst C). På B-niveau skal eleverne desuden
‖anvende væsentlig kunstvidenskabelig terminologi‖ (§2.1 Billedkunst B).
Jeg tror, at museer og gymnasier fremover kan
have glæde af en større grad af gensidig sparring
omkring det nye billedkunstfag. F.eks. forestiller
jeg mig lærerkurser, hvor det ikke kun er lærere,
der kommer og høster viden fra museet, men hvor
der diskuteres hvilken hverdag billedkunstlærerne
har med fagets nye bestemmelser. Hvordan griber
vi billedkunst an i dag, og hvordan kan museerne
byde ind i forhold til reformens nye krav?

Litteratur
Billedkunst B, STX-bekendtgørelsen, 2005 (2.
udgave, august 2006).
Billedkunst C, STX-bekendtgørelsen, 2005 (2.
udgave, august 2006).
Kirk, Sidsel Bjerregaard: Fra rekreation til reflek
sion. Forandringer i diskursen om gymnasi
ets billedfag. Speciale afleveret på Institut
for Kunst- og kulturvidenskab, afd. for
Kunsthistorie, 2006.

Det er imidlertid ikke kun i forbindelse med det
skriftlige materiale, at museerne kan drage nytte af
at orientere sig i billedkunstfagets bestemmelser.
Det gælder også i forhold til den mundtlige formidling. For mig at se er museernes kerneydelse i
forhold til skoler stadig omvisningen. Det er vigtigt, at eleverne oplever kunsten på museerne og
møder det kunstfaglige personale. Derfor er det
centralt at omvisere er bekendt med elevernes faglige forudsætninger. Jeg savnede denne bevidsthed
flere gange under museumsbesøg med mine elever
i det forgangne skoleår. Eleverne beklagede sig
efter omvisningerne over, at de ikke syntes, de
lærte noget nyt, og at der var for meget løs snak
under omvisningen. Man kunne stramme omvisninger op ved i højere grad at sætte kunstfaglige
begreber i spil. Det er f.eks. gavnligt for omviseren at vide, at faglige mål for undervisningen i
billedkunst på gymnasiet bl.a. er, at eleven kan
‖skelne mellem personlig kunstoplevelse og analytisk tilgang‖ og ‖analysere et visuelt materiale ud
fra forskellige forskningsbaserede metoder‖ (§2.1,

Nye publikumsgrupper: Museet Falsters Minder og Østsjællands Museums tiltag over for den store uopdyrkede målgruppe, motorcyklister, ”grøn MC-tur” har åbnet både geologien og kulturhistorien for en stor mængde mennesker, der
normalt aldrig besøger museer. Her får de 168 deltagerne
(136 motorcykler) på årets tur til Stevns en introduktion til
godset Vemmetofte Kloster. (Foto: Museet Falsters Minder).

Museum, Natur, Kultur
- Anmeldelse af Mark Dion: Museets naturalhistoria. Dunkers Kulturhus, Helsingborg.
Carina Serritzlew, museumsinspektør, Kvindemuseet & Kristian Hvidtfelt Nielsen, forskningsadjunkt, Steno Instituttet AU.

Mark Dion er blandt andet kendt for sin store interesse for museumsinstitutionen og udstillingsmediet, som han har gjort til genstand for sin kunst siden gennembruddet i slutningen af 1980‘erne. Især
naturhistoriske museer har haft Dions store interesse, således også i den aktuelle vandreudstilling.
Dion er selv samler, og hans kunst består ofte af
indsamlet materiale, ordnet på pseudovidenskabelig eller museumslignende vis. Han er
nærmest besat af museer og besidder en stor viden
om såvel museums- som videnskabshistorie. Gen-

nem besøg på utallige museer verden over – kunstmuseer selvfølgelig, men også natur- og kulturhistoriske museer – har han opbygget en nærmest
encyklopædisk viden om nutidige museer af alle
mulige slags.
Dions egen museumsfilosofi er ultrakonservativ.
Han så helst, at museer aldrig ændrede sig. Det
mener han helt bogstaveligt. Ifølge Dion er ethvert
museum i sig selv det fineste udtryk for sin egen
tids måde at tænke og repræsentere viden og genstande på. Så snart et museum er færdigt, bliver
det i en vis forstand omdannet til et museum for
sine egne udstillinger og samlinger. Dion så derfor
helst, at et ethvert nyåbnet museum automatisk
blev fredet for eftertiden og ikke måtte laves om.
Så ville man til ethvert efterfølgende tidspunkt
kunne besøge museet og se dets tid og tænkemåde
reflekteret i udstillingerne.

Museum, Natur, Kultur

Mark Dion, amerikansk kunstner og én af samtidskunstscenens stjerner, viser i år den (næsten) samme udstilling i tre forskellige lande i Europa. I alle
tre udgaver hedder udstillingen Museets Naturhistorie. Den startede sin europæiske rundrejse på
Carré d‘Art Musée d‘Art Contemporain i Nîmes
(7. februar – 22. april), hvorefter den i løbet af
sommeren har været vist på Dunkers Kulturhus,
Helsingborg (25. maj – 26. august), og nu er den at
se på Seedamm Kulturzentrum, Pfäffikon,
Schweiz (22. september – 11. november). Vi anmelder her udstillingen, som den så ud i Helsingborg, men først lidt om kunstneren.

