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MUSEUMSFORMIDLERE
I EUROPA:
OM PROJEKTET
Ifølge Europa-Kommissionens undersøgelse “The Impact of Culture on
Creativity” (2009):
«Effekten og værdien af kulturbaseret kreativitet på økonomien er enorm,
det inspirerer folk til at lære.»
Selv om kulturbaseret kreativitet spiller en
væsentlig rolle i det europæiske samfund
(stigende
økonomisk
aktivitet;
den
ubestridelige sociale effekt med enorm værdi
gennem turistisk, identitets- og territorial
samhørighed; som en social integrationsagent),
er rollen som museumsformidlere stadig
underestimeret. Det er stadig ikke anerkendt
at museums- og kulturarvsbesøgende bærer
kimen til institutionel overlevelse.

1

Museumsformidlere/undervisere er typisk
højt kvalificerede fagfolk med et ustabilt
og intermitterende forhold til deres
arbejdsgiver, som hele tiden udvikler meget
forskellige projekter. De kommer fra meget
forskelligartede akademiske felter, og de fleste
har kun begrænset eller ingen kommunikativ
og pædagogisk uddannelse, som er en
nødvendighed for deres daglige aktiviteter1.

Cfr. ricerca preliminare pubblicata sul sito http://museummediators.eu/
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Dette forhold motiverede til udviklingen af
det aktuelle projekt. Vores vigtigste mål er
at skabe et fagligt træningsprogram og nogle
faglige retningslinjer for museumsformidlere/
undervisere, som spejler de institutionelle og
professionelle formidlingsbehov blandt fagfolk
i de deltagende lande: Portugal, Spanien,
Italien, Estland og Danmark.
Dette fælles grundlag vil gøre det muligt
at sammenligne meget specifikke data om
Museernes undervisningstilbud, og den videre
udvikling af et professionelt og certificeret
system, hvor fagfolk kan udvikle sig gennem
en fælles karrierestandard, og også skabe
netværk og mobilitetsprojekter på tværs af EU.
Blandt de langsigtede planer er afholdelse af et
Erasmus Mundus-kursus og et forslag til et VETkursus i forbindelse med museumsformidling
for medarbejdere uden højere uddannelse eller
for arbejdsløse forankret på den polytekniske
i Tomar, Portugal.

Med den fælles ramme, udviklet af Mapa
das Ideias og testet i Portugal (2009, 2010,
2011) og i Europa (Loures, Oporto, Bruxelles
og Barcelona sessioner) kan fagfolk inden for
museums- og kulturarvsuddannelser udvikle
deres færdigheder inden for kommunikation,
uddannelse og ledelse med et særligt fokus
på uddannelser inden for for museumsog kulturarvsområdet. De kan diskutere
mangfoldige spørgsmål, som bl.a. interkulturel
dialog og social integration.
Projektet handler også om at styrke
museumsformidleres position som en
professionel og uddannet faggruppe, stimulere
mobilitet samt oprettelse et netværk og en
tænketank, som vil involvere projektpartnerne
i første hånd, og senere andre EU-lande.
Kurset er i Comenius-Grundtvig-databasen
som “PT-2011-058-006” og kan konsulteres på
hjemmesiden: www.museummediators.eu.

14

15

16

17

KURSETS
STRUKTUR
Pilot kurset for EU projektet ”Museum Mediators” startede i Portugal
den 30. september 2013. Det vigtigste mål er at skabe et kursus for
museumsformidlere/underviser, der repræsenterer de institutionelle og
professionelle behov for museumsformidling i de europæiske lande, der
deltager i projektet: Portugal, Spanien, Estland, Italien og Danmark.
Kurset blev designet under hensyntagen til flere kilder:

a) Mapa das Ideias oprettede et kursus for
museumsformidlere i 2001, der havde 104
timers forelæsninger i den første version og
fokuserede på kommunikation, kunstneriske
og ledelsesmæssige færdigheder. Dette
kursus blev udviklet gennem fire udgaver
med grundig evaluering. I 2008 blev en ny
version udgivet med 48 timer, og i 2011 blev
der skabt en europæisk version med engelsk
som arbejdssprog. Dette sidste kursus blev
testet med en gruppe deltagere fra forskellige
baggrunde: Nederlandene, Italien, Tyrkiet,
Estland og Portugal. Det sidste kursus er
genstand for overførsel af innovation;

b) Da projektet startede, var vores første mål
at forstå om den oprindelige kursusopbygning
opnåede målet med en fælles uddannelsesgrund
for museumsundervisere og formidlere i
Europa. Vi skulle tage hensyn til forskellige
faktorer: politiske og administrative strukturer;
museumsorganisatoriske spørgsmål; samlinger
med vidt forskellige temaer, meget forskellige
akademiske og faglige baggrunde; forskellige
krav fra deltagere, samfundsudviklere og
selvfølgelig hvert enkelt museums hierarki
og forhold til lokale, regionale og nationale
magtstrukturer;
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2.1 KURSUSMETODE
c) Det var således relevant at udvikle en
forskningsramme
i
hvert
partnerland.
Vi fokuserede på forskningens omfang
og begunstige en pragmatisk tilgang,
som forbinder kvantitative og kvalitative
metoder. Så hver partner havde ansvaret
for: at anvende en online undersøgelse om
museumsundervisere og formidlere (baggrund,
erhvervserfaring, faglige ambitioner og behov
for uddannelse); at foretage dybdegående
interviews med forskellige målgrupper –
museumsundervisere og formidlere; ledere;

bestyrelsesmedlemmer fra regeringsorganer
og faglige sammenslutninger. Hver partner
udvalgte fire til seks videnskabelige artikler
om museumsuddannelse og formidling, som
er inkluderet i dette kompendie og foretog
også casestudier om god museumsuddannelse
og museumspraksis. Med dette værktøj, vil
vi ikke kun kunne læse men også faktisk se
og høre om andre oplevelser på tværs af de
lande, der er involveret i dette projekt.

Vores mål som projektteam var ikke blot at overføre det portugisiske kursus, men at
udfordre dets formodninger, at analysere dets stærkeste funktioner såvel som dets
svagheder og gennem denne proces skabe en stærk og værdifuld uddannelsesramme,
der – i det lange løb – vil påskønne museumsunderviseres og -formidleres professionelle
aspirationer og arbejde.

Kurset består af en 40 timers foredragsplan
med en afsluttende 8 timers session om
museumsoplevelser og -besøg (on-site
læring og interaktion). Under kursusforløbet,
opfordres deltagerne til at påtage sig aktiviteter
som læsninger, kreative og analytiske opgaver,
der vedrører deres egne professionelle vilkår
samt interagere med gruppen uden for
læringsrummets formelle miljø.
Kurset vil blive gentaget i alle partnerlande,
og det vil blive forsøgt at skabe ensartede
tilstande – sessionsindhold, underviserpanel,
lektionsplaner og metoder – mens forskellige
kursusformater vil blive testet (i Portugal og
i de fleste andre partnerlande var der f.eks.
en ugentlig kursusdag, mens man i Spanien
f.eks. gerne ville have fire sessioner – 2 dage
– per måned, med henblik på at overvinde
geografiske barrierer. Det samme var vilkåret
i Danmark).

Hvert kursus har max. 25 deltagere med
specifikke
rekrutteringskriterier:
unge
professionelle i midten af deres karriereforløb;
en
videregående
uddannelsebaggrund;
forskellige institutionelle sammenhænge
og arbejdserfaringer – fra freelancere
til
sektorog
museumskoordinatorer;
geografisk
repræsentation;
forskellige
museums- og akademiske baggrunde og
samlinger – kunst, videnskab, historie,
teknologi, etnografi og arkæologi – og
organisatorisk skala -lokalt, regionalt eller
nationalt. (I Danmark er deltagerpanelet dog
sammensat af hovedsageligt meget erfarne
museumsformidlere med både ledelsesansvar
og forskningskompetence, hvilket kan resultere
i et andet udfald for de danske deltagere).
I slutningen af projektet vil over 125
museumsmedarbejdere have deltaget i disse
kurser og delt et fælles grundlag, og vi håber,
at grundlaget for et fremtidigt samarbejde er
blevet skabt.

2.2 LEKTIONSPLAN
Da vi skabte kursets struktur og udviklede
lektionsplanen,
havde
vi
en
vigtig
problematik med hensyn til metodologien og
læringsresultater. Vi ønskede ikke at skabe
komfortzoner gennem meget specifikke
retningslinjer eller “sådan gør du”-lister. Læring
i en uformel sammenhæng er en kompleks
proces, og i en museumsramme, hvor viden
har med erfaring og kreativitet at gøre, bliver
det ret udfordrende!
Vi definerede fem temaer som vi – baseret på
tidligere erfaringer og forskningsresultater mener er relevante for museumsformidlerens
erfaring. Vi sigter efter en skelettilgang, der

sætter rammen for arbejdet og udpeger retninger
og udfordringer. Ved at benytte en organisk
metafor er målet for hver museumsformidler
at skabe deres egne ’væsen’ ifl. profiler, krav
og forventede resultater.
En vigtig del af projektet er afhængig af
kvaliteten på kursets undervisere. Vi kiggede
efter mennesker med forskellige baggrunde,
nogle gange med nogle antagonistiske visioner,
- og vi var heldige at engagere et fremragende
team af strålende fagfolk.
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SESSIONER
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TEMA: MUSEER ER VIGTIGE
SESSION: ”KULTURENS SOCIALE VÆRDI”
af Cristina da Milano
I denne session vil museets sociale relevans blive drøftet med fokus på, hvad social
inklusion betyder og kulturinstitutionernes potentiale i den forbindelse. Cristina
da Milano vil diskutere begreberne inklusion og værdi ved hjælp af skelsættende
referencer og relevante casestudier.
Betydningen af kulturelle aktiviteter – og i
særdeleshed af museumsprogrammer – som
er rettet mod at favorisere social integration
og til en vis grad også et bredere publikum, går
selvfølgelig ud over deres essentielle kulturelle
værdi. Vi bevæger os omkring kulturens sociale
effekt og dens instrumentale værdi (selv om
den sociale effekt også er forbundet med den
institutionelle, hvis man tager i betragtning
at ifølge ICOM er “et museum en non-profit,
permanent institution, der tjener samfundet
og dets udvikling, er åbent for offentligheden,
som erhverver, konserverer, forsker, formidler

og udstiller menneskehedens materielle og
immaterielle kulturarv og dens omgivelser
med henblik på uddannelse, undersøgelse og
nydelse”).
Selv om det i høj grad er den materielle kultur,
der er udgangspunkt for læringsprocessen
i museerne, er det skabelsen af sociale
relationer og delte meninger, der definerer den.
Derfor er det afgørende for museets personale
at træde uden for museets mure for at opleve
samfundet, som det er.

SESSION: ”AT UDVIKLE MUSEET I EN HURTIGT SKIFTENDE VERDEN. NYE TENDENSER, MULIGHEDER, ANSVAR OG DAGSORDENER.”
af Elisabetta Falchetti
Museerne udvikler sig løbende og foregriber eller følger sociokulturelle
forandringer. Museumsforandringer indebærer forvaltning, mål, sprog,
kommunikationsmåder og værktøjer, kulturelle tendenser og aktiviteter,
relationer med publikum og territorier. Elisabetta Falchetti vil give os sin
opfattelse af de nye dagsordener og enorme krav, der udfordrer museerne og vil
kunne redefinere deres fremtidige rolle.
Hvilke museer og hvilke ændringer er
ønskelige for vores tid? I dag er vores verden
bekymret med flere kriser (individuelle,
sociale og miljømæssige), der kræver
omgående svar. Som museumsformidlere er
vores forpligtelse at holde øje med samfundet,
og at skabe museumsuddannelses-og
kommunikationsmodeller, som er i stand til
at bevare fortid og traditioner, at efterkomme

de nuværende sociale krav og fremme en
bedre fremtid. Er museerne klar til at forholde
sig til disse udfordringer og til at håndtere
nødsituationen? Samfundet ændrer museerne;
kan museerne ændre samfundet? Hvilken slags
museer ønsker vi... for hvilke slags samfund?
Kan museerne foreslå og fremme et bedre
samfund?
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TEMA: MUSEUMSFORMIDLING
TEMA: MUSEUMSLÆRING

SESSION: ”INTERKULTUREL DIALOG I MUSEET”

SESSION: ”HVIS STEMME BLIVER HØRT I PLANLÆGNINGEN AF MUSEETS AKTIVITETER?”

Sessionen vil udforske de fremherskende tilgange til arv og
museumsformidling i multikulturelle kontekster sammen med
eksperimentelle strenge af praksis, der sætter spørgsmålstegn ved selve
begreberne “arv”, “interkulturel dialog” og “deltagelse”.

af Carla Padró og Irene Amengual
I dette afsnit, vil Carla og Irene tage forskellige teorier op om undervisning
og læring, som er meget udbredt inden for museumsformidling for at analysere og diskutere nogle casestudier som grundlag for at vise forskellige
teorier om læring og deres effekt på besøgende, museet og underviseren.zare
e discutere alcuni casi di studio per mettere in evidenza o diversi effetti che
esse hanno sui visitatori, sul museo e sugli educatori/mediatori.
Carla Padró og Irene Amengual skitserede
en meget dynamisk og aktiv session, hvor
følgende emner er blevet behandlet: formidler
og den besøgendes relationelle rolle; de
erkendelsesteoretiske begreberne bag teorien:
verdenssyn ift. viden og begrebet underviser
og besøgende; de vigtigste ideer eller begreber,
der anvendes, den praktiske gennemførlighed
eller hvilke slags programmer, de materialer
eller ressourcer der kan produceres; den
anvendte metode og dens forbindelse med

forskning; effekten af disse programmer og
ressourcer; hvad der er efterladt; de kritiske
aspekter i teorien set fra andre perspektiver.
Nogle casestudier præsenteres som grundlag
for at vise forskellige læringsteorier og
deres effekt på den besøgende, museet og
underviseren. Der vil lægges vægt på at
benytte en konverserende og erfaringsbaseret
metode for at skabe kontakt til hver formidlers
egen praksis.

af Simona Bodo

Simona Bodo trækker både på sin mangeårige
erfaring som forsker i disse emner og på
sin direkte involvering i banebrydende
projekter omkring formidling af kulturarv i
en interkulturel perspektiv, og hun vil guide
deltagerne gennem en analyse af casestudierne
i italienske museer med henblik på at reflektere
over deres styrker og svagheder og initiere ny
indsigt i interkulturelt arbejde i museerne.
Simona vil starte diskussionen i museets

potentiale samt i misforståelserne omkring
museet som sted for interkulturel dialog,
og hun vil udfordre antagelser om de
kernebegreber og den praksis, som informerer
om “interkulturel” politik og projekter, og
kræve et nyt perspektiv i forholdet mellem
museet, lokalsamfund og interessenter.

SESSION: ”FORMIDLINGSPROJEKTER OG –VÆRKTØJER”
af Inês Câmara
Denne session vil blive dedikeret til museumsoplevelsen som helhed.
Begreber og dimensionerne af uddannelse, kommunikation og erfaring vil
blie drøftet og føre til definitionen på museumsformidling som fagområde.

Hvilke elementer skaber museumsoplevelsen?
Og hvorfor er museet unikt sammenlignet med
andre kulturinstitutioner og fritidssteder? Med
disse spørgsmål kaster Inês Câmara lys over
begrebet museumsformidling og diskuterer de
forskellige dimensioner og taler om potentialet
i hver enkels rolle.
Hvornår starter og slutter museumsoplevelsen
og hvilke redskaber kan bruges gennem
strategisk planlægning, hvor vi – mens vi bruger
vores eget potentiale (Museum og individ) -

søger specifikke lærings- og erfaringresultater
for vores publikum der er genstand for en XX
dialog. Efter denne diskussion vil vi analysere,
hvordan vi kan udvikle en strategi eller en
plan, nårvi taler om enkeltstående aktiviteter,
langsigtede projekter og betydningen af at
eksperimentere, evaluere og dokumentere.
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SESSION: “MUSEUMSKOMMUNIKATION”
af Maria Vlachou

TEMA:
MUSEUMSMARKETING OG KOMMUNIKATION
SESSION: “LÆRENDE MUSEER OG AKTIVT MEDBORGERSKAB.
MUSEERNES UDDANNELSESMÆSSIGE ROLLE I SAMFUNDET”
af Ida Brændholt
Foredraget er baseret på erfaringer, teori og praksis fra Danmark,
hvis sigte er, at udvikle museernes pædagogiske rolle i samfundet.
Forelæsningen vil præsentere nationale initiativer og, undersøgelser
samt casestudier om, hvordan museerne kan bidrage til udviklingen af
aktive medborgerskabskompetencer, som er udviklet mellem museerne i
læringspartnerskaber. Det primære fokus vil være på brugerundersøgelser,
og hvordan brugerundersøgelser kan anvendes til at udvikle innovativ ny
praksis i museer.
Hvordan kan museet påtage sig den
demokratiske udfordring at være relevante for
borgerne i det 21. århundredes vidensamfund?
Kulturstyrelsen udviklet en dynamisk ramme
for omdannelsen af museet baseret på at
udvikle museets oplysende rolle i samfundet.
Kulturelle kompetencer i et livslangvarigt
læringsperspektiv er et grundlæggende behov i
det 21. århundredes globaliserede og kulturelt
mangfoldige vidensamfund. Museerne har et

særligt potentiale for selvstyret, fri læring,
der respekterer mangfoldighed og forskellige
synspunkter til at drage fuld fordel af kultur
inden for et demokratisk samfund. Ida
Brændholt udfordrer deltagerne til at tænke
SMART gennem en meget inspirerende øvelse,
hvor hver enkelt kan skitsere deres eget
“drømmemuseum”.

Hvad betyder egentlig “et museum, der er åbent for alle” eller “museet
er for folk”? Hvad indebærer disse udtalelser reelt for de museer, der
gerne vil opfylde disse forventninger? I denne session skal vi udforske
kommunikations- og marketingsværktøjer, der kan anvendes til at etablere
velgennemtænkte, effektive og realistiske strategier, der er tilpasset hver
institutions behov, og som tillader dem at tilbyde bedre service og dermed
opfylde deres mission og skabe en mere bæredygtig fremtid.

Maria Vlachou diskuterer potentialet i at tænke
i “marketing” for museumsprofessionelle for at
styrke museets sociale og politiske rolle. Ved at
udpege gode og dårlige erfaringer fra sin egen
professionelle praksis deler Maria koncepter,
værktøjer og værdien af planlægning i de
forskellige niveauer af museumsforvaltning
herunder museets uddannelsessektor.
Ved at undgå strenge retningslinjer og “sådan
gør du” lister, bliver brandingprocessen og

kommunikationspaletten
interessant
og
tilgængeligt og mere afhængig af planlægning
end af midler og økonomiske ressourcer.
At gøre vores museer kommunikative fremmer
en mere effektiv organisation, der virkelig kan
opnå det mantra at vores museer er “åbne for
alle” og er “for folket”.

TEMA: FORSKNINGSVÆRKTØJER
SESSION: “FREMSTILLING AF MENING: HVAD KUNSTVÆRKER
FORTÆLLER OS, OG HVORDAN DERES BUDSKAB KAN FORTOLKES”
af Valeria Pica
Denne session fokuserer på casestudier, der viser værktøjer, som
museerne kan udnytte til at forbedre deres aktiviteter og øge samspillet
med alle slags publikum. Nogle emner vedrører forskningsmetoder,
evalueringsredskaber og bedste praksis i museernesformidling sammen
med uformel uddannelse, museererfaring og faglige kvalifikationer.
Valeria Picas mål er også at dele viden og
oplysninger og fremme udveksling af idéer
mellem deltagerne og skabe en platform for en
tilbundsgående dialog. Et udvalg af casestudier
stimulerer diskussionen om museumstudier
og museumspublikum og fokuserer på
evalueringsværktøjerne og deres effektivitet i

museumsoplevelsen og vores faglige praksis.
Disse redskaber kan være altafgørende for at
skitsere specifikke formidlingsaktiviteter og få
os se på vores besøgende og også på vores
samlinger med forskellige perspektiver.
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SESSION: “REFLEKSION SOM REDSKAB TIL UDVIKLING OG STØTTE AF
PRAKSIS”
af Alice Semedo
Refleksion som redskab til udvikling og støtte af praksis er i stigende grad
blevet anerkendt af forskellige faglige områder (f.eks. uddannelse, sundhed, kunst) som værende strategisk for at skabe dyb viden og mening for
alle involverede i processen. Refleksiv praksis kan imidlertid blive mekanistisk i anvendelse, medmindre der benyttes nye kreative tilgange.

Generelt er kreative forskningsmetoder dem,
der benytter en kreativ aktivitet eller fælles
erfaring med det mål at bringe deltagerne til
nye områder, da de ikke kun er fri til at nyde
forskningsprocessen men også til at reagere
mere flydende på de spørgsmål forskningen
foreslår.

Ved at udforske spændingen mellem brugen af
dokumentationsbaseret praksis og refleksion
udforsker Alice Semedo brugen af subjektive
strategier og opfattelser af personlige og
muligvis mere kreative og visuelle tilgange,
som former for kritisk refleksion og deltagelse
i et nyt samarbejde / kreativt paradigme for
at tænke over formidling i en museumsfaglig
sammenhæng.
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KURSUS
EVALUERING
Før du dykker ned i projektets compendium, vil vi gerne dele nogle af de svar og resultater
vi fik i forbindelse med kursets evaluering med dig. Vi har lavet en kortfattet analyse af
kursets deltagere, fordi det ville give os et billede af den professionelle virkelighed i de
involverede lande i projektet: Portugal, Spanien, Italien, Estland og Danmark.

Figur 1. Deltagere ud fra akademisk niveau og land
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Figur 2. Kursusdeltagere ud fra arbejdserfaring og land

Figur 3. Kursusdeltagere ud fra job status og land

Som man kan se, har de fleste af deltagerne en Master grad og de har arbejdet inden
for området mellem 2 og 9 år. Imidlertid varierer jobstatus ganske dramatisk mellem de
forskellige lande, hvor mange af de deltagende museumsuddannelses- og formidlings
fagfolk i Portugal, Spanien og Italien har en mere midlertidig forbindelse til deres museer.
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Figur 4. Hvilket udbytte har du fået ud af at deltage i museumsformidler kurset?

“Kurset var fremragende til give hver enkelt af os tanker om museumsformidling ud
fra forskellige perspektiver: offentligheden, pædagogik, kuratorrollen, direktørens,
venneforeningen osv. Kurset gav os ikke fisken, men det lærte os hvordan vi kan få en
fisk. Kurset var meget godt I forhold til at vise os den bredde af ideer og eksempler, der
spiller en rolle for museumsoplevelsen, museets sociale værdi og de besøgendes mulighed
for at lære af og nyde besøget på museet.”
Portugal
“Det gav en god teoretisk ramme; det var godt struktureret (der var en temmelig god
balance mellem teori og praktiske aktiviteter), og jeg kunne godt lide den dialogbaserede
tilgang.”
Italien

Figur 5. Hvordan var dette kursus sammenlignet med lignende tiltag?

I forhold til kursets resultater kan vi se at selvudvikling for såvel
professionelle som deltagere under uddannelse er en dimension, som er vægtet. Mange
deltagere udtrykker også oplevelsen af “nye ideer om, hvad jeg kan opnå”, som et vigtigt
resultat og ligeså kursets erfaringsudveksling og indgåelse af netværk.
Den samlede vurdering af kurset er meget god og deltagerne har generelt værdsat den
europæiske dimension. Disse kurser repræsenterede en mulighed for at lære af eksperter
fra andre lande, samt skabe et forum for drøftelser med kolleger fra andre museer, i hvert
af de deltagende lande.
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Figur 6. Evaluering af arbejdet gennem hele kursusforløbet, I henhold til:

Den næste udfordring bliver at skabe et fuldt fungerende europæisk netværk for
museumsformidlere, som fremmer udvekslingen i og på tværs af de forskellige lande,
involverer flere fagfolk, fagligheder og flere lande i processen.
“Det var en fornøjelse at være en del af en international videndeling blandt
museumsformidlere. Alle oplægsholdere havde en unik og inspirerende passion for
deres felt og gjorde en stor indsats for at skabe kontakt til deltagerne og forstå deres
professionelle kontekster.”
Danmark
“Dette kursus gav mig masser af alt - nye ideer og tilgange, fælles oplevelser og venner osv
osv Så det var nok en af mine

bedste oplevelser indenfor museumsområdet som helhed,
så jeg vil virkelig takke alle, der har været involveret i tilrettelæggelsen af dette kursus.”
Estland

40

MUSEUMSFORMIDLING:
SAMLING
AF KURSUSMATERIALET
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MUSEUMSFORMIDLING, KULTUR,
POLITIK OG HANDLING I FORANDREDE
VIDENSSAMFUND
TEKNISK ARTIKEL: KULTURENS SOCIALE
VÆRDI
Cristina Da Milano
KULTURENS SOCIALE ROLLE
Traditionelt set er de værdier, der er
forbundet med kulturen den inhærente, den
instrumentale og den institutionelle værdi.
Nøje knyttet til anerkendelsen af disse
værdier er de forskellige virkninger, som den
kulturelle sektor som helhed kan have på
samfundet, nemlig den økonomiske, sociale
og miljømæssige2.
Betydningen af kulturelle aktiviteter – og
specielt af museumsprogrammer, der sigter
mod at fremme social inklusion og til en vis
grad også mod udvidelsen af publikum, går
naturligvis ud over deres kulturelle værdi: vi
er i domænet for kulturens sociale inflydelse
for dens instrumentale værdi (selv om den
sociale inflydelse også er forbundet med dens
institutionelle, når man tager i betragtning
at, i følge ICOM, “ A museum is a nonprofit, permanent institution in the service
of society and its development, open to the
public, which acquires, conserves, researches,
communicates and exhibits the tangible
and intangible heritage of humanity and its
environment for the purposes of education,
study and enjoyment”3).
Set ud fra et historisk synspunkt medvirkede
vi efter 2. verdenskrig i Europa i udviklingen
inden for medlemsstaterne af tre forskellige
kulturpolitiske modeller med fokus på at
fremme adgangen til kultur4:

1. Modellen, der er baseret på at udvikle
tilgangen. Denne model er baseret på tanken
om en demokratisering af kultur, og den sigter
mod at udvide tilgangen til kultur til hele
befolkningen;
2. Modellen, der er baseret på en
socioøkonomisk udvikling. Den er baseret på
brugen af kunstneriske og kulturelle aktiviteter
som et værktøj til at fremme ikke kunstneriske
aktiviteter
(dvs.
deltagelsesprogrammer,
urbane omskolingsprocesser, etc.);
3. Kulturinklusionsmodellen: Denne model
sigter ikke kun mod at udvide adgang til
kulturelt forbrug, men også til kulturel
produktion og distribution. Fokus er på
mulighed for alle enkeltpersoner til at deltage
i kultur ikke kun som “publikum” men også
som aktive deltagere.
Den tredje er den, der omfatter den bredeste
ide om inklusion som et komplekst begreb,
ikke kun begrænset til adgang. Dette begreb er
blevet defineret og accepteret fra et teoretisk
synspunkt også i forhold til specifikke
marginaliserede grupper.

A. Bollo, Measuring Museum Impacts, The Learning Museum, Report 3, 2013, http://www.lemproject.
eu/WORKING-GROUPS/audience-research-learning-styles-and-visitor-relation-management/3rd-reportmeasuring-museum-impacts
3
http://icom.museum/the-vision/museum-definition/
4
F. Matarasso, “L’état, c’est nous: arte, sussidi e stato nei regimi democratici” in Economia della Cultura 4/2004).
2
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På EU-plan gjorde Maastricht-traktaten fra 1993
det muligt for EU, der historisk set er rettet
mod økonomi og handel, at træffe beslutninger
på kulturområdet for at værne om, formidle og
udvikle kultur i Europa. EUs rolle er imidlertid
begrænset til at fremme samarbejdet mellem
de kulturelle aktører i de forskellige EU-lande
og til at supplere deres aktiviteter for at
bidrage til at kulturen kan blomstre i EU-lande
med respekt for deres nationale og regionale
diversitet, og med henblik på at fremhæve
deres fælles kulturarv. Med dette mål for øje
har EU iværksat foranstaltninger til at støtte
kulturelle initiativer såsom Kulturprogrammet
og initiativet omkring den Europæiske
Kulturhovedstad5. Formålet med førstnævnte
er at opmuntre og støtte kultursamarbejde
i Europa for at bringe den europæiske
fælles kulturarv i forgrundenog bidrage til
udviklingen af det kulturelle samarbejde på
europæisk plan med henblik på at fremme
udviklingen af europæisk medborgerskab.
Sidstnævnte kan betragtes som et af de bedste
eksempler på ovenstående socioøkonomiske
udviklingsmodel.
EU er forpligtet til livslang læring som en
integreret del af sit mål om at gøre Europa til
den meste konkurrencedygtige og dynamiske
vidensbaserede økonomi i verden. Lige siden
det Europæiske Råd i Lissabon i marts 2000
er livslang læring blevet et centralt element
i europæiske strategier ikke kun for at øge
konkurrenceevne og beskæftigelsesegnethed,
men også for større social integration, mere
aktivt medborgerskab og opfyldelsen af
personlige ambitioner.
I 2004 blev et integreret indsatsprogram i
livslanglæring offentliggjort6, Det blev kaldt
Programmet for Livslang Læring 2007-2013 og
det omfattede specifikke aktioner rettet mod
blandt andet voksenundervisning (Grundtvig
underprogrammet) og erhvervsuddannelse
(Leonardo da Vinci underprogrammet). Fra
2014 er dette program blevet erstattet af et
nyt program kaldet Erasmus For Alle, som vil
dække perioden 2014-20207.

For nylig er også værdien af IKT i livslange
læringsprocesser blevet understreget af EU
gennem Europe 2010 initiativet8, som opfordrer
til inklusion, bedre ydelser til borgere og
livskvalitet og lægger vægt på øget brug af
IKT i forbindelse med livslang læring og social
integration med henblik på at gøre Europas
rige litterære og audiovisuelle kulturarv
tilgængelig for så mange mennesker som
muligt for at kombinere individuel kreativitet
med IKT. Den teknologiske udvikling gør tilbud
om uddannelses mulig gennem et voksende
udbud af interaktive og mobile enheder for at
opfylde kravene fra en generation af elever,
som forventer, at læringen inolverer teknologi
på en interaktiv og spændende måde.
Den rolle, de uformelle læringsinstitutioner
såsom biblioteker og museer skal spille i
forhold til at levere europæiske politikker for
livslanglæring, er nøglen til denne dagsorden,
og det er blevet et af de centrale spørgsmål på
grænsefladen mellem uddannelses-, kultur- og
socialpolitik for de kommende år.
I det europæiske samfund kan det være
vanskeligt at adskille læringsprocesserne fra
uddannelsespraksis. Det er imidlertid klart, at i
en vidensbaseret økonomi finder livslang læring
sted på en række steder og over vedvarende
perioder. Mange af de transaktioner, aktiviteter
og oplevelser, der understøtter læring finder
ikke sted i traditionelle undervisningsmiljøer.
I denne kontekst skal den uformelle lærings
rolle tildeles fuld status og forståelse.
Konstruktivistiske læringsteorier foreslår,
at den viden, som eleverne modtager, ikke
skal leveres som et færdiglavet produkt, og
at man lærer bedst ved selv at skabe den
specifikke viden man har brug for, frem for
at blive instrueret i, hvad man skal vide. Når
opmærksomheden rettes mod disse uformelle
læringsstilarter er der også en tilbøjelighed til
at fokusere mere på erfaringsbaseret læring,
der involverer undren, overraskelse, følelser,
gruppearbejde og personlige svar, sjov og
fornøjelse.

ttp://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/llp/
7
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
8
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0229:FIN:EN:PDF
5
6
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Interessen i værdien af IKT i forbindelse med
læring tenderer mod at øge anerkendelse af, at
mange mennesker er fordybet i IKT-relaterede
aktiviteter i deres hjem og med andre folk, hvilket
støtter idéen om en bred uddannelsesøkologi
hvor uddannelsesinstitutioner, boliger, fritid,
biblioteker og museer alle spiller hver deres
rolle. Nye typer af relationer opstår mellem
objekter, elever og digital teknologi, hvor
kulturinstitutioner er steder for udforskning,
opdagelse og fortolkning. Erfaringerne fra
de besøgende på det offentlige biblioteker
og museer giver i stigende grad en vifte af
forskellige digitale oplevelser fra computerspil
til interaktion gennem mobiltelefoner til
engagement med ‘Web 2.0’ teknologier såsom
blogging, Wikis og podcasting.
Læring opstår i stigende grad gennem de
fritidsaktiviteter, der nu er medieret af
digital teknologi som en del af folks sociale
og kulturelle liv, men som af formelle
uddannelsesinstitutioner undertiden ses som
værende uden for domænet for den værdisatte
undervisningserfaring. Dog er der stigende
interesse for en eventuel akkreditering af
læring opnået med disse midler, da der lægges
vægt på, at væksten i e-læring er stigende i
almindelighed.
Aktiviteter arrangeret af kulturinstitutioner er
ofte tænkt ud fra et voksenuddannelseperspektiv
og er i mange tilfælde rettet mod specifikke,
dårligt stillede grupper. At henvende sig
til voksne kan være udfordrende på grund
af manglen på formidlere (såsom skolen i
tilfældet med børn), som kan lette mødet. På
den anden side er arbejde med voksne mere
og mere vigtigt i betragtning af demografiske
faktorer, såsom aldringen af befolkningen
og betydningen af kulturel deltagelse for en
positiv aktiv aldring.
Rollen som “nøglemedarbejdere” kan være
af stor betydning. Nøglemedarbejdere (også
kaldet formidlere, guides, frivillige, fortalere
eller animatorer) er enten medarbejdere eller

frivillige, som ikke ansat på et museum (eller en
anden kulturel organisation), og som optræder
som formidlere mellem organisationen og et
bredt og repræsentativt voksent publikum.
Kort sagt er de mennesker, der kan bidrage til
at åbne døren mellem publikum og museet/
kulturinstitutionen.
Nøglemedarbejdere fungerer på tværs af
sektorer og støtter læring for voksne i
almindelighed og kulturelt ekskluderede
grupper i særdeleshed. De har indflydelse og
ansvar, der er anerkendt af de målgrupper,
som kulturinstitutionderne søger at nå. De
kan bibringe viden, færdigheder, erfaringer
og ressourcer som kulturinstitutionerne og
deres personale i almindelighed ikke har. De
forstår barriererne for adgang – såsom pris,
kulturelle forskelle, ringe uddannelsesmæssig
erfaring, læsevanskeligheder, sprogbarrierer,
gruppepres og lavt selvværd – som mange
voksne oplever. I forskelligt omfang kan de
også bibringe deres netværk, et potentielt
vigtigt middel med hvilket, der kan opnås
adgang udvikles partnerskaber.
Der er mange opfordringer til øget
samarbejde mellem de formelle og uformelle
læringssektorer, og ofte er de forbundet med
en øget vægt på livslang læring. Nogle hævder
at institutioner som biblioteker og museer har
taget nye teknologier og metoder til læring til
sig, mens den formelle sektor har fokuseret
på at levere en forældet læseplan. En mere
konkret forståelse af rollen og resultaterne
af uformel læring gennem kulturinstitutioner
er et vigtigt krav i den fremtidige udvikling
af museer, biblioteker og andre uformelle
læringsagenturer for at gennemføre deres
teknologi og tilgang og evaluere resultaterne.
Museerne i Europa har i særdelsehed
gennemgået deres rolle og tilføjet en ny facet
til deres mission med hensyn til deres forhold
til både samfund og lokalsamfund, og de har
truffet betydelige foranstaltninger for at blive
agenter for social forandring, rum for forsoning,
agenter for social integration og bringe flere
mennesker tilbage til en læringscyklus.

For at forstå den nøjagtige betydning af ideen
om “social inklusion” er det nødvendigt at
definere, hvem de ekskluderede er, og hvad
de er ekskluderet fra.
Udtrykket “social eksklusion” blev brugt for
første gang i Frankrig i 60’erne til at angive den
fattigste del af befolkning. I 1974 blev det brugt
af René Lenoir, et medlem af Chiracs regering,
til at beskrive grupper af personer, der ikke var
omfattet af statens sociale forsikring: de var
“psykisk og fysisk dårligt stillede mennesker,
selvmordstruede mennesker, ældre invalide,
misbrugte børn, stofmisbrugere, kriminelle,
enlige forældre, husstande med mange
problemer, marginale, asociale personer”9.
Til disse grupper, der kan stadig betragtes som
repræsentanter for gruppen af ekskluderede,
bør vi nok tilføje indvandrerne i betragtning
af de enorme problemer, der er relateret til
immigration og integration, som de fleste
lande står over for i dag.
Social eksklusion er blevet synonym med
fattigdom i den politiske debat omkring
fattigdom, der har fundet sted i Europa i
de sidste to årtier. Selv i den akademiske
verden er der en debat om definitionen
af social eksklusion og forbindelsen til
begrebet fattigdom. Mange definitioner på
fattigdom understreger identifikationen af
et indkomstniveau, hvorunder et individ kan
defineres somværende fattigdom og mangle
materielle ressourcer. Social eksklusion
fokuserer derimod på manglen af eller bruddet
i relationer mellem enkeltpersoner og deres
familie, venner, lokalsamfund eller stat. Social
eksklusion repræsenterer et bredere begreb
i forhold til fattigdom, og det definerer disse
mennesker, som - om de lever i fattigdom eller ej
– ikke deltager i samfundets forskellige systemer.
Andre lærde hævder, at det ikke er så let at
skelne mellem de to begreber, fordi mange af
årsagerne til social eksklusion ofte er genereret
af manglen på materielle ressourcer. Dette
betyder, at analysen af relationelle emner ikke
kan adskilles fra de fordelingsmæssige aspekter.

Disse forskelle i forståelsen af social eksklusion
skyldes også de forskellige kulturelle traditioner
i de lande, der først prøver at definere og
derefter bekæmpe social eksklusion. Tre
paradigmer - solidaritet, specialisering og
monopol - er blevet identificeret som særlige
elementer funderet i forskellige filosofiske
og historiske opfattelser af statsborgerskab,
der kan hjælpe med at forstå nogle af de
nuværende nationale holdninger omkring
social eksklusion i EU10.
Eksklusion betragtes som bruddet på et
socialt bånd mellem den enkelte person og
samfundet. Derfor genererer det en mangel
på social solidaritet, i forhold til hvad vi kan,
generelt sagt, defineret som den franske
revolutionære tankegang fra filosoffer som
Rousseau. Men eksklusion kan ses som en
konsekvens af specialisering, af den proces,
der fører enkeltpersoner til at afvige fra
hinanden, og som giver anledning til social
differentiering. Eksklusion er ifølge den angloamerikanske liberalisme resultatet af en
utilstrækkelig adskillelse af sociale sfærer, som
enkeltpersoner lever i. Endelig, ifølge Webers
tanker, kan eksklusion ses som en følge af
dannelsen af monopolkoncerner i samfundet.
Naturligvis er disse tre paradigmer er ideelle
typer, og det må tages i betragtning, at - på
nationalt plan - er nogle aspekter af dem
vigtigere end andre.
Hvad angår de, som er ekskluderet, så er der tre
hovedgrupper af folk i denne kategori: de, som
er ekskluderedt på grund af fysisk sygdom, de,
som ikke kan deltage i samfundets aktiviteter
på grund af psykisk sygdom, og de, som er
ekskluderet på grund af sociale/økonomiske
faktorer eller af personlige årsager. Hvor de to
første grupper er lette at genkende og definere
som ekskluderede, og årsagerne til deres
eksklusion straks kan ses, så er situationen for
den tredje gruppe en anelse anderledes. Deres
udstødelse fra samfundet er ofte en langsom,
dynamisk proces, som gradvist fører enten
til bruddet på sociale forbindelser, afsavn og

H. Silver, “Reconceptualizing social disadvantage: three paradigms of social exclusion” i G. Rodgers, C.
Gore, J. Figueiredo (eds.), Social Exclusion: Rhetoric, Reality, Responses, International Institute for Labour
Studis, 1995, http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1995/95B09_55_englp1.pdf
10
H. Silver, op. cit.
9
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isolation eller til en koalition af individer, som
oplever de samme livsvilkår - den velkendte
“bande” fra vores urbane og sub-urbane
områder, som kan blive et farligt element af
social degeneration.

eksklusion mangel på både identitet og en
specifik rolle i samfundet. Dette kan føre til tab
af en persons værdighed og selvværd, og det
er potentielt meget farligt, da det kan medføre
social disintegration.

Men trods de begrebsmæssige forskelle
der underbygger vores forståelse af social
eksklusion, er der nogle elementer inden
for dette koncept, der er fælles for alle
definitioner og forståelser. Først og fremmest
”repræsenterer social udstødelse det modsatte
af social inklusion. For det andet henviser det
til både en tilstand og en proces, og for det
tredje er konceptet er mangdimensionelt og
rækker ud over traditionelle definitioner af
fattigdom og afsavn”11.
Social udstødelse kan betragtes som en tilstand
og/eller en dynamisk proces, som forhindrer en
person fra at deltage i sit hjemlands systemer.

Inden for det politiske område repræsenterer
eksklusion fratagelse af politiske og
menneskelige rettigheder, som kan inddeles i
tre hovedkategorier: civile (ret til retfærdighed,
ytringsfrihed), politiske (deltagelse i udøvelsen
af politisk magt) og socialøkonomiske
rettigheder (lige muligheder, sociale ydelser).
Disse tre dimensioner kan selvfølgelig nemt
overlappe hinanden på grund af deres
indbyrdes forbundne natur, og eksklusion
opstår når en person er helt eller delvist
udelukket fra en eller flere af disse systemer.
For nogle år siden blev der identificeret et
fjerde system inden for hvilken, eksklusion
kan forekomme og som følge deraf også
bekæmpes: det kulturelle12.
Integrationen af det kulturelle område i den
sociologiske debat om social eksklusion har
været udgangspunktet for analysen af den
rolle kulturarv kan spille i bekæmpelsen og
reduktionen af dette fænomen.