Som det for eksempel er tilfældet med det arkæologiske og antropologiske museum Pitt Rivers i
Oxford (åbnet 1884), der stadig har udstillinger i
overensstemmelse med grundlæggeren General
Pitt Rivers teorier om idéhistoriens udvikling. Her
finder man genstandene ordnet typologisk efter
form eller formål, snarere end efter geografisk
eller kulturhistorisk oprindelse. Eller som på Teyler Museum i Haarlem, Holland, der stort set står,
som da Napoleon i sin tid besøgte det. Det åbnede
i 1784 som et af de første museer, der havde til
formål at uddanne en bredere offentlighed (som på
det tidspunkt dog begrænsede sig til det oplyste
borgerskab). I dag står det som et drømmemuseum
for Dion: Et museum over sig selv og sin tid.
Lige det modsatte er sket i Helsingborg. Det første
Helsingborg Museum blev grundlagt i 1909 af
konsul og rigsdagsmand Oscar Trapp. Han åbnede
dermed mulighed for at udstille den blandede samling af natur- og kulturhistoriske genstande samt
lidt kunst, som allerede var etableret gennem usystematiske indsamlinger siden 1880‘erne. Private
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donationer gjorde det muligt at udvide med Vikingsbergs Kunstmuseum og Frederiksdals Frilandsmuseum og dertilhørende botaniske have i
1920’erne. Den oprindelige bygning i Södra Storgatan overgik derefter til at være et regulært bymuseum, og der var således etableret mere faste,
institutionelle skillelinjer mellem kunst, havebrug,
by- og kulturhistorie. Samlingerne voksede, og det
samme gjorde behovet for større forhold. Takket
være generøse bidrag fra Gerda og Henry Dunkers
Fond kunne man i 1996 først indvie Kulturmagasinet og senere i 2002 Dunkers Kulturhus, som nu
udgør de to tidssvarende kerneelementer i fællesinstitutionen Helsingborg Museer. Kulturmagasinet varetager museernes samlinger, mens Dunkers
Kulturhus rummer kunsthal, byhistoriske udstillinger, koncert- og teatersal, møderum for børn og
unge, bar, restaurant mm. Der er altså sket en
yderligere professionalisering af indsamlings- og
konserveringsarbejdet, mens udstillingerne er en
integreret del af et rummeligt, oplevelsesbaseret
kulturmiljø.
Til udstillingen i Dunkers Kulturhus havde Dion
lånt diverse genstande fra samlingerne i Kulturmagasinet. De lånte genstande var placeret i udstillingens centrale rum med tydelig reference til udstillingens organisering i seks forskellige rum, se beskrivelsen nedenfor. Dion havde blandet genstandene på ny, så kunst-, natur- og kulturgenstande
stod, om ikke hulter til bulter, så hvert fald lige
ved siden af hinanden. Placeringen var nostalgisk,
idet den på sin vis genskabte en forestilling om
Trapps første museumsinitiativ i Helsingborg.
Genstandene var blevet bragt tilbage til deres første, helt uvidenskabelige organisering, og ikke
som i dag inddelt efter moderne museumskategorier. I midterrummet var det nye Helsingborg Museers faglige organisation midlertidigt ophævet, og
den historiske udvikling omkring genstandene sat
knap 100 år tilbage. Vi kender desværre ikke nok
til udstillingerne i Nîmes og Pfäffikon til at vide,
om en tilsvarende nostalgi var/er på spil her.
Fra det centrale rum kunne man gå ind i seks mindre rum. Over døråbningerne, der i sig selv var
udformet, så de ligesom indvarslede indholdet af
rummet bag, kunne man aflæse udstillingens
‖afdelinger‖: Afdelingen for samlere og kuriosa,
Afdelingen for invertebrater, Afdelingen for mam-
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mologi (pattedyr), Afdelingen for ornitologi, Underverden (afdelingen for geologi og afdelingen
for arkæologi), samt Arkiver. Det skal dog nævnes, at det centrale rum ikke var indgang til udstillingen. Første rum, man som besøgende kom ind i,
viste en række af Dions tegninger, heraf en skitse
til udstillingen på Dunkers, hvor man ser Dions
udkast til de seks døråbninger.
Som det fremgår af rummenes navne, er temaet for
Dions udstilling det disciplinære museum, opdelt
efter forskningsbaserede kategorier og bygget på
en videnskabelig metodik. Dion inddrager museet
som udgangspunkt for en undersøgelse af, hvordan
vores kultur frembringer og udstiller viden om
natur og kultur. Det er det moderne museums egen
forsknings- og formidlingskultur, som Dion i sin
udstilling tager op til kritisk og kærlig behandling.
Samtidig er denne tradition en fuldt integreret del
af Dions egen kunstneriske praksis. Udstillingen er
altså et slags museum over den moderne museumskonstruktion, og den er endda selv opbygget
ved hjælp af museumsrelaterede indsamlings- og
udstillingsprincipper. I følgende gennemgang af
udvalgte værker vil vi vise, hvorledes museet således bringes på spil på mange forskellige måder i
Dions udstilling.
I værket Ursus maritimus (1992-2002) har Dion
fotograferet 21 isbjørne udstillet på 21 forskellige
museer verden over. Sammenligningen mellem

Nye publikumsgrupper: Museet Falsters Minder og Østsjællands Museums tiltag over for den store uopdyrkede målgruppe, motorcyklister, ”grøn MC-tur” har åbnet både geologien og kulturhistorien for en stor mængde mennesker, der
normalt aldrig besøger museer. Her får de 168 deltagerne
(136 motorcykler) på årets tur til Stevns en introduktion til
godset Vemmetofte Kloster. (Foto: Museet Falsters Minder).

Et andet værk, der iscenesætter isbjørnen som del
af vores kultur, er Polar Bears and Toucans (from
Amazonas to Svalbard) (1991). (Det præger i øvrigt også forsiden på det meget fine katalog til
udstillingen.) Øverst på en transportkasse, afsendt
fra Dions New Yorker galleri med Ruhrlandsmuseet i Essen som modtager, har Dion placeret en
vaskebalje i zink med en legetøjsisbjørn, der har
en gul Sony kassettebåndoptager i munden. Når
man trykker på en knap i gulvet, afspiller kassettebåndoptageren junglelyde optaget i Venezuela og i
den brasilianske delstat Amazonas. Værket afspejler en vis sørgmodighed over moderne kultur, der
ikke alene har omskabt naturen til rendyrket Disney-kultur, men også er i færd med at udrydde den
oprindelige, tropiske regnskov, som vi en dag kun
vil være i stand til at opleve i mekanisk reproduktion.

i kategorierne. Der er bøger både på højre og venstre side, ligesom man genfinder skeletter og udstoppede dyr i begge skabe. Til at lave udstillingen
fik Dion og Williams hjælp fra en række ansatte
ved forskellige institutter på Cambridge Universitet. Det var således repræsentanter fra videnskabernes verden, der var med til at frembringe værket, hvilket er med til at forlene det med dets tilsyneladende videnskabelighed. Værket iscenesætter
den videnskabelige videnproduktion i kombination
med den museale indsamlingssystematik, samtidigt med at det får os til at undre over os den tilfældighed og uorden, der også er del af disse kulturelle konstruktioner.
Hele udstillingen er blevet til som en retrospektiv
udstilling af Dions tidligere værker, iscenesat af
kunstneren selv, og giver således mulighed for
kunstnerisk refleksion fra Dions side. Udstillingen
viderefører den institutionskritiske tradition fra
1960’erne, men er på samme tid en kærlighedserklæring til moderne kultur- og videnbærende institutioner som museet og videnskaben. Dion bruger
løs af museale og videnskabelige indsamlings- og
udstillingsteknikker samtidigt med, at han benytter
sig af mere traditionelle kunstneriske greb som
ironi, sarkasme, allegori og kritisk selvrefleksion.
Udstillingen er for folk, der interesser sig for den
nutidige kunstscene, og dem, der ligesom Dion er
dybt fascineret af museums- og forskningsverden.

Museum, Natur, Kultur

isbjørnenes ‖kulturlige‖ museumsmiljø ligger lige
for: Hvor nogle museer har forsøgt at skabe en
forestilling om isbjørnens naturlige miljø, har andre valgt at isolere det udstoppede individ sammen
med andre udstoppede bjørne. Andre igen synes
helt at have opgivet tanken om at udstille isbjørnen
i en naturlig sammenhæng og blot placeret det
iøjnefaldende dyr oprejst midt i udstillingsrummet
uden yderligere kontekstualisering. Værket gengiver således i høj grad de forskellige museers – og
dermed vores egen kulturs – blik på isbjørnen. I
overgangen fra natur til naturhistorisk museum er
isbjørnen blevet til et kulturobjekt.

I rummet for afdelingen for samlere og kuriosa
finder vi værket Theatrum Mundi: Armarium
(2001), lavet i samarbejde med Robert Williams.
Det er et triptykon med mennesket (som skelet) og
en udstoppet husskade i midten. På hver side står
to skabe, der begge er ordnet med himmelriget
(idéernes rige) øverst og det jordbundne nederst.
De øverste rum på hver side synes reserveret til det
guddommelige og står derfor/foreløbigt tomme. I
skabet til venstre for beskueren finder man kultur
og i skabet til højre natur. Sjovt nok hører tøjbamserne og Disney-figurerne til i natur-skabet som en
ekstra højere sfære over fuglene.
Værket genskaber en familiær stemning af system
og orden. Samtidigt foruroliger det med dets overflod af genstande, som ikke synes at falde pænt ind
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Formidlingsevalueringer
- vejen til bedre formidling
Henrik Hatt, Formidlingskonsulent i Udstillingsbureauet Narramus.

Vi kender alle situationen

Formidlingsevalueringer

Udstillingen er færdig, måske ikke helt som man
fra starten havde forestillet sig - men faktisk ikke
dårlig. I tiden efter åbningen går man i smug og
lurer på de besøgende for at se, hvordan de reagerer. Sjældent opfører de sig helt, som man havde
tænkt sig. Så man danner sig nogle idéer om, hvorfor noget tiltrækker de besøgendes opmærksomhed, mens noget andet ikke lader til at have den
store fascinationskraft. Måske laver man endda
nogle spørgeskemaer for at finde ud af, hvad publikum synes. Man kan så bruge erfaringerne til at
sikre den velfortjente succes næste gang. Men ak.
Historien gentager sig! Det er rigtigt ærgerligt, for
det behøver ikke være sådan.

Ved at benytte en systematisk og metodisk formidlingsevaluering allerede i planlægningsfasen kan
man sikre, at resultatet får den forventede effekt
hos de besøgende. Metoden består af omfattende
interessent-, målgruppe- og risikoanalyser i afklaringen af formål og succeskriterier for udstillingen.
På den måde får man afklaret, hvad der er væsentligt, og hvorfor man gør, det man gør. Er det for at
sende et bestemt signal til lokalpolitikere eller
fonde, for at imødekomme bestemte interesser i
lokalbefolkningen, eller er det blot, fordi man selv
synes, at emnet er spændende?
En formidlingsevaluering er altså et værktøj til at
arbejde målrettet, systematisk og metodisk med
formidling. Resultatet er udstillinger, som i højere
grad fungerer som tiltænkt – og dermed i sidste
ende bedre udnyttelse af museets sparsomme ressourcer. Som et biprodukt har man fået en indikator for udstillingernes formidlingsmæssige kvaliteter, som er et godt supplement eller alternativ til
besøgstallene, når museet skal forsvare sin eksistensberettigelse overfor politikere, tilskudspuljer
eller fonde.