De, der er ekskluderett har ikke lov til at deltage
i en nations sociale, politiske og økonomiske
liv.
Det økonomiske system er forbundet med
emner vedrørende indkomst og adgang til varer
og ydelser, og hvis folk bliver ekskluderet fra
det, kan de ikke opfylde deres grundlæggende
behov for f.eks.bolig, sundhed og uddannelse.
Set ud fra en social synsvinkel betyder

11
R. Sandell, “Museums as Agents of Social Inclusion” i Museum Management and Curatorship, vol. 17. 4,
1998.
12
Ibid.

“Adgang til kultur er fortsat et meget aktuelt
emne i hele Europa. Tilgængelige data om
kultureldeltagelse viser, at en betydelig del af
befolkningen stadig ikke deltager i mainstream
kulturelle aktiviteter. Folk, som er økonomisk
og uddannelsesmæssig dårligere stillet,
deltager meget mindre end folk med højere
uddannelse og højere indkomster. Kulturel
deltagelse er anerkendt som en menneskeret
og en vigtig byggesten for personlig udvikling,
kreativitet og velbefindende. Men kulturelle
ydelser tilbudt af institutioner, der modtager
offentlig finansiering gavner ofte kun et mindre
segment af befolkningen. Dette kan kræve, at
der identificeres strategier, som øger deltagelse
for at sikrer lighed og effektivitet i brugen af
ressourcer”13.
Der er tre grundlæggende problemstillinger,
som repræsenterer den måde kulturarv (og
især museer) agerer som agent for social
eksklusion: adgang, repræsentation og
deltagelse.
Problemet med adgang er afgørende, da det
ikke kun er relateret til fysisk, økonomisk og
geografisk adgang men også - og sandsynligvis
på en mindre synlig måde - til kulturel adgang.
Kulturinstitutioner blev oprindelig skabt som
produkt af en lærd elite, og som sådan har de
havde aldrig problemer med demokratisering
af kulturen indtil for ganske nylig.
Spørgsmålet omkring repræsentationen er
igen strengt relateret til deres historie: de er
et produkt af en “eurocentrisk” opfattelse af
verden og repræsenterer det lærde europæiske
samfund af den 18. og 19. århundreds
dominerende værdier. Det er tydeligt, at de i de
fleste tilfælde reflekterer vores multikulturelle
verdens nuværende værdier og en masse
mennesker opfatter dem som eksklusive
institutioner.
Deltagelse i kulturel produktion er det tredje

element, der kan skabe eksklusion inden for
det kulturelle system i samfundet, og det er
også det system, der i visse henseender har det
ændret sig mest i de seneste år. Produktionen
af moderne kunst er i dag ganske åben for
folk fra forskellige sociale baggrunde, selvom
denne åbenhed nogle gange kolliderer med
vanskeligheden ved få repræsenteret værket
(et teaterstykke, en skulptur eller et maleri) og
gjort det tilgængeligt for offentligheden.
Barriererne inden for disse tre aspekter
vedrørende offentlighedens benyttelse af
kulturelle ydelser kan være genereret af
institutionelle faktorer (restriktive åbningstider,
personalets
uhensigtsmæssigt
adfærd,
entrépolitik, manglende skiltning inden og
uden for bygningen, osv.); af personlige og
sociale faktorer (manglende grundlæggende
læsefærdigheder, fattigdom); af barrierer der
har at gøre med opfattelse og bevidsthed
(for eksempel opfatter mennesker, som er
uddannelsesmæssigt dårligt stillede ofte
museet som noget fremmed) og af miljømæssige
faktorer såsom vanskelig fysisk adgang,
isolation og dårlig transportforbindelser.
For at tackle social eksklusion er en holistisk
tilgang nødvendig. Alle involverede institutioner
bør arbejde sammen på et kooperativ,
tværgående måde. De bør gå efter deres
fælles mål – kampen mod social eksklusion
– fra hver deres specifikke synspunkt og
med deres særlige redskaber inden for en
aftalt handlingsramme. Det bør anføres i en
klar national politik med angivelse af formål,
objektiver og strategier. For at undgå forvirring
og usikkerhed bør en klar definition af, hvem
de sociale ekskluderede grupper er, og hvor og
hvordan de opstår, udgøre grundlaget for en
sådan politik.
Inden for den nationale politik, bør
kulturinstitutioner
(såvel
som
sociale

13
OMCs rapport om politikker og god praksis i den offentlige kulturelle og kunstinstitutioner for at fremme
bedre adgang til og bredere deltagelse i kultur (http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/
documents/omc-access-to-culture.pdf) er resultatet arbejdet udførte af gruppen for bedre adgang til og
bredere deltagelse i kultur. Gruppen består af fireogtyve eksperter, der repræsenterer et lige stort antal af
EU-medlemsstater. Arbejdsgruppen blev lanceret i begyndelsen af 2011 under Rådets arbejdsprogram for
kultur 2011-2014, som gennemfører den europæiske kulturdagsorden. Gruppen arbejdede sammen ved
hjælp af den åbne koordinationsmetode (ÅKM) - et frivilligt samarbejde mellem EU-medlemsstater, som har
til formål at forbedre politik ved at udveksle disse erfaringer lært af de forskellige medlemsstater.
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institutioner) udvikle deres egne specifikke
retningslinjer,
der
angiver
hvordan
problematikken omkring repræsentation,
adgang og kommunikation inden for museer
og kulturarv i almindelighed bør takles
og derudover tilbyde værktøjer, så disse
problemer kan løses på en effektiv måde.
Disse retningslinjer bør også overveje behovet
for et samarbejde med andre institutioner og
tilbyde standarder for dokumentations- og
evalueringspraksis for at vurdere de opnåede
resultater og reproducere eller forbedre de
udførte aktiviteter. Sidst men ikke mindst bør
institutionerne kommunikere deres initiativer
og resultater ud til offentligheden.

en prioritet for Europa-Kommissionen, såvel
som for de fleste kulturelle organisationer
og offentlige myndigheder i Europa at
engagere offentligheden14. Man ser en stærk
gennemførelse af publikums og offentlig
udviklingspolitik; kulturinstitutioner styrke
deres uddannelse og sociale roller og er ekstra
opmærksom på deres lokale publikum og
omgivelser. En fornyet økonomisk og social
kontekst er ved at omdefinere den lokale
og globale publikumspolitik. På samme tid
eksperimenterer kulturinstitutioner med nye
forvaltningsmodeller, og deres ambition er
at gennemføre nye ansvarsområder for at
øremærke deres politik omkring besøgende.

Både de offentlige myndigheders og
institutionernes indsats i forbindelse med
adgang stammer fra forskellige og ofte
komplementære filosofiske perspektiver. På
den ene side kan offentlige myndigheder have
et ønske om, at offentlige midler anvendes på
en omfordelende måde, så de når den bredest
mulige del af befolkningen; på den anden side
vil kulturinstitutioner fokusere på behovet for
at udvide deres publikum af bæredygtighedsog ansvarlighedsmæssige grunde. Der er
desuden et andet tværgående spørgsmål, som
bør tages i betragtning, og som hænger nøje
sammen med begrebet kultur som en agent
for social forandring, og det omfatter retten til
at deltage i kulturlivet og give lige muligheder
til alle: ideen om kultur som facilitator af social
integration; ideen om deltagelse i kultur som
en måde at overvinde klassedeling og om
kultur som en nøglekompetence og et grundlag
for kreativitet.

For at løse problematikken omkring adgangen
til kultur, kunne kulturinstitutioner– ifølge
rapporten OMC15 – bruge specifikke strategier,
som f.eks.:

De besøgende har nu anerkendt, at de har
en central rolle i forbindelse med kulturelle
projekter i museer og kulturarv, og det er

- Analysere målgrupper: Analysen bør skelne
mellem forskellige former for publikum,
som kan segmenteres som centrale brugere,
lejlighedsvise brugere, potentielle brugere og
ikke brugere. At analysere publikum er klart
kulturinstitutioners første skridt til at forstå,
hvem de ønsker at kommunikere med og til at
udarbejde specifikke strategier til at nå deres
valgte publikum.
- Fjerne hindringerne for adgang: “Den første og
mest klassiske tilgang til at øge adgangen består
i at identificere og at fjerne forhindringerne
for deltagelsen. Sådanne hindringer kan være
fysiske (især for handikappede), økonomiske
(f.eks. entré, udgifter til offentlig transport),
geografiske (for indbyggerne i landdistrikterne),
men de kan også være mere uhåndgribelige,
såsom kulturelle barrierer (interesser, livsvalg,
sproglige barrierer), holdninger (institutionel
atmosfære) og opfattelser (f.eks. opfattelsen
af kulturinstitutioner som elitære, afvisningen

I oktober 2012, har EACEA-undervisning, audiovisuelle medier og kultur europæiske agentur dedikeret en
international konference om publikumudvikling spørgsmålet (se http://www.cultureinmotion.eu/EuropeanAudiences/index.jsp).

af visse former for kulturelle udtryksformer
eller lav prioritering af kulturel deltagelse)”.
- Skabe partnerskaber blandt forskellige
nøgleaktører: Borgerdeltagelse er afgørende i
denne forbindelse, da der bedre kan træffes
foranstaltninger gennem en participatorisk
tilgang, via en høring af et potentielt publikum.
Et samarbejde mellem forskellige institutioner
og politiske aktører på national og europæisk
plan er også påkrævet.
- Deling af modeller og formidling af god
praksis: Det er meget vigtigt at vide, hvad der
foregår over hele Europa og lære fra hinanden,
hvordan man kan håndtere spørgsmålet om
adgangen til kultur.
- Opbygge et publikum: Erfaringen viser, at
spørgsmålet om adgang og deltagelse synes
at være mere på efterspørgselssiden end på
udbudssiden. Bestræbelser med hensyn til
“publikumsudvikling” handler derfor først
og fremmest om at skabe efterspørgsel:
kulturinstitutionerne bør tilpasse deres
tilbud efter publikums behov ved at ændre
arbejdsmetoden fra udbuds-drevet til en
efterspørgselsstyret.
- Personaleuddannelse: Et intenst arbejde med
publikumsudvikling kræver langsigtet støtte,
og projekter skal have en lang levetid, hvis de
skal føre til en kulturændring i organisationen.
At
integrere
adgangsperspektivet
i
institutionelkultur kræver en betydelig
investering i personaleuddannelse. I denne
forbindelse har Programmets for livslang
læring 2007-2013 været afgørende, da det har
givet fagfolk, der arbejder i kulturinstitutioner
mulighed for erhvervsuddannelse i forskellige
områder (voksenlæring i museer, arbejde med
dårligt stillede grupper, IKT ‘s rolle i kulturel
uddannelse, etc.).
- Produktion af konsistent data: Der er et
stort behov for en sund evalueringsmetode
baseret på kvantitative og kvalitative data.
Desuden er der et tydeligt behov for mellemog langsigtet evaluering for at analysere
komplekse processer såsom opbygningen af et
nyt publikum og definitionen af participatorisk
strategier.

14

15

OMC, op. cit.

16

R. Sandell, op. cit.

“Museet er et produkt af samfundet og et
verificerer de etablerede eller officielle værdier
og billeder af et samfund på flere måder, direkte
ved at fremme og bekræfte de dominerende
værdier, og indirekte ved at underordne eller
afvise alternative værdier”16.
Selv om det bestemt er den materielle kultur,
der er udgangspunktet for læringsprocessen i
museer, er det skabelsen af sociale relationer
og fælles betydninger, der definerer det. Derfor
er det afgørende for museumspersonalet
at træde ud fra museets mure og opleve
samfundet, som det er.
Kløften mellem museerne og publikum var
sandsynligvis mindre i det 19. århundrede, hvor
museerne havde en specifik rolle i samfundet
(udførelse af magt, national identitet,
uddannelse af masserne), men i dag bestrides
deres rolle. På den ene side er de forpligtet
til at være agenter for social forandring med
ansvar for både samfunds- og videnskabelig
udvikling og bidrage til agendaen for livslang
læring. Der er en stigende bevidsthed omkring
den uddannelsesmæssige rolle museet kan
spille i samfundets kulturelle erindring baseret
på objekternes og kulturarvens store visuelle
magt i bred forstand.
På den anden side bruger mange mennesker
ikke muserne, og de, der besøger dem, lærer
ikke nødvendigvis, hvad mudeumspersonalet
fortælles dem. Dette sker, fordi museerne er
centre for personlige, ikke-obligatorisk læring.
Endvidere
opfattes
museernes
uddannelsesmæssige rolle i mange lande
som noget, der er strengt forbundet med
skoleuddannelse. Deres rolle som vigtige
aktører i livslang læring er ikke klart defineret
overalt.
Læring i museerne adskiller sig fra læring i
formelle uddannelsesinstitutioner, og de fleste
museumsbrugere, det være sig enkeltpersoner,
familiegrupper eller venskabsgrupper, er
uformelle. Inden for museumslærling er
der en bred vifte af agendaer for læring og
læringstyper. Folk kan lide at lære på forskellige
måder (ved at læse, interagere med folk, eller
ved at røre og gøre).
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Generet er placeringen af læringsaktiviteter på
museer og gallerier værdsat fordi:
- atmosfæren siges at opmuntre og inspirere
til læring;
- fremvisningen af artefakter og billeder er ofte
direkte relevante for aktiviteternes natur.
I det hele taget er museerne uvidende om
deres brugers læringsformål. De kan lære som
hobby eller for nydelsen. Mange brugere ser
måske ikke en gang deres museumsbesøg som
en lærende oplevelse, selvom de lærer, mens
de nyder oplevelsen. Deltagererne til disse
aktiviteter er tiltrukket af, at de ikke varer
længe og ikke kræver det store engagement.
Andre motiver kan være en interesse for emnet
og muligheden for social interaktion, faglig
udvikling, rekreative årsager og aktiviteternes
terapeutiske værdi.

vægten er lagt på “hårde” facts og påviselige
færdigheder17.
Derudover ville det være upassende for
museerne at sætte specifikke læringsmål, da
de ikke kender brugernes forhåndsviden.
I modsætning til formel læring, vil museerne
heller ikke være i stand til at vurdere, hvor
meget deres brugere har lært, eller hvor stort
et fremskridt, de har gjort. Dog vil brugerne
selv kunne bedømme, hvad de har lært. De vil
kunne formulere, hvad de har fundet ud af,
og om det var, hvad de søgte. De kan sige, om
de blev inspireret eller har haft en fornøjelig
tid. Indsamling af beviser af læringsresultater
i museerne bør derfor også inkludere, at der
spørges ind til brugernes egen vurdering af
deres læring.

Resultaterne af læringsoplevelserne er lige
så forskellige. De kan omfatte øget viden og
forståelse, udvikling af nye færdigheder og
evner eller inspiration til at lære mere.
Læring i museer er derfor en meget
kompliceret sag. Det er ikke overraskende, at
kompleksiteten i at vurdere læring i uformelle
omgivelser drøftes løbende. Desuden er
mange læringsresultater fra sådanne miljøer,
de såkaldt “bløde” resultater (holdninger,
værdier, følelser og overbevisninger), som
ofte ikke betragtes som bevis for læring, da

17
RCMG-Research Centre for Museums and Galleries, Measuring the Outcomes and Impact of Learning in
Museums, archives and libraries, 2003, http://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/rcmg/projects/
lirp-1-2/LIRP%20end%20of%20project%20paper.pdf
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HVORDAN MAN KAN MÅLE KULTURELLE AKTIVITETERS SOCIALE INDVIRKNING
Kulturelle aktiviteter kan have en en
indflydelse på samfundet, der kan analyseres
ud fra et økonomisk, socialt og miljømæssigt
perspektiv. I dette kapitel behandler vi det
sociale perspektiv18.
Der er forskellige måder at måle kulturelle
aktiviteters sociale indvirkning ved hjælp af
forskellige sæt af indikatorer, som også kan
anvendes inden for museeverdenen. Det første
sæt er baseret på Matarassos undersøgelser19
og tager hensyn til følgende indikatorer:
-

Personlig udvikling
Social samhørighed
Empowerment af lokalsamfund
Lokal identitet
Fantasi og visioner
Sundhed og velvære

Et andet sæt af indikatorer har betegnelsen
Generic Social Outcomes (GSO)20 og tager tre
områder i betragtning:
- Stærkere og sikrere samfund
- Styrkelse af det offentlige liv
- Sundhed og velvære

Nogle indikatorer kan særligt bruges til at måle
virkningen af læring i museer:
-

Øget viden og forståelse
Forøgelse af færdigheder
Ændringer i holdninger eller værdier
Beviser for nydelse, inspiration og kreativitet
Beviser for aktivitet, adfærd, progression
Socialt samspil og samhørighed
Selvtillid
Udvidet forståelse af emnerne
Tekniske færdigheder
Personlig udvikling
Empowerment af lokalsamfund
Lokalt image og identitet
Sundhed og velvære

Museernes nye rolle som agenter for social
forandring og deres stærke engagement i
uddannelse – ikke kun for børn men også for
voksne - er ved at vinde indpas i de fleste
europæiske lande og i USA. Men der er
naturligvis andre lande og verdensområder,
hvor der er andre og vigtigere problematikker
i spil22.

Et tredje sæt af indikatorer er dannet af Generic
Social Outcomes (GLO)21 og er baseret på:
-

Viden og forståelse
Færdigheder
Holdninger og værdier
Nydelse, inspiration og kreativitet
Aktivitet, adfærd og Progression

A. Bollo, op. cit.
F. Matarasso, Use or Ornament? The Social Impact of Participation in the Arts, London, Comedia 1997.
20
http://www.inspiringlearningforall.gov.uk/toolstemplates/genericsocial/
21
http://www.inspiringlearningforall.gov.uk/toolstemplates/genericlearning/
22
For eksempel i Latinamerika kulturarvsektor er klemt i mellem to modsatte kræfter: på den ene side, de
neo-liberale økonomiske reformer, som regeringerne bruger som svar på de økonomiske kriser, på anden
siden de historiske mandater arvorganisationer, baseret på principper som social og kulturel bæredygtighed,
som er helt klart i strid med økonomiske omstruktureringers virkningerne. I disse lande, derfor, er den
primære bekymring for kulturarv bevarelse, også med henblik på en turisms bæredygtigudvikling.
18
19
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Uanset forskellene er der af internationale kodeks
blevet bekendtgjort nogle grundlæggende
principper for museumsuddannelse, der bør
benyttes og anerkendes i hele verden.
“Museerne tjener samfundet ved at fremme
en forståelse for og værdsættelse af den
naturlige og kulturelle fælles rigdom gennem
udstillinger, forskning, legater, publikationer
og undervisningsaktiviteter. Disse programmer
fremmer museets mission og er lydhøre over for
samfunds bekymringer, interesser og behov”23;

• Undersøgelse af folks behov.
• Personaleddannelse.
• Udvikling af programmer, som understøtter
museets mission.
• Brug af information indsamlet gennem
forskning i besøgende til at informere om
museets udstillinger uddannelstilbud.
• Hensyntagen til fysiske forskelle mellem
besøgende (højde, syn, osv.)
• Hensyntagen til intellektuelle forskelle
mellem besøgende.
Uddannelsespolitik

“Museet bør benytte enhver lejlighed til at
udvikle sin rolle som pædagogisk ressource,
der bruges af hele befolkningen eller af de
specialiserede grupper, som museet er beregnet
til at tjene. Hvor det er relevant i forbindelse
med museets program og ansvar, vil der
sandsynligvis være brug for specialiserede
personale med uddannelse og færdigheder til
dette formål. Museet har en vigtig opgave at
tiltrække nye og bredere publikumsgrupper
inden for hele samfundet eller grupper, som
museet har til formål at tjene...”24.
For at være mere effektive bør disse principper
understøttes af andre retningslinjer og standarder,
der tager hensyn til hvert lands særlige situation.
Retningslinjer omkring museumsuddannelse kan
grupperes under to overskrifter:
Generel politik
• Forbedring af museets forhold til samfundet
baseret på princippet om bæredygtig udvikling,
lighed, deltagelse og gensidig respekt.
• Inklusion i museet (især i historiske,
antropologiske, by- eller regionale museer) af
objekter, som er repræsentative for alle sociale
aktører.

• Koordinering og sammenhæng med
kulturpolitikken.
• Koordinering med andre uddannelsesmæssige
tilbud
• Vedtagelsen af en konstruktivistisk
uddannelsesmodel.
• Inklusion af aktiviteter hvor læring sker
gennem leg.
• Hensyntagen til sprogkrav.
• Udbud af passende placering og venues.
• Ydelser, der ikke kun tilbydes til skoler og
andre undervisningsinstitutioner, men også til
voksne, familier, kulturinstitutioner, forskellige
slags grupper såvel som enkeltpersoner.
• Tilgængelighed og intellektuel integritet i
programmerne.
Inden for udviklingen af uddannelsespolitik bør
IKT ‘s potentiale overvejes: “Digital teknologi
tillader først og fremmest en dramatisk stigning
i adgangen til information og i mulighederne
for kulturuddannelse. Dernæst kan det lette
og forbedre forbruget af kultur. Endelig, og
måske vigtigst af alt, kan digitale teknologier
og sociale medier giv folk bedre mulighed for at
være skabere af kultur. De giver også mulighed
for bedre hybridisering af genrer og for, at en

AAM, Code of Ethics for Museums, 2000, http://www.aam-us.org/resources/ethics-standards-and-bestpractices/code-of-ethics
24
ICOM, Code of Ethics for Museums, 2006 http://archives.icom.museum/ethics.html#intro
23

ny populær kultur kan opstå. Alt dette kan i
sidste ende have en revolutionær betydning og
udviske grænserne mellem kulturproduktion
og forbrugere af kultur”25.
Det skal desuden tages i betragtning, at brugen
af IKT i kulturuddannelse også kan være et
effektivt redskab for inter-generationel læring
og skabe bro mellem forskellige generationer.
Betydningen af kulturelle aktiviteter – og
specielt af museumsprogrammer – der skal
fremme social inklusion og – til en vis grad
– også at udvide publikum, går naturligvis
ud over deres iboende kulturelle værdi, selv
om det utvivlsomt er rigtigt, at et af målene
er at formidle viden. Det vigtigste er at
bruge kultur som et redskab til at forbedre
selvværd, selvbevidsthed og følelsen af
medborgerskab og både støtte livslange
læringsprocesser og interkulturel dialog. Dette
er målsætninger, der ikke bare er vanskelige
at måle, men som også kræver en langsigtet
(eller mellemlang) evaluering. At vurdere
succesen af sådanne initiativer er meningsløst,
medmindre vi har mulighed for at overvåge
deres fremtidige bæredygtighed og deres
resultater og produkter – både med hensyn til
institutionerne og de involverede mennesker

– på lang eller mellemlang sigt. Indtil nu kan
man sige, at man har gjort en stor indsats for
at finde forskellige fælles mål og metoder for
de forskellige institutioner, som er partnere i
disse aktiviteter, og som har helt forskellige
missioner og organisatoriske strukturer. Dette
synes at bekræfte, at partnerskaber er et af
kerneemnerne i projekter som dette, der
har både sociale og kulturelle konnotationer.
Men de vigtigste ændringer omfatter
kulturinstitutioner, især museer. Den eneste
måde, hvorpå de med succes kan slå deres
nye rolle fast i vores moderne samfund, er
at efterkomme Alma Wittlin erklæring om at
“museet er ikke et mål i sig selv, men et middel
i menneskehedens tjeneste”26.

OMC, op. cit.
E. Hooper-Greenhill, “Refocusing museum purposes for the 21st century: leadership, learning, research”
i Kraeutler, H. (ed.), Heritage Learning Matters. Museums and universal Heritage, proceedings of the ICOM/
CECA 07 Conference, Vienna, August 20-24 2007, Schlebruegge Editor 2008, Vienna, pp. 97-106.
25
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UDVIKLING AF MUSEET I EN HASTIGT SKIFTENDE
VERDEN. NYE TENDENSER, MULIGHEDER, ANSVAR
OG DAGSORDENER
Elisabetta Falchetti

1. INTRODUKTION
1.1 MUSEET MELLEM BEVARING OG UDVIKLING
Museerne er sociale institutioner, som matcher
og støtter de kulturelle behov i deres samfund.
De har en dynamisk karakter, der har gjort det
muligt for dem at overleve med succes indtil i
dag ved at balancere bevaring og udviklingen af
deres rolle, funktioner og missioner. Bevarelse
af naturlige og menneskelige produkter
- forskning - kommunikation (Reinwardt
Akademiets PRC-model) er museernes
historiske funktioner og oprindelige mission.
PRC-modellen legitimerer museernes eksistens
og styrker deres kontinuitet og stabilitet, men
samtidig udgjorde modellen – og udgør stadig
– museets evolutionære potentiale, og faktisk
er disse funktioner også blevet tilpasset til
de epokegørende sociokulturelle tendenser
og bevarer således museets vitalitet og
modernitet. Museerne er også meningsfyldte
værdsatte institutioner i det moderne samfund;
de har vundet tillid og pålidelighed ved at
bygge på traditionelle roller og på samme tid
være fascinerende og tiltrækkende på grund
af deres nyskabelser (menneskerne har brug
for både tradition/stabilitet og forandring/
udvikling). Det selvsamme kulturarvsbegreb i
museerne bygger og konsoliderer følelsen af
kontinuitet i menneskers liv fra fortid til nutid
og ud i fremtiden.
De fleste museer har været i stand til at
indføre de ændringer samfundet forlanger og
harmonisere og forbedre deres roller, indhold
og aktiviteter. Ændringerne er forbundet med
den paradigmatiske og filosofiske udvikling
af akademiske discipliner, af uddannelsesog kommunikationsmetoder, såvel som med
forskellige sociale krav, forholdet mellem
kultur og samfunde og samfundslivsformer.

Ændringerne omfatter museumsdagsordener
og missioner i overensstemmelse med sociale
prioriteter. For eksempel præsenterede
Museernes internationale råd (ICOM) i
deres vedtægter indtil 2007 forskning
og undersøgelser som en prioritet og et
kendetegn for museumsaktiviteter (“museet
som en slags laboratorium, der er åbent for
offentligheden”; Desvallées og Mairesse, 2010
s. 73). Men siden 2008 har uddannelse og
livslang læring sejret og har været prioriteret
over forskning (Desvallées og Mairesse, 2010).
Ændringerne omfatter forvaltning af samlinger,
undersøgelser, kommunikationsrammer og
form, faglige roller og specialisering (fra
kuratorer til nye professionelle som designere,
museologer, museografikere, registratorer,
undervisere, formidlere, etc.).
“I begyndelsen af 1980’erne oplevede
museumsverdenen en bølge af hidtil usete
ændringer. Efter længe at været betragtet som
diskret og elitær, var museerne ved at komme
ud og lod hånt om spektakulær arkitektur,
opsatte store udstillinger, der var prangende og
utroligt populære og havde til hensigt at være
en del af en bestemt formfor forbrugerisme.
Museernes popularitet har ikke fejlet siden og
er blevet fordoblet i antal overalt i løbet af
lidt mere end en generation... En generation
seneree museumsområdet stadig i forandring”
(Desvallées og Mairesse, 2010, s. 21).
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1.2 TRADITIONELLE OG EVOLUTIONÆRE ROLLER

Nogle kategorier af museer gennemgik store
revolutioner, der involverede deres mission,
aktiviteter og strategier, fx videnskabelige
museer, (der også genereret de moderne
videnskabscentre). Revolutionen var forudset
og beskrevet af nogle museologer, som Bernard
Schiele og Hemlyn H. Kostner (1998); de
illustrerede og forklarede grundene til nogle af
de afgørende ændringer, der fandt sted i løbet
af det 20. århundrede og de forudså behovet
for yderligere fundamentale forvandlinger for
det 21. århundrede.
De naturhistoriske museer er et eksempel på de
dybe forandringer (tidligere og igangværende).
Deres historiske rolle er indsamling, bevarelse,
undersøgelser af bio- og geomangfoldighed
og formidling af naturalistisk viden. Men i
dag er bevarelse og forskning orienteret mod
evolutionærbiologi, økologi, miljøbevarelse,
osv. i kraft af de erkendelsesmæssige ændringer
og postdarwinistiske, videnskabsteoretiske
innovation.
Naturvidenskabsinstruktion og - didaktik har
ændret sig til et nyt bredere koncept omkring
uddannelse og “livslang læring”, med hensyn
til en bredere miljømæssige-naturalistiske
kulturområdet.
Undervisningspraksis
er
deltagerbaseret, aktiv, konstruktivistisk, og
orienteret mod “mangfoldige intelligenser”;
udstillingerne er tematiske, miljø-inspireret;
kulturelle aktiviteter og udstillinger er
spændende og inddragende: temaer og

emner er tværfaglige og multikulturelle;
kommunikation er dynamisk, multimediatisk
og beriget med forskellige sprog. Disse nye
museer er uden tvivl “besøgende-orienterede”.
Videnskabelige museer har faktisk vist stor
følsomhed og modtagelighed over for den
erklærede universelle ret til undervisning, til
kulturel demokratisering og offentlig deltagelse,
især over for borgernes naturvidenskabelige
dannelse og uddannelse, i betragtning af
markerede techno-videnskabelig orientering og
store afhængighed af videnskab i vores vestlige
samfund. Ligesom andre kulturinstitutioner,
universiteter og undervisningsinstitutioner
støttede
museerne
de
internationale
programmer for Offentlig Videnskabsforståelse
(PUS) og Offentligt Engagement med videnskab
og teknologi (PEST). For nylig har de gennemført
the Open Access Program, der søger for
onlineudgivelse af samlinger, forskning og
andre videnskabelige museumsaktiviteter
(vores mission om at udbrede viden er kun
halvt færdig, hvis oplysningerne ikke er bredt
og let tilgængelige for samfundet) (Berlinerklæringen, 2003). Mange videnskabelige
museer (fx Natural History Museum i London)
involverer lokalsamfund - almindelige
mennesker, amatører; skoler og andre
institutioner - på internettet, i digitalisering af
samlingerne, i forskning, undersøgelser eller
indsamling af data i feltet (Citizen Science og
Crowd Science).

Museumsverden
er
tæt
knyttet
til
kulturarvsbegrebet:
museerne
forbliver
kuratorer/depositarer for kulturarvsbevarelse
og kulturarvs-forbindelser. De opbygger viden
om den materielle og immaterielle kulturarv,
som de bevarer og studerer; de fremmer
kultureludveksling mellem eksperter og ikkeeksperter (museer for alle og for livslang
læring). Museer er magtfulde institutioner, der
nærer et billede af kultur som en samfundsdelt
og tilgængelige arv, der er tidfedsstilende og
interessant for fritiden også (tid). Museerne
formidler og udbreder således ikke kun viden,
men er også en kilde til intellektuel stimuli og
fremmer en holdning til kultur i almenlighed.
Museer er tilhængere af personlighedsudtryk
og kald, fordi de har evnen til at stimulere
forskellige færdigheder, holdninger og rammer i
sindet, gennem hvilke mennesker bygger deres
selv og sociale relationer. De styrker kulturelle
tendenser, identiteter og tænkemåder. Således
fremmer museer både personlig realisering og
folks kulturhistorie og evolution.
Museer er fremmer også traditionelle og
nye former for sociokulturelle relationer og
processer. Museumsbesøg er faktisk generelt
sociale arrangementer, og mange undersøgelser
viser, at udstillingskonteksten stimulerer social
interaktion.
Museerne er ideelle omgivelser til begunstigelse
af demokratiske, inddragende og foreløbige
møder mellem kulturverdenen og samfundet,
og til at drøfte spørgsmål og stridigheder
i samfund. I dag fastslår museerne deres
rolle som steder for formidling og facilitering
af en dialog mellem folk i forskellige aldre,
med forskellige uddannelser, kultur, behov,
interesser og værdier. De er således steder af
social inklusion og interkulturelle kontakter.
Deres rolle overvinder derfor deres
historiske bidrag til kulturarvsbevarelse og

vidensspredning og breder sig til kulturområder
i forandring og uddannelses- og socialområder,
der er fundamentale for at imødegå det
moderne menneskes problemer og behov.
Det Europæiske Fællesskab har anerkendt,
at museerne kan tilbyde væsentlige sociale
fordele.
Europarådets
rammekonvention
om værdien af kulturarv i samfundet (Faro,
27/X/2005) - understregede, at brugen af
viden og kulturarv er en del af borgernes ret
til at deltage i kulturlivet, som anført i FN’s
Verdenserklæring om Menneskerettighederne
(1948) og garanteret af Den internationale
konvention om økonomiske, sociale og
kulturelle rettigheder (1966) – der anser
kulturarv som en fordel for samfundet og for
livskvalitet. Kulturarv er en kilde til sociale
bånd, en afgørende faktor for menneskelig
udvikling, anerkendelse og fremme af kulturel
mangfoldighed og interkulturel dialog.
Kulturarv skal spille en rolle i opbygningen
af demokratiske og fredelige samfund og i
bæredygtighedsprocesser.
Moderne museer bør derfor være orienteret
mod og åbne over for samfund og deres behov;
de skal fungerer som rum til at eksperimentere
med nye former for kulturelt medborgerskab,
fremme og støtte sociale relationer og
sociokulturel inklusion.
Dette nye fascinerende billede af museet som
promoter af social samhørighed og dialog,
som formidler blandt forskellige mennesker
kulturer/identiteter og som et sted med
velkomst, er et lovende grundlag at overveje
for fremtidige roller.
Endelig hævdede den berømte psykolog Bruno
Bettheleim at museet kan spille en rolle i at
genfortrylle verden, fordi de er i stand til at
aktivere nysgerrighed og forundring. Vor tid
ønsker at undres, og museet bør fremme dette.
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1.3 ROLLER FOR FREMTIDEN
Mange kulturinstitutioner er begyndt at
reflektere over, hvordan nye roller skal
spilles for at komme videre mod fremtiden.
Litteraturen, som er udgivet i de sidste år, er
fuld af “manifester” eller “erklæringer” eller
studier omkring hovedemner og tendenser
for den 21. århundrede (fx Learning in the
21st Century Museum, præsentation på LEM
Conference, Tampere, Finland, oktober 2011;
Trends Watch 2012: Museums and the Pulse
of the Future, AAM 2012; og den meget ny LEM
Report No. 7: New trends in museums in the
21st century, august 2013).
Nu er opmærksomheden på fremtiden! “Vi
kan stadig undre os over deres perspektiver
og spørge: er der stadig fremtid for museet,
som vi kender det i dag? Vi kan ikke påstå,
at vi kan besvare et sådant spørgsmål...
men vi er interesserede i museets fremtid i
almindelighed... “ (American Association of
museer, 2008).
Den amerikanske sammenslutning af museer
(AAM) grundlagde et CENTER FOR MUSEETS
FREMTID (CFM) en “tænketank af eksperter,
der forsker og designer laboratorier til at
fremme kreativitet og hjælpe museet med
at trancendere traditionelle grænser for at
tjene samfundet på nye måder”. CFM har til
opgave at studere og give form til nye museer,
organisationer og aktiviteter, som kan sikre
museets overlevelse og give nye sociale roller.
CFM offentliggjorde i 2008 planen “Museums
and Society 2034: Trends and Potential futures”
(“Målet med prognoserne er ikke at forudsige
fremtiden men at fortælle dig, hvad du skal
vide for at handle på en meningsfuld måde
i nutiden”). CFMs plan hjælper museerne

til at udforske de kulturelle, politiske og
økonomiske udfordringer for nuværende og,
formentlig, fremtidige samfund (demografiske
tendenser, ændringer i et geopolitiske og
økonomiske landskab, ændringer i teknologi
og kommunikation, og fremkomsten af nye
kulturelle forventninger). CFM udtænker også
strategier til at skabe en bedre fremtid. Den
samme CFM udgav i 2012 “Museums and
the Pulse of the Future”, de vigtigste temaer
i dette dokument var: frivillige, Internet
crowdsourcing (udnyttelse af mængden),
alternative strategier for socialt initiativ og
angreb til nonprofit sektoren (NPO No More),
møder mellem samfundsgrupper uden for
museets mure (pågadeplan), nye former
for filantropi (alternativ finansiering), en
aldrende befolkning og udfordringer (kreativ
aldring) udvidet virkelighedsteknologi, (mere
end reel) og “En ny pædagogisk æra”. CFMs
tilgang består i at analysere de nuværende
tendenser for at forudse eventuelle virkninger
på samfundet og på museet (“Hvad betyder
dette for samfundet; Hvad betyder dette for
museet “).
Det engelske Ministerium for kultur, medier
og sport (DCMS) offentliggjorde i 2005 et
interessant dokument for en langsigtet
national, strategisk rammer for fremtiden med
titlen “UNDERSTANDING THE FUTURE: Museums
and 21st Century Life – A Summary of
Responses”, hvor det understreger: “Formålet
med at forstå fremtiden var ikke kun at fejre
museumssektorens succes, men også at se
på, hvilke aspekter af Englands museer, der
skulle tages i betragtning for at imødegå

udfordringerne. De engelske museers største
udfordringer og muligheder blev identificeret,
og ideer og forslag til positive forandringer
blev luftet”. DCMS identificerer fundamentale
temaer til debatten om museernes fremtid
hvad angår samlingerne og deres anvendelse,
læring og forskning, karriere, uddannelse og
ledelse, sammenhæng og fortalervirksomhed
og partnerskab og målingsværdi.
I UK er debatten levende og stimulerende;
Se fx “A MANIFESTO FOR MUSEUMS. Building
Outstanding Museums for the 21st Century”,
et dokument udarbejdet af statslige og
uafhængige organisationer og agenturer, der
analyserer de britiske museers indvirkning
på og bidrag til menneskeheden (centre for
bevarelse af samlinger, læring, økonomi,
turisme, offentlige sociale rum, centre for

forskning og innovation og som agenter for
social forandring og fremmelse af tværkulturel
forståelse osv.) og omdefinerer rollerne i det
21. århundrede.
På en lignende måde analyserer IFLL Inquiry
into the Future for Lifelong Learning (Innocent,
2009) bidrag fra museer, biblioteker og arkiver
i det 21. århundrede og debatter, hvordan man
opbygger en ny fremtid.

2. NYE MUSEER FOR NYE SAMFUND
2.1 DE MODERNE SCENARIER
I verden i dag får museumshandlinger, -roller,
-dagsordener, -politik og -praksis mening og
værdi i en bestemt kontekst/rum, dvs. inden
for deres moderne sociokulturelle modeller,
problemer og behov: Museumstendenser
og -handlinger er ikke (og kunne ikke være)
uafhængige eller neutrale i deres filosofier,
sprog, strategier og vidensprocedurer. Gregory
Bateson skrev i hans velkendte essay “Mind
and Nature” (1979), at intet har betydning
hvis det betragtes eksternt/uden for
kontekst; uden kontekst er ord og handlinger
meningsløse. Ifølge denne påstand, er vi
enige om at blikket mod fremtiden bør være
forbundet med nutiden og det næste årtis
formodede kontekst. I debatten om fremtiden
bør museerne inkludere en refleksion over de
nye (eller gamle) mål, de ønsker at opnå, over
hvilken slags kultur de sigter mod at bygge,
samt over hvilke samfund de kan at arbejde
for. Hvilke museumsroller er stadig gyldige og
skal bekræftes/konsolideres, og hvad kunne
være nye? Hvilke nye ydelser bør museet
tilbyde samfundet? Hvad er den filosofiske
og teoretiske sfære inden for museerne, der
vil kunne tænke og handle for at indføre de
rigtige ændringer for fremtiden? Og endelig

hvad er prioriteterne og de vigtigste behov i
dag og i dette århundredes kommende år?
Mange
statslige
institutioner,
NGO’er,
enkelte eller associerede museer såvel som
museologer og forskere begyndte at debattere
disse spørgsmål og emner (f.eks. de ovenfor
citerede rapporter om det 21. århundrede
og fremtiden, og LEM Report n. 7, 2013). De
fleste analyserer konteksten og understreger
den finansielle internationale standard som
en årsag til museernes eventuelle tilbagegang
og foreslår forstandige ledelsesmæssige og
organisatoriske regler for at overvinde den
økonomiske krise. Mange af dem tager de
vigtigste miljømæssige problemer i betragtning
(især global opvarmning, demografisk
stigning, osv.) og foreslår en passende politik
for nye og gamle museer (f.eks. reduktion af
energiomkostninger/-ressourcer, synergier og
samarbejdsprogrammer blandt museer, osv.).
Disse råd er sikkert kloge og hensigtsmæssige,
men museerne burde udvide området og
overveje andre sociale, kulturelle, miljømæssige
problematikker,
der
tilsyneladende
er
undervurderede.
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2.2 KULTUR I FORANDRING

World Watch Institutes årsberetning “State
of the World” beskriver en foruroligende
miljømæssig kontekst; den moderne verden er
involveret i en global generel krise, der påvirker
alle menneskets eksistens- og miljøområder;
menneskehedens fremtid er usikker og
problematisk. Andre dokumenter beskriver den
miljømæssige sociale og økonomiske status
(f.eks. People and Planet, The Royal Society
Science Policy Centre, London 2012). Alle disse
dokumenter beskriver samfund i forandring,
der hastig ændrer sig i deres sammensætning,
organisation, vaner og livsstil, kulturer,
økonomiske tendenser, osv. Samtidig afslører
alle disse dokumenter de kritiske aspekter
i vores samfund: miljømæssige økologiske
kriser (global opvarmning, tab af biodiversitet,
fald i og overudnyttelse af naturlige ressourcer,
overbefolkning...). Miljøkrisen krydser den
sociale krise i industrialiserede vestlige
lande såvel som i den “tredje verden”
eller i vækstlande (konflikter, fattigdom,
analfabetisme, kontinuerlige overtrædelser
af menneskerettigheder, uligheder mellem
kønnene, endemisk sygdom, stofmisbrug,
kriminalitet, uretfærdighed, osv.). Som Edgar
Morin understreger i mange af sine essays,
omfatter den generelle krise etik, værdier
og menneskelige forhold såsom manglende
forståelse, tab af solidaritet, øget individualisme,
konflikter og modsætningsforhold, social
opløsning. I den sociale krise inkluderer vi
også den politiske krise, som bestemmer tab/
reduktion af offentligt ansvar og deltagelse.

Den aktuelle økonomiske krise skyldes
grådighed, inonsekvens og de nuværende
økonomiske modellers irrationalitet; de
svigter, er farlige og utilstrækkelige i forhold
til at møde og overvinde den globale krise.
I sit essay ”Steps to an Ecology of Mind”
(1987) hævder Gregory Bateson, at vi bør
være klar over, at vores værdier er forkerte.
Alle verdens institutioner (også museerne) bør
engagere sig i en dyb/ærlig forståelse af den
sociale miljømæssige krise og i en søgen efter
passende løsninger.
Det internationale samfund anerkendte
eksistensen af nogle miljømæssige og
sociale kriser (f.eks. Agenda 21, 1992 Rio de
Janeiro dokumentet og 2002 Johannesburg
dokumentet) og planlagde de nødvendige
tendenser og retninger for at overvinde
krisen; men succeseen for programmerne
“for fremtiden” er temmelig diskutable og
fiaskoen er indlysende. Mange forskere og
akademikere er enige om nødvendige radikale
paradigmatiske ændringer for at konfrontere
og håndtere vores krise.
Lad os introducere et andet synspunkt: i sidste
ende er alle kriser primært sociokulturelle
kriser, der påvirker alle menneskets aktiviteter
og levemåder. Vi bør udfordre vores krise
med at tage udgangspunkt i bevidstheden
om vores uansvarlige udnyttelse af naturlige
og teknologiske ressourcer og vores fejl i
vestlig tænkegang og kultur. Vores primære
behov er derfor dybe kulturelle forandringer
og “nytænkning”. I et sådant program kunne
museerne spille en afgørende rolle.