Definer succeskriterierne

Brugeriagttagelser viser, hvad folk gør, men meget sjældent
hvorfor. En formidlingsanalyse beskæftiger sig med ”hvorfor” og
kan derfor bruges konkret i det fremadrettede arbejde med formidlingen.
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En formidlingsevaluering (som Udstillingsbureauet Narramus foretager dem) tager udgangspunkt i
en udredning af formål og succeskriterier for såvel
museet som den konkrete udstilling. Ofte forbigås
denne diskussion desværre inden formidlingsarbejdet går i gang. Men for at opnå succes er det selvfølgelig nødvendigt først at være helt klar over,
hvad succeskriterierne er. Disse er som ofte ret
forskellige for museets forskellige interessenter.
Det være sig ledelsen, medarbejderne, lokalpolitikere, pressen og forskellige publikumsmålgrupper.
Igennem denne interessentanalyse finder man ud
af, hvem der skal tages særlige hensyn til og hvordan, så man sikrer sig den tilstræbte succes. En
efterfølgende risikoanalyse vil afklare, hvad der
kan gå galt. Den redegør også for, hvad man kan

gøre for at undgå, at det sker, samt hvordan skaden
minimeres, hvis det alligevel skulle ske. Det lyder
måske omfattende, men for større projekter er det
er en rigtig god investering.

Faktaboks 1
Mikroniveau (udstillingens enkelte elementer):


Modtagerbehov

På alle niveauer.



Læringspotentiale – primær relevans

Når forarbejdet med interessentanalysen, risikoanalysen og succeskriterierne er afklaret, foretages
en gennemgribende analyse af udstillingen (eller
udstillingskonceptet). Analysen forklarer virkningen af forskellige formidlingselementer
(mikroniveau), samt hvordan de indbyrdes påvirker den besøgendes helhedsoplevelse
(makroniveau). Øvelsen går ud på at finde uhensigtsmæssige konflikter mellem de måder, de forskellige formidlingselementer virker på. Derved
kan man fjerne forvirrende signaler, og forstærke
den besøgendes oplevelse i overensstemmelse med
udstillingens hensigt og intentioner.



Identifikationsprocesser



Design af informationsplatforme



Medievalg/ -brug



Interaktion



Retorik (kohæsion, kohærens, informationstæthed etc.)

De analyser udstillingsbureauet Narramus foretager, tager ofte udgangspunkt i teorier, der er udviklet omkring edutainmentbegrebet. Selvom dette

Formidlingsevalueringer

Cirkusmuseet i Hvidovre står for en omfattende fornyelse af de gamle udstillinger. Fornyelsen sker på baggrund af en omfattende
formidlingsevaluering. De nye udstillinger skal således bygges op, så de konkret understøtter museets formål og succeskriterier under hensyntagen til de mange interessenters interesser.

begrebsapparat stammer fra computerspilsindustrien, har det vist sig enormt gavnligt i forståelsen af,
hvordan en museumsudstilling fungerer. Hvert
udstillingselement analyseres således i forholdene
mellem medie, læring og underholdning. Når disse
elementer går op i en højere enhed, opstår den
gode underholdende oplevelse, hvor man samtidig
er blevet lidt klogere på verden. Men for at det
underholdende element skal fungere, må det spille
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på en eller anden form for modtagerbehov og en
identifikationsproces.

Faktaboks 2

Formidlingsevalueringer
32

Makroniveau (udstillingens helhed):
- Tematisk tilrettelæggelse
- Navigations- og orienteringsmuligheder
- Hensyn til forskellige målgrupper
- Stemnings- og spændingsflow

Basalt set kan man arbejde med tre psykiske modtagerbehov (skuelyst, eventyrlyst og
kundskabstørst). I den psykoanalytiske tradition
findes desuden tre basale identifikationsformer
(miljø-, ”jeg-” og autoritetsidentifikation). Når
man har fundet frem til hvilke, der egner sig bedst
til det givne budskab og tema, er man langt bedre
rustet til at skabe en underholdende og vedkommende formidling. De pædagogiske virkemidler,
såvel som medievalget, skal derefter understøtte
den tilegnelsesproces, man har besluttet sig for.
Er det overordnede tema for ens formidling for
eksempel cirkusklovner, må man være sig bevidst
om, at et klovnenummer i høj grad er en lille fortælling, hvor humoren fungerer igennem modtagerens identifikation med klovnen. Man kan grine,
fordi man genkender situationen - men uden at det
går ud over en selv. For at skabe et rum for identifikation må man begrænse fokus til én bestemt
personlighed. Man må således give plads og tid til
denne vigtige proces, som er altafgørende for, om
den besøgende finder emnet relevant. Har man

Hvert formidlingselement kan grundlæggende forstås som en
kombination af medie, læring og underholdning. Alle disse
elementer skal passe sammen for at skabe en meningsfuld
oplevelse for den besøgende.

først fået skabt relevansen via identifikation og
modtagerbehov, er vejen væsentlig kortere til den
besøgendes forståelse og lydhørhed over for de
andre historier, man gerne vil formidle. Alt efter
budskabet og målgruppen vil man selvfølgelig
justere de forskellige virkemidler.

Formidlerens blinde plet
Problemerne med brugbar evaluering er mange.
Tid og ressourcer er en ting. Et andet problem er,
at man ikke kan evaluere ordentligt på noget, man
selv har lavet eller arbejder med. Man har simpelthen for mange forkundskaber, betragtninger og
holdninger til at kunne se objektivt på tingene. Ens
kollegaer er heller ikke altid de bedste til at give
uforbeholden, systematisk og konstruktiv kritik.
De har nemlig også allerede et forhold til udstillingen og museet. Desuden er bevarelse af et godt
kollegialt sammenhold ofte et vigtigt punkt på
dagsordenen. Også af den grund kan en ekstern
formidlingsevaluering være særlig nyttig.

Rigtige skoler køber 10 klip
– til kulturen
Carina Serritzlew, museumsinspektør, Kvindemuseet & Birgit Pedersen, formidlingsinspektør,
ARoS.

Rigtige skoler køber 10 klip

10 KLIP KULTUREN er oplevelser og læring
inden for kunst, kulturhistorie og naturvidenskab.
ARoS, Kvindemuseet og Steno Museet står bag
idéen om 10 KLIP TIL KULTUREN – et klippekort, der med store rabatter giver skoler og andre
uddannelsesinstitutioner mulighed for at bruge
museernes tilbud om ekspertise inden for oplevelse og læring, og som understøtter klasseundervisningen på alle niveauer inden for en lang række
fag.
10 KLIP TIL KULTUREN et klippekort, der kan
anvendes af alle uddannelsesinstitutioner, hvor
eleverne fortrinsvis er under 18 år. Kortet er gyldigt i skoleåret 07/08. Et klip dækker en times
omvisning på et af museerne for én klasse, og man
skal som sædvanlig booke i god tid og på samme
måde som almindelige omvisninger.
Et klippekort til kulturen er det første af slagsen.
Som pilotprojekt har museerne valgt at prissætte
kortet til kr. 2998,-, hvilket giver skolerne en rabat
op til kr. 175 for hvert besøg. Kortet består af 10
individuelle klip, hvor der er tre klip til hvert museum og et tiende klip, som er gratis og valgfrit.
Det betyder, at skolerne sparer en del penge ved at
købe et klippekort, da prisen på en omvisning bliver ca. kr. 300,- uanset hvilket museum skolen
vælger at besøge.
Der bliver en del praktiske fordele for skolerne i
denne måde at organisere museumsbesøgene på.
Det bliver nemmere at planlægge og budgettere.
Der bliver plads og økonomi til impulsive besøg,
og kortet kan bruges af hele skolen.
For museernes vedkommende håber vi kortet vil
hænge på lærerværelsets opslagstavle og minde
lærere og pædagoger om de mange muligheder
som museerne hver især har at byde på og supplere
undervisningen med. Det er vores håb, at det vil
lette skolernes vej til museerne og dermed være til
gavn og glæde for børn og unge som gode oplevelser

og et væsentligt supplement til deres undervisning.

Samarbejdet mellem de tre museer er ikke tilfældigt. Vi har valgt at arbejde sammen om projektet
for at skabe så bred en vifte af kulturtilbud til skolerne som muligt. Museumsgruppen repræsenterer
kunsten, kulturhistorien og naturvidenskaben – tre
væsentlige stammer i kulturarven.
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Dansker blev den første
- pristager af NKT prisen
Merete Staack, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Dansker blev den første

Charlotte S. H. Jensen fik Nordisk Centrum for
Kulturarvspædagogik‘s (NCK) pris i 2007 og var
dermed også den første prismodtager. Charlotte S.
H. Jensen har længe arbejdet med den udadrettede
formidling på arkiv- "arkiv for alle" og blev tildelt
prisen for sit omfattende arbejde med formidling
og pædagogik. I talen fra prisoverrækkelsen lyder
motivationen bl.a.:
‖Mer än någon anden har Charlotte tagit intiativ
till, och skapat, fyllt och underhållit hemsidor som
tilgodoser människors intresse för kulturarv…
Charlotte bygger i föredrag, texter och på webben
lager på lager av information och upp.‖

Opfordringen kan derfor ikke blive stor nok – indstil egnede kandidater til prisen! Se prisopslaget!

Se hele talen på: http://holodeck.dyndns.biz/Lists/
Announcements/Attachments/11/Tal%20vid%
20prisutdelning.pdf
Om prisen, siger Charlotte S. H. Jensen, nu webredaktør på Nationalmuseet: "Jeg synes, det er
meget væsentligt, at Nordisk Centrum for Kulturarvspædagogik har etableret denne pris. Jeg er
selvfølgelig utroligt glad over at have modtaget
den som den første i en forhåbentlig meget lang
række nordiske kulturarvspædagoger og formidlere. Og det er jeg, fordi jeg synes, at den er
så vigtig - eftersom den sætter fokus på nødvendigheden af at løfte arbejdet med formidling og
brug af kulturarven frem. "Kulturarv" kan jo lyde
som noget meget abstrakt og svært tilgængeligt.
Men ved at sætte fokus på de tiltag og aktiviteter,
som gør kulturarv tilgængelig og brugbar for de
fleste folk, er NCK i front med at sætte en meget
konkret dagsorden for det kulturarvspædagogiske
arbejde i Norden. Kulturarv bliver en ressource
med et stort potentiale inde for livslang læring".
Og hun tilføjer:
"Kulturarvspædagogik er et samlende begreb for
formidlende og pædagogisk virksomhed indenfor
kunst, museer, arkiver og kulturmiljøer. De måder,
vi vælger fx at klæde os på, indrette vores hjem på
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- de billeder vi hænger op, den mad vi serverer og
de måder vi omgås på, udgør jo et sammenhængende univers. Også selvom man kan vælge at se
på fx kunst og omgangs-former hver for sig. Så for
mig får denne samlende synsvinkel i høj grad tingene til at hænge meget mere sammen, fordi det er
med til at skabe en synergi imellem de fysiske og
immaterielle udtryk som "kultur" er. Egentlig bør
man vel altid huske på, at grænser mellem fx kunst
og kulturhistorie kan være meget flydende og som
regel er skabt af fagfolk, ikke nødvendigvis af
dem, der bruger og skaber kultur."