Hvordan kommer den moderne kulturelle
kontekst til udtryk? En dyb krise omfatter det
filosofiske og videnskabelige fundament også;
vi noterer specielt tab af tillid til videnskaben,
dens ressourcer og produkter såvel som dens
magt for at løse de vigtigste problemer i
moderne samfund.
Den teoretiske og paradigmatiske postmoderne
kontekst ser en kultur i forandring, der er
forstyrret af jordskælv og revolutioner som
de “generelle systemer”, “kompleksitet” og
“kaos” teorier. Den erkendelseteoretiske vinkel
accepterer disse nye paradigmer og vurderer/
legitimerer usikkerheden, videns midlertidige
karakter, indeterminismen, ulineariteten,
multiple-skalaer og indikatorers pluralitet, etc.
(f.eks. den grundlæggende bidrag fra Gallopin
et al., 2001). Den moderne tænkning møder
disse nye kulturelle tendenser såvel som
inter-multi-kulturen, relativiteten og kulturelle
globalisering. Nye kulturelle tilgange synes
nødvendige, som for eksempel den “Postnormale videnskab”, der giver en kompleks
videnskabelig og systemisk tilgang, herunder
miljømæssige sociale faktorer i den “normale
videnskab”.
Pædagogiske tendenser er også i forandring;
uddannelse er strengt forbundet med
sociokulturelle sammenhænge. i sit essay ”The
Culture of Education” (1996) skriver Jerome
Bruner, at måden til at undfange uddannelse
er en funktion af måden til at opfatte kultur
og dens udtrykte og ikke udtrykte mål.
Et moderne uddannelseskoncept, som er
anerkendt i de vestlige lande, betragter mere
end end didaktiske aspekter, den betragter den
hele individuelle dannelse/vækst: ikke kun
viden, men også holdninger, værdier, etiske
synspunkter, sociale relationer, adfærd... i
sidste ende den harmoniske udvikling af enhver
person i hans/hendes sociomiljømæssige
sammenhæng. Metoderne er rettet mod
aktive pædagogiske processer, derfor er der
ingen transmission eller “tilfredsstillelse af
hjerne/sind” men kreative processer, der gør
alle i stand til at udtrykke deres potentiale
og færdigheder i deres miljø. Den (ønskede)
sindsstemning som uddannelsen bør fremme
er “økologi i sindet” (Bateson, 1987): dvs.
måder at tænke på, der gør det muligt for os
at forstå og praktisere systemiske tilgange,
forskning i relationer, færdigheder i økologisk
tænkning samt at overveje “kvaliteten” af

virkelighedsprocesserne; økologi i sindet betyder
evnen til at iagttage og møde usikkerheden
og endelig at udvikle en empatisk holdning
til verden. Ideers, personers/folks, samfunds,
civilisationers fleksibilitet etc. er nøglen til at
klare den systemiske krise. Mangfoldighed
(genetisk, social, kulturel, miljømæssig, etc.)
er en grundlæggende ressource for at fremme
fleksibilitet og “præadaptation” for at møde
uforudsigelige, stokastiske begivenheder.
Nogle kulturelle områder indførte nye
trends og nye mål i deres forsknings- og
uddannelsesprogrammer, for eksempel det
videnskabelige område. Verdenskonferencen
om videnskab under rubrikken “Science for
the Twenty-First Century” (Budapest, 1999)
offentliggjorde to fundamentale dokumenter
med konferenceresultaterne: the Declaration
on Science and the Use of Scientific Knowledge
og the Science Agenda-Framework for Action.
Disse dokumenter fordrer en ny rolle for
videnskab og samfund: de understreger
behovet for et nyt forhold mellem videnskab
og samfund, en styrkelse af videnskabelig
uddannelse og samarbejde, nødvendigheden
af forbindelsen mellem moderne videnskabelig
viden og traditionel viden, behov for tværfaglig
forskning og kultur, nødvendigheden af
støtten til videnskab i udviklingslandene,
betydningen af etikken i videnskabelig praksis
og anvendelse af videnskabelige viden til at
forbedre evnen til at undersøge problemer fra
forskellige perspektiver og søge forklaringer på
naturlige og sociale fænomener som er under
kritisk analyse. Endelig er “et nyt engagement”
blevet tildelt videnskabelig viden for at hjælpe
samfund ramt af krise: at fremme kritisk
tænkning, nye former for kultur, såvel som
fred og sociokulturel miljømæssig udvikling.
Videnskab i samfundet og for samfundet. På
den anden side stadfæster UNESCO-dokumentet
“Demokrati og fred” (1997) nødvendigheden
af /målet om voksenuddannelse for at opnå
demokrati, fred, social retfærdighed, ligestilling
mellem kønnene, interkulturel kommunikation
og et aktivt civilsamfund i vores globaliserede
verden.
Er museet klar og rustet til at fremme og
udbrede denne postmoderne kultur? Er det
i stand til at internalisere og understøtte
sådanne dybe kulturelle ændringer?
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2.3 UDFORDRINGERNE OG PROJEKTERNE FOR FREMTIDEN
I de sidste tyve år har alle verdens statslige
institutioner
(kulturelle,
politiske
og
økonomiske) og NGO’er diskuteret strategier
og aktioner til at møde de nuværende og
fremtidige kriser og udfordringer. ”Fremtidens”
ide/koncept blev dramatisk introduceret i 1992
på Rio de Janeiro “Earth Summit” efter alarmen
for reduktionen af jorden miljøressourcer. Den
nuværende tendens i menneskets forbrug er
en trussel livet for fremtidige generationer.
Fremtiden er også et emne for debat for
museet.
Det projekt, som alle i verden er enige om skal
kontrollere miljøkrisen, er bæredygtig udvikling.
Agenda 21 dokumentet, som blev udgivet efter
Rio-konferencen, angiver retningslinjerne og
foreskriver foranstaltningerne for bæredygtig
udvikling. Dette projekt medfører en ændring
i de aktuelle socioøkonomiske tendenser og i
brugen/udnyttelsen af naturlige ressourcer, og
det tager også kommende generationers behov
i betragtning (de nuværende generationer
udnytter de ressourcer, der er nødvendige for
de fremtidige). Agenda 21 anfører prioriteterne
for bæredygtig udvikling; de tre første aktioner
er rettet mod bevarelse af biodiversitet og
skove og mod kontrol af klimatiske ændringer.
Agenda 21, kapitel 4/36 indeholder retningslinjer
for bæredygtig udviklingsuddannelse. Dette
dokument bekræfter det øjeblikkelige behov for
nye former for uddannelse, der sigter mod at
lede folk hen imod bæredygtig udvikling, og det
opfordrer til at øge uddannelse, bevidsthed og
offentlig deltagelse. Dette uddannelsesprogram
er også møntet på museet.
For at planlægge nye uddannelsesmæssige
målsætninger gav UNESCO Kommisionen I
1999 Edgar Morin ansvaret for at udarbejde
uddannelsesmæssige retningslinjer til at
fremme tænkemåder egnet til at møde
fremtiden; disse retningslinjer er blevet
beskrevet i det grundlæggende essay “Les sept
savoirs nécessairs à l’education du future”

(De syv kompetencer der er nødvendige for
fremtidens uddannelse).
Bæredygtig udvikling er imidlertid et perspektiv,
som er stærkt debatteret (og det fejler rent
praktisk i mange lande). Dette program anses
for ugennemførligt set ud fra et praktisk
synspunkt (begrebet udvikling er i konflikt
med begrænsningerne i jordens ressourcer),
men også utilstrækkeligt for uddannelse.
Bæredygtig udvikling er faktisk et økonomisk
projekt, et forlig mellem økonomi, politik og
miljø (Sauvé, 2000) baseret på en ensidig vision
om “miljø = ressource”. Derfor er bæredygtig
udviklingsuddannelse utilstrækkelige til at
fremme social transformation og forbedre
forholdet mellem enkeltpersoner, samfund og
miljø.
Nye kulturelle retningslinjer blev skabt i
de seneste år for at behandle begreberne
“bæredygtig” og “bæredygtighed” og bære
dem mod andre betydninger og projekter. En ny
fortolkning af bæredygtighed, som nu stort set
er accepteret, henviser til et projekt, der sigter
mod at skabe modeller (i nutiden og fremtiden)
for et mere retfærdigt og afbalanceret liv set
ud fra en social og en miljømæssig synsvinkel.
“Bæredygtighed kan ses som et systems evne
til at opretholde sig selv i forhold til sine
interne og eksterne miljøer, idet alle systemer
består af delsystemer og er dele af større
meta-systemer” (Sterling, 2003). Den britiske
Museum Association (2008) har givet følgende
operationelle definition: Bæredygtighed er ikke
et “mål” som skal nås lineært, således at det
“opnås” efter en vis tid, det er snarere en
vej, en ny tilgang og et nyt værdisæt, der skal
styrkes konstant.
Tænkemåder og projekter, der sigter mod at
ændre livsstil og relationer blandt alle de levende
væsener og deres miljøer er “bæredygtig”.
Bæredygtighed omfatter tre niveauer eller
hierarkiske dimensioner: individuelle, sociale
og miljømæssige; bæredygtighed omfatter alle

kriseelementerne, ikke kun de økonomiske.
Bæredygtighedsmodellerne foreslår måder at
tænke som behandler kompleksitet, systemisk
vision og tværfaglighed; de indfører ny etik og
ansvar (Se fx Dresdner, 2002; Edwards, 2005;
Senge, 2008; Sterling, 2003; Stibbe, 2009). “B;
Edwards, 2005; Senge, 2008; Sterling, 2003;
Stibbe, 2009). “The sustainability revolution.
Portrait of a paradigm shift” er et essay
af Andras Edwards (2005), der forklarer de
paradigmatiske ændringer bæredygtigheden
kræver. Dette er revolutionerende fordi dets
mål er at “ændre verden”.
Revolutionen
er
paradigmatisk
fordi
bæredygtigheden omfatter forskellige kulturelle
og uddannelsesmæssige former; forskellige
sociale, økonomiske og miljømæssige
relationer, og det inkluderere alle niveauer af
det miljømæssige makrosystem.
Nogle økonomiske projekter (f.eks. Happy
decrease, Prosperity without Growth og
Blue Economy) beskriver etiske, sociale og
miljømæssige bæredygtige strategier for
udnyttelse af planetens ressourcer.
“... bæredygtigheden er i sidste ende et
kulturelt anliggende [...]Det er mere nyttigt
at se kulturen som et sæt af mønstre og
processer i udvikling, der afspejler hvem vi

er, hvad vi tror, og hvordan vi handler som
individer og grupper. Dette sætter kultur i
centrum af arbejdet med bæredygtighed,
som fundamentet for både økonomi og
samfund”(Sutter, 2011). Udbredelsen af en
“bæredygtighedskultur” er en prioritet i vor
tid og derfor en ny mission for vores museer.
Bæredygtighed har en godt modelleret
kulturel konnotation, der introducerer interpoli-trans-tværfaglighed og tendensen mod
fremtiden. Bæredygtighedskulturen giver en
multidimensionel og flertrin postmoderne
vision, der eliminerer dikotomien mellem
menneske og miljø, mellem mennesklige og
naturlige systemer. Bæredygtighedskulturen er
økologisk, etisk, ansvarlig og værdiorienteret;
den værdsætter både formel og uformel
mangfoldighed såvel som traditionelle kulturer
og flere sprog.
Måden at opbygge en bæredygtig og mere
fredelig verden er gennem uddannelse.
Ændringen mod bæredygtighed afhænger af
en ændringen i måden at tænke på; forskellen
mellem en kaotisk fremtid og en bæredygtig
fremtid ligger i forskellen i måden at tænke på
(Sterling, 2003). Bæredygtighedsuddannelse er
konstruktiv, aktiv og inddragende; den hylder
følelser og alle de forskellige færdigheder/
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intelligenser, den tilskynder praktiske
erfaringer og brugen af talrige praksis, sprog
og former for udtryk/kommunikation, den er
etisk og “økologisk”. “All thinking … now must
be ecological, in the sense of appreciating and
utilizing organic complexity, and in adapting
every kind of change to the requirements
not only of man alone, or of any singular
generations, but of all his organic partners
and every part of his habitat” (Sterling, 2003).
Der kræves en massiv kulturel ændring på
lokalt og globalt plan i hver dimension af
vores samfunds organisatoriske struktur. Den
kulturelle ændring kræves også af museet.
2010 rapporten State of the World formaner
til at arbejde for en kulturel ændring for at
forestille sig realistiske perspektiver for at
redde planeten (Worldwatch Institute, 2010:
Transforming Cultures). Det allerede citerede
Morins essay “Les sept creme nécessaires à
l’éducation du future” foreslår en transformativ
uddannelse, der sigter mod at skabe økologisk,
kompleks og systemisk tankegang, en ny
planetarisk etik og solidaritet, en ny intermeta-tværfaglig kultur.
UNESCO ‘s publikation “Engaging people in
sustainability” (Tilbury og Wortman, 2005)
foreslår fem centrale koncepter til at at takle
den uddannelsesmæssige praksis for det 21.
århundrede:
-

Forestillingen om bedre fremtid
Kritisk tænkning og refleksion
Deltagelse i beslutningsprocessen
Partnerskab
Systemisk tænkning.

Endelig
introducerer
den
moderne
bæredygtighedskultur også en naturlig
verdens etik. Mange filosofiske tendenser
inspireret af Aldo Leopolds transcendentalisme
og Henry Thoreaus romantisk-økologiske
vision, udvider etikken til andre levende
arter og til jorden (bio-centrisk og planetarisk
etik) og foreslår indførelsen af denne vision
i bæredygtighedsuddannelsen. UNESCO, WWF
og IUCN dokumentet “ Caring for the Earth “
(1991) fastslår, at for at leve på en bæredygtig
måde, er vores første forpligtelse/pligt at opnå
harmoni blandt hele verdens befolkning og
med naturen.
En miljømæssig filosofi, der fremmer
bæredygtighed, er Deep Ecology, som er baseret
på alle levende væseners indre værdier og på
et universelt broderskab.
Bæredygtighed er et projekt for social, kulturel
ændring, der også bygger på planetarisk
værdsættelse, forståelse, solidaritet og respekt.
Er museerne klar til at fremme og udbrede
en bæredygtig kultur? Er de i stand til at
internalisere og støtte sådan et revolutionerende
projekt?

Museerne er på jagt efter en bæredygtig
fremtid (Worts, 2004).
Moderne museers nye roller og mål bør
derfor “omformuleres” og redefineres i vores
reele kontekstuelle perspektiv og i lyset af
de nuværende og fremtidige udfordringer. I
enhver historisk sammenhæng har museerne
ydet et afgørende bidrag til offentlig viden
og kultur; de har stadigt stærke ressourcer
til at fremme den nye nødvendige kulturelle
forandring mod bæredygtighed gennem deres
aktiviteter, emnesområder, kommunikation,
ledelse og deres relation til offentligheden og
lokalsamfundet.
Bæredygtighed kræver fantasi og “Museerne
tillader folk at forbedre deres fantasi og
kreativitet og inspiration par excellence... et
museum er et fuldstændig imaginært rum, det
er i hvert fald symbolsk men ikke nødvendigvis
immaterielt... man kunne kalde det museernes
utopiske funktion, fordi for at ændre verden,
skal man kunne forestille sig den anderledes og
således tage afstand fra det, hvilket er grunden
til utopia som fiktion ikke nødvendigvis er
en mangel eller en utilstrækkelighed, men
snarere forestillingen om en anderledes verden”
(Desvallées og Mairesse, 2010, s. 50).
Alle museer (uanset deres disciplin, størrelse,
placering, organisation...) kan fremme den frie,
kritiske og komplekse tænkning der kræves af
postmoderne og bæredygtig uddannelse; de
kan stimulere nye ideer såvel som intellektuel,
etisk og åndelig berigelse; de kan støtte
social retfærdighed og inklusion, kulturel
demokratisering, offentlig deltagelse, ansvar og
bevidsthed og påskønnelse af mangfoldighed.
De kan tilbyde “pålidelige og neutrale” offentligt
rum for menneskelig kontakt, debat, refleksion,
beslutningsmæssigt planlægning og offentlig
deltagelse.
For at leve op til disse formål behøver museerne
ikke at give afkald på deres historiske rolle, men
de bør genoverveje hvordan de kan håndtere
gamle og nye roller i forhold til bæredygtighed.
Nogle museer bevæger sig mod bæredygtighed
i planlægningen af både deres korte og lange

programmer og roller. Mange museer bekymrer
sig mindre om fremmøde, antal af besøgende,
vækst, størrelse, antal af aktiviteter, marketing
m.m. og mere om social værdi, og kvalitet og
etik i deres dagsordener; for eksempel påstår
den britiske MAs Code of Ethics, at museerne
forbedrer alles livskvalitet både nu og i
fremtiden. De australske museer offentliggjorde
i 2001 et af de første “pioner” dokumenter, der
bød på generelle bæredygtighedsprincipper
for museer og deres praktiske anvendelse
“... for at hjælpe museer af alle størrelser
med at opnå den passende bedste praksis i
bæredygtighed... fordi museerne har flere
klare regler på dette område”. Disse regler
vedrører bæredygtig uddannelse og ‘advocacy’
virksomhed, operatorer og funktioner,
samlinger, forvaltning, bygninger, osv.).
Debatten om bæredygtighed er også blevet
indført i museumsforskningen. For eksempel
afholdt UK Museum Associations en høring
om bæredygtighed og museerne, workshops
over hele Storbritannien, og de offentliggjorde
i 2009 en slutrapport og diskussion. Rapporten
understregede, at der var generel støtte til
bæredygtighed også social, økonomisk og
miljømæssig bæredygtighed i museernes
dagsordener og museerne har brug for at tænke
mere på bæredygtighed. Men uden for UK MAs
workshops bliver der blandt museumsfolk ikke
tænkt over og talt meget om bæredygtighed,
og det ses heller ikke som det centrale punkt
i deres arbejde og planlægning. Overraskende
nok tænker kun få museer udtrykkeligt på
bæredygtighed.
I Italien organiserede den nationale
sammenslutning af videnskabelige museer
(ANMS) og det Zoologiske Museum i Rom
i 2008 ANMS’ årlige kongres om temaet
bæredygtighed i ledelse/planlægning af
samlinger, forskning og uddannelse (Falchetti,
Forti, 2010). Denne kongres beskrev den “state
of the art” åbenbaring, at mange initiativer
udført i italienske museer kunne betragtes
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som bæredygtighedsinspirerede og -orienteret
(f.eks. mere opmærksomhed til territoriale
problemer; følsomhed over for potentielt
udstødte borgere; aktive og konstruktive
uddannelsesprogrammer; nye inddragende
former for kommunikation og udstilling;
indtroduktion
af
miljøbevaringsemner;
interkulturelle programmer; brug af forskellige
sprog og ekspressive strategier). I 2011
arrangerede det samme museum en workshop
om “museerne og bæredygtigt sprog” for
at eksperimentere med, hvordan man kan
fremme integration mellem forskellige kulturer,
discipliner, sprog, praksis og forskellige
ekspressive/kommunikative modeller (de
vigtigste konklusioner er offentliggjort i
e-bog format på hjemmesiden www.ANMS.
it Museologia scientifica memorie). Den
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bæredygtighedsspørgsmål.
Det er også bemærkelsesværdigt, at ICOM
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af museets institutionelle roller. Den
internationale conference, som blev afholdt
i Shanghai (November 2010) havde et meget
“bæredygtigt” tema: “Museum for Social
Harmony”. Med dette valg viste ICOMfællesskabet sin interesse i verdens problemer
og pålagde museerne en særlig rolle i forhold
til social bæredygtighed. Museerne kan tilbyde
et uvurderligt partnerskab som agent for
social forandring for at opbygge et retfærdigt,
fredeligt og ansvarligt samfund.
Det er imidlertid et makro mål-program,
da bæredygtighed kun er inkluderet og er
udtrykkeligt erklæret i ganske få museers
vedtægter og missioner, men mange museer
er allerede eller er ved at blive “grønne”,
dvs. de er orienteret mod energimæssig,
teknologisk og økonomisk bæredygtighed, fx
energieffektiv bebyggelse, reduktion af vand
og andre ressourceudgifter. Andre museer
er ved at reorganisere samlinger, intern
organisation, menneskelige ressourcer (se
for eksempel de australske museers regler
for bæredygtighed; Se også LEM Report No.

7, 2013, hvor der skitseres en checkliste for
museer, der sigter mod bæredygtighed). Men
der bør inkorporeres en dybere og mere
kompleks “bæredygtighedskultur” i museets
saktiviteter, dagsordener, politik og forvaltning
på det institutionelle plan.
Der bør vælges passende indikatorer til at
“måle” hvor bæredygtige museer er. Canadiske
museer skærer ældre institutioner væk for
bæredygtighed. Canadian Working Group on
Museums udviklede en “Critical Assessment
Framework (CAF), designet til at hjælpe
museumsfolk (“to challenge the courage and
creativity of museum professionals”) med at
oprette nye resultatmålingsforanstaltninger
der vedrører både kultur og bæredygtighed.
CAF bruger en lagdelt tilgang til kulturelle
indikatorer (Worts, 2000), der integrerer
feedback på individuelt, institutionelt,
samfundsmæssigt og globalt niveau.
Museumsformidlere kan spille en afgørende
rolle i undervisningen af museumsbesøgende
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kommunikation, sociale relationer, adfærd og
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camino al andar” (Da: Vandrer, der er ingen
vej. Man må gå for at ånde).
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POLICY SKABENDE CASESTUDIE
AF MUSEUMSFORMIDLINGEN I DANMARK:
Lærende Museer og Aktivt Medborgerskab:
Museets pædagogiske rolle i samfundet
Ida Brændholt

Hvordan kan museet påtage sig den
demokratiske udfordring at være relevant for
borgerne i det 21. århundredes vidensamfund?
Kulturstyrelsen har udviklet en dynamisk
ramme for omdannelsen af museet, som er
baseret på at udvikle museets pædagogiske
rolle i samfundet.

er nye initiativer at fokusere på forskning
og uddannelse og samspillet mellem
disse to søjler. Værdien af museernes
uddannelsesmæssige rolle i samfundet er
baseret på de metarefleksioner, den forskning
og forskningsbaserede viden, som museerne
fremstilling og håndterer.

LIVSLANG LÆRING

KULTURELT DEMOKRATI

Kulturelle kompetencer ud fra et livslangt
læringsperspektiv er grundlæggende behov i
den 21. århundredes globaliserede og kulturelt
mangfoldige vidensamfundet. Museerne møder
nye udfordringer og muligheder – at stimulere
læring og personlig udvikling og udforske
spørgsmål som identitet og kulturens værdi
i sig selv. Museerne har et særligt potentiale
for selvstyret, selvvalgt læring med respekt
for mangfoldighed og forskellige synspunkter
for at drage fuld fordel af kultur inden for et
demokratisk samfund.

Målet og formålet med Den pædagogiske plan
for de danske museer er at udvikle rammer
for kulturelt demokrati. Den pædagogiske
plans fokus er at gøre kulturarv til en aktiv
ressource i samfundet ved at udvikle
museernes pædagogiske rolle i et livslangt
læringsperspektiv.
Den pædagogiske plan har været en del af
det statslige program, ”Kultur for alle”, siden
2006. Den pædagogiske plan er baseret på
en rapport om uddannelse i danske museer
udgivet af Kulturministeriet i 2006. Baseret
på anbefalingerne i rapporten besluttede
regeringen at bruge penge på Finansloven fra
2006 - 6 millioner euro årligt - til at udvikle
museernes pædagogiske rolle og 5 millioner
euro årligt til at kompensere for den fri entré
for børn og unge under 18 og den fri entré til
Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst
med kulturelt demokrati som mål.

FORSKNING OG UDDANNELSE
Kulturstyrelsen udvikler rammer for museerne
for at opfylde nye behov og forbedre faglig
udvikling ifølge den danske Museum Act, som
er tæt knyttet til ICOM´s definition af museet;
“Et museum er en non-profit, permanent
institution, der skal tjene samfundet og dets
udvikling og være åben for offentligheden, sog
om kræver, konserverer, forsker, kommunikerer
og udstiller den menneskets materielle og
immaterielle kulturarv og dens omgivelser
med henblik på uddannelse, undersøgelse og
fornøjelse.”
Det danske museums virke har fem søjler;
indsamling, registrering, bevaring, forskning
og uddannelse. For at forbedre museets
uddannelsesmæssige rolle i samfundet,
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MIDLER SOM DÆKKER INDSATSOMRÅDERNE
NYE PARADIGMER FOR VIDEN

BORGERNE FORUDSÆTNINGERNE

Anbefalingerne og initiativerne gennemføres
ikke for at ændre kompleksiteten og
mangfoldigheden i den danske museumskultur.
Formålet med den pædagogiske plan er at
styrke udvikling af museernes pædagogiske
rolle i et hurtigt skiftende samfund. Den
pædagogiske plan fokuserer derfor på
nye og højere standarder med hensyn til
uddannelse og forskning. Paradigmeskiftet fra
industrisamfund til vidensbaseret samfund
er tæt forbundet med et behov for og krav
om uddannelse. Skiftet hænger sammen
med de ændringer i adgangen til viden, der
har ændret sig dramatisk hovedsagelig på
grund af udviklingen af digital teknologi og
sociale medier. Men det er også væsentligt
at inkludere de nye vidensbegreber og
anerkendelsen af forskellige videnssystemer.
Det betyder også håndtering af tværfaglig
viden og anerkendelse af lokal, stedsspecifik
viden. Nutidens vidensamfund bygger på
social og global kompleksitet. Dynamiske
uddannelsessystemer, ansvar for egen
læring og selvlæring er i centrum. Dannelse
er i dag baseret på kulturel bevidsthed,
kommunikationsfærdigheder, mediebevidsthed
og sociale kompetencer. Paradigmeskiftet i
begreber som viden og læring i det moderne
samfund, kræver transformationsprocesser
i museerne, og at disse bliver lærende
institutioner. Transformation af museernes
uddannelsesmæssige rolle i samfundet
fokuserer på, at museerne skal være sociale
læringsrum for viden og producere processer
og skabe ny viden.

HAR ÆNDRET SIG
Borgerne forudsætningerne har ændret sig. I
dag er uddannelse et fælles projekt mellem
borger og museum – museet og det omgivende
samfund. Dette er et skift i forventningerne
og kravene fra museet og en ændring i fokus,
der tidligere hovedsageligt har handlet om
beskyttelse af kulturarven, mens museerne og
Kulturstyrelsen i dag har et stærkt fokus på,
hvordan kultur og kulturarv kan være en aktiv
ressource i samfundet. Museet er i en unik
position til at fremme livslang læring, udvikle
flere fortællinger om, hvad kultur betyder i det
moderne samfund og dermed skabe basis for
aktivt medborgerskab.
INDSATSOMRÅDER
Uddannelsesplanen for danske museer har
været i gang med at blive gennemført siden
2007. Planen har syv indsatsområder:
· Innovativ udvikling af uddannelse i museerne
set fra et brugerperspektiv.
· Forskning i uddannelse i museerne.
· Uddannelse og træning.
· Museet og uddannelse.
· Brugerundersøgelser.
· Evaluering og vidensdeling.
· International erfaringsudveksling.
Planen er blevet implementeret gennem
forskellige finansieringsprogrammer som
museerne kan søge midler gennem samt
nationale initiativer. Det omfatter støtte til
uddannelsesprogrammer og internationale
seminarer
til
organisationen
Danske
Museer. Planen er dynamisk og fleksibel,
og ny viden og resultaterne fra projekter og
brugerundersøgelser er blevet inddraget planen
som nye kriterier og prioriteter for finansiering
og nye initiativer på nationalt plan.

Blandt de initiativer, der er relateret til
handlingsplanen, er fem punkter, som dækker
indsatsområderne: Innovativ udvikling af
uddannelse ud fra et brugerperspektiv,
forskning i uddannelse i museerne, nye
uddannelsesprogrammer
i
museerne,
kvalitative brugerundersøgelser og resultater
af internationale studier, uddannelse og
udveksling af viden. Kulturstyrelsen har
sammen med den rådgivende bestyrelse
prioriteret projekterne med fokus på processen
og læringspartnerskaber, brugerinddragelse
samt projektet med unge mellem 13-15 år i
stedet for at fokusere på produkter til at støtte
nye kollaborative- og tværfaglige færdigheder
blandt museumsfolk og derfor bæredygtighed.
PROJEKTER OG CASESTUDIER
350 projekter har modtaget støtte. De samme
projekter kan modtage støtte fra forskellige
fonde. Hvert år støtter Kulturstyrelsen 50
projekter. Medborgerskabsprojektet er baseret
på samarbejdet mellem museer og universiteter
og fokuserer på, hvordan museerne kan bidrage
til udviklingen af medborgerskabskompetencer
gennem deres udstillinger, kuratoriske praksis
og dialogbaserede uddannelsesprogrammer.
Projektets teoretiske ramme er baseret på
den russiske litteraturkritiker og filosof
Mikhail Bakhtin (1885-1975) og definerer aktivt
medborgerskab som dialog, flerstemmighed
og selvrefleksion. De ti institutioner i projektet
har baseret deres arbejde på casestudier i
hver institution og har arbejdet med projekter
som “Et nyt syn på kunsten”, “Nationale og
kulturelle identiteter” og “Bæredygtighed inden
for design og samfund”. Casestudyen “Et nyt
syn på kunsten” fandt sted på Thorvaldsens
Museum og var baseret på et program, hvor
studerende udviklede nye titler til de udstillede
skulpturer i museet. Et eksempel var “Den
Grådige Angel”. Dette projekt fokuserede på
at udvikle de studerendes sprogfærdigheder

og deres forståelse for kunst, religion og
moderne interkulturelle udfordringer. Målet for
læringsresultater i projektet var:
- At udvikle kritiske og analytiske kompetencer.
- At udvikle kapacitet til at ændre perspektiver.
- At udvikle identiteter og respekt for kulturel
mangfoldighed.
Med andre ord at udvikle uddannelse i kunst
og kultur, som bidrager til udviklingen af
reflekterende og kreative borgeres deltagelse
i et demokratisk samfund.
Den anden fase af projektet er baseret på,
hvordan museer kan kuratere udstillinger fra
et statsborgerskabs perspektiv.
Et andet projekt, Interface, er baseret på
at udvikle partnerskaber mellem skolens
afsluttende klasser /gymnasier og museer.
Projektet er baseret på 50 partnerskaber hvor
museer og uddannelsesinstitutioner udvikler
udstillinger sammen i læringspartnerskaber
for at udvikle begge institutioner med
hensyn til videnskabelig tværfaglig læring og
forskning samt de organisatoriske ændringer,
der er nødvendige, når vidensinstitutioner
er i læringspartnerskaber med andre
vidensinstitutioner.
Et andet projekt ved navn Lærende Museum
er baseret på samarbejdet mellem museer og
lærerkollegier og projektet sigter mod at udvikle
lærernes færdigheder i at bruge museet som en
del af deres langsigtede undervisning. Projektet
er baseret på partnerskaber rundt om i landet,
og nye generationer af lærere forbereder sig
på at inkludere uddannelsesprogrammer fra
museerne i deres langsigtede undervisning.
Projektet har skabt en masse bacheloropgaver
fra studerende om, hvordan man kan udforske
uddannelsesmæssige ressourcer i museerne.
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MUSEETS LÆRINGSPOTENTIALE
Som et strategisk redskab til at udvikle museets
pædagogiske rolle og styrke samarbejdet
mellem museerne og uddannelsesinstitutioner
har Kulturstyrelsen foretaget en national
undersøgelse af uddannelsesprogrammer og
aktiviteter i danske museer. Formålet med
undersøgelsen af uddannelsesprogrammer
i danske museer var at finde ud af,
hvordan museerne opfatter og udfører
uddannelsesprogrammerne samt definere de
udfordringer, som museerne står over for i
relation til en professionel håndtering af deres
læringspotentiale i det 21.århundrededes
vidensbaserede samfund. Undersøgelsen var
baseret på et digitalt spørgeskema og var
opdelt i følgende områder:
- Uddannelsesprogrammer.
- Uddannelsesmæssige ressourcer.
- Brugere af uddannelsesprogrammer.
- Ekstern samarbejde.
- Strategiske overvejelser.
Konklusionerne fra den nationale undersøgelse
af uddannelsesprogrammer i museerne
målrettet grundskoler og gymnasier er
følgende:
Museerne er videnscentre og alternative
læringsmiljøer og udgør en værdifuld ressource
i det 21 århundredes videnssamfund.
Uddannelsesprogrammerne i museerne er
tværfaglige og favner et bredt felt af forskellige
læringstyper, som er kendetegnet ved at være
problemorienterede og praksisrelaterede.
Uddannelsesprogrammerne er baseret på
museernes videnskabelige ansvar og forskning
i kulturarv og naturvidenskab og svarer dermed
til
uddannelsesinstitutionernes
vigtigste
områder.

Uddannelsesprogrammerne
er karakteriseret ved høje
standarder
og
socialt
Uddannelsesprogrammerne
kan udgøre et væsentligt
uddannelsesinstitutionernes
undervisning.

i
museerne
videnskabelige
engagement.
i
museerne
supplement til
langsigtede

Den nationale undersøgelse af danske
museers uddannelsesprogrammer resulterede
i følgende anbefalinger til museerne:
- Udvikle specifikke mål for uddannelsesprogrammer som en del af de pædagogiske strategier.
- Udvikle samarbejde med uddannelsesinstitutioner for at udvikle uddannelsesprogrammer.
- Udvikle undervisningsprogrammer for alle
uddannelsesinstitutioner fra grundskolen til
voksenuddannelsesinstitutioner med bevidstheden om at tilgodese uddannelsesinstitutionernes mål og læreplaner.
- Udvikle digitale læringsressourcer som led i
deres uddannelsesprogrammer.
- Udvikle systematisk evalueringspraksis relateret til uddannelsesprogrammer.
- Udvikle tilsyn med elever og studerende i
forbindelse med projektarbejde.
- Udvikle praktikantservice for studerende på
gymnasiale uddannelser samt universiteter.
- Facilitering af undervisere fra uddannelsesinstitutioner.
- Samarbejde med universiteter for at styrke
forholdet mellem forskning og praksis i relation til læring i museerne.

VISIONEN
Det, som Kulturstyrelsen har udviklet, er,
at Museet udgør en central dimension i
alle danske børns og unges udvikling og
uddannelse. Og missionen er at kvalificere
og udvikle uddannelsesprogrammerne i alle
museer og styrke samarbejdet mellem museer
og uddannelsesinstitutioner.
Kulturstyrelsens
mål
er,
at
uddannelsesprogrammer i danske museer skal
udgøre et vigtigt supplement af høj kvalitet
til alle børns og unges formelle uddannelse.
Museerne,
uddannelsesinstitutionerne,
andre kulturelle institutioner og politiske
beslutningstagere på lokalt og nationalt plan
er vigtige samarbejdspartnere i udviklingen af
et fælles ansvar for udviklingen af museets
uddannelsesmæssige rolle i samfundet.
Kulturstyrelsen har fået en umiddelbar
reaktion på undersøgelsen og har sammen
med museerne oprettet et nationalt netværk
for museumsuddannelse.
DIGITALE UDDANNELSESPROGRAMMER
Kulturstyrelsen arbejder sammen med
Undervisningsministeriet på en digital platform,
www.e-museum.dk, til danske museers digitale
uddannelsesmæssige ressourcer. Evaluering
af platformen har været udført af forskere fra
Danmarks Pædagogiske Universitet / Aarhus
Universitet. Evalueringen har forårsaget
ændringer og justeringer, og på grund af
manglen på IT-didaktiske kompetencer i nogle
museer har nogle projekter haft mulighed for at
ansøge om penge til at udvikle projekter med
højere standarder med professionelt tilsyn.
Platformen er en del af lærernes pædagogiske
platform for digitale ressourcer. Alle museernes
digitale pædagogiske materialer er tilgængeligt,
og Kulturarvsstyrelsen har årlige midler til at
udvikle nyt materiale. Nye initiativer finder
i øjeblikke sted for at udvikle en strategi,
der skal forbinde e-museumsplatformen
med Nationalmuseets uddannelsesplatform
og udvikle en model for kvalitetssikring og
ajourføring af digitale ressourcer.

FORSKNING I MUSEUMSUDDANNELSE
Som en del af den nationale strategi for
udviklingen af museernes pædagogiske
rolle arbejder Kulturarvsstyrelsen på at
etablere et nationalt center for forskning i
museumsuddannelse for at styrke dansk
forskning og samarbejdet mellem universiteter
og museer omkring museumsuddannelse
samt skabe et stærkt bånd mellem forskning
og praksis og formidle viden om international
forskning på området.
NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSER
Et andet vigtigt initiativ er den nationale
undersøgelse af brugerne i danske museer.
Kulturstyrelsen har igangsat projektet sammen
med et rådgivende udvalg af repræsentanter fra
danske museer, universiteter, organisationen
Danske museer og repræsentanter fra andre
kulturinstitutioner i Danmark. Fra 2013 vil
ikke kun museerne deltage i undersøgelsen,
men også 50 andre kulturinstitutioner såsom
universiteter og kunstgallerier vil slutte sig til
og engagere sig de næste to år.
Formålet med den nationale brugerundersøgelse
er:
- At etablere et systematisk nationalt overblik
over brugerne af danske museer.
- At bruge resultaterne som materiale for lokale
og nationale analyser og initiativer.
- At give hvert museum et overblik over deres
specifikke brugere samt give dem strategiske
værktøjer til at udvikle relationer til deres
brugere og ikke-brugere.
- At danne grundlag for, at museerne kan
sammenligne brugere og samarbejde om
udveksling af viden og erfaring.
Sammen med den nationale brugerundersøgelse
har Kulturstyrelsen gennemført tre andre
undersøgelser: en undersøgelse af danske
museers hjemmesidebrugere, en undersøgelse
af unge ikke-brugere og brugere af danske
museer, samt en undersøgelse med fokus på
barriererne for unge brugere i danske museer
- også som en del af den pædagogiske plan.
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MUSEETS BRUG AF DIGITALE MEDIER
Kulturstyrelsens anbefalinger til museerne
baseret på undersøgelser af borgernes brug
af museets digitale medier og hjemmesider er
følgende:
VIGTIGE RESULTATER FRA BRUGERUNDERSØGELSER
Nogle af de vigtigste resultater fra den nationale
brugerundersøgelse, webbrugerundersøgelse
og undersøgelsen af unge brugere og ikkebrugere af museet er følgende:
- Kvinder bruger museet oftere end mænd;
- Museumsbrugerne er tilfredse med museerne.

Baseret på resultaterne fra 180 udstillingssteder
med 65.000 årlige borgerbesvarelser indsamlet
i løbet af de sidste tre år viser undersøgelsen
også, hvad der skal forstås som en positiv
museum oplevelse; :
1. Udstilling:

- Unge bruger sjældent museet;

Læringspotentialer,
atmosfære

- Borgere over 50 år bruger museet mest og er

2. Engagement og refleksion:

de mest tilfredse brugere;

Aktivt engagement, intergenerationelle tilbud,
arrangementer, variation i undervisningstilbud,
plads til refleksion og fordybelse

- 30% af museets brugere har en akademisk
baggrund, kun 6% af danske borgere, der er
mere end 15 år, har en akademisk baggrund;
-

Borgere

med

en

lav

og

faglig

uddannelsesbaggrund bruger sjældent museet;
- Et museumsbesøg er et socialt arrangement,
kun 7% bruger museer alene;
- Museets brugere ønsker aktiv deltagelse;
- Museets hjemmesider bruges primært til at
undersøge åbningstider og udstillingprogram;
- Unge har dårlige museumserfaringer fra
skolebesøg.

temaer,

design

og

3. Service:
Information når man køber billetter, skiltning

Strategisk arbejde på at udvikle digital
uddannelse og kommunikation på nettet.
Websteder er en lige så vigtig del af
professionelt museumsarbejde. Udvikle reelt
indhold på hjemmesiden. Hjemmesiden skal
være relevant for en bredere forskelligartet
gruppe af borgere. Borgeren skal møde museet
på både digitale og analoge platforme. Museet
er summen af analoge og digitale platforme.
Et eksempel på, hvordan man kan udvikle nye
projekter, som inkluderer digitale medier, er
Nationalmuseet, der har udviklet et projekt for
at tiltrække unge kvinder til deres samlinger
og arkiver via Facebook med projektet Flirt,
filosofi og Facebook.

Facilitator – Jeg er her for at
mennesker, jeg er med, har en
vigtigste prioritet er, at mine
finder museet interessant. Det
danske museumsbrugere.

Forsker – Jeg er nysgerrig og interesseret. Jeg
besøger dette museum for at tilegne mig ny
viden og inspiration. Det gør 33% af danske
museumsbrugere.
Tag med – Jeg besøger primært museet, fordi
jeg er i selskab med andre, der ønskede at
besøge museet i dag. Det gør 7% af danske
museumsbrugere.
Ved siden af den nye type spørgsmål i
spørgeskemaet har vi også inkluderet et
spørgsmål om borgerens kulturelle tilknytning,
vi har udviklet muligheder for at besvare
digitalt, og vi har oversat spørgeskemaet
til otte sprog for at udvikle mere viden om,
hvad internationale brugere mener om danske
kulturinstitutioner. Spørgeskemaet findes på
dansk, engelsk, tysk, spansk, russisk, fransk,
polsk, arabisk og kinesisk.

på museet, information omkring udstillingerne

LÆRINGSFORMER / MOTIVATIONER

4. Praktiske ting:

Den nationale brugerundersøgelse er blevet
evalueret efter tre år, og et nyt kortere
spørgeskema er blevet udviklet med det formål
at udvikle nye værktøjer til at genoverveje
museets fysiske rum, da museumsoplevelser
er baseret på social læring. Dette betyder,
at vi har samarbejdet med de amerikanske
musikforsker John H. Falk om, hvorledes man
kan identificere motivation og læringsformer
i museet. Nedenfor er de seks forskellige
læringsformer / motivationer, vi har medtaget i
det nye spørgeskema baseret på vores arbejde
med John Falk og personalet på de danske
museer:

ANBEFALINGER TIL MUSEERNE

Oplader – Jeg besøger museet for at genoplade
mine batterier og finde ro og tid til fordybelse.
Det gør 14% af danske museumsbrugere..

SAMFUND

Parkering, tilgængelighed med bil, skilte til
museet
5. Butik / Café
6. Offentlig transport

Professionel/Hobbyist – Jeg besøger museet på
grund af en specifik, professionel interesse.
Jeg tager et kritisk syn på udstillingen og den
professionelle formidling af museet. Det gør
13% af danske museumsbrugere.
Oplevelsessøgende – Jeg er her for at opleve
museet og fokusere på de mest iøjnefaldende
ting. Jeg behøver ikke at se alle tingene
for at kende museet. Det gør 23% danske
museumsbrugere.

sikre, at de
god tid. Min
kammerater
gør 10% af

Den pædagogiske plan for danske museer er
en ramme til at udforske og udvikle museets
inklusive rolle i et vidensbaseret samfund.
Kulturstyrelsen har udviklet anbefalinger
baseret på erfaringerne og læringsresultaterne
fra initiativerne i den pædagogiske plan med
fokus på, hvordan museet kan udvikle sig
som demokratiske videnscentre og sociale
læringsrum med fokus på museets rolle i
samfundet, museets rolle for borgerne og
museet som institution:

At løse afgørende problemer og udnytte
muligheder i det moderne samfund,
Fremme debat og social interaktion mellem
forskellige grupper,
Udvikle bevidsthed om global indflydelse på
lokale spørgsmål og beslutninger.
Indlede langsigtede læringspartnerskaber med
eksterne partnere.
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BORGERE
Generere ny viden, som har relevans og
vedrører borgernes hverdag.
Stimulere nysgerrighed og fantasi og fremme
den personlige refleksion og evne til kritisk
tænkning.
Skabe muligheder for at undersøge og afspejle
værdier og dermed bidrage til at udvikle og
udfordre identiteter.
Bidrage til at håndtere kompleksitet og
usikkerhed og dermed fremme motivation og
handling.
INSTITUTIONER
Udvikle
sig
til
dynamiske,
lærende
organisationer
med
udgangspunkt
i
strategisk ressourceudvikling af personale
med specialiseret viden og specialiserede
kompetencer.
Nytænke
og
udfordre
institutionelle
prækonceptioner.
Styrke kommunikation og pædagogiske
kompetencer og etablere læringspartnerskaber
med lokalsamfund, virksomheder, kulturelle
og uddannelsesmæssige institutioner.

UDVIKLINGEN AF EN DYNAMISK RAMME
Uddannelsesplanen for danske museer er et
strategisk værktøj i den fortsatte udvikling
af danske museers pædagogiske rolle.
Transformationen forudsætter nye faglige
standarder og professionel ledelse i museer,
som er baseret på spørgsmålet “hvorfor?”
og at der fokuseres på viden og erfaring,
rummelighed, deltagelse, aktivt engagement,
samspil mellem lokal og global udvikling,
at være provokerende, at se udad, at være
dynamisk, flerstemmighed og pluralistisk. Den
fortsatte udvikling af en relevant ramme for et
bæredygtigt museum er baseret på respekt for
kulturel mangfoldighed, interkulturel dialog,
tværfaglige tilgange, social integration og
menneskerettigheder.
I Artikel 27 fra FN’s Verdenserklæring om
Menneskerettighederne hedder det, at enhver
har ret til frit at deltage i samfundets kulturelle
liv, til kunstnydelse og til at blive delagtiggjort
i videnskabens fremskridt og dens goder.
Museet kan støtte denne artikel ved at udvikle
innovative tjenester, og det kan spille en
nøglerolle i at bringe disse gennem formelle,
ikke-formelle og uformelle læringsmuligheder
af høj kvalitet. Denne tilgang betyder at museet
kan støtte positive sociale forandringer.
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OM UNDERVISNING OG LÆRING
I MUSEUMSFORMIDLING
AKADEMISK ARTIKEL: MUSEOLOGIER OG UDDANNELSE
I MUSEER: ET DISKURSIVT PERSPEKTIV
Carla Padró

Når jeg tænker på museumsuddannelse,
tænker jeg ikke på metoder, retningslinjer,
lektionsplaner eller kommunikationsstrategier,
som kan lette formidlingen af en idé, en
tese eller et sæt af begreber inden for visse
museumssamlinger eller visse midlertidige
udstillinger. Jeg opfatter ikke mig selv som en,
der ville adoptere eller tilpasse institutionelle
rammer for viden, dvs. mening, som er udvalgt
af kuratorer, designere eller evaluatorers
eller endda af mig som museumsunderviser,
den der ved noget om adgang og derfor er
hendes rolle at tilpasse sprog og omvisninger
til et specifikt publikum. Jeg mener ikke, at
dette er museumsdidaktik, og det forholder
sig sådan, at i Spanien er det den aktuelle
dominerende kultur. Men det betyder ikke,
det er det eneste museumspædagogiske
narrativ. Faktisk mener jeg ikke, at dette bør
være museumsunderviserens rolle i vores
moderne usikre verden. Jeg mener, at det
bare en diskurs, der retfærdiggør museets
moderne rolle, og på samme tid er det også
entréen, vejen til og udstillingsrummet for
forbrugerkultur. Det tjener begge dele, både
museumsfællesskabet og det kulturskifte hen
mod image, masseturisme, markedsføring,
reklame og fysisk og officielle adgang til kultur,
som museet har lidt under i de sidste årtier.
Andre vil sige, at museumsundervisere er
ansvarlige for undervisning og læring og derfor
repræsenterer de besøgende. Her vil museets
institutionelle rammer kunne udvides eller
endda ændres takket være konstruktivistiske
læringsteorier. Konstruktivismen mener, at
eleven er kernen i institution, for hun bibringer
en række holdninger, idéer, fordomme og
dagsordener, som museet vil tage i betragtning,
acceptere eller synliggøre. Jeg mener dog,
at konstruktivisme stadig er afhængig af
uproblematisk meningsbegreber, for det er
generelt knyttet til positive resultater. Ydermere
er det knyttet til forestillingen om, at museerne

bygger bro til et nyt publikum, selvom museet
stadig er centralt rent symbolsk. Selvom de
besøgendes stemmer bliver hørt, opfattes
de nogle gange som værende neutrale eller
også ensartede eller forskellige men indenfor
afgrænsede homogene rammer, som om
undertrykkelse, underkastelse, modstand eller
forskel ikke fandtes. Og derfor anderkender
det ikke museerne som politiske institutioner
eller institutioner, der cirkulerer og vælger
bestemte forestillinger om “sandheden”. Jeg
forsøger her at vise, at museumsuddannelse
er også en social praksis og en måde at
skabe museumsdiskurs, selvom de fleste
museumsdirektører, administratorer, ledere,
kuratorer og endda museumsforskere stadig
opfatter museums undervisere som mennesker,
der altid er på tværs: på tværs af missioner og
udstillinger, på tværs af indhold og discipliner,
og endda på tværs af besøgende, for den mest
almindelige overbevisning er, at besøgende
kan være enten eksperter eller lægfolk, og
derfor er undervisere – af den simple årsag,
at de repræsenterer de besøgende - selv
lægfolk for den ekspertverdenen, som museet
afgrænser inden for deres akademiske kultur.
Jeg tror, det har at gøre med de traditionelle
roller i samfundet, som generelt er blevet
betragtet som et korpus af procedurer, som
om uddannelse var den søde husmor, der
er der altid til at trøste dig. Men i de sidste
årtier i verdens angelsaksiske museum, har
museumsundervisere ændret deres gøremål.
Lisa Roberts fortæller os hvordan:
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HVORFOR SOCIAL KONSTRUKTIONISME?

MEN HVAD ER MUSEUMSUDDANNELSEN SOM EN DISKURSIV PRAKSIS?
Først og fremmest danner museumsuddannelsen
også museumsbetydningen. Man kan også
samle de forskellige erklæringsgrupper, der
cirkulerer gennem undervisningsmaterialer,
arkiver, etikkodekser, artikler m.v. og se
indlejret de forskellige historier. For det
andet, kan man analysere de forskellige
fremgangsmåder, der har fundet sted i og ud af
museerne i forbindelse med uddannelse og se
hvilke implicitte og eksplicitte undervisningsog læringsreferencer kan smedes. For det
tredje, kan man læse det sprog, der er blevet
brugt til og se det i forhold til forskel. For
det fjerde, kan man overveje formen for
repræsentationen af viden om særlige emner
i særlige historiske øjeblikke og hvordan det
relaterer til museumsønsker. Endelig kan man
undersøge de forskellige teknologier (diskurs
ordre, montrer, åben fremvisning, alarm,
erindringer af besøgende, osv.), der refererer
til pædagogisk betydning i gallerierne og andre
private museumssfære.
Hvis vi begynder at ændre vores forudfattede
meninger om museumsuddannelse for en
mere kompleks og tilknyttet betragtning, vi
vil kunne forsvare at museumsundervisere
også er organiske offentlige intellektuelle,
der også bestrider museernes institutionelle,
akademiske og fortolkende kulturer som har
ret til at tale og være synlige, i stedet for at
blive holdt i museumskulturs indlandsrum.
På den anden side, diskursiv tænkning betyder
jo at man stopper med at tænke kronologisk,
akkumulerende, progressivt, beskrivende,
maskulint, disciplineret, bestemt eller på en
dikotomisk måde, fordi man betragter det som
en bestemt diskurs fra en bestemt historisk
kontekst. Det henviser til en modernistisk
tilgang som peger på andre tænkninger. For
eksempel, at tænke på kontekst og relationel

tankegang, på dilemmaer og kontroverser,
divergerende
tænkning
og
narrative
fortællinger, mv. Eller at tænke på intertekst og
andre former for narrativisering, som vil give
mening, selvom de ofte vil se meget uklare og
tvetydige ud, fordi man kan placere sig selv
i et krydsfelt bestående af museumsfaglige
afdelinger, funktioner, undersøgelser og
andre beskrivelser af hverdagens praksis,
som vil afsløre ens placerings underliggende
modsigelser, dilemmaer eller afbrydelser.
På denne måde, når jeg tænker på
museumsuddannelse som en diskursiv
praksis, ville jeg også undersøge en række
institutionelle muligheder, som sammenfletter,
modsiger og overlapper hinanden. For eks.
hvordan museumsorganisationen bestående
af viden er forbundet med den institutionelle
kulturs formål. For det andet, hvordan
de fortolkende strategier, der anvendes i
museumsprogrammer, ressourcer og praksis
skaber forestillinger om uddannelse sammen
med den anvendte teknologi som er valgt til
at fungere offentligt. For det tredje, hvordan
behandlingen af de besøgende repræsenterer
hhv. fagfolks eller de besøgendes synsvinkel.
For det fjerde, hvordan formidlerenes placering
i institutionen er udtryk for forskellige
pædagogiske opfattelser af deres arbejde og
derfor institutionens uddannelsesdefinition,
som kan være eller ikke være forbundet
med formidlerens synsvinkel og arbejde. Og
endelig, hvordan alt dette skaber forskellige
rammer, versioner, fortællinger og fortællinger
om museet.

Den teoretiske ramme, der tillader mig
at overveje disse spørgsmål er social
konstruktionismen, som mener at al viden er
en social konstruktion; herunder vores viden
om virkeligheden. Social konstruktionismen
udspringer fra social- og kulturpsykologien
(Gergen, 1994), men krydses med andre
discipliner som sociologi, kunst eller
uddannelse. Det fremhæver sproget som en
vigtig måde at forstå vores erfaringer på, for
det mener, at frem for at afspejle verden,
skaber sproget den (Witkin, 1999). Sprogets
grundlæggende funktion er at koordinere og
regulere det sociale liv (Gergen, 1994). I den
henseende, er vi enige i at det ikke er det
samme at henvise til voksne besøgende som
eksperter eller som lægfolk, klienter, eller som
fællesskaber og fortolkere. Hvert navneord
forklæder specifikke opgaver, praksis eller
vidensmæssige begreber. Derfor, hvis vi mener
at voksne besøgende enten må være eksperter
eller lægmand, forstår vi uddannelsen som
en passiv hierarkisk indsats. Hvis vi betragter
voksne besøgende som klienter, opfatter vi
uddannelsen som dannelsen af forbrugerkultur
og hvis vi overvejer voksne besøgende som
fortolkere, mener vi, uddannelsen som en
kulturel, social og dialogiske udveksling.
Derudover er det ikke det samme at definere
uddannelsen som et middel, som programmer

til skolerne og familierne, som organiserer
udstillinger eller som forskning til udstillinger.
I hvert tilfælde er placeringen af værket
forskelligt.
For det andet lægger social konstruktionisme
vægt på at vores generation af viden og idéer
om virkeligheden mere afspejler den sociale
proces end den individuelle (Gergen, 1994).
Samfund og kulturer, som vi er medlemmer
af bestemmer de måder vi forstår verden på.
Derfor er vores myter, traditioner, kategorier,
stereotyper, antagelser ‘vi tager for givet’
støttet af “sociale, moralske, politiske og
økonomiske institutioner” (Gergen, 1985:286).
Hvis vi overfører disse begreber til museerne,
kunne vi konstatere, at det ikke er det
samme til at arrangere en udstilling ud fra en
kurators sysvinkel, eller gøre det ved hjælp
af et team, eller rettere, under betragtning
af forskellige rollers indvirken og udveksling
på forskellige tidspunkter. Det er ikke det
samme at udforske de besøgendes opfattelser
af hvad der skal udstilles eller medtage andre
perspektiver såsom race, køn, seksualitet eller
religion. Endelig er det ikke det samme at vise,
hvordan en konflikt er blevet forhandlet i en
udstillingsproces som at vise viden som en
neutral sikkerhed.
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1. Fortælling
UDDANNELSE OG MUSEER SOM KUNSTVÆRKER: MYTER, BEUNDRING OG ABSTRAKTION
Social
konstruktionisme
hævder,
at
virkeligheden er en social opfindelse. Flere
overbevisninger og realiteter kan derfor være
lige gyldige fordi de definerer forskellige
kulturer, historiske tider, livserfaringer, osv.
Museer er så en fiktionalisering om bestemte
magtfulde grupper, som har fremmet deres
definitioner og praksis på bestemte tidspunkter
gennem at dele, påvirke og formidle deres syn
på verden. Bemærk for eksempel forskellen
mellem at betragte museerne som templer,
arkiver, rum for den hvide mandlige dominans
(kviste, skatte, trofæer, koloniseringsrum,
klasseværelser,
forum,
institutioner,
organisationer, kulturcentre) eller som rum for
kulturel synlighed. I hvert af disse begreber
findes der altid et fællesskab af fagfolk, som
påberåber sig “sandheden”: det kan være
samlere og kendere, direktører og kuratorer,
undervisere, besøgende og evaluatorer
eller ledere og marketingfolk, kunstnere og
besøgende, eller fællesskaber og fortolker.
Der har faktisk været interessante udstillinger
som Art/Artifact eller Mining the Museum,
som har fokuseret på disse begreber. Der er
også en meget rig akademisk litteratur, som
diskuterer disse spørgsmål og der findes

også undervisningsmateriale som tager dette
hensyn. Det er imidlertid fortsat i proces.
For det tredje, social konstruktionisme giver
betydning til samarbejde, refleksivitet og
mangfoldighed. Siden mening opfattes som
relationel er museumsbetydningen ikke
indeholdt i forhold til museernes objekter
eller samlinger, udstillinger, ideer eller
uddannelsesprogrammer,
publikationer,
salg eller arkitektoniske rum og love eller
kodekser for etik. Snarere bidrager de alle til
at skabe mening for museerne vil betragtes
af de besøgende og de kan påden måde
være katalysatorer for meningsskabelsen. Og
jeg tror, det har radikale konsekvenser for
museumsundervisere, fordi de kan bidrage
til at fremme andre måder til at se på
museumsarbejdet på.
Med det i betragtning er der fire vigtige
pædagogiske fortællinger, som tager hensyn til
ovennævnte og relaterer til museumsarbejdet.
Jeg mener de er ‘temporære’ og løbende må
revideres i forhold til omgivende forandringer,
da uddannelse bl.a. handler om forandringer
og diskontinuitet.

I denne første fortælling ses museet stadig som
et autoritært rum. Kuratorer og undervisere
ses som to sider af den samme sag: de første
er ansvarlige for indholdet og de andre tager
sig af de besøgende. Som et resultat taler de
ikke samme sprog, ej heller har de samme
position. Museumsundervisernes opgave er at
forsvare og retfærdiggøre deres pædagogiske
arbejde ifølge en traditionel didaktisk
fakta- og dataorganisation (Hein, 1998) og
undertiden, ved hjælp af en underholdende
metode eller lignende strategier for at gøre
museumsbesøget “lettilgægeligt”. Publikum
bliver betragtet som abstrakte grupper af
eksperter eller amatører (kendere, voksne
besøgende eller skolebesøg). Underviserne
bliver ikke set på som professionelle, snarere
som en slags amatører da museerne ikke
giver dem nogen bemyndigelse men lader
dem tilpasse kuratorernes diskurs. Til gengæld
synes museerne at understrege objekternes
eller kulturarvens betydning ud fra en
konserverende synsvinkel.
Institutionerne
forsvarer museumsuddannelse, selv om
de ikke ved hvilken uddannelse det drejer
sig om (Padró, 2000). Museumskulturen er
derfor fanget mellem beundringsritualet for
det autentiske, promoveringen af skat og
myte, i homogeniseringen af originaliteten,
i dekontekstualiseringen af artefakter og i
ekspert publikummets autoritet. Det forventes
derfor at museumsuddannelse skal være
en instruktions- og transmissionsstemme,
i overensstemmelse med en position
som ekspert fortolker. Kultur forstås
som en intellektuel, æstetisk og spirituel
udviklingsproces (Williams, 1981).
Derudover, referer uddannelsesprogrammerne
til en udvidelse af skolernes museumsprogram
for at tiltrække så mange skoler som
muligt. Outreach er ikke et tema og det
er fortsat museets arkitektur, skiftende
udstillinger og samlinger som ses som det
centrale for den besøgendes oplevelse.
Følgligt bliver museernes skoletjenester og
museumsuddannelsesafdelinger
ansvarlige

for at gøre genstandene forståelige gennem
didaktiske aktiviteter som eksempelvis
månedens værk, specielle rundvisninger og
skoleture. Det er værd at bemærke, at de
fleste skoleture er baseret på faste ide- og
konceptforløb, der løbende tilpasses i følge
Bruners spirale pensum.
Jeg ville kalde dette et institutionaliserende
perspektiv, ifølge et studie jeg udførte med
10 museumsundervisere om deres opfattelse
af deres eget erhverv. I følge denne tendens,
føler undervisere, at de hører ind under et
sæt af ideer, rutiner og ritualer, der ikke
kan anfægtes (Walker; Chaplin, 2002). De
tror, de skal gengive den konserverende
museumspolitik. Som en af interviewerne
kommenterede: som underviserer er vores
rolle at udbrede og formidle vores kulturarv
og/eller vores miljø. Målet med det er, at
voksne og børn skal afslutte deres besøg med
at tænke at dette er vores historie, dette er
vores arv og hvis en dag det bliver destrueret,
vil jeg hjælpe. For det andet, har de ikke en
klar position inden for museumsordningen.
En anden kommenterede: I vil ikke kune
fortælle digo m museets udstillingspolitik. Jeg
er ikke sikker på den, men vi forsøger altid
at følge øjeblikkets interesser og direktørens
udstukkede linie. For det tredje, oplever de ikke
museumsuddannelse og -formidling som et
styrkende og berigende erhverv for undervisere
overfører bare kuratorernes oplysninger. Deres
rolle er at mægle mellem ekspert og lægmand.
Derudover, deler museumsunderviserne også
sig selv i eksperter og lægfolk, hvilket leder
til at der er et stærkt hierarki mellem dem,
der organiserer programmer og dem, der
gennemfører dem.
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2. Fortælling
FORMIDLING OG MUSEER SOM POP CORN: BLOCKBUSTER, PUBLIKUM OG SJOVE PROGRAMMER
I dette narrativ opfattes museet stadig
som et demokratiseringsrum. Teams af
kuratorer og undervisere betragtes som to
sider af samme mønt. På den anden side
kombinerer de fleste af disse museer et
rigidt uddannelses- og kulturarvsbegreb
med vægt på museumskommunikation og
publikumsrelationer. Hvorfor det er meget
vanskeligt at kortlægge deres pædagogiske
tendenser.

3. Fortælling
FORMIDLING OG MUSEER SOM SCENER OG SCENARIER: UNDERVISNING OM KAMPE,
HELTE OG ANDRE SIMULAKRER
I dette narrativ, ses museer som et scenarie
for et antropologisk kulturbegreb, som noget
levende der er forbundet til nostalgi, fiktion
og simulakrer. Underviserne medvirker til at
fortælle historier om aristokratiet, borgerlig
kulturhistorie, krig og erobring; industrialisering
eller historie gennem levende historie,
karakterspil og undervisningsmateriale, der
udforsker levende kulturer. Men den tilgang
fejrer stadig fortællingerne om helte, herskere
eller folk med ekstraordinære livshistorier.
Som Walsh siger, er disse historier stadig
medieret som en slags neutral essens i
museumsfagligform, som legitimerer ideen om
modernitet og fremskridt (Walsh, 1992:176),

istedet for at forske i hvorfor vi stadig har
de samme repræsentationer af fortiden. I
andre tilfælde, kombinerer de et interaktivt
format med pædagogisk fokus på processen,
som i Museu Molí Capellades (Barcelona), en
gammel papirfabrik, der hører til det Nationale
Arkæologiske Museum for Sciences og Industris
i Terrassa (Barcelona), hvor de studerende
lærer at lave papir.

Uddannelse betragtes som en opdagelseslæring
eller
som
en
skoleforløbsforlængelse,
som er baseret på et konstruktivistisk
læringsbegreb. Men de stoler egentlig mere
på marketingstrategier og publikumsbygning,
som en del af deres kommunikationspolitik,
og opdagelseslæring ses som en god tilgang.
Underviserene har måttet tilpasse sig dette
nye landskab: de har knyttet den officielle
diffusions praksis til publikumsforhold,
kommunikationspolitikker og forbrugspolitik.
For at begrunde og forsvare deres arbejde,
har de genereret populære programmer
som familie dage, nætter på museet,
levende historie om aftenen, fortællinger
og spil på museet. Men de fleste deltager
stadig ikke i beslutningsprocesserne. Dette
har at gøre med den stærke empiriske
tradition som præger museumsarbejdet i
Spanien. Museumsundervisere er blevet
betragtet som praktiserende læger eller
kommunikationsspecialister, i stedet for som
forskere og betydende beslutningstagere
(Padró, 2001). De er beregnet til at blive
besøgseksperter uden at kende til de
besøgendes kulturelle repræsentationer, krav
og misforståelser om museet. Og lidt efter
lidt bliver de agenter for museet som en
handelsvare. Som flere tendenser påpeger, “i et
pengestyret museum, betragtes uddannelsen
typisk mere som en form for PR end som et
oplysningsmiddel (Trend, 1992:45-46)”. For
eks., når museumsundervisere opleves som
turistguider og klædes som sådan, som det
sker på Guggenheim, hvor museets undervisere
bliver logo undervisere, når de i blå uniformer
bærer museets logo. Denne brug af uddannelse
forstærkes af museets egne normer, som er
gearet til ‘skue’ og ‘godkendelse’. Hvad der
er vigtigere er: “tal klart og højlydt, vend ikke
ryggen til de besøgende, klæde dig og opfør
dig som en professionel, informer om museets
etikette og vis udstillingens hovedbegreber”.
Museumserhvervet er desuden tilbøjeligt
til at blive fanget mellem professionel
entreprenørkraft, ekspertviden, edutainment,

fundraising, skuespil og simulakrer. I den
forstand, aktiverer disse nye museumsprojekter
en moderne museumstilgang (HooperGreenhill, 2000). Det er en udstillingspolitik
som fokuser på værkernes kvalitet, på de
besøgendes beundring for ‘fredede’ genstande
og på den hovedrolle en tandem bestående af
kuratorer og designere spiller som de reelle
betydningsproducenter. Ud fra dette synspunkt,
betragter udstillingerne forsat de besøgende
efter de gængse museumskonventioner. De
har en tendens til at undgå eller konfrontere
flerstemmighed eller hvordan kuratorers,
underviseres,
designeres,
kritikeres,
kunstneres og besøgendes diskurser kolliderer
med hinanden, men samtidig er til forhandling.
Som Walsh påpeger det er “denne
restrukturerede økonomi udsprunget af
en ‘postmoderne’ økonomi - en økonomi,
styret af spejle, en økonomi som mangler en
konkret industriel base og gradvis forflytter
sig mod levering af flygtige tjenester og en
ustabil beskæftigelsesstruktur. […] Billede og
stil er blevet stadig vigtigere. […] Fritids-og
servicesektoren, mere specifikt den kulturarvsog historieskabende sektor, er en vigtig del af
denne økonomiske udvikling, og skal forstås
som både et kulturfænomen og som en form
for økonomisk praksis (Walsh, 1992:48-49) “.
Museumsundervisere er således fanget midt
i at designe spektakulære programmer for
skoler, familier og andre “nye målgrupper”
som turister og - samtidig - at være
kommunikationsspecialister og fundraisers.
I Spanien er levende historie i løbet af
det sidste årti blevet en af de fremmeste
publikumsopbyggende
strategier
for
arkæologiske og historiske museer. Det
er også bredt anvendt af videnskabs- og
industrimuseer, fortolkende centre og akvarier.
Der er levende historieprogrammer om
antikke fortællinger som f.eks. Faustina på
det Arkæologiske Museum i Tarragona, som
fortæller historien om en patricierkvinde og
hendes liv i hendes smukke domus (hus).
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4. Fortælling
UDDANNELSE OG MUSEER SOM TÆPPE: INSKRIPTION AF FORSKELLIGE SYNSPUNKTER,
PÆDAGOGISK FORSKNING BASERET PÅ LIVSHISTORIER, OG UNDERVISERNES OPLEVELSER
Der er historien om en anden patricier kvinde
på det Arkæologiske Museum i Badalona
(Barcelona); eller historien om en familie fra
den Iberiske landsby Calafell (Tarragona), som
fortæller publikum hvor svært livet var i den
iberiske periode. Der er romerske nætter på
Museo Romano i Mérida eller endnu en historie
om en anden patricier på Empúries (Girona),
en arkæologisk udgravning, der hører til det
arkæologiske Museum i Barcelona. Der er også
historier om arkitekternes liv såsom Antoni
Gaudí, forestillinger om Dalí på Fundació Gala,
Salvador Dalí i Girona, eller en historie om en
kaptajn på Akvarium i Barcelona. Sommetider
er levende historiefortællinger forbundet med
en praksis (hands on, minds on og hearts
on), omkring udstillingsdesign som i tilfældet
med det Nationale Museum for Videnskab og
Industrihistorie i Terrassa (Barcelona).
Det lader til, at det store boom af programmer
med levende historie er knyttet til udvidelsen
af spanske museer siden 80erne, og med
nye strømninger indenfor kunstmuseer,
videnskabsmuseer og fortolkningscentre.
Jeg
vil
beskrive
det
som
et
demokratiseringsperspektiv
hvor
billedskabelse,
beslutningstagning,
forvaltningsbygning og varemærkeforskel
er blevet museernes kerne. Desuden, er
målopnåelse, strategisk planlægning og
markedsføring nogle af de strategier, museet
må bruge for at kunne konkurrere ikke kun
med sig selv men også med andre steder for
forbrugernes underholdning. Denne kortvarige

måde at gøre tingene på formidles undertiden
gennem brugerundersøgelser, med det formål
at understøtte forandringer i retning af hvad
arrangørerne selv vil og ikke i forhold til det
gæsterne eller undersøgelsesresultaterne
fortæller (Asensio, 2002).
I denne henseende, føler nogle museumsundervisere at deres opgave er at give et godt
indtryk af museet. Skolearbejdet er ansvarligt for at sælge et ‘billede’ af museet til dets
kunder, mens andre undervisere misforstår
hvad museumsformidling og -undervisning
egentlig handler om: Vi forsøger at gøre museets image synligt overalt, således at museet
kan opnå dets mål. Uddannelsesafdelingen er
ikke kun ansvarlig for uddannelse, men også
for PR og alle dynamikker i forbindelse med
salget af kortvarige udstillinger eller for dele
af de marketingsstrategier der skal til for at
tiltrække brugere.

Museumsinstitutioner betragtes ofte som
et kulturernes vejkryds. Desuden, mener
de at deres rolle som politiske institutioner
skal opfyldes gennem evaluering, genbesøg
og genopfindelse af deres funktioner og
offentlige ansvar. Museumsundervisere er
organisatorisk placeret på lige vilkår som
kuratorer, designere, evaluatorer. Man arbejder
i hold for at dekonstruere nogle af de fortalte
historier, - eller museumsunderviser undersøger
aspekter af de pædagogiske uddannelser
inden for museumsfaget (undervisernes egne
erfaringer og fortællinger, de besøgendes
erfaringer og oplevelse af museerne, osv.).
Museumsuddannelsesafdelingen
indarbejder
en ikke-autoritær fremgangsmåde gennem
samarbejde med andre pædagogiske aktører
eller andre fællesskaber. De er beregnet til at
være praksisfællesskaber der deler de samme
dilemmaer og ser museerne som anfægtede
steder.
Museernes skole- og uddannelsesprogrammer
er også outreach, forskning og samarbejde både
internt på museerne som eksternt med andre
fagfolk. Der er en stærkere og mere eksplicit
tilgang til hvor du kommer fra og hvad der er
din pædagogiske praksis og holdninger som
deles med og gøres tilgængeligt for andre
museumsfolk.
Der er en tro på at museerne også kan indgå
i en dialogisk praksis. Eksempelvis kan
kunstmuseet tilbyde forskellige ting: For det
første, at få erfaringer med kunstværkerne
på museet. For det andet, at knytte det vi ser
og oplever til vores erindringer, fordomme,
billeder og viden. For det tredje, at kigge efter
svar i stedet for løsninger i værkerne. For det
fjerde, at bruge forskellige ‘sprog’ til at nærme
sig kunstværket (via litteraturen, filmen,
psykoanalyse, osv.). Sidst men ikke mindst at
kunne problematisere alt dette.

Jeg ville kalde dette perspektiv for et politisk
perspektiv inden for rammerne af museernes
uddannelsestilbud, selv om det ikke altid
manifesterer sig i programmerne eller er synligt
i institutionernes organisering. Dette viser,
hvor dybt rodfæstet museumsformidlingen og
skoletjenesten er som en traditionel praksis.
Hvorfor museumsundervisere positionerer
sig som kulturarbejdere (Giroux, 1997). De
udviser en dyb forståelse for museerne
som kontroversielle og konfronterende
rum. I min undersøgelse af faget, fandt jeg
museumsundervisere der synes deres arbejde
er politisk og som villige til at bekræfte
museerne som reproducerende den herskende
diskurs og magt. Kunstmuseerne reproducerer
således en kunstsystemdiskurs som generelt
ikke er sammenfaldende med samtidige
repræsentationer af kunsten. De forholder
sig til kultur i en spænding mellem konflikt
og forhandling, uddannelsesprogrammerne er
altid relateret til kunsten og ikke til hvordan
man kan tænke ud fra den. Vi er på vej til
at blive mentale grøntsager. Vi tilbyder ikke
en oplevelse af kritik og kamp. Eller en
tilsvarende position, kultur er ikke det skønne.
Kultur provokerer, skaber kontrovers, vrede
og dislokation. Jeg tror dette ville kunne
være vore museers rolle. De mener vi skal til
at ændre den faglige museumskultur for at
kunne forandre den traditionelle pædagogiske
praksis inden for museet. Internt på museet,
tror vi at vi har ændret os meget, men vi er i
en disjunktiv position. Det er meget vanskeligt
at anlægge et andet blik på sig selv inden for
rammerne af den eksisterende museumskultur
[...] det er meget vanskeligt at etablere et
rum for selvkritik, fordi vi gør ‘nar’ af de
institutionelle problemer, som institutionen
ønsker at dække til.

100

101

5. Fortælling
UDDANNELSE OG MUSEER SOM GRUNDBASE: ANERKENDELSE AT UDDANNELSE DANNER
VÆRDIER, HOLDNINGER OG DET SKER PÅ ANDRE STEDER SOM PÅ GADEN, I TV, I REKLAME,
I INDKØBSCENTRE, ETC.
Dette perspektiv er ikke indehildt i fagliglitteratur
eller
museumsforskningsprogrammer
i
Spanien. Der er dog et nyt universitetstudie
som forsøger at nærme sig museumsstrukturer,
mentaliteter og kulturer ud fra en refleksiv
praksis (Schön, 1992) og ud fra en kritisk og
kulturstudie orienteret tilgang (Lorente, 2003).
Museumsformidleruddannelsen begyndte på
universitetet i 90’erne. På Barcelonas Universitet
tilbyder vi nogle museumsformidlerkurser og
for to år siden, begyndte vi at inkludere emner
i museumsformidling i vores Ph.d.-program i
kunstformidling. Vores vigtigste mål med det
er at koble relationer, dilemmaer, spændinger
og modsætninger mellem institutionernes
synsvinkel, samlingspraksis og de besøgendes
forskellige oplevelser af hvordan museerne

fungerer, hvordan de repræsenterer og
forhandler viden. I det er der en forpligtelse
til mangfoldighed, heterogenitet, til en revision
af institutionskulturen og kuratorkulturen
(forstået som genstandekulturen) og med
det en genetablering af museets offentlige
dimension. Og forhåbentlig, lidt efter lidt vil
museumserhvervet, museumsformidlerfaget,
være istand til at forny den herskende
museumspraksis. Det er først når vi erkender
hvordan institutioner er opbygget i forhold til
foranderlige betydninger, metaforer, billeder
og fortællinger, at vi kan tillade os at tro, at
museumsformidlingen reelt har bidraget til at
ændre vores institutioner.
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CASESTUDIE RESEARCH: ARTISTS IN RESIDENCE: HVILKEN FORSKEL GØR DE?
Irene Amengual Quevedo

INTRODUKTION TIL PROGRAMMET
Artists in Residence (som startede i 2002
som Creative Connections) implementerer
en særlig tilgang til arbejdet på Whitechapel
Gallery, der blev indført i 1970erne, da Nicholas
Serota udpegede Martin Rewcastle, som den
første uddannelses- og læringsmedarbejder.
Rewcastle initierede placeringen af kunstnere
i de lokale skoler. Det er et meget komplet
program der muliggør læringsoplevelser uden
for klasselokalet, som omfatter ikke blot at
arbejde med kunstnere, men også besøg på
Whitechapel Gallery, kunstnerens atelier og
andre steder, samt at lave en udstilling på
galleriet og evaluere/studere den pædagogiske
praksis under udvikling. Programmet prioriterer
dårligere stillede som de første man vil arbejde
med.
Programmets mål er flere: a) at stimulere en ny
og frisk tilgang til undervisning, læring og det
at engagere samtidskunsten i skolerne, b) at
øge afgangselevernes forståelse for og nydelse

af moderne og nutidig kunst, udvikle kreative
færdigheder og fremme et kritisk engagement,
c) at tilbyde unge mennesker en mulighed
for at arbejde sammen med professionelle
kunstnere, d) at skabe kreative samarbejder
mellem kunstnere og lærere og give lærerne
mulighed for at udvide deres engagement med
den moderne og nutidige kunst, e) at støtte den
faglige udvikling af både lærere og kunstnere
med fokus på ekspertiseudvikling i kritiske
og kontekstuelle undersøgelsesaspekter af
kunsten, og endelig f) at udvide bredden af
kunst og designpensummet til også at omfatte
kunst i det offentlige rum og en participatorisk
kunstpraksis, samtidig som der udvikles
færdigheder i nye medier parallelt med mere
traditionelle kunstformer (Whitechapel Gallery,
2010).
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For de studerende er det fine ved
bestillingsopgaven at den motiverer dem til at
yde deres bedste:
De studerende værdsatte også at deres idéer
bidrog til en af kunsternes egne værker og til
Whitechapels nye udstillinger. (Whitechapel
Gallery, 2010, s. 8).

I HVILKET OMFANG
PROGRAMMET

KUNSTNERNE

FORMER

Siden 2005 har rapporter om Artists in
Residence understreget at programmet lærer
eleverne at have det sjovt og at blive overrasket
og inspireret af moderne kunst. Programmet
introducerer dem til eksperimenterende og
undersøgende kunstmetoder samtidig med
at de udvikler deres intellektuelle og kritiske
evner. Helt konkret i forhold til den samtidige
kunst, fastslås det at programmet ændrer
elevers følelser, opfattelser og holdninger til
samtidskunsten ved at introducere dem til den
måde det fungerer på. Kunstnernes deltagelse
præsenteres som bemærkelsesværdig på grund
af de ressourcer de skaber, deres forberedelse
og forholdet de etablerer med eleverne.
Samtidig peger programmet på problemer som
begrebsmæssige spring, den for både lærere
og studerende uforståelige kunstnerpraksis
og rene kommunikationsproblemer mellem
kunstnere og lærere.
Alt i alt, vil jeg sige at der intet særpræget er i at
arbejde med en kunstner. Jeg har arbejdet i Es
Baluard Museum for Moderne og Samidig kunst
(Palma de Mallorca, Spanien) og har været på
residencies i skoler som museumsunderviser,
når vi har udviklet langsigtede pædagogiske
projekter. I alle de evalueringer af programmet,
vi har påtaget os, er de ovennævnte aspekter
dukket op. Hvad der er særligt karakteristisk
for arbejdet med kunstnerne og som er nævnt
i Artists in Residence rapporterne er, for det
første, at dette program påvirker hvordan
eleverne administrerer og orienterer deres
professionelle liv, og for det andet, at det giver

eleverne mulighed for at arbejde sammen med
professionelle kunstnere. Begge erklæringer
vedrører idéen om “professionalisme”, et mål,
som andre langsigtede uddannelsesmæssige
programmer, som for eksempel dem vi udvikler
på Es Baluard Museum for Moderne og Samidig
kunst, ikke forfølger.
Med hensyn til hvordan Artists in Residence
programmet har været struktureret, er
studiebesøg
og
bestillingsopgaver
til
galleriets udstillinger de særlige kendetegn
for programmet, med afsæt i arbejdet med
kunstnerne. I mit interview med Annabel
Johnson (museumsformidler) og Selina
Levinson (leder af skoleprogrammet), begge
ansvarlige for Artists in Residence programmet,
berettede de om bestillingsopgaverne til
galleriet og studiebesøgene som en måde
at introducere de studerende til kunstens
verden på, en måde at gøre dem bevidste
om hvordan det virker (og følgeligt har det en
demystificerende betydning):
Jeg tror studiebesøget og bestillingsaspektet er
programmets stærkeste side fordi det handler
om at komme i dialog med kunstnernes
praksis. De kunstnere vi arbejder med er ofte
kunstnere på vej frem, eller på et specifikt
sted på deres karriere... Det drejer sig om at
engagere de studerende i deres tankeprocesser.
(A. Johnson, personlig kommunikation, 7. juni
2010).

Jeg kunne ikke lide kunst før... ture som denne
inspirerer dig. Tanken om at få mit arbejde
udstillet på et galleri stimulerer mig til at
raffinere mine teknikker og evner. (Student
kommentar fra en fokusgruppe, Rokeby skole).
(Johnson, 2006, s. 21).
I Inspiring Learning in Galleries: London
Custer Research Report (2006), kan man

læse, at nogle gange, når elevernes arbejder
udstilles på et galleri, kan de opleve at der
ikke tages nok hensyn til deres stemmer.
Det skyldes tilsyneladende fordi spørgsmål
omkring kvalitet (forstået som æstetiske
værdier og præsentation) samt tidspres opstår
i forbindelse med udstillingsproduktionen.
Galleriets bestillingsopgaver er absolut en
meget værdifuld måde at introducere de
studerende til kunstverdenen på. Men det
virker ikke altid efter hensigten, for der kan
opstå problemer i forholdet mellem elever/
lærer-kunstner-galleri af mere pædagogisk
karakter og omkring de studerendes ejerforhold
til værket og deres kontrol af læreprocessen.
Det kan også iagttages, at forholdet kunstnere
og pædagogik ikke altid er et perfekt match.
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MEN VI ER IKKE UNDERVISERE...

KUNSTNERE SET GENNEM DE FORSKELLIGE AKTØRER I PROJEKTET
I interviewene med Annabel og Selina, beskrev
de kunstneren som projektets “driver”, en
person, der går til mødet med skolen for at
samarbejde med lærerne for at tilføre nye
arbejdsmåder. Vigtigheden af at kunne forholde
sig til andre mennesker blev fremhævet:

Jeg er blevet inspireret til at variere min
undervisningsstil og inkludere en mere kritisk
tænkning i forskellige klasser. Jeg er ved at
udvikle flere projekter herunder studieture med
opfølgende workshops. (Lærer). (Whitechapel
Gallery, 2008, s. 21-22).

Inden for undervisningsafdelingen er vi
tilbøjelige til at arbejde med kunstnere hvis
arbejder falder indenfor en participatorisk
praksis og er socialt engageret... Alene fordi
deres arbejde er bundet op med arbejdet
med mennesker. (A. Johnson, personlig
kommunikation, 7. juni 2010).

(…) (læreren har..) beskrevet, hvordan
deltagelse i projektet har fornyet hendes
undervisningsmetoder til at omfatte større
risikovillighed og -diskurs i klasselokalet.
(Ansvarlig for kunstundervisningen, Tower
Hamlets). (Whitechapel Gallery, 2009, s. 12).