Prisopslag
Det är vêtit att höja statusen för det
kulturarvspedagogiska arbetet. NCK instiftade
på grund av detta ett Årspris som varje år ska
delas ut till någon, person eller institution, som
gjort framstående insatser inom det
kulturarvspedagogiska området.Vinnaren ska
genom sitt arbete ge goda exempel till
inspiration och medverka till att omvärlden i
bredare mening upptäcker det spännande
kulturarvspedagogiska arbetsfältet.
Pristagaren utses av en jury under hösten.Vi
önskar därför att ni nominerar lämpliga
kandidater.Vinnaren motager diplom, en mindre
summa pengar samt får äran att vara key-notespeaker på nästföljande års NCK konferens.
Lämna in ditt förlag senast den 30 oktober till Anna
Jonsson på NCK: anna. jonsson@jamtli.com

Wien tur retur
- ICOM/CECA 2007 konference 2007
Broder Berg, Museumsinspektør, Kulturhistorisk Museum Randers.

Museumsformidlere under ICOM er organiseret i
ICOM/CECA. Forkortelsen CECA står for
‖Committee for Education and Cultural Action‖.
Komitéen beskæftiger sig med museumsformidlingens mange facetter. CECA har 954 medlemmer,
egen bestyrelse, egen hjemmeside (http://
ceca.icom.museum) og holder internationale møder en gang om året. På hjemmesiden findes yderligere oplysninger om CECAs arbejdsområder,
publikationer og mødevirksomhed. MID er bindeleddet mellem de danske museumsformidlere og
ICOM/CECA.

Undertegnede deltog på foreningens vegne med
ønsket om at genoprette forbindelser til den internationale formidlingsverden og dermed genaktivere en MID-aktivitet, der har ligget stille i flere år.

Efter undertegnedes ankomst til Wien om søndagen gik turen hurtigt til Wiens store og smukke
koncerthus, hvor programmet bød på indledende
foredrag og paneldebat. Deltagerne i paneldebat-

Wien tur retur

Fantastisk! Enestående og meget inspirerende! Det
er de ord, der kan beskrive oplevelsen af at deltage
i ICOMs generalforsamling og mødet i ICOM/
CECA i Wien fra d.19. til 24. august 2007. 117
nationer var repræsenteret og lagde et strejf af det
globaliserede verdenssamfund hen over hele arrangementet. De 2631 deltagere gik til møder i de 31
internationale ICOM-komitéer, arbejdsgrupper og
mødefora samt deltog i guidede museumsture,
receptioner og andre sociale arrangementer. Konferencen stod under overskriften ‖Museums and
universal heritage‖.

Åbningsarrangement i ICOM/CECA
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ten om den universelle kulturarv kom fra Europa,
Amerika og Asien.

Wien tur retur

Elaine Heumann Gurian fra USA gav hele konferencen et afgørende input ved at tale om nødvendigheden af ―sharing authority‖, dvs. at inddrage
de besøgende som aktive medspillere i det museale
arbejde. Den autoritære sandhed, der ligger i museernes samlinger og viden, må kunne mødes med
gæsternes input og ønsker. Peter Kampits fra Østrig understregede i sit oplæg, at museerne skal
være opmærksomme på ikke at blive degraderet til
simple arrangementssteder. Museer må kunne
bringes i forbindelse med værdier og etik. Da

Museumsarbejde på udstilling i Museum für Volkskunde

Christoph Stölzl fra Tyskland mente, at det, der
forenede alle mennesker, var skønhed og æstetik i
den universelle kulturarv, røg Elaine Heumann
Gurian op som trold af en æske og argumenterede
for, at der er stor variation i opfattelser af skønheden hele verden rundt. Hun bebrejdede Stölz for at
holde fast i et indskrænket og forældet syn, og at
det var på tide netop nu at fremme og vægte forskelligheden. Generalkonferencen og møderne i de
internationale komiteér var dermed skudt i gang.
Deltagerne forlod koncerthuset og fandt frem til
byens spisesteder og caféer.

CECA-mødet
Mødet i CECA bestod af 3-dages oplægsmaraton,
museumsbesøg og aftenarrangementer. Mere end
26 foredrag og oplæg var sat på programmet, der
overvejende drejede sig om læring, brugerundersøgelser og nye medier. CECA havde med over 220
deltagere fra 49 lande generalkonferencens største
komitémøder. Møderne foregik på universitetet,
hvor mødedeltagerne sad bænket i verdens hårde-
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ste sæder. En forfilm og musik gav den rette konferencestemning, og tolkene sad i deres lydisolerede boks i udkanten af scenen, parate til at oversætte til henholdsvis engelsk og fransk.
Foredragenes kvalitet var svingende både i indhold, form og sproglig fremlægning, men gav alligevel rigelig stof til inspiration og eftertanke. At
referere alle konferencens oplæg her i bladet ville
der næppe være plads til. Derfor gengives i det
følgende kun nogle enkelte kommentarer og tanker, der kunne ekstraheres af de mange oplæg.
Der blev bl.a. reflekteret over nødvendigheden af
at fremme det narrative i museernes formidling og
skabe forbindelser mellem kulturarv og individuel
læring. Museer er non-profit-organisationer, der
viser originale genstande og ikke kopier. Uden
besøgende er museer ingenting. Først og fremmest
skal der skabes rum til fornøjelse og refleksion,
bagefter skal der tænkes over læring og dannelse.
Det er nødvendigt at etablere egnede læringsmiljøer, der giver billeder, således at folk prioriterer et
museumsbesøg. Et website om læring
(www.aboutlearning.com) giver inspiration til
viden om, hvordan elever lærer. Udstillinger er
museernes vigtigste udtryksform
(www.exhibitfiles.org). Fortiden kan ikke rekonstrueres, og vi burde være opmærksomme på ikke
at gå op i kedelig underholdning og ―brainless
amusement‖. Det borgerlige samfund har brug for
åbne, frie rum, som f.eks. museer, der kan tilbyde
håndterbare erfaringer til meningsdannelse. Fjernsynet er på vej til at blive meningsdannernes monopol. Hvilken rolle får museerne i denne forbinNye publikumsgrupper: Museet Falsters Minder og Østsjældelse?
lands Museums tiltag over for den store uopdyrkede målgruppe, motorcyklister, ”grøn MC-tur” har åbnet både geologien og kulturhistorien for en stor mængde mennesker, der
Et
af de aldrig
vigtigste
spørgsmål
var,
vi fornormalt
besøger
museer. Her
fårhvordan
de 168 deltagerne
(136 motorcykler) på årets tur til Stevns en introduktion til
holder
os til udviklingen på web-området og de
godset Vemmetofte Kloster. (Foto: Museet Falsters Minder).