Arbejde med den ‘forkerte’ kunstner kunne
være skadeligt, hvorfor det er vigtigt for os
at finde den rigtige, som dels har en virkelig
interessant ny form for praksis, som Annabel
siger det, og som dels er participatorisk og i
stand til at arbejde med mennesker. Det giver
ikke mening at vælge en kunstner som har
en virkelig interessant praksis, men ikke har
nogen færdigheder i feltet... det kunne faktisk
ende med at modarbejde ideen. (S. Levinson,
personlig kommunikation, 7. juni 2010).
De positive aspekter ved at arbejde med
kunstnere er også blevet udtrykt af flere af
de lærere som deltager i Artists in Residence
programmet (hvis synspunkter kommer til orde
i alle de forskellige rapporter der er skrevet om
programmet):

På den baggrund synes et ideelt scenario at være
et, hvor kunstnere som har lyst til at arbejde
med uddannelsessektoren og er i stand til at
udvikle en innovativ og eksperimenterende
praksis i klasseværelset. Galleriet muliggør
en forbindelse mellem en relationel/
deltagerbaseret/samarbejdende kunstpraksis
og kritisk pædagogik, hvilket ikke er underligt,
hvis man tager alle fællestræk mellem disse
teoretiske positioner i betragtning.
Men trods den klare kobling mellem den
relationelle/deltagerbaserede/samarbejdende
kunstpraksis og den kritiske pædagogik, er
virkeligheden langt mere kompleks. Der er
flere måder at forstå den rolle, som kunstnere
bør spille i pædagogiske projekter, og i
dette særlige program – Artists in Residence
– havde jeg lejlighed til at iagttage visse
uoverensstemmelser mellem galleriet og
lærerens synspunkter på den ene side og
kunstnernes selvforståelse på den anden.

De kunstnere jeg interviewede definerer
deres praksis på samme måde som galleriet,
i en participatorisk og relationel form, som
understreger deres rolle som bindeled og drivere
for den sociale interaktion. I interviewene med
dem fremhæver kunstnerne kraftigt, at de ikke
betragter sig selv som undervisere. De oplever
at det er galleriet og lærerne der tildeler dem
denne underviseridentitet.
Jeg ser mig heller ikke selv som underviser og
jeg kan ikke mig ændre mig selv på nogen måde
når jeg arbejder inden for denne type rammer.
Så for mig, er det ligegyldigt om galleriet har
en
uddannelsesafdeling, som beder mig
om at lave et projekt, for det betyder ikke
nødvendigvis, at jeg nu bliver en underviser.
Jeg ser stadig mig selv som kunstner, der blot
kommer ind på galleriet gennem en anden dør.
(…). Jeg ser fortsat mig selv som en kunstner
som ønsker at producere sit værk. (Mary,
personlig kommunikation, juni 16, 2010)1.
Jeg ville aldrig sige at jeg er en underviser.
Jeg vil sige, at jeg... i kraft af min rolle, er en
slags arbejder i et undervisningsmiljø, ligesom
i gymnasiet. For mig drejer det sig mere om
at få adgang til en gruppe mennesker, som
jeg normalt ikke ville få adgang til, og udvikle
noget med dem... i en ideel situation er det en
tovejs ting. (…). Undervisning handler egentlig
om at få adgang til nye ting og forskellige
måder at anskue dem på. (Joan, personlig
kommunikation, juni 16, 2010).

De interviewede kunstnere understregede at
de med deres deltagelse i projektet forventede
at opfylde deres egne kunstrneriske interesser
og hævde deres “ret” til at gøre det, i en
erkendelse af at undervisningen på den måde
bliver resultatet af begge parters oplevelse,
studenternes som kunstnernes egen. Helen
(en af de interviewede kunstnere) lægger
særlig stor vægt på at gevinsten af disse
erfaringer, bør være den refleksion, der
åbnes for; at programmet fremfor at være
ramme for en allerede etableret læring skal
stille spørgsmålstegn ved den. Det stemmer
med Jantjes påstand om kunstens funktion i
samfundet:
Kunst er den del som har den bredeste og
mest kritiske opfattelse af kultur som helhed,
frem for en specialiseret og indsnævret del.
(Jantjes, 2001, s. 21).
En stor bekymring for alle de interviewede
kunstnere var selve programstrukturen.
Den gensidige vidensudveksling skete ikke så
meget, fordi jeg var nødt til at levere særlige
workshops på bestemte måder inden for en
gymnasial struktur, som ikke er gymnasiets fejl,
men snarere den måde uddannelsessystemet
fungerer på i offentlige skoler i Storbritannien.
(Joan, personlig kommunikation, juni 16, 2010).
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PRINGLES KONCEPTUALISERING AF KUNSTNEREN SOM UNDERVISER

Kunstnerne var enige om at programmets
struktur vanskeliggjorde for dem at arbejde
som kunstnere og at de i stedet tvunget af
arbejdsomstændighederne måtte fungere som
“lærere”2. Manglende tid til at arbejde med
børnene; utilstrækkelig tid til projektet; tvunget
til at opfylde lærernes evalueringskriterier
i arbejdet; og uden beføjelse til at vælge de
studerende og lærere de ønskede at arbejde
med, gjorde det endnu mere vanskeligt at
etablere relationer og en berigende oplevelse
for alle involveret i projektet. Helen gav udtryk
for at en fuldstændig re-konceptualisering
af det samlede projekt er nødvendigt for at
få det til at fungere. Ved ikke længere at se
det som et formidlingsprogram, men snarere
som et skoleprogram der ikke begrænser dets
institutionelle struktur og pensum kan det
åbnes for kritik og risikovillighed og bidrage
til skolen som en social, politisk, og historisk
plads. Her bør det nævnes, at hvad der for
læreren opleves som “kritisk tænkning” og
“nye tilgange til de pædagogiske metoder
de anvender i deres praksis”, det er for de
interviewede kunstnere bare en udvandet
version af hvad de forventede projektet ville
være og tillade.

Kunstnernes diskurs er omgivet af en
romantisk vision (Meecham, 2005), hvor
kunstneren ses som en outsider til et reguleret
system, hvis begrænsninger de ikke er i stand
til at tilpasse sig til eller arbejde inden for.
Der opstår en dikotomi mellem at udvikle en
kritisk kunstnerisk praksis på den ene side,
og tilpasse sig skolen og galleriets krav om
“uddannelse”, på den anden side (uddannelse
her kun forstået som det modsatte af
kunstnerens mål, en form for “fri-forbegrænsninger tænkning”). På intet tidspunkt
overvejes muligheden for at forstå læring
inden for rammerne af skolestrukturen ud fra
en mindre begrænset model. Polariseringen
af alternativerne er bekymrende for det
giver ikke lærerne mulighed for at bevæge
sig udenfor skolens ‘underskudsmodel’, som
de er bundet op på og selv har knyttet sig
til (lærere har tilsyneladende brug for nogen
uden for klasseværelset for at kunne forny
deres pædagogiske praksis). På dette punkt, er
det værd at pege på en anden måde at forstå
kunstnernes rolle i uddannelsesprojekter på.

Pringles afhandling The artist as educator: an
examination of the relationship between artistic
practice and pedagogy between contemporary
gallery education (Kunstneren som underviser:
en undersøgelse af forholdet mellem kunstnerisk
praksis og pædagogik i forhold til samtidig
museumsformidling, 2008), er en undersøgelse
omkring fordelene ved at benytte kunstnere
i museumsformidling, som især fokuserer på
kunstner-underviseres arbejde på Tate Modern.
Forfatteren refererer til the Art Making Model
udviklet af Rebecca Binch og Lucy Pedlar i
2005, hvor de forklarer hvordan deres praksis
som kunstnere påvirkede deres pædagogiske
praksis. Bortset fra den kritik denne model
har modtaget3, er det interessant at den
præsenterer forskellige faser i den kunstneriske
proces, som kan ekstrapoleres til pædagogisk
praksiser influeret af en co-konstruktivistisk
model, som søger at udvikle de studerendes
selvstændighed og kritiske tænkning gennem
dialog. I the Art Making Model fastholdes det
at den kreative proces består af flere faser:
interesse/nysgerrighed; en søgende fase; en
repræsentationsfase; refleksion; transformation.
Modsat de interviewede kunstnere, så undersøger
Pringle hvordan kunstnernes arbejdsformer kan
påvirke pædagogikken inden for de institutionelle
rammer. Ud fra hendes synspunkt er tanken om
kunstneren som en simpel mægler eller formidler,
som løbende åbner for en dialog, en forenkling
af de pædagogiske erfaringer; at kunstnere som
undervisere i virkeligheden mere antager en
strategisk lærerstilling i løbet af det pædagogiske
forløb skal man ikke dæmonisere:
Jeg finder det upassende at undervurdere den
aktive og direkte inddragelse af kunstneren
som lærer i den pædagogiske proces. Jeg
anerkender ønsket om at bevæge sig ud over
transmissionsmodellen og læreren som en
“fortæller, arrangør, dommer” (Watkins, 2005).
Men ligeledes ved at positionere underviseren
alene som formidler, risikerer man at forenkle den
multifaceterede udveksling mellem kunstneren,
kunstværkerne og eleverne. I forhold til visse
aspekter vil jeg gerne genkalde en plads til
undervisning (...) i galleriet. (…). I stedet for
at benægte at “undervisning” finder sted, er
det konstruktivt at undersøge hvilken rolle alle
former for engagement, herunder instruktion,
spiller i den samlede proces. (Pringle, 2008, s.
170).

Pringles forståelse af kunstneren som
underviser bryder den klare polarisering mellem
uddannelse og kunstnerisk praksis, og tillader
etableringen af et fælles grundlag, hvorfra
lærere og kunstnere kan arbejde sammen
(fællesskab i stedet for splittelse). Derudover,
bringer Pringles konceptualisering af kunstnerunderviser rollen mig tilbage til spørgsmålet om
“hvad der er karakteristisk ved at arbejde med
kunstnere i et langsigtet undervisningsprogram?
Hvad er forskellen mellem at arbejde med
undervisere eller med kunstnere?”. Hvorimod,
hvis jeg sammenligner mig selv som en
museumsformidler med en af de interviewede
kunstnere, træder forskellene tydeligt frem
i forhold til projektets mål - mit formål er at
uddanne mens deres er at opbygge interessante
kunstpraksiser –, i Pringles ramme er målene
de samme, men forskellene er vanskeligere
at belyse. Jeg vil påstå at de fleste procedurer,
hun nævner i the Meaning Making Model ikke
er restriktive i forhold til kunstnerens arbejde;
problemstilling, eksperiment, risikovillighed osv.
er også til stede i mine pædagogiske erfaringer
som museumsformidler. Når alt kommer til
alt, kunne forskellen mellem at arbejde med
kunstnere eller museumsformidlere, som jeg
har allerede påpeget, være et spørgsmål om
professionalisme.
Desuden, er det nødvendigt at tage
med i betragtning, at forskellen mellem
museumsformidleren og kunstneren, der arbejder
i pædagogiske projekter også afhænger af hvad
vi forstår ved museumsformidling. Som Carmen
Möersch (2003) peger på, i Tyskland – og også
i Spanien – er museumsformidlingsprogrammer
traditionelt blevet udbudt af eksperter som
kunsthistorikere, ikke af kunstnere. I samme
øjeblik som andre mennesker og fagligheder kom
ind i museumsformidlingen, kunne kunstnernes
position i forhold til området gentænkes og blive
mere fleksibelt. Grænserne bliver utydelige
og hybride former, som kan agere i destinkte
sammenhænge dukker op. På den baggrund er
det interessant at pege på en artikel af Katie Orr
(2010) om hendes arbejde på Gassworks, hvor
hun positionerer sig selv som en fortaler for
fornyelse af museumsformidlerrollen, mens hun
samtidig præsenterer sig som kunstner overfor
de besøgende børn; en strategi som muliggør en
dialogisk erfaring mellem institutionel autoritet
og hendes egen ekspertise (Pringle, 2008, s. 191).
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kan afstemme deres forventninger og hvad
de forstår alle de ovenstående vanskelige
begreber som. Noget galleriet især bør tage sig
af kunstner-lærer relationen, hvor en tættere
forståelse og samarbejde bør fremmes.

REFLEKSIONER OVER DE OPSTÅEDE SPØRGSMÅL
Fordelene ved at arbejde med kunstnere i
pædagogiske projekter kan ikke gøres op
deterministisk eller på en afgørende måde.
Argumentet vil for det første afhænge af,
hvad der er formålet med det pædagogiske
projekt som kunstnerne indgår i: måske
handler det om at integrere kunst i det hele
skoleforløbet, eller at forvandle eleverne til
“unge kunstnere”, eller at udvide skolens
pædagogiske praksis eller at skabe plads for
en alternativ eksperimenterende form osv. For
det andet, vil det også afhænge af kunstnernes
rolle i programmet: i blandt er de efterspurgt
på grund af deres praktiske færdigheder, andre
gange skal de fungere som rollemodeller som
“kunstnere”, eller som kulturproducenter, hvis
praksis kan belyse forskellige interessante
pædagogikker
indenfor
klasseværelsets
afgrænsede rum, eller som nogle fuldstændige
outsidere, der kan skabe noget helt anderledes.
På samme måde, vil forskellen mellem rollen
som kunstnere og som museumsformidlere i
uddannelsesprogrammerne variere alt efter
projektinitiativets karakter, og i den forbindelse
ikke kun relatere til hvordan kunstneren bliver
forstået, men også museumsformidlerens
væremåde. I det konkrete tilfælde med
Artists in Residence programmet, kan man
tage flere gode pointer med i beregningen
såsom: galleriet skal prioritere de dårligt
stillede unge, som dem man vil arbejde med;
tilbyde en ‘uden for klasseværelset’ oplevelse;
og udvikle projekter inden for skolen egen
kontekst. Desuden, fremmer programmet nye
tilgange til undervisning, læring og inddragelse
af samtidskunst i skolerne. I forhold til de
studerende får de mulighed for at møde og
arbejde med samtidskunstens praktikere,
fremme deres kunstforståelse og, måske, finde
interessante karriereveje. De bliver introduceret
til at arbejde på undersøgende måder for
at danne og udvikle deres intellektuelle og
kritiske kompetencer.

Men som det altid sker, har dette fremragende
program også sine svage punkter, der skal
bearbejdes. Først og fremmest, lader det
til at Artists in Residence programmets
vanskeligheder opstår i håndteringen af
begreber
som
“uddannelse”,
“kritik”,
“risikovillighed” eller “indførelse af nye
metoder i klasseværelset”. De aktører der
er involveret i dette uddannelsesinitiativ,
forstår begreberne forskelligt, hvilket skaber
modstridende forventninger om programmets
mål og deres egne roller. Måske ville det være
nok blot at forsøge at styre disse begreber på
en mindre ‘løs’ måde, og blive meget konkrete
omkring hvad der menes med dem.
Derudover, er det nødvendigt med en fælles og
klar redegørelse for “kontraktvilkårene”. For at
opfylde alles forventninger, bør programmets
struktur og kunstnerens ret til at træffe
beslutninger omkring grupper, projektets
retninger, tidsplan, varighed osv., defineres
tydeligere fra begyndelsen. .(..?..) Det er også
vigtigt at galleriet tydeligt definerer de vilkår
de engagerer kunstnerne på såvel som hvilken
rolle og position de får i forhold til institutionen
som sådan, enten som ‘undervisere/formidlere’
eller som ‘kunstnere’ med den samme status
som kunstnere på museerne.
For at kunne opnå de to ovennævnte
pointer, er det afgørende at finslibe
kommunikationskanalerne mellem galleriet,
kunstnerne og skolen. Selvom galleriet
gennem CPD sessioner, fora, indledende
træningsdag, og den afsatte tid til lærernes og
kunstnernes fælles forberedelse og evaluering
af programmet, satser meget hårdt at opnå
det, er det tilsyneladende ikke nok. Måske
kan en måde at skabe mere forståelse og
kommunikation blandt alle involverede parter
være at øge galleriets tilstedeværelse i hele
processen og forsøge at være mere specifik
i de tidlige faser af projektet så alle aktører

I denne artikel er en betydende uforenelighed
dukket op med hensyn til hvordan galleriet og
kunstnerne forstår og opbygger forventninger
omkring Artist in Residence. Selv programmets
mål og kunstnernes funktioner bliver udformet
forskelligt af begge parter. Kunstnernes kritik
af projektet sår tvivl om dets forandrende
evne, og i bekræftende fald, i hvor høj grad det
har været så, og hvad der i så fald skal forstås
for forandrende. Som jeg allerede har nævnt,
giver programmet mening for galleriet, fordi
giver en meningsfuld oplevelse til skolerne og
tilbyder dem nye tilgange til undervisning og
læring samt giver lærere og elever mulighed
for at udvide deres praksis og arbejde med
professionelle kunstnere. For kunstnerne, er
anvendeligheden begrænset af skolens kultur
og de regelsæt, der bestemmer hvad der
kan og ikke kan gøres. Kunstnerne mener at
uddannelsen ikke bør være projektets mål,
og at dette kun kan være meningsfuldt for
skolen og for dem selv, hvis det tilbyder en
oplevelse uden for de pædagogiske grænser,
hvor det, der er afgørende er at arbejde
sammen i et fælles projekt på et bestemt sted.
Ud fra deres synspunkt, er det selve resultatet
af den usædvanlige oplevelse, der vil være
det “pædagogiske” eller “forandrende” for
deltagerne i programmet.
For fremtidige projekter har galleriet kun
to mulige vej at gå for at kunne opnå en
oplevelse, som kan møde alle involveredes
interesser: a) ændre programmets struktur; b)
ansætte andre slags kunstnere. Med hensyn til
at ændre programmets struktur, hvis galleriet
ønskede at møde kunstnernes ønske om at
gøre Artist in Residence til noget langt mere
fleksibelt og flydende, vil de støde på utallige
vanskeligheder og barrierer. Man skal huske
på, hvor vanskeligt det er at gøre dette i et
skolesammenhæng, taget i betragtning at
manglen på innovation i lærernes praksis
ikke kun er læreplanens skyld, men også
udtryk for en dyb uforenelighed i samarbejdet
mellem kunst-pædagogisk praksis og skolens

kultur. Faktisk, vil det at forsøge noget så
forskelligt fra skolens måde at arbejde på
muligvis påvirke antallet af institutioner, som
kan være interesserede i at deltage i et Artist
in Residence, og derfor vil det også frembyde
vanskeligheder med hensyn til finansiering
(noget som er særdeles følsomt i det
nuværende politiske klima og de nedskæringer
kulturområdet møder).
Med hensyn til den anden mulighed, er det
vigtigt at understrege, at kunstnere, der
arbejder i dette program har nogle virkeligt
gode pointer i deres favør, såsom kvaliteten af
deres kunstneriske praksis og sammenhængen
mellem deres interesser som kulturelle
arbejdstagere og bestillingsopgavens karakter,
som er at opbygge et stedsspecifikt projekt
med den lokale befolkning. Faktisk, har fleste
projekter haft meget interessante resultater
og de relationer, der er blevet bygget med
skolen har også beriget alle involverede parter.
Men ud over alle disse gode resultater, peger
kunstnernes utilfredsstilhed med programmet
på at erfaringerne kunne være endnu mere
tilfredsstillende, hvis de kunstnere der deltager
i programmet var placeret på et lidt anderledes
spor, hovedsageligt i forhold til deres relation
til uddannelse. Hvis galleriet ønsker at
kunstnerne fremmer en uddannelsesmæssig
erfaring indenfor skolestrukturen, kan det
være nødvendigt med en mellemvej mellem
kunstnernes arbejde og den nuværende
pædagogiske praksis i skolen. I stedet for
at kunstnerne arbejder i en skole kontekst,
hvor de ikke forstår sig selv som undervisere,
kunne svaret være kunstnere-undervisere,
som defineret af Pringles (2008).
Problemet er desværre ikke blot at definere
hvilke kunstnere der er bedst egnet til at arbejde
i dette program, men også hvordan man kan
finde dem, som galleriet leder efter. At vælge
de rigtige kunstnere er ikke bare et spørgsmål
om deres kunstpraktiske kvalitet eller deres
erfaring med at arbejde med mennesker
eller i pædagogiske sammenhænge; galleriet
og kunstnerne skal også dele den samme
“sprog” og have de samme mål. Fordi dette
er et meget vanskeligt område, med masser af
nuancer, er det meget vanskeligt at afgøre i et
interview om de kunstnere galleriet overvejer
at ansætte er egnede til programmet eller ej.
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CASESTUDIE RESEARCH: TRANSFORMATIV
LÆRING FOR FAGLIG UDVIKLING MED FOKUS
PÅ MENINGSKONSTRUKTION
Alice Semedo
AFSLUTTENDE NOTER
Hvordan vælger man de rigtige kunstnere til
uddannelsesprogrammer såsom Artists in
Residence er noget, der bør undersøge videre.

Alle kunstnernes navne er blevet ændret for
at bevare deres anonymitet.

1

Det er rimeligt at påpege, at dette ikke er
hensigten med galleriet. Når Annabel besøgte
mulige skoler at arbejde med, understreger
hun altid overfor lærerne at kunstnerne ikke
kan lide at blive set på som lærere og at de
har deres egne dagsordener, som skal kunne
opfyldes i projektet..

2

Pringle (2008) fastslår at denne model
konstruerer kunstnere som individ-uafhængige
og kontekstfri, at de repræsenterer processen
at skabe kunst som noget adskilt fra sociale,
politiske og uddannelsesmæssige bekymringer.

3

I juni sidste år udfordrede CECA-Portugal os til
at reflektere over uddannelse ud fra forskellige
perspektiver på konferencen “Museer,
uddannelse og de professionelle” (Lissabon,
National Museum of Archaeology, 2013), hvor jeg
præsenterede nogle af mine egne refleksioner
og spørgsmål omkring min egen praksis for
undervisning-læring-forskningsundervisning
omkring transformation indenfor museologien.
Det er denne vision, som jeg her vil dele med
jer.
Til at begynde med vil jeg afklare nogle af mine
egne synspunkter, som har konsekvenser med
hensyn til konstruktionen af en vision omkring
undervisning-læring-forskning-handling.
For
eksempel advokerer jeg her for tanken om
universitetet som en del af den virkelige
verden, dens permanente genopbygning, og at

universitetet agerer i disse levende områder
og fuldt ud påtager sig sin rolle i det diskursive
samfund og tilhørende kulturkredse.
Det vil sige, - og navnlig med hensyn
til museets rolle og mission - at hvis
universitetet spiller en vigtig rolle med hensyn
til uddannelse, udbredelse og reproduktion
af nye repræsentationer, hvorfor så ikke
også støtte og endda fremme igangværende
projekter omkring selvrefleksivitet gennem
forskningssamarbejde, som i hvert fald nogle
museumsfaglige
professionelle
sektorer
oplever? Hvorfor ikke fuldt ud påtage sig
en handlende, kooperativ og kollaborativ
refleksion? Nogle følgeslutninger af denne
vision vil sikkert fremkomme fra en
professional-aktivistisk uddannelse omkring
handling og transformativ læring.
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De fleste af os, som er involveret i forskellige
funktioner i kæden undervisning-læringforskning-handling relaterer til udviklingen
af studerende som fagfolk og forskere. For
eksempel har jeg selv gennem nu nogle år
insisteret på at de studerende skal skrive
dagbog som en reflekterende praksis og
som et rum for forskning. Med større eller
mindre succes skribler de studerende løs og
eksperimenterer med forskellige synsvinkler
i deres feltdagbøger, som jeg insisterer på at
kalde dem.
Jeg vil også kort kommentere på andre aspekter
af det at skabe meningsskabende rum, da det
også her vil være hensigtsmæssigt at udvikle
et mere præcist fokus på andre processer
etableret i oplevelsen og som er rundet af
forskning i de samme sammenhænge og
i min egen forståelse af dem. For det første
vil jeg sige, at når vi taler om læring, tænker
jeg især på forskning som fokuseret på åbne
spørgsmål. Det er gennem kritisk dialog, at
tilgange, brug af forskellige former for forskning
og selvrefleksion (kritisk analyse, kreativ
skrivning, dramatisering, etc.) og udviklingen
af for eksempel flere perspektiver på et emne
bliver bestemt og formet. På samme måde
og når det er muligt, gør jeg brug af kreativ
tænkning som praksis i klasseværelset samt
evalueringer, der indebærer planlægning,
udvikling og gennemførelse af forskellige
projekter. Disse opgaver indebærer også, at
man arbejder sammen, anvender analyse,
resumé og vurdering af færdigheder og
især, at man ikke søger et enkelt svar på
en enkelt problemløsning - men ser ud fra
flere perspektiver under hensyntagen til

flydende kvaliteter og svar til at tænke over
forskningsobjektet.
Evalueringsarbejdet for kurset (procedurer
og praksis for kommunikation i museer
- MA Museologia, Universitet i Porto)
indebærer for eksempel processer, der ligner
arbejdsprocesserne i designtænkning eller
studiesamfund med refleksive og kritiske
egenskaber. I de praktiske rapporter som
de studerende præsenterer, reflekterer de
fremtidige fagfolk over handlingsstrategier,
implicitte værdier, teorier, osv. Fremgangsmåden
er fokuseret på “handlingen” som en klar
cyklisk strategi, der omfatter synspunkter
fra etablerede kontekster (fra organisationmuseum, fra organisation-universitet og
naturligvis fra personlige studerende/vejleder
sammenhænge) efterfulgt af en systematisk
undersøgelse af de forskellige involverede
variabler, definitionen på en plan og endelig
en plan og et gennemførelsesforslag, som i
princippet ville give næring til den følgende
cyklus. Ved at tilpasse læseplanerne til den
europæiske model (Bolognaaftalen) fylder
kurset et semester, og de studerende afslutter
ikke denne cyklus helt. Ud over den indledende
diskussion, som nævnt ovenfor, udvikles der
en analyse af behov, driveres og brugernes
forventninger (opfattet som fortolkende
communities) samt af museet med det formål
at udforske potentialet for fælles territorier. Ud
over denne teoretiske og praktiske del lykkes
det som oftest for de studerende at afslutte
arbejdet med en brainstorm portefølje, som
de til sidst vil tage med sig til et møde med
mulige interessenter.

Det forekommer mig, at denne type evaluering,
som tilbydes de studerende, oversætter og
sigter mod en helhedsorienteret undervisningsog læringsvision og praksis, som har stort
fokus på den refleksions og handlingsakse, der
opstår i givne situationer, rum og udfordringer
i den virkelige verden og som har til formål
at gribe ind, at transformere. Desuden har
denne konceptualisering af arbejdet med de
studerende givet mulighed for at integrere
praktiserende fagfolks synspunkter enten
som enkeltpersoner eller som institutioner
og ikke kun som simple forestillinger eller
repræsentationer. Dette netværk har også
givet mulighed for etablering af bæredygtige
relationer gennem tid og rum. Forhåbentlig
giver dette også de studerende en unik og
uvurderlig erfaring med at arbejde i den
virkelige verden, hvor de oplever og selv
deltager i forberedelsen og fremtagelsen af
projektforslag indenfor feltet.

Desuden og særligt hvis vi ser verden
som Bauman ser det - som i en tilstand af
flydende modernitet - så er kritisk fantasi
og epistemologisk smidighed essentielle
færdigheder efterspurgt hos enhver af
os, færdigheder, som korrelerer med
socialkonstruktivisme hvorved mening skabes
og genskabes i form af sociale interaktioner og
stærkt rhizomatiske vidensstrukturer. Derfor
er det, der giver mening (i hvert fald for mig)
i museumsundersøgelser at undervisningslærings praksis er ikke til at binde viden op.
Jeg ser mig selv som en giver af sammenhænge
for undersøgelser og epistemologisk tilgang
til meningskonstruktion, relevans og en som
letter udviklingen af netværk, personlige
kontakter til fremtidens fagfolk. Fra min
egen side ønsker jeg at se en transformativ
undervisnings-lærings praksis, der selvfølgelig
kan have form som empowerment.
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Rufino Ferreras skrev i en af hans
tankevækkende tweets i juni sidste år, at
uddannelsen af museumspædagoger anvender
forældede referencer. Nuvel... jeg har i stigende
grad tænkt at en af konsekvenserne af dette
syn på verden - i flydende tilstand - er at
museumsstudiers pensum skal forblive i en
kontinuerlig beta tilstand, det vil sige, vores
pensum skal forstås som ufærdige produkter
i permanent udvikling, som formes til
muligheder, gange, rum. Pensum kan ikke være
lineære. Tværtimod bør de kunne afbrydes;
pensum bør være relationelle og være i stand
til at åbne udvendige sammenhænge, men
også indvendige / personlige sammenhænge.
Og disse forudsat afbrudte rum - disse
undersøgende og erkendelsesteoretisk agile
sammenhænge for betydningskonstruktionen
og relevans samt de faktiske netværk af
kontakter de til sidst skaber - kan blive forstyrret
og være forstyrrende og stille spørgsmål
til viden og værdier for hver enkelt af de
involverede. I det mindste er mine antagelser
og kundskaber ofte blevet draget i tvivl. Jeg
tror, det er der, hvor den transformative eller
foruroligende læring ligger.
Som jeg har beskrevet har jeg primært tænkt
på veje at følge for at bedre at forberede de
studerende til denne postindustrielle tids
udfordringer, at udvikle kompetencer, som
bedre kan forberede dem til at reagere på
samtidige møder. Jeg er blevet mere og mere
interesseret i læringsprocesser som er fokuseret
på konstruktionen af betydning og relevans.
Det er afgørende, at vi også tænker med vores
studerende om den faktiske anvendelse af
vores liv så vi på en eller anden måde kan
finde relevans i, hvad vi gør og åbne op for
det transformative ideal om uddannelse, som
vi sigter mod. Jeg tror, at denne tilgang gør
læring mere autentisk og relevant, eftersom
den vedrører det konkrete system af værdier
for alle involverede. Derfor mine bestræbelser

på at flytte centrum for vores opmærksomhed
fra disse processer i kæden undervisninglæringsprojekt-forskning til mere dialogiske
og samtalestyrrede områder. Samtalestyrrede
områder tilbyder mere deltagende og
personlige
konstruktionsmuligheder
og
synes at være mere relevant og med et klart
transformativt potentiale. Disse kvasi rum,
disse dialogiske rum, har været rum for
min egen transformation som lærer, de har
omdannet mine personlige perspektiver og
måder at handle på. Det har været i kontakt
med andre undervisere og forskere inden for
disse ‘forurenede’ områder at mange af mine
egen overvejelser blev udløst.
Ægte uddannelse er jo en proces, hvor
koncepter og ideer behandles, indgår i opgaver
og aktiviteter, der har en personlig betydning.
Eller ikke? Det spørgsmål, jeg rejser, både i
klasseværelset og i anvendelsesområdet for
forskningen er om denne personlige mening
kun er på det kognitive område eller kunne
det udvides til at omfatte en forbindelse med
liv i almindelighed, med studenternes liv
(eller professionelle liv). For eksempel, et af
de spørgsmål, der var en del af interviewet
indenfor forskningsprojektet, som jeg har
koordineret og hvor jeg arbejdede med
Porto museums undervisningsmedarbejdere,
erklærede (a) “Hvad er dine bekymringer? Hvad
er din frygt?...” (b) “Hvordan kan du bringe
disse bekymringer ind i dit arbejde? Hvad i
projekterne materialiserer disse bekymringer
/ angst?... “. I denne meget flydende verden
finder jeg det vanskeligt, om ikke umuligt,
at opretholde begrænsninger i forskellige
områder af vores liv. I øjeblikket forsøger
jeg eksempelvis at bringe en mere intuitiv,
eksperimenterende,
ubevidst,
eklektisk,
sensorisk og måske tilmed mindre verbal
forskningserfaring ind i klasseværelset eller at
gøre tidligere definerede mål mere fokuserede
inden for pensum, som er begrænset af
nutidens pædagogiske paradigme.

For eksempel udsatte vi en af sidste år
klasser omkring studier af samlinger til at
skrive en opgave omkring objekter – og dagen
sluttede med latter, gråd og en byge af knus.
Der var ikke tale om egentlige objekter eller
samlinger. Ej heller blev der skrevet om
objekter eller samlinger. I stedet, blev der
fortalt historier. De otte timers undervisning
udgjorde en ‘forstyrret’ dag. En foruroligende
dag. De læringsforløb der efterstræbtes her
havde således den meningsbetydning for øje
og omfattede aktiviteter, der er baseret på
kritisk refleksion og på automatisering, og
det er i løbet af denne proces alle involverede
forventes at skabe personlige betydninger
ud fra deres egne erfaringer og relationer til
tidligere erfaringer og i forhold til deres egne
værdier og motivationer. Med andre ord,
synes læring og faglig udvikling fokuseret
på konstruktionen af betydninger der deles
med kolleger at være mere autentisk af sin
natur – dialogisk og social – appellerer den til
personlige erfaringer, betydninger, værdier og
personlige verdener. På den anden side er det
at den bygger på praksis, på forskning og på sin
egen eksperimentelle karakter en opfordring
til alle involverede at aktivt forsøge at definere
og udtrykke betydninger gennem refleksion,

forskning og engagement med forskellige
dialogiske praksis og perspektiver, nemlig de
mere personlige, at producere rum som man
kalde som mellemrum (som faktisk er selve
kladderne). Så vidt mig angår, kan uddannelse
og læring ikke udelukkende henføres til
information; fortolkningen af betydninger,
events, udfordringer og bekymringer som den
moderne verden står over for udgør kernen i
dette syn på uddannelse og læring.
Jeg henviser her til aktivt at lære at stille
spørgsmål, til at forstå og arbejde med
forandringer i verden; Jeg taler også om læring
som kooperativ og samarbejdsorienteret
problemløsning; som gør en indsats for at forstå
og skabe forbindelser (mellem mennesker,
steder, begivenheder...).
Som jeg ser det, er det der kræves af alle
involverede parter at udvikle en empati,
observationsevne, en evne til at ærefrygt, til at
stille spørgsmål, til kritisk fantasi, til permanent
selvrefleksion og til en holistisk tilgang til
samfundet. Dette er trods alt den forhåbning
jeg har til et program som underviser i
transformation, som jeg har foreslået her.
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DESKRIPTIV ANALYTISK ARTIKEL: SKABELSEN
AF MENING: HVAD KUNSTVÆRKER FORTÆLLER OS,
OG HVORDAN DERES BUDSKAB KAN OVERSÆTTES
Valeria Pica

Et af de mest kvalificerede aspekter ved den
pædagogiske vej, museet tilbyder ligger i evnen
til at tilbyde alle de nødvendige værktøjer til sine
besøgende for at hjælpe dem med at afkode
de symboler og beskeder, som kunstværkerne
indeholder. Ved hjælp af en sådan dekryptering
er det derefter muligt at holde styr på en række
oplysninger og elementer, som senere kan føre
til erhvervelsen af kunstværkets overordnede
betydning. Processen kan ske gradvis og fokus
kan sættes på bestemte data eller på den
kulturelle og historiske kontekst, eller det er
endda muligt at vælge en dybere analyse af
konstruktive teknikker eller symboler ved at
følge en metode, som præsenterer en gradvis
progression fra tekst til kontekst og vice versa.
En museumssamling eller en udstillings
historie kan være rig på flere betydninger.
Evnen til at fungere som formidler i et forsøg
på at gøre disse betydninger forståelige
og gavnlige bestemmes af nøjagtigheden i
kommunikationen, som gør samlingen eller
udstillingen virkelig værdsat og testet ud
fra et pædagogisk synspunkt. Flere faktorer
er vigtige, når et museum skal formidle sin
identitet, og den korrekte opfattelse af dets
budskab kan opnås ved at balancere alle
faktorer og derefter lade alle væsentlige
betydninger blomstre. Sådanne faktorer kan
blive identificeret med kommunikationsmidler
og deres deraf følgende interaktivitet, og i
det rum, hvor de sidstnævnte foregår i det
anvendte sprog.
Vigtigheden af at tillade, at museets budskab
bliver formidlet har været helt forstået, derfor
indkredses en kommunikativ stil, der skal
bringe den generelle offentlighed tættere på
en stadigt voksende og aktive viden. Før i tiden
har terminologien i kunsthistorie og arkæologi
skabt en kløft mellem nødvendigheden i at

kunstværker skal ses og forstås for at gøre
dem levende, og muligheden for at de, der
mangler ekspertise, kan nå ud over en specifik
terminologis semantiske barrierer. Museet
selv har i sin funktion som kulturinstitut, ofte
været tænkt om som et sted, der er svært at
få adgang til og forstå og som er lukket for
masserne.
Det er således helt afgørende at inddrage
publikum aktivt i en interaktion med museet.
Mange eksperter fremhæver betydningen af at
placere publikum på en aktiv skala og konstant
overveje både følelsesmæssige og personlige
aspekter samt dets kognitive og fortolkende
evner. Den måde hvorpå offentligheden
opfattes har derfor ændret sig væsentligt. Fra at
ses som en absorberende svamp opfattes den
nu som en rigtig samtalepartner og deltager.
Startpunktet i en meningsskabende proces
ligger i den antagelse, at hver besøgende
møder museet med en erfaring og en viden,
som ikke kan sammenlignes med andres,
og som derfor muliggør flere løsninger på
det samme problem. Sikkert nok er en af de
aktiviteter, der sikrer maksimale resultater
hvad angår engagement og læring, den der
finder sted i laboratorier, hvor besøgende, både
elever og voksne, er forpligtet til at anvende
de beskrevne teorier for at skabe objekter, for
at gestalte en bestemt historisk periode, eller
endda til at fordybe sig i en helt anden kulturel
sammenhæng end den, de lever i ved hjælp af
almindelig iscenesættelse. For eksempel kan
et laboratorie om kunstteknikker vise sig for
at være meget nyttig for at lære en specifik
jargon, der er særegen for kunst og arkæologi,
og på den måde kan visse abstrakte begreber,
der ikke kan spores tilbage til en direkte
oplevelse, eksemplificeres.
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Om det er af arkæologisk, videnskabelig
eller kunstnerisk art, så er hvert udstillet
objekt et dyrebart bevis for viden gennem
århundreder, som publikum kan drage fordel
af. Det kommunikative potentiale bag alle
kunstværker stammer fra historiske, tekniske
og erfaringsbaserede teksturer, som bidrager
til deres herlighed. Det er derfor nødvendigt at
udfolde deres betydning og kompleksitet ved
hjælp af forskellige værktøjer. Leg kan være en
måde at kommunikere til de unge besøgende,
og en spil-baseret undervisningsmetode viser
sig at være en effektiv måde at nærme sig
museet takket være dets rolle som mediator
i kognitive processer. Set i dette perspektiv
kunne ”edutainment” betragtes som det
redskab, der skal til for at trække publikum
tættere på museet med differentierede
metoder. At gøre publikum til en aktiv del
indebærer ikke en substitution af praksis til
fordel for en kognitiv oplevelse af museet
men er snarere et ønske om at se det som et
element på den klare pædagogiske vej, som
byder på flere niveauer af læring.

NATUREN, MENNESKET OG TING
Den meningsskabende proces, som er
påbegyndt mellem publikum og museet skal
udvikle de samme færdigheder, som er til
stede i den uddannelsesmæssige udveksling,
der varetages af skolen. Som et teoretisk
fundament for denne analyse anvendes der
derfor nogle grundlæggende pædagogiske
tekster til at nærme sig emner, der er særegne
for museet.
Først og fremmest synes det at være
nødvendigt at identificere de trin, der
definerer lærerens professionelle rolle i de
fire centrale kompetenceområder i forhold
til elevernes viden, metode, samfund og
skolefaget (Visalberghi, 1988). Det system,
som Visalberghi har udtænkt kan nyfortolkes
gennem at flytte fokus over på museet og dets
mediering ved at placere mediatoren eller den
uddannelsesmæssige operatør (formidleren)
i centrum på den vej, hvor de færdigheder,
der ligger i publikums egen viden såvel som
i kommunikationsteknikker, forudsætninger og
museet selv.
Viden og færdigheder analyseres gennem
værket fra nogle forskere, der gennem årene har
udtænkt et originalt koncept ved at understrege
nye centrale punkter i lærerens professionelle
rolle. Hvad angår den psykologiske
sammenhæng, så er referenceteksten Jacques
Rousseaus ”Emile eller om opdragelsen”, som
placerer elevens viden som grundlag for den
pædagogiske doktrin. Den sociale spektrum
afspejles i undervisningen, da både elever og
lærere opererer inden for en afgrænset tid og et
afgrænset rum og lever i miljøer med i sociale,
kulturelle og historiske konnotationer. Alle
sociologiske færdigheder er nødvendige for en
bedre personlig indsigt og en finere forståelse
af de andre, samtidig med, at man værdsætter
værdien af kollektiviteten i skolens klasser.

Valget af en given metode med henblik på
at forbedre både undervisning og læring kan
stamme fra gensidigt kendskab, tillid og respekt.
Ved siden af den psykologiske ekspertise kan
vi placere Pestalozzis metodologisk-didaktiske
viden, som der henvises til i Visalberghis værk.
Med en analyse af de her nævnte forfattere, er
det muligt at opnå en pædagogisk model, der
kører parallelt mellem museum og skole.
Når man analyserer Rousseaus værk,
fremgår det tydeligt, hvordan publiceringen
af Emile introducerer et nyt koncept for den
pædagogiske doktrin. Det revolutionerer
alle teorier, bliver almindeligt accepteret og
bruges derefter i Jesuiterordenens skoler i hele
Frankrig.
Teoretiseringen af uddannelsen af mennesket
finder sted ved hjælp af et afgørende skridt
repræsenteret ved en tilbagevenden til naturen,
som Rousseau tænker er et af de dybeste behov
hos børn, hvilket placerer ham i hjertet af den
pædagogiske analyse. Pædagogiske modeller
kan findes i dualiteten mand-borger, som nu
er helt komplementære og alternative, og det
giver således stof til en kompleks debat om
den tids pædagogiske modeller, der opfattes
som kunstige og løsrevet menneskets reelle
behov.

De mest relevante aspekter i den nuværende
forskning finder man i tredelingen naturmennesker-ting,
som
introduceres
af
Rousseau. Alt det, vi ikke har fra fødslen,
og som vi har brug for som voksne, kommer
gennem uddannelse. En sådan uddannelse
stammer enten fra natur, mennesker eller ting.
Den indre udvikling af vores færdigheder og
vores organer er naturens uddannelse af os,
den måde, vi bruger dem på, er menneskets
uddannelse af os, vores egne tillærte erfaringer,
er tingenes uddannelse af os.
Den balance, der er opnås gennem udviklingen
af alle tre aspekter af uddannelse, er den eneste,
der sikrer komplet og sammenhængende
udvikling af mennesket. Derudover opfatter
filosoffen naturen som et element, som
ingen magt kan udøves på, mens det delvis
kan udøves på ting, og endelig er mennesket
den største modtager af uddannelsesmæssig
magt, særlig opmærksomhed gives når fokus
rettes på de områder, hvor der ikke kan opnås
perfektion i uddannelsen.
Når man følger dette kriterium, fokuserer
analysen på muligheden for en fysisk og
mental udvikling for at nå frem til en viden
om tingene, og dermed skabelsen af en
ordentlig uddannelse til statsborgerskab.
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Tager man udgangspunkt i ideen i kernen
af teksten, så kan potentielle referencer til
museumstyper faktisk udvikles, begyndende
med tredelingen inden for museumsverdenen
med de besøgende (natur), kulturformidleren
(mennesket) og kunstværket (tingene), indtil
man når en lignende tredeling relateret
til museumsdidaktik, hvor elementerne
er
æstetisk
kontemplation
(natur),
museumsuddannelse (mennesket) og de
faktiske kunstværker (tingene). Som angivet
af Rousseau, er udgangspunktet det mindst
sporbare og forandringsgivne element,
repræsenteret af de besøgende. Det kan lyde
paradoksalt, da museumsdidaktik er meget
opsat på at tilbyde en oplevelse der huskes,
som aktiverer en ændring eller tilføjer ny viden.
For at opnå alt dette må der dog udtænkees
en egnet og effektiv besøgsmetode. En direkte
oplevelse af tingene er aktiveret gennem
tingene (værker), mens det i andre tilfælde er
den taktile erfaring og det direkte kendskab,
der bliver stimuleret. Men det centrale element
til at ændre tilgangen er den anvendte metode
(uden dog at glemme alle de aktiviteter, der
er udtænkt for at undersøge kunstværkerne,
det være sig teknisk, historisk, eller socialt
osv.). Mæglerens opgave er en sart en, spiller
en grundlæggende rolle i betydningen at gøre
processen med illustrationer, samling eller det
besøgte museum. Ydermere bør de anvendte
værktøjer sikre en høj grad af fleksibilitet for
at blive brugt af folk, der besøger museet
med forskellige baggrunde og viden, så den
nye læringsproces kan finde sted. Dette er
grunden til, at det er nødvendigt at innovere
og generere innovative, effektive modeller
gennem museumsdidaktik og på den måde
støtte museumsformidlerens professionelle
rolle.

OPLEVELSEN AF VIDEN
Dewey betragtes som den filosof, der bedst
har undersøgt spørgsmålet om viden i
samfundet, og han er også den akademiker,
der tilbyder det bredeste spektrum af analyse
om emnet erfaring, der gør sig gældende for
flere aspekter af livet. Det er hans værk om
uddannelse og kunst i relation til erfaring, som
er af særlig relevans for dette felt, at en filosofi
om uddannelse, som er rig på inspirerende
punkter, kan findes.
Dewey advokerer aktivt for en ny
skolemodel, der revolutionerer traditionelle
undervisningsmetoder, hvor ansigt-til-ansigtundervisning og den viden, der formidles,
finder sted på grundlag af statiske og
kodificerede processer løsrevet fra erfaring.
Med udgangspunkt i den antagelse, at
ændringer i samfundet er reglen og ikke
undtagelsen, synes det at være rimeligt at
få tilpasset og finde nogle retningslinjer, der
kan anvendes og omsættes til daglig praksis.
Det vigtigste princip er forholdet mellem den
følelsesmæssige erfaring og uddannelse, til
det punkt, hvor “problemet ligger i at finde
de elementer af kontrol med erfaringen
selv” (Dewey, 1984). Dette problem deles af
Rousseau og Dewey tager utvivlsomt dette i
betragtning, da hans pædagogiske aktivisme
ikke overvejer elevens samlede handlefrihed,
men snarere forslår at ændre synspunkt for
at fremme individuelle evner. Det virkelig
afgørende er hans udfoldelse af en teori om
erfaring, der kan guide det valg af aktiviteter,
som skal gennemføres. Det skal dog siges, at
ikke alle aktiviteter har en pædagogisk virkning:
nogle af dem kan faktisk fremme erhvervelse
af nye oplevelser i fremtiden, mens andre
kan begrænse en sådan erhvervelse, dette
afhænger af den kvalitet og den oplevelse,
som underviseren præsenterer, uanset om
det er en lærer eller en museumsformidler.
Som Dewey understreger, så er det vigtigste

punkt i en uddannelse baseret på erfaring at
vælge den type af nuværende erfaringer, som
overlever kreativt i efterfølgende oplevelser.
Dette punkt er det grundlæggende element
i uddannelsesfilosofien, hvilket betyder, at
kvaliteten af oplevelsen er det ultimative mål
for Dewey men ikke desto mindre et politisk
objektivt syn på et uddannelsesdemokrati for
alle. For at opnå alt dette, er de principper,
der skal følges, forbundet med kontinuiteten
af oplevelser (hver erfaring har noget af den
forrige og vil på en eller anden måde ændre
de, der følgers egenskaber), den vækst, som
kan udledes (især evnen til at få nye oplevelser
og en bedre forståelse af den omkringliggende
verden, lære af erfaring) og endelig samspillet
mellem forskellige betingelser i et længere
perspektiv (uanset om disse kan struktureres
som i skolen sammenhæng, eller er under
forandring og svære at mestre). Lærerens ansvar
ligger i evnen til at skabe læringssituationer,
hvilket betyder oplevelser, som indtænker
kontinuitetsprincipper og vækst gennem
analyse og forholdet mellem fortid, nutid og
fremtid.

UNDERVISNING I AT LÆRE FRA SIG
Et andet centralt punkt, som fremhæves
af Visalberghi dækker metodekendskab,
og dermed henviser han til Pestalozzi.
Metodeproblemet står i en ’tredje instans’,
da det på en eller anden måde udspringer
af elevens viden og samfundets viden, da
det følger elevens vurdering (eller museets
forhold til publikum) og den mest passende
metode derfor besluttes afhængigt af
omstændighederne. Den schweiziske pædagog
tager først Rousseau, der engang var hans
lærer, i betragtning og uddyber sine teorier
gennem personlig erfaring, før han færdiggør
en metode baseret på gensidig undervisning
og en autoritær men dog kærlig underviser.
Pestalozzis elementære metode er baseret på
direkte intuition opnået gennem formidling af
naturens erfaring. Intuition er funderet på de
fem sanser og det afklarer visse begreber ved
at følge passager i en sekvens. Sikker nok er
det, at når man har identificeret nogle centrale
elementer af viden, er det næste skridt gradvist
et erkende betydningen af ting. Objekter kan
matches i overensstemmelse deres ligheder
og nye begreber kan føjes til tidligere dem
ved hjæp af en eksponentiel model af
kompleksitet dvs. fra let til vanskeligt. Den
elementære metode er formuleret omkring tre
hovedområder, nemlig kognitiv, praktisk og
moralsk.
Det er afgørende at vælge den rigtige metode
i undervisningen, og lærerens rolle og tilgang
er lige så vigtig for at få det til at fungere.
Sokrates introducerer den majeutiske metode,
ifølge hvilken den rigtige lærer ikke underviser
i det, han ved, men snarere hjælper med at
finde frem til det, som ikke helt klart for ham
til at starte med. Saint Augustin siger, at hvis en
mand sætter sig på niveau med en uvidende
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person, så løfter han faktisk sig selv. Plutarch
ser i stedet modtageren af uddannelse som
et stykke træ, der skal sættes ild til end en
vase, der skal fyldes. Montaigne sigter mod
at opnå velformede hoveder snarere end velfyldte, mens Comenius ønsker, at natur skal
efterlignes, da den udvikler og differentierer
sine organismer gradvist indefra i stedet for
udefra. Klassiske tænkere, der studerede
uddannelsesmæssige spørgsmål, forstod
helt klart, at valg af metode er et temmelig
komplekst emne.
Det er muligt at fastslå, at metoden hænger
sammen med det emne, som skal dækkes
samt modtageren. Derudover bør det skabe
alle de nødvendige betingelser, der tillader,
at læringen kan finde sted. Som angivet af
Goguelin (1991) er en metode “sekvensen af
passager, sindet skal gennemgå for at finde
ud af og bevise sandheden, og mere generelt
for at nå et mål. Valget af en metode viser
lige fra starten, hvor vigtigt det er ikke til at
fumle”. Det vigtigste mål i museumsdidaktik
er at skabe en følelse af et tilhørsforhold,
en kulturel og historisk identitet til gavn for
medborgerskab og dets uddannelse, der - som

Rousseau siger - repræsenterer det højeste
punkt i menneskehedens udviklingen.
Nogle af de mest udbredte pædagogiske metoder
har præsenterer os for nogle værktøjer, der
kan anvendes i museumssammenhænge. Det
er selvfølgelig et utraditionelt miljø for læring,
men ligesom den progressive skolebevægelse
foreslået af Dewey, skal aktiviteterne udvikle
sig gradvist. Ligesom skolen, skal museet være
et sted, der er fuld af liv, hvor det sociale liv,
udfolder sig skridt for skridt, og som begynder
med erfaringerne i familien og i de sædvanlige
sociale kontekst.
For at identificere nogle mulige anvendelser for
uddannelse i kulturarv, er det vigtigt at kigge
på nogle forskellige pædagogiske metoder og
deres særlige egenskaber. Nogle metoder følge
traditionelle ordninger, som er forbundet med
en direkte kommunikation af koncepter, mens
andre fordrer en højere grad af interaktion for
at muliggøre skabelsen af mening.
Den fortolkende metode baseret på indhold og
sprog synes for eksempel at være den mest
traditionelle. Ifølge dette princip kommer
pædagogiske enheder efter hinanden og

følger en logisk udvikling, hvor sproget skal
være enkelt, klart og præcist. Det er en
metode, der er derfor karakteriseres ved den
voksende kompleksitet af begreber - hvordan
enhederne huskes, lærerens myndighed,
elevernes emulering og deres intuition - der
gør læreprocessen lettere. Den demonstrative
metode integrerer den fortolkende metode ved
at eksemplificere nogle begreber, og den kan
nogle gange benytte laboratorier til en direkte
observation af de fænomener, der analyseres,
og giver derfor mulighed for erhvervelse af nye
færdigheder ved hjælp af eksperimenter.
Disse metoder er baseret på en grundlæggende
men autoritær tilstedeværelse af en lærer, mens
andre er mere funderet på den viden, eleverne
tidligere har opnået. Baseret på Socrates
majeutik, forsøger den spørgende metode
at komme frem til viden om ting gennem
gradvise passager sorteret i analysefremmende
spørgsmål. Strategien bag sådanne spørgsmål
skal planlægges omhyggeligt og flytter sig
fra den antagelse, at alt, der kommer fra
en personlig indsats er tilbøjelig til at have
en mere varig effekt. Det kræver en større
forpligtelse fra både lærer og elev hvad angår
planlægning og afvikling af timerne, da der
vil være en grænse, hvis spørgsmålene bliver
stillet på en simpel måde og besvaret uden
en grundig overvejelse af fænomenerne.
Her kunne den aktive metode arrangeres i
betragtning af dens historiske rødder i Sokrates
dialoger og i platonisk reminiscens. Det er den
metode, baseret på fire væsentlige elementer:
optimisme, egalitarisme, emneautonomi og
forholdet mellem lærer og elev, som Dewey
tager op igen. Kernen i metoden ligger i den
direkte oplevelse af ting, som genererer et reelt
spørgsmål, der efterfølgende anvendes som et
incitament for ræsonnement, således at eleven
er opsat på at observere og finde en løsning,
der kan være midlertidig til at begynde med,
og først bagefter bliver bekræftet som korrekt

gennem erfaring. Ydermere er alle eleverne
mere autonome og motiverede til kollektivt
at deltage i testprocessen. Den aktive metode
søger at dække alle individets ressourcer til et
fysiske og kognitivt engagement i en pædagogisk
kontekst, hvor læring er ikke længere passivt.
Det grundlæggende punkt er ”learning by
doing”, hvor øvelse spiller en vigtigere rolle
end i traditionelle skolesammenhæng, og de
færdigheder, der skal erhverves er afgørende i
den pædagogiske proces.
I museumssammenhænge er de to mest
tilbagevendende metoder den fortolkende
og den aktive. Begge metoder kan anvendes
på et traditionelt guidet besøg baseret
på formidling af viden eller på mere
laboratoriebaserede tilgange. Betragter man
andre museumstilbud i stedet, kan man spore
nogle ejendommeligheder af både den ene og
den anden metode. Når man taler specifikt om
museet, er ”live” besøg en del af den aktive
metode, hvor besøgende opfordres til at leve
oplevelsen direkte ved at deltage i handlingen
opmuntret af en formidler i et forsøg på at
lette integrationen af alle deltagere. Ifølge
forskning udført af skoletjenesten på nationale
museer bruges den fortolkende metode for
det meste i forbindelse med de aktiviteter,
der kræver en ensrettet formidling af viden.
Nogle områder af de museumspædagogiske
tilbud er blevet dækket af spørgeskemaet,
med lektioner og gratis besøg indeholdt i den
fortolkende metode. Guidede ture, didaktiske
spil, bærbare pc’er, laboratorier, interaktive
systemer og eksperimenter svarer i stedet til
den aktive metode. Nogle områder kan findes i
begge metoder (guidede besøg og laboratorier)
og dette kan meget vel afhænge af den måde,
hvorpå formidleren didaktisk placerer sig selv
i forhold til publikum.
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I forbindelse med seminarer eller lektioner
omkring et specifikt emne er formidleren
(det kunne være en feltekspert eller nogen
ansat specielt til lejligheden) ansvarlig
for præsentere emnet og introducere en
diskussion. Men denne type af tilbud er mere
informativ end blot pædagogisk. Når man
taler om rundvisinger i stedet, er spektret
meget bredere, da det afhænger væsentligt af
formidlerens tilgang, publikums forventninger
og den tid, der er afsat til museumsoplevelsen.
Det skal siges, at tid og rum for et besøg kan
have en mærkbar indflydelse på det endelige
resultat og på læringsstadierne. Under optimale
besøgsbetingelser (moderat besøgsmængde
og tilstrækkelig tid), kan introduktion og
anerkendelse håndteres godt af formidleren og
absorberes godt af den besøgende, der senere
vil være i stand til at etablere en forbindelse
mellem, hvad han har oplevet i museet og sin
egen personlig viden. Når museer er overfyldte
og besøgstiden er overbelastet, kan alle
læreprocesser blive invalideret, og dermed
miste de uddannelsesmæssige mål og det
reflekterende aspekt i et museumsbesøg også.
Det er formidlerens opgave at gøre en forskel
i begge tilfælde: informationerne skal være
omhyggeligt udvalgte og klare.
For at opsummere, så gentager de to
pædagogiske metoder, der for det meste
benyttes i museumsverdenen – den fortolkende
og den aktive – to kommunikationsmetoder,
der kan sammenfattes som sekventielle og
retikulære (Colombo, Eugeni, 1998). I det
første tilfælde er det en envejs bevægelse,
hvor formidleren eller det anvendte værktøjet
tilbyder en lineær præsentation, der fortsættes
af historiske, logiske eller begivenhedsrige
sekvenser i nærværelse af hvilke, publikum
forbliver simpel tilskuere. I det andet tilfælde
foregår bevægelsen i en mere artikuleret
modus ved hjælp af en diakron vinkel, der

omfatter flere aspekter samtidig og flytter sig
fra det ene område til det andet for at skabe
en personlig vej i besøget. Samspillet i denne
sammenhæng gør det muligt for publikum at
blive virkelige karakter, og det centrale element
i museumsoplevelsen.
Det skal nævnes, at den pædagogiske
metode, som skal anvendes på museet ikke
kan standardiseres, og det er ikke muligt
at identificere alle metoder og tilgange, og
anvende dem på alle typer af museer eller
publikum. Som tidligere diskuteret, å besidder
hver museum en identitet, og det er kun ved
at spore denne identitet, at en pædagogisk
metode kan bestemmes, anvendes og
vurderes for at viden kan overbringes præcist.
Skabelsen af mening i kunstværker finder
sted gennem de mest egnede former for
kommunikation, den bedste pædagogiske
metode og det fineste didaktiske materiale for
publikum. Dette er en virkelig fin proces, da
myter, legender eller andre upålidelige ritualer
ofte har en dominerende indflydelse, hvilket
er grunden til enhver fase i formidlingen skal
varetages med den største omhu. Man kan
sige, at tre vigtige brugsstadier bliver omfattet.
Det begynder med en indledende refleksivæstetisk fase, som formidling derefter fører
til et fortolkende-kognitive øjeblik, og så
slutter disse to stadier sig sammen og fører
til afslutningen af museumsoplevelsen i alle
dens følelser.
Husker man på disse tre niveauer, kunne andre
kontekstuelle discipliner bestemmes for at
fuldføre uddannelsen af formidleren samtidig
med, at man sikrer en endnu bedre tilgang til
folk, metode og emne.
Museets specifikke discipliner (museologi,
museografi, kunstteknikhistorie og kunstens
socialhistorie) bidrager til at genskabe en
kontakt mellem museet og samlingerne, en
viden fra fortiden og moderne opdagelser
for at opnå logiske møder mellem de
besøgende og museets værker. Alt dette er
af afgørende betydning i forbindelse med
meningsskabelsen i alle kunstværker og

i skabelsen af et tilhørsforhold til museet
og kulturarven. Videnskabelige discipliner
kan imidlertid ikke i sig selv garantere, at
meddelelsen bliver overbragt direkte og
korrekt, hvorfor det er vigtigt at uddybe både
psykologiske og pædagogiske aspekter. Studiet
af almen psykologi og læring hjælper med at
forstå den måde, hvorpå viden formidles, og
hvordan det kan matches med kontekstuelle
discipliner (almen psykologi, læringspsykologi,
kunstpsykologi, kommunikations-teknikker og
pædagogiske metoder) for at identificere og
løse potentielle problemer. Den pædagogiskmetodologiske sektor (generel pædagogik,
særlig pædagogik, kommunikations-teknikker
og pædagogiske metoder) er nyttig til at definere
den bedst egnede metode til publikum, og til
at etablere passende kommunikationsformer
og pædagogiske redskaber, der kan vælges til
at forbedre det, museet har at tilbyde.
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LEGENDE OG FORMET-AF-LEG
En af de mest betydningsfulde former for
læring er muligt via legende aktiviteter, som
samler kognitivt og fysisk engagement,
opmærksomhed og engagement, deltagelse og
udvikling af intuition og problemløsning. Leg
kan være grundlaget for en uformel læreproces,
hvilket er meget nyttige i museumsdynamikker,
da det løser et af de centrale problemer
med at tiltrække offentligheden – især børn
i skolealderen. Med andre ord så giver
det folk mulighed at gå videre end til den
tilsyneladende hellige atmosfære i et museum,
der ofte hindrer den glæde, der tilbydes af en
samling.
Der skal fastsættes et sæt regler uanset
den valgte leg, og det er bag disse regler,
at museet kommer ind i billedet i al sin
specificitet. Uanset om det er laboratorier eller
levende besøg, så forbliver aktiv deltagelse
og nysgerrighedspirrende stimulus de to
grundlæggende aspekter. Disse kan stamme
fra utallige projekter, som involverer aktiv
deltagelse, dog er det nødvendigt at fastlægge
hvad legen handler om, og hvordan den kan
påvirke vores læring.
“At lege er mere end en rent fysiologisk

fænomen og en fysiologisk genereret psykisk
reaktion. Leg går ud over grænserne for biologisk
aktivitet: det er en funktion, der fremmer en
betydning “(Huizinga, 2002). Huizinga mener
også at leg er ældre end kultur, da det også
er strengt forbundet til dyrenes verden for, og
derfor ikke baseret på et rationel forhold men
snarere på udveksling funderet på abstrakte
begreber som skønhed, retfærdighed osv.
De særlige forhold, som Huizinga ser i den
legende aktivitet kan sammenfattes i to
aksiomer:
- leg er frihed;
- leg er ikke almindeligt eller virkeligt liv.
Det er frihed, fordi det går ud over en rent
naturlig proces. Børn leger, fordi det er en
behagelig oplevelse og giver dem en følelse af
frihed. I voksenalderen bliver leg en temmelig
ubetydelig og overfladisk funktion, da den ikke
længere udspringer af et fysisk behov, den er
ikke en opgave. Kun senere, når den bliver
en kulturel funktion, kan begreber som pligt,
opgave og forpligtelse knyttes til.
Derudover svarer leg ikke til det virkelige
liv – noget, alle ved. Ved at begynde at lege,
åbnes en midlertidig spektrum af aktivitet, der
indeholder et bestemt mål, som kan findes bag
den umiddelbare opfyldelse af behov og ønsker.

Leg stopper denne proces og præsenterer sig
selv som en midlertidig handling med en
afslutning i sig selv, som udføres i navnet
af i den opnåede performance. Den bliver
generelt præsenteret som en tilføjelse eller et
supplement i livet, og fuldender det faktisk
til det punkt, hvor det blive afgørende for
enkeltindividet “som en biologisk funktion,
der er lige så vigtigt for samfundet på grund af
den mening, den besidder, for sin udtryksfulde
værdi, for de åndelige og sociale forbindelser,
den skaber. Kort sagt, som en kulturel funktion.
Den opfylder idealerne i samfundsliv”.
Ifølge Huizinga hører legen til i en overlegen
sfære, hvis den ses i forhold til det biologiske
spektrum, og går derfor ind i en festlig og
hellig vision.
Når man analyserer den anden aksiom, kan
nogle flere overvejelser foretages. Det er
allerede blevet sagt, at leg ikke svarer til det
virkelige liv, da den adskiller sig både hvad
angår tid og varighed og plads til at sikre en
udvikling og en betydning. På samme måde
som tid og varighed er formidlet gennem
præcise mønstre, så afgrænses rum, som enten
fysisk eller imaginært, og det er de elementer
som understreger dens rituelle væren. En af
konsekvenserne af en sådan ritualitet ligger
i den rækkefølge, i hvilken spillets regler
bestemmer dens udvikling, og udvikler sig
afhængigt af de rytmiske og harmoniske
kvaliteter der nærmer sig æstetik. Faktisk er
noget af den tilbagevendende terminologi, der
definerer spilproceduren spænding, balance,
svaj, tur, kontrast, variation, plot og løsning.
Når alle disse tilstande har fundet sted, har
spillet været vellykket. Den allervigtigste term
blandt de nævnte er nok spænding, da det
bestemmer et spils usikre resultat, hvilket kan
generere den nødvendige motivation til gradvist
at nå en løsning. Det er dog vigtigt at inkludere
et andet element i spillets natur, for selv hvis
det mål, der skal nås ikke repræsenterer nogen
praktiske fordel, så genereres en “kamp” eller
konkurrence. Hvad der skal gøres, og hvad der
kan opnås forbindes først med legefunktionen
på et senere tidspunkt.
En synergisk metodisk tilgang, hvor grænserne
mellem lærer og elev er skærpet, kan
føre til nogle interessante resultater. Det
demokratiske og deltagende samarbejde
defineret af Visalberghi ser på udviklingen
af arbejdsgrupper, der matcher elevernes

interesse, arbejdsgrupper, som kan vælges
af eleverne selv, og som dækker tværfaglige
emner i forbindelse med aktuelle begivenheder.
Hvis den er bygget på disse kriterier, kan
tilgangen drage fordel af langt dybere og mere
involverende motivationer, da de ville være
baseret på den interessedrevne autonomi. Hvis
den legende tilgang matches med engagement
og udvikling af nysgerrighed, kan en meget
pædagogisk læringsform skabes.
Legende-udforskende adfærd gør det muligt
at identificere “oprindelsen for højerestående
arters fleksible tilpasningsevne og den
menneskelige kulturs kollektive karakter”
(Visalberghi, 1990), da vi finder deres rødder
i Darwin’s indflydelse på pædagogikken, samt
ved at lade deres progression i friere, mere
socialiserende og kreative retninger. Et centralt
element i evnen til læring ligger i spillet:
det er kendetegnet ved pseudokonklusioner
færdiggjort i tilrettelæggelsen af aktiviteten,
men det mangler en reel gyldighed for
fremtiden. I Visalberghi’s vision indebærer
bevægelsen fra leg til arbejde motiverende
værdier, der opfattes som nyttige i ens egen
fremtid. Professionelle eller selvmotiverende
aktiviteter som leg (herunder kunst,
videnskabelig forskning, håndværk osv.) er
ikke rekreative men har snarere form af leg,
da de bevarer legens vigtige særegenskaber.
Et stærkt engagement for etablerede
strukturer er nødvendigt for at opretholde
en vis kontinuitet og en acceptabel grad af
innovation for at forhindre en mekanisering,
der fører til arbejdsløshed. Som følge heraf
er spontan, rekreativt-sonderende læring en
vigtig forudsætning i grundlag for frugtbar
undervisning.
En af de væsentlige særegenskaber i den
legende oplevelse, som skal udvikles i et
museum, ligger i det miljø, hvor det foregår.
Uanset om det er et laboratorium eller et rum
i museet eller et rigtigt klasseværelse, er det
vigtigt at der følges et sæt regler, for at spillet
kan blive en konstruktiv erfaring. Dernæst er det
vigtigt at skabe og tilbyde en passende miljø,
hvor der forefindes egnede materialer, for at
starte en sammenhængende læringsvej. Maria
Montessori teori (1999) kan være en hjælp i
denne sammenhæng, nemlig hendes forslag
vedrørende naturlig læring og en underdeling
af skolen i tre hovedpunkter: et passende
miljø, en ydmyg lærer og videnskabelige
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ressourcer. Lærere vil ikke oplære eleverne i
deres sandhed men vil snarere supervisere
deres aktiviteter, især dem, der tillader
børn at udvikle deres ånd på en fri måde,
og dermed lader dem frigøre deres enorme
energier og potentialer, som bliver begrænset
i den traditionelle skole. En ydmyg lærer skal
ikke betragtes som en, der erstatter naturen
men en som “bare” fjerne de hindringer, der
blokerer for dens fulde åbenbaring.
Et passende miljø, et vigtigt punkt i denne
sammenhæng, indebærer både børnevenligemøbler og det rette tempo for at handlingen kan
finde sted. Møblerne skal skabe et behageligt
miljø, hvor børnene føler, de hører til, mens
de interagerer med objekter, rum og andre
elever. Aktiviteten er præget af tempoet, og
når det er korrekt designet til børn, forstærker
det følelsen af tilhør samtidig med, at det
skaber en reel opmærksomhed. Derfor spiller
tid og rum en væsentlig rolle i valideringen af
undervisning, og i et museumssammenhæng
giver de stof til eftertanke, fordi et passende
udvalg af materialer baseret på tilpasningsevne
og komfort har tendens til at efterlade spor
på valgte den pædagogiske retning. Ydermere
påvirker tid – hvis den skræddersyes de
besøgendes behov – evnen til at fastholde ny
information, fordi det har været muligt at lære
det udenad og tage det ind.
Det kan ikke nægtes, at tid brugt på at besøge
og være inde i laboratorier er fastlåst, hvorfor
det er vigtigt, at man i planlægningen vurderer
alle tilbud i forhold til aldersgrupper, personlige
erfaringer og optimering af alle stadier for
at give besøget en følelse af ’opnåelse’. Det
kan faktisk være skadeligt at udtænke en vej
så kompleks, at den ikke kan fuldføres, og
dermed efterlader barnet skuffet. Men udvikler
man derimod konkurrenceevnen gennem leg,

kan det fungere som et springbræt til at nå et
højere niveau af engagement og deltagelse.
De følelser, der opstår gennem leg, hjælpe med
at tilegne sig nye måder at starte et samarbejde
med omverdenen gennem udviklingen af
intellektuelle, følelsesmæssige og relationelle
færdigheder. I sin æstetiske dannelse af
mennesket mener Schiller (2007), at det forrige
koncept kun kan eksistere, når man leger, da
det er den eneste tilstand, der tillader, at man
kan finde sig selv. Individet formår at frigive
sit sind fra udefrakommende indblanding, som
andre folks meninger for eksempel, og har
mulighed for at give slip på sine instinkter og
følelser, mens det er involveret i en rekreativ
aktivitet. Vigtigheden af at lege er også
fremhævet af Platon, som tilskynde lærerne
til at uddanne unge mennesker gennem leg
i stedet for at tvinge dem, hvilket giver en
naturlig skelnen af forskellige individuelle
holdninger blandt eleverne.
Piaget (1967) forbinder udviklingen af leg med
mental udvikling. Han nævner, hvordan et spil
kan tilbyde et grundlæggende værktøj til studiet
af et barns kognitiv proces, og definerer det
som den mest naturlige vane i børnenes sind.
Piaget sætter begrebet tilpasning i centrum af
sin teori, en proces, der er udviklet på grundlag
af assimilation (indarbejdelsen af objekter eller
begivenheder efter et foruderhvervet kognitivt
og adfærdsmæssigt skema) og akkomodation
(ændring af det kognitive og adfærdsmæssige
skema for at indarbejde nye objekter eller
begivenheder). Leg spiller dermed en afgørende
rolle for kognitive udvikling ved at sætte flere
processer i spil på samme tid. Faktisk forbedrer
den hukommelse, opmærksomhed og
koncentration og støtter samtidig udviklingen
af perceptuelle skemaer såvel som evnen til at
sammenligne og relatere. Den besidder stort

uddannelsesmæssigt potentiale ved at tillade
læring og forenkle stadier af socialisering,
så det forekommer derfor hensigtsmæssigt
“at udvikle hver enkelt persons rekreative
færdigheder ved at tillade kreativitet gennem
erfaring og liv. Leg øger begejstringsniveauerne,
genererer en interesse, starter inddragelse,
fremmer sociale færdigheder, fremmer læring,
genaktiverer relationer, følelser, tanker”(Polito,
2000).
Legen kan dog tage forskellige former og
tilgange og i museumssammenhænge eller i
skoleaktiviteter. er det didaktisk leg som vi
refererer til i modsætning til fri leg. Den første
hører til aktiviteter, der har form af leg, mens
sidstnævnte hører under legende aktiviteter,
som på trods af anerkendte kriterier og
metoder ikke tage højde for læring.
Den fri leg har særlige egenskaber, der kan
sammenfattes som følger:
-krævende: den finder et engagement fra et
psykologisk og fysisk synspunkt såvel som et
kognitivt og følelsesmæssigt.
- vedvarende: den fortsætter gennem
barnets liv og vil fortsat spille en vigtig rolle i
voksenlivet.
- progressiv: den er ikke statisk, de fornyer
sig og er et element i kognitiv, relationel og
følelsesmæssig vækst, den fremmer viden og
færdigheder;
- ikke-funktionel: de er autotelisk i den
forstand, at den kan finde et formål i sig selv.

I den didaktiske eller rekreative leg, er
assimilationsog
akkomodationsfaserne
adskilt i Piagets teorier (han mener, at leg kun
er assimilation) og forenet ifølge Visalberghi
(leg er en mere artikuleret vidensværktøj).
Det er gennem Dewey, at en komplet teori om
legen bliver diskuteret, navnlig passagen fra
leg til arbejde. Ifølge den amerikanske filosof
repræsenterer legen tre vigtige særegenskaber,
da den har tendens til:
- diffust at engagere strukturer og aktive
færdigheder på et givet tidspunkt
- at være konsekvent
- at omfatte nye elementer for at undgå
mekanisering.
Disse særegenskaber kan anvendes på
engageret arbejde og “forskellen mellem at
lege og at arbejde [...] består blot i, at målet
for legen kun er et proceduremæssigt skridt
til at muliggøre legen selv, med andre ord, er
det altså et falsk formål eller en pseudoformål,
mens i et arbejdsmiljø er formålet også
undfanget i form af en yderligere garanti for
en kontinuitet i aktiviteten... dvs. at det er et
middel til at arbejde yderligere, efter at målet er
nået” (Visalberghi1990). Nogle arbejdspladser
præsenterer dog rekreative kvaliteter, og i
dette tilfælde er motivationer iboende i selve
aktiviteten.
Afslutningsvis udgør legen grundlaget for
læring, selvom dette ikke er håndgribeligt for
de involverede i den, og det er grunden til at
aktiviteter i museet, der har form af leg, kan
generere en større appel og nysgerrighed, da de
finder sted uden for en formel sammenhæng
såsom skolen. Museet kan repræsentere et
miljø, der adskiller sig fra den manglende
fleksibilitet i skolens pensumlister eller
undervisningsmetoderne i klasseværelset, og
hvis det opleves på en passende måde under
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hensyntagen til personlige forskelle, kan det
udvikle kognitive funktioner og individuelle
færdigheder.
Efter udviklingen af tredelingen af Rousseau, i
denne analyse bliver tingene til kunstværkerne
og repræsenterer objektet i den kognitive
undersøgelse hvorigennem museet kan
afsløre sin virkelige særegenskaber, fri for
falske overbevisninger og mystik. Det er
temmelig let at forstå noget, vi kun kan
opfatte som et billede (et maleri eller en
statue) ved at give den sin egen forklaring.
Enhver som er tæt på studiet af kunstværker
vil vide, at der er flere niveauer af fortolkning
og flere læsningskriterier (baseret på stil,
komposition, teknik, osv.) der repræsenterer
kunstværkets rigdom og kompleksitet. Det er
grunden til, at valget af metode bliver endnu
mere afgørende, da den har tendens til at
rationalisere sine valg og sin adfærd. Didaktik,
herunder museumsdidaktik, er ikke bare et
simpel sæt af procedurer til at eksemplificere
læring. Den rigiditet anvendelsen af en given
metode indebærer (selv hvis den er valid og
anerkendt) kan medføre bemærkelsesværdige
begrænsninger. Dette understøtter teorien om

at én valid metode ikke eksisterer, men det
er vigtigt at identificere en metode, der kan
bruges under forskellige omstændigheder.
Fra oldtidens Grækenland til moderne museer
kan den kognitive vej til en forståelse af
tingene opnås ved at følge de samme kriterier
for en gradvis tilgang, og i overensstemmelse
med den samme dialog-baserede metode
som karakteriserer Platons værk. I en dialog
bliver emner brugt for at nedbryde en generel
holdning, og det kan føre til en dyb viden om
tingene og en accept af en ny synsvinkel.
Håndhævelsen af en holdning eller en tro vil
ikke medføre inddragelse, det vil heller ikke
bane vejen for en tilbøjelighed til at lytte,
men vil snarere genererer en adskillelse (Elias,
1988), som udgør et potentielt svigt i den
pædagogiske aktivitet. Man kunne ønske, at
viden om ting, især så komplicerede ting som
kunstværker, opnås ved hjælp af fleksible,
meningsskabende metoder, og at der altid
tages hensyn til begrebet motivation og
interaktion.
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OM MUSEUMSFORMIDLING
OG KOMMUNIKATION
TEKNISK ARTIKEL: MUSEUMSKOMMUNIKATION
Maria Vlachou

I. HVORDAN KOMMUNIKERER MUSEET?
Kenneth Hudson, som er grundlægger af
European Museum Forum, der hvert år uddeler
den europæiske pris, Museum of the Year
Award, sagde engang: “Hvilke museer vil
overleve i det 21. århundrede? Museer med
charme og museer med stole.”
Lad os tænke lidt over stolene, både i
bogstavelig forstand (folk bliver trætte på
et museum) og metaforisk (folk skal føle
sig velkomne og komfortable på museet).
Manglende komfort kan være fysisk men også
psykisk og intellektuel. Når museerne indser,
at deres bæredygtighed er tæt forbundet med
mennesker, så er de nødt til at begynde at
tænke og handle konkret for at få ting til at
ske, for at skabe, opbygge og vedligeholde en
relation, som er afgørende for deres nutid og
fremtid. Og ligesom i alle andre forhold er god
og effektiv kommunikation grundlæggende.
Selv om ord som ‘folk’, ‘publikum’, ‘samfund’,
‘besøgende’ udgør en del af de fleste
professionelle museumsfolks ordforråd, er
afstanden mellem, hvad de siger og gør i
mange tilfælde stadig meget stor. Vi siger,
hvad der lyder godt og korrekt, men vores
handlinger (eller mangel på samme) viser, at vi
er ikke så oprigtige og villige eller bevidste om
deres betydning og behovet for at få dem ske.
John bomuld Dana, den visionære direktør for
Newark Museum, skrev i 1909:
“Et godt museum tiltrækker, underholder,
vækker nysgerrighed, fører til spørgsmål og
fremmer dermed læring. (...) Museet kan kun
hjælpe folk, hvis de bruger det, og de vil kun
bruge det, hvis de kender til det, og kun hvis
opmærksomheden henledes til en fortolkning
af dets besiddelser i vendinger de, folket, vil
forstå”.

Der er ingen tvivl om, at museet er kommet
meget langt, og mennesker med en vision som
John bomuld Dana har efterladt sig spor, har
påvirket tingenes forløb og har banet vejen
for nye måder, nye betydninger, ny praksis.
Men man må også indrømme, at mere end
et århundrede efter Cotton Dana satte det
almindelige menneske i centrum for museets
praksis, så kæmper vi stadig med meget
lignende problemstillinger.
Der har været en reel udvikling i museets
forhold til samfundet. Når det formåede at
bevæge sig væk fra at tilbede objektet og
indså, at det har at gøre med mennesker,
og at dets eksistens afhænger af dem, så
repositionerede det sig selv for at gøre dette
forhold mere meningsfuldt. Først begyndte det
at fortælle historier (de var ‘om’ mennesker).
Derefter fortalte det historier i et sprog, de
fleste mennesker ville forstå (de var ‘for’
mennesker). I dag inviterer det folk til at
hjælpe med at vælge de historier, der vil blive
fortalt (de er ‘med’ mennesker).
Alligevel får forsøget på at åbne museet op og
gøre det så indbydende som muligt for folk
med alle baggrunde, behov og bekymringer
igen i dag stærk modstand fra dem, der mener,
at enhver sådan indsats er “fordummende”,
det er et angreb mod ukrænkelighed af de
rum, som er til for de få ‘oplyste’ folk, der
synes at være de eneste, der ‘fortjener’ retten
til adgang, retten til at reflektere i stilhed og
dermed blive bedre mennesker.
Jeg deler hverken holdningen eller bekymringen
hos dem, der ser museet som helligdom.
Museet kan være mange ting for forskellige
mennesker, og sådan bør det være. Og dette er
ikke nogen let opgave.
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I sit essay Culture and Class reflekterer John
Holden over udviklingen i forholdet mellem
kulturinstitutioner i almindelighed og folk og
beskriver de gængse holdninger på følgende
måde:
Han taler om kulturelle snobber, som forstår
visse former for kunstneriske udtryk og sætter
betingelserne for adgangen til dem, kulturelle
neo-mandariner, der ønsker at dele deres
entusiasme, forsvarer adgang for alle, men
samtidig ønsker at være dem, der definerer,
hvad kvalitetskultur er og neo-kosmopolitter,
der føler sig hjemme i de forskellige kulturer
og åbner op for, hvad definitionen af, hvad
kvalitetskultur er, og som gerne vil dele
ansvaret for forvaltningen af institutionerne
med repræsentanter for de forskellige kulturer.
I dag kan vi finde museer under alle tre
kategorier. Forandringen er langsom. John
Cotton Danas i ”morgen” er her ikke ligefrem
endnu. Men der er et naturlig og uundgåeligt
forløb af begivenheder. Der er en række museer
rundt om i verden, museer af alle størrelser, på
alle kontinenter, store og små steder, som er
blevet bevidste om nødvendigheden af at få
folk til at føle sig godt tilpas – fysisk, psykisk
og intellektuelt - og inddrage dem. Nogle gange
betyder det store, avancerede projekter. Men
alt for ofte er det kun små bevægelser, der gør
hele forskellen i denne proces.
Hvordan kommunikerer museerne? Den
første ting, man sandsynligvis kommer til at
tænke på, er “udstillinger”. Gennem objekter,
tekster, film, osv. suppleret med pædagogiske
aktiviteter fortæller museet historier, deler
viden, vækker nysgerrighed, tager folk på nye
opdagelser. Eller får dem simpelthen til at føle

sig dumme. Eller keder dem ihjel. Det hele
afhænger af deres holdning, deres vilje (eller
mangel på samme) til at kommunikere med
mennesker, der ikke ved noget, der kan have
en anden mening eller forskellige spørgsmål
og bekymringer vedrørende et givet emne,
mennesker, der ønsker at blive informeret,
men ikke nødvendigvis at blive eksperter, der
søger efter en opløftende oplevelse eller blot
efter sjov.
Udstillingerne har altid været kernen
i
museumspraksis,
når
det
gælder
kommunikation med omverdenen, og de rejser
en række spørgsmål vedrørende intellektuel
adgang. Men før man kommer til dem, er der
en række andre punkter at overveje, som afgør,
hvordan forholdet vil ske... eller ikke ske. De
skal alle ses som kommunikationsflader.
Lad os kigge på nogle temmeligt almindelige
situationer.
Før besøget føler den potentielle besøgende
sig så velkommen når:
• Musets hjemmeside er ikke opdateret?
• Sproget ikke er passende for den brede
offentlighed (personer uden specifik viden om
museets samling)?
• Museets ansattes e-mails ikke er tilgængelige?
• Ingen tager telefonen?
• Der ikke er nogen konkrete oplysninger, der
kan hjælpe den besøgende med at planlægge
sit besøg?
• Åbningstiderne kun passer til skolebesøg?
• Billetpriserne ikke er fleksible nok il at
imødekomme behovene hos forskellige
målgrupper – både individuelle besøgende og
små eller store grupper?
• Der er ingen offentlig transport eller
parkeringsfaciliteter eller oplysninger om,
hvordan man skal håndtere manglen på disse
tjenester?

Når den besøgende er der, føler han/hun sig så
velkommen når:

Bare lige et par spørgsmål, som jeg forsøger at
belyse følgende punkter gennem:

• Museets hjemmeside ikke er opdateret?
• Der ikke er nogen skiltning med angivelse af
/ identificering museet?
• Indgangen til museet ikke er fysisk
tilgængelig?
• Museet er lukket i modstrid med de
annoncerede åbningstider?
• Personale i forkontoret er i dårligt humør
eller dårligt informeret og således afskåret
fra at give oplysninger om, hvad der foregår
i museet?
• Der ingen effektiv orientering er inde i
bygningen?
• Der ikke er tilstrækkelig fysisk adgang til rum
og udstillinger?
• Skiltningen er for høj eller for lav, når
bogstaverne er for små, når kontrasten mellem
bogstaver og baggrund gør teksten ulæselige?
• De besøgende bliver tæt fulgt af vagter?
• De besøgende bliver stillet over for regler,
ingen kan forklare?
• Der ikke er nogen steder, man kan sidde og
hvile sig eller få noget at spise?
• Toiletterne ikke er rene?