unge som vigtig målgruppe. Nettet har en absolut
revolutionerende betydning for kommunikation
(www.museumblogs.org) og informationssøgning
med mange nye muligheder for deling og tilegnelse af viden. Det gælder både for museernes gæster
og medarbejdere. Vi må blive bedre til at udnytte
de mange tilbud til kommunikation og inspiration.
Trods web 2.0
(www.nlablog.wordpress.com/2007/08/04/
museums-and-web-20/ )
og de muligheder, der er forbundet med det, er

genstandene stadig museernes stærkeste kort. Men
genstandene står over for en digitalisering af verdenen, hvor genstandenes betydning er ved at ændres. Hvordan skal vi forholde os til det? Billederne er for længst kommet ud af museernes kontrol.
Check venligst YouTube og se, om din institution
ikke allerede ligger derude.

Museumsoplevelser

Wien tur retur

Betydningen af at gennemføre brugerundersøgelser og inddrage brugere i formidlingsprocesserne
blev fremhævet mange gange. ―Everything that
can be counted does not necessarily count; everything that counts cannot necessarily be counted‖.
Med dette citat af Albert Einstein præsenterede
den engelske ―The Visitors Studies
Group‖ (www.visitors.org.uk) sig på en af de ekstremt mange foldere og informationsmaterialer,
der var tilgængelige under hele konferencen. The
Visitor Studies Group blev grundlagt i 1998 som
et netværk af professionelle medarbejdere på museer, gallerier, biblioteker, arkiver, zoologiske
haver, botaniske haver og andre organisationer
indenfor kultur- og naturarven. Netværkets opgave
er at opkvalificere brugerundersøgelser og forskning på området. I de angelsaksiske lande er brugerundersøgelser mere implementeret i det daglige
arbejde end herhjemme
(www.amarclk.blogspot.com/ ;
www.australianmuseum.net.au/amarc/ ).
Flere af oplægsholderne kom ind på social inklusion og museumsformidling som samfundsopgave.
Et canadisk museum arbejdede med resocialiseringsprogrammer (www.museedesdeuxrives.com/e
-0101.html).
MID-medlemmer kan få tilsendt kopier af de
abstracts, der blev uddelt i forbindelse med oplæggene.

Derudover kunne man deltage i museumsbesøg,
receptioner, aftenforedrag, wienervals og andre
sociale arrangementer. Således fungerede konferencen som et giga-netværksmøde. At skabe kontakter var de fleste konferencedeltageres primære
mål, og kommunikation på tværs af sprog, kulturer
og museer stod øverst på dagsordenen. Der var
nærmest uskrevne regler for, hvordan man præsenterede sig for hinanden og lukkede op for nye
mennesker, erfaringer og holdninger. Det var i
disse samtaler, der blev reflekteret, fortalt, grinet
og udvekslet visitkort. For MIDs vedkommende er
der nu etableret forbindelser til især tyske, østrigske, svejtsiske, estiske, finske og norske museumsformidlere. Forbindelserne stilles gerne til rådighed for alle medlemmer af foreningen, der har
brug for at etablere kontakter i de pågældende lande.

I Østrig findes ca. 2000 museer og samlinger, der
bliver besøgt af mere end 20 millioner mennesker
om året. Siden 2002 har man arbejdet med kvalitetsvurderinger, der først og fremmest går på brugervenlighed, finansiel forankring og kontakt til de
lokale myndigheder, dvs. kommune og amt. Det
har resulteret i afgræsning af en professionel
gruppe museer på i alt 150 stk. Et statsstøttet museumsvæsen, som vi kender det herhjemme med
de forskellige uddannelses- og mødefora, har man
ikke i Østrig.
Det kunsthistoriske museum (www.khm.at) og det
naturhistoriske museum (www.nhm-wien.ac.at) er
to imponerende museumstempler, der udstråler
viden, autoritet og kompetence, og er hver ca. på
størrelse med Christiansborg Slot. Her genfindes
Naturhistorisk Museum. Nye fortællinger i gamle rammer

Rammeprogram
Udover oplæg og paneldebatter var der et mulighedernes marked, hvor formidlingsfolk præsenterede
deres museer og formidlingsinitiativer. Dette tiltag
var et supplement til det store marked ―Museum
Expert Fair‖, som var en slags international museumsfagmesse. Her kunne man fra den 20.-22. august orientere sig om udviklinger og produkter
indenfor udstillingsområdet og besøgsservice. Interesserede medlemmer af MID kan få tilsendt en
kopi af messebrochuren.
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Wien tur retur