• Der er en række temmeligt simple
foranstaltninger, der ikke nødvendigvis
involverer flere investeringer, men som afslører,
om vi er oprigtige i vores bestræbelser på at få
folk til at føle sig velkomne.
• Praktiske og psykologiske barrierer er lige så
vigtige som intellektuelle
• Folk går ikke på museum for at blive eksperter
på et emne. De kommer for at hygge sig, blive
overrasket, inspireret, motiveret. De kommer
for at føle sig godt tilpas. De kommer for at
føle sig store.
Det, jeg mest af alt forsøger at pointere her, er,
at kommunikation ikke bare er at arbejde med
de folk, der arbejder i marketingafdelingen.
Kommunikation er en holdning, der deles
af alle, som arbejder på museet, lige fra
direktøren til repræsentanter fra de forskellige
personalegrupper – bevarelse, udstillinger,
teknik, uddannelse, marketing, forkontor,
rengøringspersonale.
Det er holdningen, der definerer et museums
brand og adskiller det fra andre. Et brand
er ikke et logo, som mange mennesker har
tendens til at tro. Logoet er kun den visuelle
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repræsentation af brandet. Et brand er
kommunikation af værdier, det er definitionen
på et løfte, det er en følelse. Mere end hvad
et museum gerne vil tro om sig selv, er det,
hvad andre mennesker tænker om det, hvilke
forventning de har.
Når man udvikler et museumsbrand – når
man arbejder på at styre og kontrollere
folks forventninger – er det altid vigtigt at
holde sig for øje, at dette involverer hvert
medlem af museumsstaben, og at brandet
bliver forsvaret (eller ødelagt) på enhver
kontaktflade: websites, sociale medier,
plakater, foldere, billetlugen, telefonopkald,
udstillinger, uddannelsesprogrammer, toiletter,
museumsbutikker og caféer.
Seth Godin gjorde dette ganske klart, da han
skrev om rene toiletter:
“Faciliteterne i Disney World er rene. Det er
naturligvis ikke et profitcenter. De gør dem
ikke rene, fordi de vil tage penge for, at du
kan bruge dem. De gør dem rene, fordi du ville
have en grund til ikke at komme, hvis de ikke
gjorde. Det viser sig, at næsten alt, hvad vi gør
omfatter rengøring af badeværelser. At skabe
et miljø, der udtrykker omsorg og tillid. Hvis du
bruger en masse tid på at spørge: “hvordan vil
dette kunne betale sig”, stiller du sikkert det
forkerte spørgsmål. Når folk har tillid til dig,
fordi du viser omsorg for dem, er det ganske
sandsynligt, at betalingen kommer af sig selv.”
Vores brand er vores identitet. Det afspejler
vores vision. Det definerer vores værdier
og vores samarbejde med samfundet. Det
kommunikerer betydning, differentiering,
ægthed. På hver eneste kontaktflade.

II. MARKETINGPLANEN
Kommunikation i betydningen marketing /
markedsføring / pr spiller en vigtig rolle i
forbindelse med bekræftelsen og styrkelsen af
brandet. Kommunikation er ikke en enhed, der
er afskåret fra resten af museumsarbejdet, et
tilbehør, et “nødvendigt onde”, noget der kan
ske (eller måske ikke ske), når alt andet er blevet
besluttet. Kommunikation er en væsentlig
og integreret del af museumsplanlægning og
spiller en afgørende rolle i forhold til museets
mission.

HVORFOR MARKEDSFØRE?
Museet har taget markedsføring til sig af
samme årsager hver anden virksomhed gør
det:

MISSIONEN TAGET I BETRAGTNING
Vi har tendens til at overse betydningen af det,
missionen udtrykker, men sandheden er, at
det bør være grundlaget for enhver strategisk
plan. Det bør styre enhver beslutning, som
institutionen tager og definere produktet/
ydelsen, publikum og det geografiske område
i brede vendinger. Missionen skal være klar,
koncis, komplet og sammenhængende.
Den kan ikke give mulighed for forskellige
fortolkninger. Det skal være nem at huske af alle
medarbejdere såvel som af eksterne ‘kunder’
(publikum, samarbejdspartnere, sponsorer).
Den skal referere til alle de områder, hvor
institutionen udvikler sin aktivitet, og den skal
give mening og være realistisk.
For at et museum skal blive en succes, er
der brug for disciplin og vedholdenhed. Når
missionen guider den samlede aktivitet,
er museet i stand til at udstikke en klar
retning uden unødvendige og/eller skadelige
afvigelser og til at evaluere sin succes. At følge
missionen er også en garanti for en effektiv
forvaltning af menneskelige og finansielle
ressourcer og endelig en fordel i skabelsen af
en klar identitet på markedet. Med andre ord
er definitionen og opfyldelsen af missionen et
instrument til branding.
Som tidligere nævnt bør opfyldelsen af missionen
omfatte hele museets team: det er resultatet
af velovervejet programlægning, passende
uddannelsesaktiviteter og en passende pakke
af tilbud gennem marketingpaletten.

Med François Colberts ord er kulturel marketing
kunsten at kontakte segmenter, som kunne
være interesseret i vores produkt, at tilpasse
marketingvariabler (pris, distribution og
markedsføring) for at sætte produktet i
kontakt med det størst mulige antal forbrugere
og opfylde institutions mål.
Således er marketing til gavn for institutions
mål og hjælper den med at opfylde sin mission.

• Fordi der er et produkt
• Fordi der er en grund til at lede efter kunder,
der kunne være interesseret i at kende til/
bruge produktet
• Fordi der er konkurrence
• Fordi der er behov for at sætte produktet i
kontakt med det størst mulige antal kunder.

PLANEN
Gennem disse analyser, er museet er i stand
til at identificere sine interne styrker og
svagheder og eksterne muligheder og trusler
(SWOT), og dette vil hjælpe den til opbygge en
realistisk og gennemførlig plan.
De følgende to trin hjælper med til at fokusere
på den indsats, der skal til og tilpasse
budskabet:
• Identifikation af målgruppen af brugere
(socio-demografisk profil, behov, interesser,
relevansen af tilbuddet, psykisk/fysiske/
intellektuelle/praktiske barrierer, der kan
holde dem væk);
• Definition af museets konkurrencemæssige
stilling, dvs. identifikation af hvad der gør
dets tilbud unikt på markedet i forhold til dets
målgruppe, både i forhold til andre museer og
resten af underholdningsindustrien.

146

147

Efter dette vil museet være klar til at gå videre til
at definere konkrete handlinger, der vil gøre det
i stand til at sætte produktet i kontakt med det
størst mulige antal forbrugere. Med målgruppen
in mente og museets konkurrenceposition, vil
museet arbejde på fire kontrollable variabler,
der danner marketingpaletten, og som vil
hjælpe med at udvikle det ønskelige match
mellem målsætningerne og folks behov og
forventninger. Variablerne er de såkaldte 4 P’er
eller 4 C’er, nemlig:
- Produkt eller kundeværdi
Dette er selve produktet (og tilhørende ydelser),
eller med andre ord den værdi forbrugerne
tillægger det (monetær, symbolsk, affektiv
eller andet). I museet tilfælde består produktet
af en række komponenter: selve bygningen,
personalet,
samlingerne,
udstillingerne,
katalogerne,
uddannelsesprogrammerne
og
andre
begivenheder
men
også
tilgængelighedsydelse (kørestole, mobilitets
scootere, barnevogne, materialer i blindskrift
eller store print, audioguides, videoguides
osv.), museets butik og café, toiletterne og
hvileområderne.

- Pris eller kundens omkostninger (Price or
Customer Costs)
Det, der skal tages i betragtning her, er ikke
bare billetprisen og alle de mulige rabatter
eller tilbud til bestemte målgrupper, men også
alle tilknyttede omkostninger i forbindelse
med transport til og fra museet, parkering,
forplejning mv. Man skal have in mente at der
altid er en pris at betale (og investeret tid),
selv når entréen til museet er gratis.

PUBLICITY

SALGSFREMMENDE

PERSONLIGT SALG

PR PUBLIC
RELATIONS

Annoncer

Udmærkelser

Personlige

Medierelationer

TV / radiospots

Kuponer

præsentationer

Presse kits

YouTube spots

Rabatter

Telemarketing

Forholdet til

Forsendelser

Vouchers

Særlige

lokalsamfundet

Nyhedsbreve

Tidsfordriv

arrangementer

lobbyvirksomhed

Brochurer

social Media

Plakater
Foldere

- Placering eller bekvemmelighed (Place or
Convenience)
Distributionen af information og sikringen af
nem adgang til produktet (og information om
det) er de vigtigste faktorer, der skal tages i
betragtning her: tilgængelige og opdaterede
hjemmesider,
transportoplysninger,
parkeringstjenester,
skiltning,
billetsalg/
museets åbningstider, online køb af billetter,
sene åbninger, fysisk adgang, osv.
- Promotion eller kommunikation (Promotion
or Communication)
Her er det vigtigt at skelne mellem begreberne,
da der er termer, der er mange gange anvendes
vilkårligt: marketing, promotion og reklame er
ikke det samme. Reklame er et salgsfremmende
redskab; promotion er en variabel i
marketingpaletten; marketingpaletten er en
del af marketingsplanlægningsprocessen.
Promotion er oplysninger. Det er at vælge den
rigtige kanal og det rette budskab, der skal
viderebringes til målgruppen. Promotion er
også et redskab til forandring i den forstand, at
det hjælper med til at ændre eller administrere
forbrugernes opfattelser, holdninger og viden.

Publicity er en temmelig upersonlig måde
at fremme sin sag på og det er den dyreste,
hvorimod public relations både er den billigste
og også ofte den mest effektive.
Public relations omfatter processen med at
planlægge, udføre og evaluere programmer,
som tilskynder til en erhvervelse af produkter
og den etablerer kundetilfredshed gennem
en troværdig formidling af informationer og
indtryk, som forbinder institutionerne og deres
produkter med de behov, ønsker, bekymringer
og interesser deres publikum har.
Det
sidste
trin
i
markedsføringens
planlægningsproces, efter implementeringen
af de specifikke taktikker defineret i strategien
ovenfor, er evalueringen. I mange lande, finder
evalueringen aldrig rigtig sted. Det at tingene
er sket, er ofte grund nok til at være glade og
at erklære det for en succes. Men en succes
kan kun måles i forhold til tidligere definerede
mål og med brug af værktøjer, der giver os
mulighed for at vurdere resultatet. Det betyder,
at en evaluering ikke er noget, der måske eller
måske ikke skal ske ved afslutningen af et
projekt, det er noget, der skal planlægges nøje
i løbet af planlægningsprocessen.

Evalueringsværktøjer varierer efter, hvad der
skal evalueres, men i mange tilfælde når
det vedrører kommunikation, involverer de
brugerundersøgelser.
Brugerundersøgelser er et strategisk værktøj.
De giver os mulighed for at kende vores
nuværende og potentielle publikum bedre
(deres socio-demografiske profil, deres
fritidsinteresser, deres behov og forventninger,
såvel som de barrierer, der kan være med til at
holde dem væk). Som før nævnt, kan de også
give os værdifuld feedback til at vurdere, hvor
vellykkede vores strategier og taktikker kunne
have været.
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Brugerundersøgelser kan give os kvantitative eller kvalitative data.
UNDERSØGELSE
Fremmøde

BRUG
Tendens- og
performanceindikator

Kvantitativ

Demografiske

Hvem besøger /

undersøgelse

tendenser

Kommentarer

Hvad kan forbedres

Kvalitativ

Specifikke undersøgelser

Produktevaluering

Kvantitativ/kvalitativ

Nogle vigtige punkter at huske på, når man
skal foretage en brugerundersøgelse:
•
•
•
•

TYPE

Hvad vil vi gerne vide?
Hvorfor?
Hvordan skal vi vide det?
Hvad skal vi gøre med resultaterne?

Det betyder, at vi bør koncentrere sig om, hvad
der er vigtigt og kassere irrelevante data (med
andre ord, vi bør ikke stille irrelevante eller
unødvendige spørgsmål).
Der er forskellige måder, man at foretage en
brugerundersøgelse på:

Kvantitativ

• En sociodemografisk undersøgelse kan give
os følgende data: køn, alder, kvalifikationer,
indkomst, bopæl, transportmidler, grunde til
besøget, forventninger, varighed for besøget,
ting brugeren kunne lide/ikke lide; Den kan
udføres af brugeren selv eller have form som
et personligt interview eller via telefon;
• Gennem observation kan vi studere samspillet
inden for en given gruppe af besøgende
(verbalt, non-verbalt, adfærdsmønstre, etc.),
interaktion inden for et givent rum, handlinger
inden for en given tidsperiode, interaktion med
en given udstilling, samspillet med mennesker
uden for gruppen;
• Fokusgrupper er meget specifikke interviews,
der giver mulighed for en dyb og meget
meningsfuld diskussion.
Spørgeskemaernes opbygning er ekstremt
vigtigt: Hvilke spørgsmål skal stilles? Hvad er
deres formål? Hvordan stilles de? Hvilke ord
skal benyttes for ikke at manipulere svaret?
Åbne eller lukkede svar? Er der en logisk
sekvens i opbygningen af spørgeskemaet? Efter
færdiggørelsen skal spørgeskemaet afprøves
og tilpasses.

III.
SOCIALE
MEDIER
SOM
ET
KOMMUNIKATIONSVÆRKTØJ
Da jeg studerede i de tidlige 90’ere, handlede
debatten om museumshjemmesider og
samlinger online. Der var alvorlig bekymring
for, at dette ville holde folk væk, de ville ikke
længere ønske at gå på museum, fordi de ville
kunne få adgang til det fra deres sofa... Jeg
tror ikke, at denne frygt nogensinde er blevet
bekræftet.
I dag er temaet Facebook, Twitter, You Tube,
Flickr, Instagram, osv. osv. osv. Selv Google
Art Project... Forskellige midler, samme
frygt: nemlig at disse værktøjer vil gøre det
unødvendigt for folk at kommer på museet.
Jeg tror heller ikke, at denne frygt vil blive
bekræftet.
Størstedelen af folk deltager i dag i kulturelle
aktiviteter på afstand (og med ‘deltagelse’
mener jeg skabelse, distribution og forbrug af
kulturelle produkter). Der er to hovedkategorier
af kulturelle forbrugere, der ikke går på
museum: de, der ikke kan relatere til museet,
fordi de føler, det er irrelevant for deres liv
eller at dets tilbud er uforståelige - de kommer
der således ikke på grund af psykiske eller
intellektuelle barrierer, og de der, selv om de
er klar over museets eksistens, ikke kommer
der af praktiske grunde (manglende ajourførte
oplysninger, mangel på transportmidler,
familier med småbørn, fysiske barrierer osv.).

Jeg vil gerne specifikt kigge nærmere på den
første kategori her, både fordi etablering af
et forhold til dem kræver en fælles indsats
inden for programlægning, uddannelse og
kommunikation, men også fordi, jeg kan se
en stor fordel i at bruge de sociale medier
for at nærme sig dem og nedbryde en række
barrierer.
• De tillader os at menneskeliggøre vores
institutioner og at afmystificere oplevelsen ved
at vise, hvad der sker bag dørene, hvem der
arbejder der, og hvad de gør (blogs, videoer på
Youtube, livestreaming, billeder på Facebook,
osv.)
• De hjælper med at overvinde fysiske barrierer
(herunder afstand) såvel som finansielle ved
at tilbyde den første oplevelse til en reduceret
pris eller omkostningsfrit (live transmission af
begivenhederne eller et besøg gennem Google
Art Project);
• De hjælper også museerne med at involvere
folk i deres arbejde (f.eks. blev folk inviteret til
at deltage i en konkurrence på Flickr og sende
billeder af et besøg på Metropolitan, som senere
blev brugt til en museumsreklamekampagne;
en kurator fra Pinacoteca i São Paulo, Brasilien,
skabte en udstilling ved at vælge billeder
indsendt af folk på Instagram);
• De tillader os at udforske nye metoder, som
disse mennesker føler sig bedre tilpas med i
formidlingsprocessen eller i forbindelse med
promotion (QR koder, apps til iPad, osv.).
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De sociale medier giver os mulighed for at
menneskeliggøre vores bygninger, afmystificere
vores arbejde og skabe forbindelse til folk på
en mere direkte og ikkeinstitutionel måde. Vi
bliver venner. Vi føler, der er en forbindelse. Vi
tilpasser vores budskab. Vi bruger de passende
midler for hver person. Nogle folk kan sige:
vi har ikke midlerne, kun store museer med
mange ansatte og alle midler til rådighed
kan gøre det. Jeg er uenig i dette. Vi har set
eksempler, der er ganske simple, du skal bare
have en computer, fantasi og godt humør.
Uanset hvad så kan vi ikke komme uden om
teknologien, vi kan ikke holde sig væk fra de
fora, hvor alle er, hvis vi ønsker at fortsætte
med at være en del af folks liv, og hvis vi
ønsker at være relevante for dem. Vi skal bruge
de kanaler, de bruger, til at kommunikere. For
vi eksisterer for folk. Og uden dem vil vi ikke
kunne overleve. Institutioner, der ikke bliver
ved med at være relevante, kan ikke overleve.
Vil nye teknologier kommer til at erstatte os?
Det tror jeg ikke. For når de har muligheden,
vil folk ønske at se den ægte vare. Og den kan
kun finde i museet. Dette er uerstatteligt.
En almindelig antagelse er, at alle
kommunikationsmidler tjener et enkelt formål:
reklame. Og mere specifikt: reklame for en
kalender over begivenheder. Meget ofte støder
vi på forskellige salgsfremmende materialer,
der gør reklame for den samme begivenhed
(en udstilling, en koncert, et teaterstykke,
en debat), i forskellige formater (udendørs,
plakater,
postkort,
brochurer,
aviser,
avisannoncer, TV- og radiospots) alle med de
samme oplysninger (hvad, hvornår, hvor). Jeg
mener, at brugen af ethvert salgsfremmende
materiale skal have et konkret mål. Valget af
formatet, indholdet som skal introduceres,
distributionens ”timing”, de alle bidrager
til promoveringen af en begivenhed, men
ud over dette og mest af alt, så bidrager de
i opbygningen af noget større med hensyn
til kommunikation: tanken, følelsen og det

engagement, man ønsker, at folk skal have i
forhold til den institution eller den person, der
promoverer det.
De sociale medier er stadig temmeligt nye
medier, der ikke er blevet tilstrækkelig
undersøgt endnu af de fleste af os med hensyn
til formål, muligheder og indflydelse. Jeg vil
gerne specifikt kigge nærmere på Facebook,
det medie, som bruges bredest.
Efter at have fulgt en række institutioners
aktiviteter (både kulturelle og andre) nåede
jeg frem til den konklusion, at - som socialt
medie – er Facebook, først og fremmest netop
det: et sted til at socialisere. Som en af mine
venner siger, bør vi se på det som en café, et
offentlige rum, hvor mennesker konverserer og
deler ideer, meninger, oplevelser, oplysninger.
Det er et sted, hvor vi ønsker at være fordi...
alle andre er der, fordi vi ønsker at være en del
af det, fordi vi ikke ønsker at være udenfor,
fordi vi også ønsker at konversere (især om os
selv...). Baseret på min personlige erfaring er
organisationer, der gør netop det, konverserer,
dem jeg føler mig mest involveret med, hvilket
betyder at jeg ”like’er”, deler og kommenterer
(og bidrager således til et specifikt opslags
større synlighed). De organisationer, der
begrænser sig til at promovere deres
kalenderbegivenheder (og som også overdriver
antallet af opslag eller sender et antal af dem
fortløbende), dem passere jeg henover eller
skjuler dem endda fra min nyhedsfeed og
lader mine ‘venner’ foretage sortering af, hvad
der er mest relevant og interessant (og så, ja,
så skal de nok få min opmærksomhed).
Facebook sælger ikke primært billetter. Det
er et sted, hvor man kan være sammen med
andre mennesker. Det er præcis derfor, vi bør
overveje nøje, hvorfor vi er der, og hvilken
der er den bedste måde at garantere vores
tilstedeværelse på, og hvad vi forventer at få
ud af det.
Vi er på Facebook, fordi vi ønsker at tale med
vores ‘venner’, folk der kan lide os, der kan

lide vores måde at være, der kan lide, hvad
vi har at sige, der kan lide vores arbejde.
Vi er på Facebook, fordi vi ønsker at styrke
vores brand, det vil sige idéen, vi ønsker, folk
skal have om os, om hvad vi står for; vi er
på Facebook, fordi vi skal mangedoble vores
‘venner’, for gennem dem, vi allerede har fået,
kan vi få flere, og det kan hjælpe os med at
sprede ordet mere og mere og dermed udvide
vores base af tilhængere.
Når vi er klar over, hvorfor vi er på Facebook,
bør vi indse, at de sociale medier er et middel
til at menneskeliggøre vores institutioner. Vi er
således i stand til at give dem en stemme, og
vi bør beslutte hvilken stemme, vi vil bruge
og hvis stemme. Den skal være konkret og
genkendelige, den stemme vores ‘venner’
er interesseret i at lytte til. Virkningen af
et opslag er helt anderledes, når det er en
museumsdirektør, en kunstnerisk leder, et
orkesterdirigent, en direktør, eller en kunstner,
der taler om begivenheden, inviterer os,
fortæller os, hvorfor vi ikke må gå glip af den,
afslører hemmeligheder, deler sin inspiration,
sine følelser og bekymringer. Bagefter er det
den stemme, der vil blive ‘delt’ og taget videre
af vores “venner”.
Når dette er sagt, tror jeg, der er et par ting til,
vi bør være opmærksomme på:
• At konversere på Facebook betyder at opgive
vores tørre, institutionelle sprog og benytte en
mere menneskelig, direkte, dagligdags tone
med humor.
• At konversere på Facebook betyder at tale
men også at lytte. Og besvare. Ganske ofte
forbliver spørgsmål og kommentarer fra
“venner” og fans (primært på ”de kendtes”
sider, der administreres af dem eller af
deres agenter) ubesvarede, og det sætter en
stopper for ‘kommunikation’. Det er ligeledes
vigtigt at vide, hvordan man skal behandle
kontroversielle eller ubehagelige kommentarer.

Endelig nogle fælles praksis, som, jeg tror, bør
revideres:
• Det forekommer mig, at det giver mening
at overveje antallet af daglige indlæg, hvis
vi virkelig ønsker at holde vores ‘venners’ ´
opmærksomhed (der er institutioner, der
virkelig overdriver det, uden at have noget
særligt at føje til samtalen);
• Selv om indlæg, der indeholder fotos,
genererer mere ‘samtale’ (likes, delinger
og kommentarer), så synes det ikke at give
mening at slå billeder op af en specifik event
én efter én i på hinanden følgende opslag i
stedet for organiseret i et album, lige som det
heller ikke giver mening at slå billeder op, der
er ufokuserede eller dårligt taget. Heller ikke
forskellige billeder af den samme scene eller i
det samme øjeblik i en konference eller debat
bør bruges.
• Opslag med kalenderoplysninger er slet ikke
interessant, de har lidt eller intet at gøre med
Facebook´s natur, de stimulere ikke samtale
(endnu mindre sælger de billetter). De giver
dig faktisk følelsen af, at en sælger forsøger at
prakke dig noget på, noget der... ikke sælger
(med eller uden god grund).
I sidste ende hvad forventer vi så at få ud af alt
dette? En samtale. En god samtale. Vidunderlige
øjeblikke, øjeblikke med latter, overraskelser,
opdagelser, glæde og samhørighed, som får
vores ‘venner ‘ til at søge vores institution og
mere og mere både virtuelt og... i det virkelige
liv.
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TEKNISK ARTIKEL: UDFORDRINGEN MED AT SKABE ET “TREDJE
RUM” RETNINGSLINJER FOR MAP TIL ID PILOTPROJEKTER27
Simona Bodo

INTERKULTUREL DIALOG SOM ET MÅL ELLER SOM EN PROCES?
POLICY TILGANGE I MUSEER PÅ TVÆRS AF EUROPA
I 2007 gennemførte ERICarts Instituttet en undersøgelse
om interkulturel dialog for Europa-Kommissionen –
GD for uddannelse og kultur. Som ekspert, var det
min opgave at undersøge de forskellige forståelser af
interkulturel dialog og de deraf følgende policy tilgange
til det i forbindelsen med implementeringen af begrebet
på museer over hele Europa, med fokus på om og i så
fald hvordan samspillet har (eller ikke har) nydt fremme
mellem forskellige grupper.

Det er ikke overraskende at se, hvor forskelligt museerne
har reageret på en så usædvanlig udfordring. Langt fra
at være udviklet af hensynet til kulturel mangfoldighed
eller for at styrke de interkulturelle kompetencer, er de
fleste museer historisk skabt for at repræsentere og
validere nationale eller lokale identiteter. Det er ganske
interessant at iagttage, at så forskellige som de kan være,
har disse tilgange til indførelse af en interkulturel dialog
ofte nogle vigtige funktioner til fælles:

Fra denne oversigt trådte de tre vigtigste politiske
modeller tydeligt frem, som groft kan sammenfattes
som følger:

• De har stadig en tendens til at betragte det
statiske, essentialistiske begreb “kulturarv”,
som en primært “modtaget arv” de skal bevare
og videregive;
• De henvender siog udelukkende imod
samfundet i forhold til deres egne kulturer og
samlinger, mens en tværkulturel interaktion på
tværs af alle målgrupper generelt undgås;
• Ved at holde “flertallets” og “mindretallets”
kulturer eller samfund adskilt fra hinanden
og ved generelt at behandle sidstnævnte
som ensartede, traditionelle, uforanderlige
og dermed eksotiske,’3 ender de nogle gange
med at forøge stereotyperne;
• De er tilbøjelige til at omfavne retorikken om
“mangfoldighed som en rigdom,” i stedet for
at identificere spændinger og friktioner, som
kan behandles for at ændre på holdninger og
adfærd.
• De forstår interkulturel dialog som et mål
eller et forudbestemt resultat og ikke som en
interaktiv proces.

• Fremvisning af forskelle: en “videns
orienteret” multikulturalisme tænkt som en
pædagogisk strategi for at oplyse det indfødte
publikum om “andre” kulturer, som traditionelt
er blevet fordrejet eller gjort usynlige i vore
museer;
• Integrering af “nye borgere” ind i
mainstreamkulturen, ved at hjælpe dem til at
lære mere om en lands historie, sprog, værdier
og traditioner;
• At fremme kulturel selvbevidsthed i
indvandrersamfundet (især blandt flygtninge
og asylansøgere) gennem “kulturelt bestemt”
programmering.

Udgivet af BODO, S., GIBBS, K. & SANI, M. (ed.). Museums as places for intercultural dialogue: selected
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RETNINGSLINJER FOR MAP TIL ID PILOTPROJEKTER
Ved at fremhæve disse fællestræk, er det ikke
mit ønske at antyde, at de politiske tilgange
skitserede ovenfor ikke er korrekte eller
værd at forfølge; i virkeligheden er de alle
væsentlige på deres egen særprægede måde
bestræbelserne på at fremme mangfoldighed,
skabe betingelserne for møder og udveksling
af forskellige former for kulturel praksis og
hjælpe indvandrere med at bevare kendskabet
til deres egen kulturelle baggrund. Man kan
faktisk hævde, at en positionering af museerne
som ramme for interkulturel dialog er en
gradvis proces, som vil kunne brydes hvis man
ikke først har taget disse vigtige, indledende
skridt.
Hvad jeg derimod gerne vil understrege er at
sammen med de mere etablerede kulturpolitiske
svar på den stigende mangfoldighed i de
europæiske samfund, og ideelt som deres
kulmination, er der også et stærkt behov for
strategier og programmer som sigter på at
skabe et ‘ tredje rum, som er ukendt for begge
parter, hvor forskellige grupper kan dele en
lignende opdagelsesoplevelse, 4, som kommer
meget tæt på interkulturel dialogforståelse
som en proces frem for et mål i sig.

Ud fra disse refleksioner er der opstået en
række retningslinjer, som blev vedtaget af MAP
til ID-partnere (Intercultural Dialogue Partners)
for at give næring til deres arbejde og for at
inspirere de museer, der er involveret i forsøget
med nye planlægnings- og operationelle
paradigmer.
Det burde være overflødigt at sige at fordi hver
enkelt museum var i forskellige faser af den
gradvise proces jeg har lige nævnt – nogle
var tilmed ifærd med deres første oplevelse
af “interkulturelt” arbejde – blev de følgende
retningslinjer kontekstualiseret for bedre at
kunne drage nytte af erfaringerne fra tidligere
initiativer, som afspejler museets aktuelle
situation og eventuelt kan tage det et skridt
videre.
De omfatter en række centrale antagelser,
begrebsmæssige præciseringer og metodologiske kriterier:
• En forståelse af interkulturel dialog som
en tovejs proces der aktivt engagerer
både indfødte enkeltpersoner og folk med
indvandrerbaggrund, som er ‘ dialogiske og
forandrende for begge sider, 5 og hvor alle er
lige deltagere.
• Omfavnelse af et dynamisk, dialogisk
“kulturarvsbegreb”, hvor betydninger kan
genforhandles, rekonstrueres og stilles til
rådighed for alle partnere i et socialt rum for
interaktion.
• Med udgangspunkt i antagelsen at
“fortiden er et fremmed land”, hvorfor alle
befolkningssegmenter – ikke kun indvandrere
og flygtninge – lider af en brist på kulturel eller
historisk viden.

• Undfange tværkulturel uddannelse rettet som
den “integrerende baggrund” mod hvilke alle
slags uddannelser bliver mulige i en verden
med stigende kontakt og interaktion mellem
forskellige kulturelle praksis, frem for som
en kompenserende aktivitet udelukkende for
indvandrere.
• Anerkende, at “interkulturelle” projekter på
museer ikke bør være udelukkende centreret
om erhvervelsen af kompetencer i forbindelse
med en bestemt disciplin, men først og
fremmest bør sigte på udvikling af relationelle
færdigheder og dialogiske identiteter herunder kognitiv mobilitet, evnen til at sætte
spørgsmålstegn ved ens egne synspunkter,
bevidstheden om ens egne mangfoldige
identiteter, en åbenhed over for enkeltpersoner
og grupper med forskellige kulturelle, etniske
og religiøse baggrunde.
• At fremme tværkulturelle diskussioner, debat
og forståelse mellem blandede grupper (ud fra
alder, etnicitet og social baggrund).
• At fremme aktiv inddragelse og deltagernes
følelsesmæssige engagement - ikke så meget
som en ekstraordinær mulighed for selvstændig
repræsentation - men mere som en mulighed
for at skabe refleksion om museets rolle og
for at skabe grundlaget for fortsat dialog og
samarbejde.
• Fokus på metode i stedet for indhold. For
eksempel, ved at tilskynde til genforhandling
af fortolkninger, et aktivt engagement i forhold
til de udstillede objekter, gensidig støttende
læring, fremme af en følelsesmæssig og
sensorisk tilgang, der giver muligheder for
selvstændig repræsentation som udfordrer
stereotyper ved hjælp af multiple kilder,
kommunikationsteknikker eller fællesskabets
engagementsfærdigheder, herunder ikkeeuropæiske kulturelle perspektiver. For på
den måde at erkende, at et givent emnes
tværkulturelle potentiale ikke i sig selv
garanterer projektets succes, hvis, for
eksempel, dette emne er udviklet og behandlet
gennem en traditionel “transmissionsmodel”;
• At anerkende behovet for langsigtet arbejde
og engagement i stedet for et lejlighedsvist

møde med publikum og aktører, for eksempel
ved at identificere og formulere behov,
forventninger og interesser i forhold til et
forskelligartet samfund, oprettelsen af et
rådgivende panel eller ved regelmæssigt at
udføre høringsarbejde med de forskellige
samfundsgrupper.
• Ved at svare på museumspublikummets
stigende mangfoldighed gennem at arbejde
med alle typer samlinger – ikke blot dem
med umiddelbar eller overfladisk relevans
for bestemte grupper eller enkeltpersoner-,
for eksempel ved at vedtage en tematisk
tilgang for at udnytte museets samlinger ud
fra et interkulturelt synspunkt, udforske en
bredere vifte af kulturelle og andre relaterede
spørgsmål eller ved at skabe resonans i forhold
til individets personlige og følelsesmæssige liv;
• Herunder at inkludere forskellige
samfundsstemmer
i
fortolkningen,
dokumentationen og displayet, for at sikre
at “interkulturelle” projekters resultater
fremstår klare, synlige og lette til at tænke
ind i samlingerness dokumentationssystem,
permanente skærme eller midlertidige
udstillinger;
• At fremme tværfagligt samarbejde internt,
for eksempel ved at tilbyde museumsfolk
undervisning i interkulturelle emner og ikke
kun tilbyde det til medarbejdere indenfor
musemsformidling,
frontpersonalet
eller
outreach afdelinger;
• Udvikle tværsektorielle partnerskaber
for at maksimere projekters bredere
samfundsmæssige indvirkninger og for at
sikre, at en række forskellige kompetencer og
færdigheder aflyttes og anvendes.
For mange af de museer der er involverede i
MAP til ID var det sandsynligvis intet mindre
end en kopernikansk revolution, som krævede
blandt andet en villighed til at dele ansvaret for
samlinger og deres fortolkning med forskellige
samfundsgrupper.
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Ovennævnte fører os til en sidste overvejelse
omkring gensidighedsspørgsmålet.
Når vi taler om at fremme interkulturel
dialog på museer, henviser vi til en gensidig
udveksling mellem individer og grupper med
forskellige kulturelle baggrunde, men også
mellem museet og dets forskellige målgrupper.
Hvis vi skulle overføre denne observation til
en anden retningslinje for det fremtidige
arbejde, kunne vi sige, at den interkulturelle
kompetence der udvikles gennem engagement
i formidling, outreach eller frontafdelinger, bør
bygges ind i museets institutionelle struktur,
frem for at opfattes som et “fremmed legeme.”
Kun på den måde vil museet ikke alene kunne
drage fordel af optagelsen af nye stemmer
og fortællinger, udvikle ny indsigt omkring
de mange fortolkningsmåder af museets

samlinger, men også sikre arven, progression
og institutionelle ændringer.
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TEKNISK ARTIKEL: INTRODUKTION
TIL PILOTPROJEKTERNE
Simona Bodo28

I det foregående kapitel, skitserede vi en
oversigt over museer og interkulturel dialog
i Europa for at give en referenceramme for
MAP til ID. Vi beskrev også de retningslinjer,
der er identificeret som ideelle parametre for
planlægning og gennemførelse af pilotprojekter.
Som allerede bemærket, var formålet med
disse retningslinjer ikke så meget at foreskrive,
men mere at inspirere til en proces af
institutionelle forandringer – hvor begrænsede
de end er – på de involverede museer, hvoraf
mange aldrig tidligere havde beskæftiget
med kulturarvsuddannelsesprojekter ud fra
et interkulturelt perspektiv. Faktisk, givet
pilotprojekternes mangfoldighed med hensyn
til deres institutionelle modenhed, graden
af kompleksitet, mål og formål, de anvendte
strategier og instrumenter og opnåede
resultater, vil ethvert forsøg på at identificere
fælles indikatorer være mærkeligt. I de
følgende afsnit er det derfor min hensigt at
skitsere nogle af de centrale spørgsmål, der er
inddraget af analysen af disse projekter, mens
en syntese af output, resultater og opnåede
resultater, er indskrevet i tabel 1 i slutningen
af kapitlet.
De nævnte vanskeligheder ved at sammenligne
en så bred vifte af casestudier, er især tydelige,
når vi reflekterer nærmere over ideen om
“interkulturel dialog”, som ligger til grund for
de enkelte projekter.
Til at begynde med, dialog mellem hvem?
Som en bekræftelse af en allerede etableret
tendens på europæisk plan, som forveksler
dialog med integrationen af nye borgere i
den dominerende kultur, eller med restitution
for en tidligere misrepræsentation (i nogle
tilfælde en institutionel forglemmelse) af
deres oprindelige kulturer i udstillingsrum,
identificerede nogle af de involverede museer

i MAP til ID forskellige indvandrergrupper
og enkeltpersoner som deres eksklusive
målgruppe. På den anden side er det værd at
bemærke, at i mange tilfælde afspejler denne
tendens en spirende eller voksende socialt
engagement fra museernes side, som er klar
over behovet for at fremme tilgængelighed og
udvikle deres service overfor de besøgende;
at ‘justere museets pædagogiske mission i
forhold til moderne sociale ændringer; ‘at øge
mulighederne for kulturel deltagelse af unge
indvandrere og deres familier; at ‘udvikle’
museets kompetencer og færdigheder i forhold
til et andet publikum; at angive museet som
en offentlig tjeneste således at nye borgere
kan udvikle en følelse af tilknytning og opfatte
institutionen som en multietnisk fælles
samfundsmæssig kulturarv; ‘for at «fremme
en ny åbenhed i forhold til den lokale kontekst
og det omgivende samfund.’
Andre museer har forsøgt at gå et skridt videre
og fremme samspillet mellem et blandet
publikum (i forhold til oprindelse, sociale og
kulturelle baggrunde, alder, køn, uddannelse
eller erhverv). Igen afslører de mål, der
stræbes efter i disse pilotprojekter ofte et
klart socialt formål, men med et andet fokus
i og med at de satser på at fremme en ny
og stærkere samhørighed mellem forskellige
grupper: at ‘fremme samspillet mellem
personer med forskellig kulturel baggrund,
hvilket fremmer nye og fælles erfaringer;’ at
fremyngle en åbenhed over for udveksling
og en samarbejdsvillig holdning hos de unge
deltagere, og at fremme gruppearbejde gennem
accept af forskeligheden;’ til at komme til
at kende andre kulturer gennem en åben og
kritisk tilgang og således overvinde fordomme
og stereotyper.
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Det ville dog være forhastet og overforenklet
at konkludere, at lignende mål er inden
for museernes umiddelbare rækkevidde,
ligegyldigt hvor forpligtede de er til at give
et bidrag til integrationsprocessen, hvilket
minder om tendensen ‘ til at omfavne
retorikken om “mangfoldighed som en
rigdom,” i stedet for at identificere spændinger
og friktioner, som kan behandles i forhold
til at ændre holdninger og adfærd, 2 som
nævnt i det foregående kapitel. I stedet
for blot fokusere på hvad projektpartnerne
beskriver som “succeshistorier”, (som under
alle omstændigheder ville kræve langtgående
forskning, med at overvåge deltagerenes
holdninger og adfærd ud over projekternes
levetid), er det særligt afslørende at se på de
tilbageslag og vanskeligheder nogle museer
møder i den aktive inddragelse af deltagerne
og/eller i gennemførelsen af deres projekter.
I den selvevalueringsform som MAP udtænkte
for ID-partnerne bad koordinatorerne dem
om at reflektere over de aspekter af deres
pilotprojekter, som man kunne have gjort
anderledes eller som ikke gik som planlagt.
Et casestudie, som var særligt oplysende
i denne henseende er pilot MAP’et for
Torinos Nationale Museum for Film, hvor
‘ud fra en kreativ synsvinkel, der kom de
mest udfordrende historier frem i de mest
problematiske sammenhænge (blandt andet
pga. organisatoriske årsager eller konflikter
og spændinger i de enkelte grupper). […] På
trods af nogle spændinger udløst i forskellige
undervisningsdiskussioner om projektets
temaer, 3 var nyfortolkning af en samlings givne
objekter ud fra et interkulturelt perspektiv
i mange tilfælde en nyttig måde at håndtere
kritiske situationer på og tilmed delvis løse
dem gennem.’ Da integration og kulturel
inklusion er langtfra at være modstridende
eller konflikt-fri processer, er det vigtigt at
spændinger og friktioner opleves – hvor end

de opstår – som en mulighed for individuel- og
institutionel vækst, frem for at søges undgået
eller skjult.
I andre tilfælde, har man lagt vægt på dialog
ikke så meget mellem de forskellige grupper,
men snarere mellem projektdeltagerne og
museet selv. I disse pilotprojekter omfatter
målet for at ‘forestille sig museet, ikke kun som
et kulturelt rum for interaktion, men også som
en institution som fremmer deltagerbaseret og
samarbejdsvillig planlægning; ‘at muliggøre
for nye borgere at blive hovedpersoner i en
nyfortolkning af museets samlinger’; og
‘fremme en dialog mellem museumsfolk og
enkeltpersoner med immigrant baggrund:
Om hvordan deres oprindelige kulturer
er repræsenteret på museet? Genkender
indvandrerene sig selv i dette billede?’; at
‘øge indvandrergruppes deltagelse, ved at
skabe rådgivningsgrupper og muligheder
for udveksling mellem museumsoperatører,
repræsentanter for indvandrerforeninger,
kulturformidlere og individuelle besøgende’;
at ‘udvikle nye perspektiver på den lokale
kulturarv og samlinger.’
Blandt de spørgsmål disse casestudier rejser
fremstår spørgsmål om projektets ejerforhold
særligt tydeligt: i hvilken grad blev deltagerne
faktisk hørt og involveret i planlægnings- og
gennemførelsesprocessen? Delte museet
virkelig dets beslutningsautoritet for at
udforske nye tilgange til samlingernes tolkning
og formidling, eller velkomme flere visioner og
perspektiver? Som Cajsa Lagerkvist bemærker,
‘betyder empowerment for en disempowered
samfundsgruppe at kræve magt i den arena,
hvor man opfordres til at handle i.’
Dette fører os til at overveje et andet afgørende
spørgsmål, som ikke længere handler om
aktørerne, men snarere om de anvendte
dialogmetoder.
Først og fremmest, hvordan blev deltagerne
identificeret og valgt ud, og hvordan blev

deres behov og forventninger undersøgt?
Nogle museer benyttede MAP for ID som en
vigtig måde at blive mere fortrolig med det
omgivende samfund på; at ‘udvikle et mere
indgående kendskab til de lokale forhold i
forbindelse med den interkulturelle dynamik
og indvandring eller integrationspolitikker;’ at
erhverve en større bevidsthed og beherskelse
af samlingernes tværkulturelle potentiale, at
åbne nye muligheder for fremtidige projekter;’
at ‘udvikle de færdigheder, der er nødvendige
for at imødekomme behovet for at få tilgang
til kultur mere reelt og effektivt og at fremme
de unges kreativitet; at indlede partnerskaber
med nye aktører, som vil bidrage til fremtidige
projekter.’
For at nå disse mål, gennemførte
museerne en baggrundforskning og / eller
andre forberedelsesaktiviteter for deres
projekter. For eksempel i form af interviews
med museumskolleger, besøgende og
kulturformidlere med indvandrerbaggrund for
nærmere at undersøge indvandrersamfunds
kulturelle
forbrugsmønstre.
Research
på
lokale
migrationsmønstre;
kontakt

til lokale myndigheder, foreninger og
voksenuddannelses agenturer; og udvikling
af strategier og værktøjer for at identificere
målgruppernes behov, indlede en debat og
udveksling, og fastsætte grundlaget for at opnå
de kompetencer og kvalifikationer, der kræves
i forhold til projekternes gennemførelse (f.eks.
spørgeskemaer, kurser tænkt som en mulighed
for kulturel selvstændiggørelse, screening af
bevidst valgte og redigerede filmsekvenser,
forskning om indvandringsspørgsmål behandlet
af etablerede kunstnere og forfattere med
immigrantbaggrund, udvalg af ikonografiske
kilder og lokale kulturelle ressourcer omkring
at opbygge nye ‘veje’ og workshops).
På den anden side, skal det bemærkes, at nogle
museer stadig valgte en “top-down” holdning,
hvor mål og strategier ikke blev bekræftet af
en dybdegående refleksion om deltagernes
opfattelser, forventninger eller livserfaringer.
Det afspejler en vedvarende tendens blandt
en del af museums- og kulturarvsmiljøet som
undervurderer betydningen af forudgående
planlægning og udvikling af arbejdsstyrken
for at kunne skabe projekter, som er forankret
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i samfundsgruppernes faktiske behov,
frem for at blive drevet af kuratoriske eller
institutionelle interesser, eller forbigående
politiske dagsordener.
Hvis man ser på deres projekter med
tilbagevirkende kraft, fortrød flere museer ikke
at have haft et mere solidt kendskab til kulturelle
kontekster og målgrupper fra starten, og at de
ikke havde skabt yderligere muligheder for
partnerinstitutioner, undervisere og deltagere
for at mødes regelmæssigt, således at de
kunne komme til at kende hinanden bedre,
udvikle fælles sprog og vision, og opbygge
gensidig tillid. For andre, betød de indledende
vanskeligheder med tilpasning af deres
pædagogiske metoder til bugerne fx inden
for ungdomsgrupperne at processen også
«havde positive konsekvenser, som indebar
en konstant overvågning af projektet, løbende
behovstilpassing i forhold til deltagerne og
deres tidsplaner.’
Fra projektets indledende faser, kan
vi nu se nærmere på det centrale i
planlægningsprocessen: hvilke strategier
vedtog museerne for effektivt at engagere
deltagere? 5 Pointen her er ikke så meget at
udarbejde en liste over de valgte metoder og
værktøjer, der, som fremhævet i de indledende
afsnit i dette kapitel, var yderst forskelligartede
– fx brugen af generative temaer, som
sigter mod at udnytte deltagernes viden,
kompetencer, erfaringer og kritiske evner og
udforskning af samlingernes interkulturelle
muligheder; storytelling, ‘tænkt som et
formidlingsværktøj og ikke så meget ud fra et
sprogligt synspunkt, for at dele både individuel

og institutionel viden og perspektiver, skabe
eller konsolidere museets “socialværdi”
for publikum og fremme den kulturelt
aktive indvandrersamfunds medborgerskab;
skabe interaktion med kunstnere for at
udvikle nye perspektiver om kulturarv eller
identitetsbegrebet, og eksperimentere med
ukonventionel kommunikation og relationelle
metoder formidlet gennem samtidskunstens
sprog; og brugen af teaterteknikker for at
overvinde sproglige barrierer og lette eller
provokere interaktion mellem deltagerene.6
Hvad vi snarere bekymrer os om, er at
reflektere over årsagerne til disse valg. Tre
væsentlige eksempler:
• Er brugen af en tematisk tilgang til
samlingerne tænkt som en alternativ måde
at kommunikere indhold eller specialviden
på, eller er det med henblik på “at hjælpe
deltagere til at udvikle en kritisk forståelse af
virkeligheden omkring dem, og øge deres evne
til at analysere og kommunikere deres egen
oplevelse af verden”?
• Er selvbiografisk fortællinger prioriteret som
en ekstraordinær mulighed for selvudfoldelse,
eller er det tænkt som en mulighed for at
starte en refleksion over museets rolle og
at fastlægge grundlaget for fortsat dialog og
samarbejde?
• Er objekternes stemningsfulde og
følelsesmæssige kraft understreget for at
styrke gruppetilhørsforhold eller frigøre
objekter og publikum fra den fremherskende
“kulturelle repræsentationslogik”?