ånden fra det gamle kejsermonarki i imposante
trappeopgange, originale montresystemer og historiemalerier på væggene. Det kunsthistoriske museum kunne tilbyde sine gæster en nyudviklet pdaguide, som ved hjælp af lyd og billeder samt en
meget brugervenlig håndteringsflade var et fremragende værktøj til supplerende viden under rundgangen i museets ægyptiske afdeling. På naturhistorisk museum stod de gamle montrer i skærende
kontrast til nogle ganske få supermoderne formidlingsstationer.
Museum für Österreichische Volkskunde prøvede
at rette op på et håbløst forældet udstillingskoncept, idet museet gjorde sine egne registreringsprocesser og bevaringsopgaver til genstande for udstillingen. Museets medarbejdere havde arbejdsplads i udstillingen, hvor de ved henvendelse fra
publikum fortalte om opgaverne. Museet ønskede
med dette formidlingstiltag at skabe transparens i
processerne og samtidigt lægge op til debat om et
museums opgave og funktion. En stor opslagstavle
var forbeholdt publikum kommentarer. Ideen var
spændende, men hvor interessant er det i grunden
at udstille sig selv? Publikums stilstrømning udeblev.

specialmuseer (bl.a. Globusmuseum, Esperantomuseum www.onb.ac.at/aktuell/
mollarderoeff.htm) og formidlingscentre (bl.a.
Haus der Musik (www.hdm.at) og Mozarthaus
(www.mozarthausvienna.at)) i Wien. Der er megen formidling i Wien og megen spændende formidling. Påfaldende er dog, at de traditionelle,
gamle museer er omgivet af en tempelagtig aura.
Bortset fra Kindermuseum er børn ikke til stede.
Museer er åbenbart steder, hvor voksne dyrker
dannelse. På et stort provinsmuseum fandt undertegnede montrer i en for børn uopnåelig højde.
Man vokser åbenbart ind i dannelse. Børn inddrages kun ved særlige arrangementer og i særlige
områder. I det hele taget er det ganske tydeligt, at
der ikke er de samme traditioner for folkeoplysning som herhjemme.
Begrebet ‖event‖ er et trylleord i Østrig, der også
dernede formår at åbne for diverse pengekasser.
Man kan få indtrykket, at jo flere events, der er
koblet til et museum, jo større er museets betydning. Det skal ses i lyset af en åbenlys mangel på
retningslinjer og etiske værdier for museumsarbejdet, hvad der bl.a. kan aflæses i næsten hæmningsløs brug af kopier af østrigske og udenlandske
museumsgenstande.
Ovenstående er kun en meget kortfattet og stærk
personlig farvet rapport fra konferencen. Et sammenhængende overblik over generalkonferencen
og udviklingstendenser i ICOM kan ses i Danske
Museer nr. 5 fra oktober 2007, forfattet af Merete
Ipsen, formand for Dansk ICOM. Sommeren 2008
udgiver CECA en publikation med artikler og refeNye publikumsgrupper: Museet Falsters Minder og Østsjælrater
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delse til ICOM—Danmark.

Ganske anderledes forholder det sig med Kindermuseum ZOOM, der har over 100.000 besøgende
om året. Institutionen har hverken samling eller
forskning, men er et rent formidlingssted, der skifter udstilling hvert andet år. Stedet blev grundlagt i
1994 og forstår sig selv som legeplads for læring
(www.kindermuseum.at).
Undertegnede besøgte i alt 15 museer og formidlingscentre, deriblandt lokalmuseer i provinsen,
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Mid - nyt

Styrk dit faglige netværk

Mid - nyt

– inviter dine MID-kolleger til en kop kaffe!
Udveksling af erfaringer med kolleger og opbygning af et kollegialt netværk hører til blandt MIDs
væsentlige formål. Derfor vil bestyrelsen gerne opfordre alle, der har lyst til at opbygge og styrke et
lokalt/regionalt formidlernetværk til at finde en dato i kalenderen og invitere formidlingskolleger til
en kop kaffe. Du sender din invitation til broder.berg@get2net.dk, og bestyrelsen sørger for, at den
bliver sendt ud til alle medlemmer i regionen. God networking!

Når man rejser udenlands…
MID har tidligere arrangeret ture til danske og udenlandske museer. Tilrettelæggelsen af en studietur
er en meget tidskrævende opgave. Derfor vil bestyrelsen gerne, inden forberedelsen af studieturen
bliver påbegyndt, bede dig om at sende en mail til bb@khm.dk inden 30. november, såfremt du er
interesseret i en studietur til et af de nedenstående rejsemål. Tilkendegivelsen er naturligvis helt uforpligtende. Bestyrelsen modtager også gerne forslag for studieture til andre rejsemål.
Uge 9: Hamborg med én overnatning.
Uge 34: Oslo med én overnatning.

Den Internationale Museumsdag 2008 – ICOM
Siden 1977 har museer i hele verden fejret den Internationale Museumsdag. Dagen er initieret af
ICOM og annonceres hvert år med nyt tema. I 2008 bliver det "Museums as agents of social change
and development". Datoen er den 18. maj og en god lejlighed for alle museer til at vise flag og fortælle, hvad professionelt museumsarbejde går ud på.
MID vil gerne støtte initiativet med en opfordring til alle landets museumsformidlere om at deltage i
markeringen af dagen.
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Fortæl din kollega om MiD
- og få dem meldt ind i foreningen

MiD 

er foreningen for museumsformidlere i Danmark og for andre, som interesserer sig for at formidle kunst, kultur og natur.



prioriterer fagligheden i formidlingen og sætter fokus på faget.



ønsker at styrke det tværfaglige samarbejde.



styrker det kollegiale potentiale.



arbejder for at opkvalificere formidling gennem styrkelse af
såvel nationale som internationale samarbejder.

Lock ind på www.museumsformidlere.dk
Tilmeld dig til Christina Papsø Weber: christina.weber@arken.dk
Et årligt medlemskab koster 200 kr. og du får muligheden for at
netværke på formidlingsfagligt niveau.