Ved at tage udgangspunkt i titlen (samt i
planlægningen og de operationelle paradigmer)
fra et af de italienske pilotprojekter, 7 om
hvordan museer kan lære at tale et andet
sprog, ud over, at fortælle en anden historie?
Underliggende alle de hidtil løftede spørgsmål,
er der et mere grundlæggende spørgsmål: ud
fra hvilke politiske modeller får pilotprojektet
sin inspiration? Forholdet (eller dialogen) et
museum er villig til at etablere med og mellem
sine målgrupper er faktisk ikke kun et strategisk
og metodisk valg, men først og fremmest et
politisk. Faktisk, er et af de mest interessante
resultater fra MAP til ID pilotprojekterne, at
mange museer stadig har vanskeligheder i
forhold til at overvinde den traditionelle model
for udvikling af tilgængelighed til museerne.8
I denne model, åbner museet “dørene” til
nye målgrupper, således at de også kan drage
fordel af en given kulturarv, som de indtil for
ganske nylig blev udelukket fra at dele eller
forstå.
Denne proces, som i det store er en envejs- og
lineære bane, fremgår klart af målsætningerne
for de pilotprojekter som: afleverer stafetten for
den lokale historie;’ ‘hjælper nye borgere at se
sig afspejlet i beviser for den lokale fortid;’ at
‘genoverveje vores model for vidensoverførsel
i forhold til et voksent publikum, som er nye
overfor disse spørgsmål.’

Men hvis vi accepterer den interkulturelle
dialogs definition som den er fremlagt i det
foregående kapitel – som en proces (ikke
et mål) der aktivt engagerer både indfødte
enkeltpersoner og
indvandrere, som er
transformativ for begge sider, og hvor alle er
lige deltagere; og som fremmer gensidighed
mellem museet og dets forskellige målgrupper,
ved at bringe sig i dialog med deres forskellige
perspektiver, erfaringer og viden – bliver det
klart, at der er yderligere et andet politisk
valg museerne er nødt til at foretage: valget
af kulturel inklusion.9 I denne model, er
vægten lagt på det ægte engagement som
individer ikke kun som publikum, “men også
som medskabere, producenter, distributører,
kommentatorer og beslutningstagere 10 som
tager aktiv del i institutionens valg så vel som
i forhandlingerne og meningsskabelsen.
Dette kan kun opnås hvis museet er i stand
til at udvikle sig til en institution, som er
mindre selvreferentiel, men mere rodfæstet
i det omgivende samfundsliv, og mere åben
for udforskning af samarbejdende driftsvilkår,
deling af strategier og målsætninger, herunder
nye stemmer, færdigheder og fortællinger.
Mange af de projekter, der er beskrevet i de
følgende sider har taget de første skridt i
denne retning.
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TABEL 1. PILOTPROJEKTERNES OUTPUT, RESULTATER OG VIRKNING
AKTIVITETER

INDIVIDUELLE

SOCIALE KONSEKVENSER
(COMMUNITY)

INSTITUTIONEL INDVIRKNING

• Guidede eller selvguidede
temature

• kreativitet, selvudfoldelse
og selvstændig
repræsentation

• selvbestemmelse

• voksende opmærksomhed
på behov og forventninger til
“nye borgere”

• kunst, fortælling eller
reminiscensworkshops
• udstillinger: virtuelle,
samarbejdsorienteret og
rejsende
• selvbiografiske
præsentationer,
installationer eller visninger
• filmede samtaler

• udforskning af nye ideer,
værdier, forhåbninger
• interesseret i kunst/
kulturarv
• kulturel deltagelse
• udvikling af kunstrelaterede færdigheder

• empowerment
• deltagelse i beslutningsprocessen

• nye personalekompetencer

• fællesskabets
netværksudvikling

• ny meddelelse / mægling /
strategier

• tolerance, konfliktløsning

• inddragelse af nye stemmer
i dokumentation, fortolkning,
visninger

• mellem generationerne /
interkulturel udveksling
• kollektiv identitet /
fornemmelse af tilhørsforhold

• diversificeret
programmering og
arbejdsstyrke

• “geoemotionelle” kort

• udvikling af relationelle,
sociale, organisatoriske
kompetencer

• bestilling af kunstværker og
teatermonologer

• udvikling af sproglige og
faglige færdigheder

• teaterforestillinger

• Brug af allerede
eksisterende kompetencer og
færdigheder, ofte uudtrykt i
den “daglige
overlevelse”

• bevidsthed om museums
sociale rolle

• udgangspunkt for videre
læring /uddannelse

• nye perspektiver på
samlinger

• selvtillid, motivation,
personlig stolthed

• større viden om lokale
migrationsmønstre og
indvandringspolitik /
integrationspolitikker

• “narrative ruter”

• videoer, kortfilm
• blogs, web-indhold
• multimedie platforme
• lancering af en interkulturel
tøjkollektion
• kurser
• konferencer, seminarer,
studiedage...
Outputs

• følelse af tilhørsforhold
• inddrivelse og deling forbi
historier, følelser, oplevelser
• nysgerrighed, åbenhed
over for andre kulturelle
udtryksformer
• udfordrende stereotyper
• reduceret social
isolation, tillid til andre,
teamsamarbejde...
Resultater

• aktiv beskyttelse af den
lokale kulturarv
• social samhørighed...

• nye partnerskaber, at
overvinde en selvreferentiel
holdning

• engagement til
fremtidige projekter /
handlingsplanudviklingen

• udvikling af
samlinger og museets
dokumentationssystem
(kunstværker videoer,
kortfilm, mundtlig historie
optagelser, multimedie
platforme)...
• Indvirkning
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CASESTUDIER
CASESTUDIER BASERET PÅ GOD PRAKSIS
PORTUGAL
De valgte casestudier har til formål at repræsentere forskellige tilgange
til museumsformidling. De tager fat om forskellige problemstillinger og
institutionelle rammer, og hver af dem har en specifik vinkel, der kan
bidrage til refleksion og diskussion omkring museumsformidling.

CASESTUDIE 1: PROGRAMA DESCOBRIR
Dette innovative og ambitiøse program fra
Calouste Gulbenkian Foundation går ind i sit
femte år og repræsenterer en blanding af fire
forskellige skoletjenester: Calouste Gulbenkian
Museum, Music Department, Modern Art
Centre og Garden Sektor. Inden for dette
program udvikles mere end 3.000 aktiviteter

pr. år med projekter, der gennemføres i og
uden for fundatsen og promoverer oplevelser
og kurser for andre museumsfolk, undervisere
og lærere for at fremme en mere omfattende
og bedre forståelse af verden.

CASESTUDIE 2: MAPA DAS IDEIAS
Dette private selskab blev stiftet i 1999 med
det mål at skabe en bedre grænseflade
mellem museet og dets publikum. Med
sin ekspertise i kommunikation og sin
udvikling af formidlingsværktøjer, der dag
er referencepunkter i Portugal, begyndte
Mapa das Ideias at udvikle partnerskaber
med nogle museer for at udføre direkte
formidlingsprojekter. Disse partnerskaber

mellem private og offentlige partnere, der
omfatter nationale samlinger, har affødt
dybe diskussioner, men Mapas værdi blev
anerkendt med prisen 2011 Best Educational
Museum Practice Award, som blev uddelt af
Portuguese Association of Museology til the
National Museum of Costume for et projektet
udviklet i skoletjenesten.

CASESTUDIE 3: MUSEU DA ÁGUA
Vandmuseet tilhører vandselskabet i Lissabon,
og i løbet af sidst 15 år har det udviklet en
innovativ skoletjeneste, der drager fordel
af erfaringer fra såvel pædagogik som
marketing. Udover det velbesøgte historiske
genopbygnings- og aktivitetsprogram tilbyder

museet et fuldt uddannelsesprogram for
skoler, der er styret af principperne for
miljøuddannelse og arbejder med museets
samlinger ud fra dette synspunkt.
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CASESTUDIE 4: REDE DOS CLUBES DE ARQUEOLOGIA GØRE MUSEU NACIONAL
		
DE ARQUEOLOGIA
The network of Archaeological Clubs of the
National Museum of Archaeology modtog den
første ICOM-CECA pris i 2012. Dette projekt har
flere interessante egenskaber: det er udviklet i
og af skolerne, det styrker både elever og lærere
og giver en unik adgang til museets samlinger.
Det har en meget stærk eksperimenterende

dimension med fokus på den videnskabelige
metode udfordringer. Det har en international
dimension, som kun er mulig på grund af dets
metode, og det understøttes af onlineværktøjer,
nemlig en eksklusiv hjemmeside.

CASESTUDIE 5: MUSEU DO TRAJO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL
Dette museum blev valgt på grund af sit
samfundsengagement og sin levende museum.
Det er et af grundpillerne i byen São Brás, som
er centrum for et kor i form af en storytelling
gruppe, såvel som for mere specialiserede
projekter såsom immateriel kulturarv og
håndværk. Gennem nogle meget uformelle

omgivelser, hvor museet positionerer sig
som formidler, snarere end som myndighed,
giver det er os interessante fingerpeg om
hvordan et museum kan være socialt relevant
og om udfordringer omkring ikke-formel
voksenuddannelse.

CASESTUDIE 6: EU SOU SOM
Miguel Horta, kunstner, underviser og
formidler af kunst og læsefærdigheder,
forklarer, hvordan projektet “Open Museum”
startede sammen med Margarida Vieira på
Gulbenkian Foundation. Til at starte med var
det moderne kunstcenters mål at arbejde med
mennesker med særlige behov ved at skabe et
eksperimenterende projekt af høj kvalitet med
aktiviteter på mandage, hvor museet var lukket

for andre besøgende. På denne måde kunne
deltagerne ligge ned, tale højt og føle sig godt
tilpas i museumsmiljøet med aktiviteter, som
var næsten skræddersyede. Med opskalering
af programmet til andre steder af Gulbenkian
Foundation er projektet vokset og bruger
flere værktøjer, som skaber en enestående
oplevelse.
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ITALIEN
Inden for Museum Mediators projektet blev fem casestudier valgt for at
analysere nogle af de mest interessante oplevelser og give et nationalt
panorama over formidlingsaktiviteterne.
CASESTUDIE 1: MUSEO DI STORIA NATURALE E ARCHEOLOGIA IN MONTEBELLUNA
HISTORIE OG MISSION
Museo di Storia Naturale e Archeologia
i Montebelluna åbnede i 1984, og blev
en Institution i 1998. Dens aktiviteter er
kendetegnet ved et særligt fokus på specifikke
emner såsom ligestilling, upartiskhed,
reception, integration og retten til at vælge.
Dette influerer på missionen og formålet med
alle dens aktiviteter, som “indsamler, bevarer,
studerer og formidle den naturalistiske og
arkæologiske historie i regionen, med særligt
fokus på Treviso området”.
SKOLETJENESTEN OG FORMIDLINGSAKTIVITETER
Aktiviteter i dette museum er mest møntet på
skoler, lærere, undervisere, museumsarbejdere
og mere generelt på voksne.
SKOLETJENESTEN
Indsatsen henvender sig mest til børn og
unge mellem 3 og 19 år og differentieres
altid efter den specifikke aldersgruppe
med særlig fokus på børn mellem 3 og 6
år. Hvert år tilbydes et detaljeret og fornyet
program til alle skoler i Veneto-regionen med
animationer, særlige lektioner, laboratorier
og workshops. Aktiviteterne, der udføres

af museumsundervisere, som er udvalgt
af museet selv på grundlag af et CV er og
en jobsamtale. Underviserne deltager i et
kursus på 60 timer leveret af museet, og en
eksamen skal være bestået under en rigtig
uddannelsesmæssig
aktivitet.
Resultatet
afhænger også af observationer af lærere og
elever, som deltager i aktiviteten.
I de seneste år har museet på spørgsmål
omkring livslang læring med opmærksomhed
på den rolle, museerne kan spille i uformelle
læringsaktiviteter for voksne. Det arrangerer
foredrag, seminarer, workshops rettet
mod voksne alene eller i grupper. Særlig
opmærksomhed er gives til universiteterne
i den tredje alder og CTP (Centri Territoriali
Permanenti) til uddannelse af voksne med
særlige og specifikke projekter.
Et af de projekter, museet har udviklet for
at udbrede museumsformidling er kendt
som “Dentro al Museo: scienze e storie” og
henvender sig til vandrende borgere for at
fremme en bredere adgang til kulturarv,
en større bevidsthed om de naturalistiske
samlinger og udvikle sammenfletning mellem
personlige historier om samlingernes historie.
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CASESTUDIE 2: GAMEC – GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
		
I BERGAMO
HISTORIE OG MISSION
GAMeC blev indviet i 1991 og skabt sammen
med kommunen i Bergamo og banken
Credito Bergamasco, for at fremme moderne
og nutidig kunst. Det underliggende formål
med oprettelsen af GAMeC, der har indgået
partnerskab med Accademia Carrara og
Accademia Carrara di Belle Arti, var at danne
en platform i byen dedikeret til kunst. GAMeC
sigter mod at udnytte, implementere og
fremme Accademia Carraras arv vedrørende det
20. århundrede. Det arrangerer også aktiviteter
til at opretholde en kulturpolitik af høj kvalitet
og blive en reference inden for sektoren for
moderne kunst.
SKOLETJENESTEN OG FORMIDLINGSAKTIVITETER
“Kunst for alle” er devisen der inspirerer alle
skoletjenestens aktiviteter her, sammen med
artikel 27 i Menneskerettighedserklæringen29:
“Enhver har ret til frit at deltage i samfundets
kulturelle liv, til kunstnydelse og til at dele i
videnskabens fremskridt og dens goder.”
GAMeC er en livslang læringsinstitution,
åben for alle, unge og voksne, teenagere
og børn, migranter og turister, forskere eller

29

nysgerrige mennesker. Alle aktiviteter er
målrettede og diversificerede, på grundlag
af receptionsprincippet. Med praktiske
laboratorier for børn, uddannelsesmuligheder
for biblioteker og foreninger, workshops for
voksne og rejseledere “i alle verdenssprog”,
ønsker GAMeC at fastholde ideen om museet
som en platform for dialog, forskning
og integration. Aktiviteterne er blevet
implementeret takket være museumsarbejdere
og undervisere, og der er indgået særlige
partnerskaber mellem museer og skoler,
hospitaler, fængsler, universiteter osv. Takket
være programmets høje kvalitet fik museet i
2006 tildelt prisen Alta Qualità per l’Infanzia
“Il Grillo” af Consorzio Turistico Alta Badia
sponsoreret af Antoniano di Bologna, Unicef,
Facoltà di Scienze della Comunicazione
La Sapienza Universitet i Rom og Scienze
dell’Educazione afdeling af universitetet i
Bologna.
I 2012 holdt GAMeC projektet Artedisarte
i samarbejde med den enslydende
frivilliggruppe, som har opereret i bydistriktet
Campagnola siden 2009. Projektet sigtede

FN ‘s universelle menneskerettighedserklæring, vedtaget af generalforsamlingen i FN i 1948.

mod at teste nye aggregationsprocesser og
mekanismer, gennem en dyb refleksion over
det tab af identitet, som har været kendt af
regionen siden 70’erne. Sammen med kreative
aktiviteter udfører Artedisarte gruppen
træningsveje til at analysere de ovennævnte
distrikts identitet og udnyttelse af moderne
kunst som et middel til at udtrykke ens egne
tanker.
I slutningen af museets udstilling vil panelerne
blive placeret langs den perimeter, der markerer
grænserne for distrikt Campagnola for at give
en ny betydning til regionen ved at udtrykke
indhold, der kan deles over tid.
Ydermere er GAMeC den første institution,
der har interne formidlere. Takket være
projektet “Ospiti DONOre”, hvor en gruppe af
indvandrerkvinder arbejdede på betydningen
af “gaven” i samlingerne, planlagde og

gennemførte skoletjenesten kurset for
museumsformidlere, som henvendte sig til alle
indvandrede borgere i Bergamo regionen, som
ønskede at tage del i den dialogiske proces
mellem museet og de internationale samfund.
Disse kurser gjorde deltagerne i stand til at
“åbne dørene” for kunst for alle dem, der
normalt ikke går på museum overhovedet
på grund af flere kulturelle og økonomiske
barrierer30.

CASESTUDIE 3: FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO
HISTORIE OG MISSION
Den italienske fundats for samtidskunst
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo blev
officielt etableret i Torino i 1995 af kunstsamleren
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. Fundatsens
hovedformål er at fremme og tilskynde til en
større forståelse af moderne kunst og nutidens
førende tendenser på et internationalt plan. På
fundatsen bliver det enorme felt af visuel kunst
– malerier, skulpturer, fotografering, videoer,
installationer og performances – analyseret og
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www.gamec.it.
www.fsrr.org.

præsenteret for offentligheden ikke kun gennem
udstillingsprogrammet men også gennem
en række i undervisningsflankeaktiviteter og
events. Dette omfatter konferencer, foredrag af
kunstnere, kuratorer og kritikere fra anerkendte
italienske og udenlandske institutioner samt
kurser om samtidskunst afholdt af landets
førende universitetsprofessorer31.
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CASESTUDIE 4: MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA IN ROME
HISTORIE OG MISSION

SKOLETJENESTEN OG FORMIDLINGSAKTIVITETER
Afdelingen for uddannelse i Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo tilbyder pædagogiske
rundvisninger for at trække studerende i alle
aldre til den moderne kunst. Børn og teenagere
bliver involveret i levende rundvisninger hvor
fokus er rettet mod at skabe en dialog med
kunstværket baseret på de signaler, som
værket selv udsender. Form, farve og rum er
blot nogle af de begreber, der gør det muligt
for studerende at opdage hver kunstværk på
en passende måde. Rundvisninger finder sted
inden for fundatsens udstillingsrum og fordrer
et særligt engagement og udveksling af den
erhvervede information. Denne indledende
fase af rundvisningen efterfølges af en
workshopaktivitet, som varierer afhængigt
af typen af udstilling og den viste kunst, og
som hver gang udvikler emner som identitet,
korporlig udtryk, gestus, bevægelse, visuel
kommunikation, rum og skrivning. Workshops
er frugtbar jord, hvor studerende opfordres til
at dele deres kunstneriske erfaring gennem
rundture, som er specielt udtænkt til forskellige
aldre. Der er permanente workshops, der
beskæftiger sig med spørgsmål og sprog,
der anvendes inden for samtidskunst, som
bl.a. identitet, krop, forholdet mellem maleri
og de nye medier, tegn og design, rum og
begrebet installation, farve og multisensoriske
aspekter i kunst. I de seneste år har
afdelingen for uddannelse øget antallet af
interkulturelle og tilgængelighedsprojekter for
at fremme idéen om et åbent museum der
kan være vært for og skabe ægte øjeblikke
af udveksling og dialog. Sammen med de

daglige rundvisninger og workshops udvikler
afdelingen for uddannelse hele året særlige
projekter forbeholdt studerende i alle aldre og
rundvisninger specielt designet til børnehaver,
daginstitutioner, sommerlejre og familier.
Udstillinger kan opleves ved hjælp af
kunstformidlere. En for en eller i små grupper
kan de besøgende gennem disse besøg få
faciliteret den fulde forståelse af kunstværkerne
og besvaret yderligere spørgsmål vedrørende
kunstnerne. Rollen som kunstformidler er
at etablere og fremme den direkte kontakt
mellem den besøgende, kunstværket og selve
udstillingen ved at give oplysninger, fremme
dialog og fremhæve individuelle fortolkninger.
Kulturel formidling forbereder den besøgende
til en personlig oplevelse af kunstværk sammen
med en yderligere dybdegående undersøgelse
af den kunstneriske forskning baseret på en
tilgang, der kombinerer information med
dialog, udveksling og sammenligning.
“Mit Modernikon” var en af de mange
workshops udviklet af instituttet. Det var
knyttet til udstillingen “Modernikon”, og det
var arrangeret i samarbejde med gymnasiet
Liceo Classico Cavour i Torino. De syv møder
planlagt i projektet havde til formål at trække
studerende til moderne kunst ved at gøre dem
til formidlere også. De studerende blev bedt om
at præsenterekunstværker for offentligheden
på en personlig, interaktiv og spændende
måde.

Museo Civico di Zoologia i Rom er et center for
videnskabelig kultur, der bevarer, undersøger
og udbreder kendskabet til animalske
biodiversitet. Museet kan derfor med rette
beskrives som et ægte opbevaringssted for
hele biodiversiteten, såvel som en værdifuld
arv for samfundet. Den fælles tråd, der binder
den nye udstilling sammen er biodiversitet
i dyrenes verden. Den fører besøgende
gennem rum om animalske lidenskaber, lever
på kanten, koralrev, sumpe i det romerske
landskab, pattedyr, padder og krybdyr og ind
i den scenografiske skeletrum. Takket være
brugen af forskellige teknikker herunder
multimedie og multisensorisk værktøjer, kan
de besøgende få viden om alle former for
dyrearter, forstå deres oprindelse og hvordan
de har tilpasset sig for at overleve i et væld af
forskellige levesteder.
SKOLETJENESTEN OG FORMIDLINGSAKTIVITETER
Museet har til formål at forbedre offentlig
videnskabelig viden og følsomhed over for
naturbevarelse og bæredygtighed ved hjælp
af permanente og midlertidige udstillinger og
særlige uddannelsesprojekter, der er målrettet
alle besøgende og alle skoletrin. Museets
skoletjeneste består af ekspertoperatører,
der skaber laboratorieaktiviteter, praktiske
erfaringer, interaktive omvisninger på museet
og observationer i området for skoler og for den
brede offentlighed. Kongresser, workshops og
andre kulturelle møder er skabt til specialister,
museumsoperatører og lærere32. Der er lavet
undersøgelser om uddannelsesspørgsmål,
brugerundersøgelser, om offentligt engagement
i videnskab, videnskabelig kommunikation og
sociokulturel integration.
Museo Civico’s uddannelsesmæssige rolle er
uomtvistelig og formidling af videnskabelig
kultur er en grundlæggende mission33.
Museets undervisningsprojekter er afgørende
for skolernes didaktiske læseplaner, som
engagementet i projektet “Città come Scuola”
fremhæver.

I de seneste år er der opstået nye didaktiske
metoder baseret på en aktiv læringsproces også
for undervisningen i naturvidenskab. Disse
nye teoretiske referencer har også aktiveret en
fornyelse af didaktiske strategier i museerne,
i udstillingerne og i de pædagogiske projekter.
Det nye hovedformål er at give publikum
mulighed for at opbygge og uddybe viden på
en personlig måde.
Pædagogiske metoder og kommunikation er
derfor interaktive og konstruktivistisk med
det sigte at stimulere spænding, personlig
undersøgelse, nydelse og engagement.
Konferencer, happy hours, kulturelle nætter og
andre kulturelle arrangementer er arrangeret
for alle medlemmer af offentligheden.
En af museets vigtigste projekter er “Il Museo
come spazio per l’inclusione culturale”.
Hovedformålet med dette projekt, der blev
påbegyndt i 2011, var at trække dårligt stillede
borgerne til museerne museer og henvende
sig til ældre mennesker, indvandrere og alle
indbyggerne i Roms bydele.
Undersøgelsen var et redskab til at studere
dette ikke-publikum og til at evaluere projektet.
Resultaterne fremhævede forskellige typer af
barrierer: logistiske, økonomiske, kulturelle,
men også en form for utryghed over for
museumsoplevelsen, først og fremmest over
for videnskabelige museer. Denne forskning
førte til at museet gennemførte aktiviteter for
at fremme og understøtte kulturelle adgang og
inklusion for alle gennem outreach-aktiviteter
(outreach-projekt “Il Museo esce dalle mura
e va nei quartieri cittadini”). Disse projekter
henvendte sig også til de unge indvandrere
(for det meste afrikanere eller Romani folk),
der bor i romerske bydele og sigtede mod at
inkludere dårligt stillede unge eller voksne
i det kulturelle liv gennem at aktivere nye
sociale relationer, fremme selvværd, udveksle
kulturel viden og erfaring, udvikle en ny vision
og forvaltning af museet som et sted for
interkulturel dialog.

www.museodizoologia.it.
E. Falchetti, Museologia Scientifica. Memorie, n ° 1, 2007; E. Falchetti, Museologia Scientifica. Memorie,
n.° 6, 2010.
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CASESTUDIE 5: MUSEO D’ARTE MODERNA DI BOLOGNA
HISTORIE OG MISSION
MAMbo er Bolognas Museum for Moderne
Kunst. Med sin permanente samling opridser
museet italiensk kunsthistorie fra anden
verdenskrig til i dag, set gennem oplevelsen af
det tidligere Galleria d’Arte Moderna di Bologna.
MAMbo understøtter den mest innovative
kunstneriske praksis og hjælper med at
skitsere den moderne kunsts veje gennem et
udstillingsprogram, der fokuserer på forskning
og eksperimenter. Museet samarbejder med
kulturelle og akademiske institutioner for
at fremme muligheder for refleksion, der
involverer både akademikere og den brede
offentlighed ved at stimulere debatten omkring
moderne kultur. Museet er i fokus i forskellige
forsknings- og innovationsbaserede aktiviteter,
såsom Cineteca di Bologna, DMS workshop
spaces, Communication Sciences Faculty og
mange foreninger og kunstgallerier.
SKOLETJENESTEN OG FORMIDLINGSAKTIVITETER
Skoletjenesten blev oprettet i 1997 inde i
institution Galleria d’Arte Moderna di Bologna
som en indre og stabil struktur, hvis sigte er
at introducere offentligheden til moderne
kunst. De veje, der foreslåes, er baseret på en
metode, som opfatter kunstuddannelse som
stimulation for udviklingen af følsomhed, for
forståelsen af ens egen identitet og historie
og virkeligheden omkring os. Kunsten bliver
et nødvendigt redskab i de pædagogiske
processer og værkerne opfattes ikke kun som

en tekst til viden, men også som et påskud til
at udvikle en kritisk sans og et åbent sind i
forhold til kultur.
I disse termer er museet et aktivt rum, et
rum for uddannelse, konfrontation, refleksion
og berigelse. Udover at have en rolle som
kulturinstitutionen gør museet det muligt
for brugeren at dyrke sin egen hukommelse
og identitet i forbindelse med hans/hendes
tid. Aktiviteterne i MAMbos skoletjeneste
understøttes af Fondazione Cassa di Risparmio
i Bologna.
“Byen fortæller” er en formidlingsprojekt
udført af MAMbo, og det var tænkt som en
praktisk anvendelse af de teoretiske forslag,
som blev modtaget under EU-partnerskabet
“European Museum Education and Young
People: a Critical Enquiry” (2007-2009)34. De
vigtigste emner i dette projekt var interkulturel
dialog og social inklusion og det henvendte sig
til unge italienere og indvandrere mellem 14 og
25 år, der var aktive i Katun youth group i San
Donato distriktet i Bologna. Projektets vigtigste
mål var at fremme adgangen til kulturelle
aktiviteter, at skabe møder med kunstværkerne
og deres sprog, og øge museets kapacitet som
et sted for interkulturel dialog, der involverer
alle borgere og at udnytte kulturarv.

Se mere på http://www.eccom.it/en/activities/international-cooperation/25-i-giovani-e-i-musei-dartecontemporanea.
34
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CASESTUDIER SOM OPLEVER PROBLEMER
INDENFOR ANVENDT PRAKSIS
SPANIEN
De fem udvalgte casestudier præsenterer
nogle af de problemer, der er forbundet med
praksis indenfor museumsformidling, snarere
end at lede efter generelle svar, og de forener
dermed hvad der kan / ikke kan ses ud fra
en kontingent og kontekstuel tilgang. Alle
casestudier identificerer problemer og er
baseret på museumformidlernes erfaringer. I
denne forstand, ligger interessen i at udvikle
den pædagogiske praksis, som på en eller
anden måde ikke synes universel, homogen
eller institutionaliseret af skoletjenester eller
formidlingsafdelinger. Alle de valgte casestudier
kommer fra virkelige undervisningspraksis i
forskellige institutioner på tværs af Spanien
(Mallorca, Bilbao, San Sebastian, Barcelona og
Plascencia, Extremadura). De viser en anden
side af museumsformidlingen og har til formål
at afsløre hvordan teori og praksis er forbundet
men også, hvordan kritisk eller postkritisk teori
i vores felt også er nødvendigt for at udfordre
en ellers reproduktiv tilgang til stoffet, når vi
definerer museumsformidling udelukkende ud
fra en konstruktivistisk teori.
De fem udvalgte museumsformidlere mener,
at museumsformidling er en refleksiv, kritisk
praksis. For det andet mener de, at der er et
samspil og en konstant forhandling mellem
objekter, besøgende, processen, institutionen,
formidlerne og hvad der er tilovers eller bragt
til tavshed i hver enkelt handling. For det tredje
er de forpligtet til at forske i museumspraksis,
og endelig giver de forskellige vinkler på
specifikke problemer, der kan opstå, når
museumsformidling ses på som et meget
komplekst område.
De fleste af de formidlere, der er valgt i denne
undersøgelse, er kvinder, da museumsformidling
er et yderst feminiseret job. I dette tilfælde har
alle en post-feministisk tilgang for at modstå
den stereotype lærerrolle som et fagligt eller
ikke-intellektualiseret fællesskab. Desuden
har de fleste af de udvalgte formidlere været
positionerede som undervisere i periferien

- galleriformidlere, outsourcing tjenester,
praktikanter eller museumsguider – og befinder
sig dermed i usikre jobs, men de har en
selvstændig stilling inden for museumsfeltet.
Deres arbejde er ikke altid synligt nok inden for
museumsfællesskabet på grund af manglende
langsigtede museumsformidlingsteams og på
grund af ensretningen af mennesker, praktikere
og programmer i de fleste spanske museer.
De fleste af de udvalgte museumsformidlere
har for nylig skiftet job. Nogle arbejder for
universitetet, har en PhD, arbejder på et
lokalt museum eller er på udkig efter bedre
muligheder i udlandet. Jeg vil derfor gerne
anerkende deres bidrag til fællesskabet af
spanske museumsformidlere. Vi håber, at
dette projekt er en helbredende oplevelse for
dem alle.
Hver case udgør et forskelligt problem i
museumsformidlingspraksis. Hver af dem
undersøger effekten af formidlerens handlinger
og gennemgår deres praksis i forhold til
forskellige synspunkter, der stammer fra kritisk
pædagogik til post-feministisk pædagogik.
Nogle af disse formidlere bruger processen til
at omskrive deres praksis, som i Casestudie
3, hvor formidlere afspejler behovet for at
tage hensyn til pædagogisk dokumentation,
når de udformer og gennemfører ethvert
museumsformidlingsprojekt. Nogle af dem
taler om museumsformidlerens rolle som et
mangefacetteret og problematisk emne, som
i casestudie 1, hvor museumsformidleren ses
som en kontinuerlig udfoldelse af maskerader.
Eller de viser simpelthen, hvordan man kan
bruge performance som en måde at befri både
formidleren og offentligheden som i case 5.
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CASESTUDIE 1: RESIDUAL PÆDAGOGIK ELLER HVORDAN MAN TALER OM,
HVAD DER NORMALT IKKE BLIVER SAGT EFTER EN MUSEUMSFORMIDLENDE
INTERVENTION.
Irene Amengual, Mallorca.

CASESTUDIE 2: AT REKONSTRUERE SINE ERFARINGER EFTER DET SPANSKE MUSEUMSBOOM. GÅ HJEM IGEN.
Amparo Moroño, Centro de Interpretación Monffragüe Park, Cáceres.

CASESTUDIE 3: SKAL VI UNDERSKRIVE VORES MUSEUMSFORMIDLINGSPROJEKTER
ELLER -INTERVENTIONER?
Amaia Urzain, El Cubo, San Sebastián.

CASESTUDIE 4: HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT DOKUMENTERE I FORBINDELSE
MED MUSEUMSFORMIDLING? EN HISTORIE I TRE STEMMER.
Artaziak er et fælles værk af tre kvinder dedikeret til museumformidling.

CASESTUDIE 5: EN SMULE PERFORMANCE, FEMINISME OG UDDANNELSE I
SAMTALE MED MUSEUMSFORMIDLING.
Salonniers er et fælles værk af fem kunstneriske formidlere, som bruger performance
som en måde til at udvikle kreativitet, kritisk tænkning og kommunikation fra et performativ synspunkt.
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CASESTUDIER BASERET PÅ
FORMIDLINGSMETODOLOGIER
ESTLAND
Denne rapport er ledsaget af fem video casestudier fra Estland. Casene blev
udvalgt ud fra princippet om at illustrere forskellige metoder til formidling og
museumsuddannelse i Estland. Casestudierne er som følger:
CASESTUDIE 1: MAARJA KÕUTS
Filialchef
Museum Miia-Milla-Manda (gren af Tallinn by Museum)
Tallinn, Estland
Permanent udstilling baseret på værdiuddannelse
UNDERVISNINGSPROGRAM “ANDERLEDES ER EKSTRAORDINÆRT”
Museum Miia-Milla-Manda er et museum for børn, der baserer sine principper på værdierne af
uddannelse. Disse principper bliver forklaret i videoen og illustreret med et eksempel på en nylig
uddannelsesprogram, der fokuserer på sociale spørgsmål.
Museum Miia-Milla-Manda vandt prisen som “Værdiudviklende Museum 2012” uddelt af Tartu
Universitets Center for etik.

CASESTUDIE 2: MARGE LUUDE
Museumformidler
Põlva bonde Museum (Põlva Talurahvamuuseum)
Põlvamaa, Estland
PÆDAGOGISK MUSEUMSRUM “SPÆNDENDE LOFTSRUM”
Põlva Bondemuseum er et friluftsmuseum, der har en række vejr-relaterede problemer i
forbindelse med deres aktiviteter. De har fundet en løsning ved at oprette et særlig pædagogisk
museumsrum, der fungerer som et supplement til den udendørs oplevelse og giver mulighed
for, at familier kan deltage på en helt ny måde.
Põlva Bondemuseum vandt andenpræmie i konkurrencen om “Værdiudviklende Museum 2012”
uddelt af Tartu Universitets Center for etik.
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CASESTUDIE 3: REELI KÕIV
Chef for Skoletjenesten
Tartu Kunstmuseum (Tartu Kunstimuuseum)
Tartu, Estland
Udstillingen “Estisk kunst i eksil” (Estisk Kunstmuseum)

CASESTUDIE 4: VIRVE TUUBEL
Guide-Methodologist
Estisk Nationalmuseum
Tartu, Estland

PÆDAGOGISK PROGRAM “BÆRBAR EKSILKUNST” (TARTU KUNSTMUSEUM)

Denne uddannelsesprogram har til formål at skabe helt personlige oplevelser og gennem dem
skabe en dyb forståelse for hvorfor museerne eksisterer, og hvad de betyder for samfundet.
Dette gøres ved at undersøge deltagerenes personlige genstande, som de er blevet bedt om at
medbringe, og skabe en udstilling sammen.

Reeli Kõiv fra Tartu Kunstmuseum deler sine erfaringer om, hvordan man formidler en midlertidig
udstilling til studerende gennem en særligt pædagogisk program. Programmet forbinder
kunstpædagogik til historieundervisning, og forbinder derfor flere emner fra skolens pensum på
samme tid.

UDDANNELSESPROGRAM “HVILKEN TING ER MUSEET?”

CASESTUDIE 5: JANET LAIDLA
Museumsinspektør
Den gamle Observatorie (Tartu Universitets Historiske Museum)
Tartu, Estland
HVAD DREJER SIG OM HVAD? SKABELSE AF ILLUSTRATIVE HJÆLPEMIDLER TIL UNDERVISNING I
VIDENSKAB I DET GAMLE OBSERVATORIE.
Det pædagogiske personale på den gamle observatorie sigter mod at give virkelige mening til
de tørre matematiske beregninger og fysiktegninger, som de studerende beskæftiger sig med
i klassen. Til dette formål er blevet oprettet flere særlige metoder – fra interaktive modeller til
sjove beregninger.
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PARTNERE
OG
ASSOCIEREDE PARTNERE
PARTNERE
MAPA DAS IDEIAS, PORTUGAL
Mapa das Ideias (MI) er et portugisisk privatejet
selskab grundlagt i 1999. Dets ekspertise
inden for museums- og kulturformidling
har ført til oprettelsen og udviklingen af
formidlingsværktøjer og projekter. Selskabet
arbejder også med en række forskellige
institutioner og på mange forskellige områder.
Det har været involveret i adskillige projekter
med undervisnings- og formidlingsaktiviteter.
Disse programmer har til formål at skabe
direkte relationer med besøgende, børn eller
voksne. Virksomheden har også været med
til at udvikle formidlingsværktøjer såsom
skoleudstillingskataloger, spil og andre
pædagogiske værktøjer. Kvaliteten af arbejdet
er blevet anerkendt, idet to museer har
modtaget prisen for års bedste pædagogiske

tjeneste gennem projekter udviklet eller
implementeret af MI.
Ud over museumsformidling har MI en særlig
interesse i medielæsefærdighed, udvikling af
pilotprojekter i skoler og et certificeret kursus
for lærere.
http://www.mapadasideias.pt/

ECCOM, ITALIEN
ECCOM blev grundlagt i 1995 med det vigtigste
formål at fremme en tværfaglig tilgang til
kulturelforvaltning. Med et team af økonomer,
arkæologer, kunsthistorikere og eksperter
i uddannelse og kulturformidling, udfører
selskabet analyser og forskningsarbejde
for både offentlige og private institutioner
og tager sig af projekter inden for ledelse
og organisation af kulturelle aktiviteter og
organisationer.
I en periode med radikale institutionelle
ændringer, der berørerde forskellige aspekter
af kulturinstitutioners ledelse og forvaltning,
yder ECCOM desuden teknisk assistance til
offentlige forvaltninger med henblik på at redesigne kulturelle tilbud i bestræbelserne på
en effektiv promovering af de menneskelige

ressourcer inden for det kulturelle område.
ECCOM definerer og gennemfører intensive
uddannelsesaktiviteter,
tilsyn
med
projektarbejde og er vært for stadier på
postgraduat niveau.
http://www.eccom.it/
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CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR, DANMARK

UNIVERSITET I BARCELONA, SPANIEN
Universitetet i Barcelona er den største
offentlige videregående uddannelsesinstitution
i Catalonien med det bredeste og mest
omfattende udbud inden for højere uddannelser
i Catalonien for det største antal studerende.
UB er også det vigtigste forskningscenter på
statsligt niveau og er blevet et europæisk
benchmark for forskningsaktiviteter både med
hensyn til antal forskningsprogrammer som
det gennemfører og den høje kvalitet disse har
opnået.

Blandt de forskellige forsknings- og
kursustilbud tilbyder universitetet en bred
portefølje inden for kultur- og kunstsektoren
med bl.a. organisationsforvaltning, design
af kulturelle projekter, kunstsystemer og
kunstnerisk projektdesign.

EESTI RAHVA MUSEUM, ESTLAND
Det Estiske Nationalemuseum er et 100
år gammelt etnografisk museum, som
åbner sin nye bygning i 2015. Dette giver
en lang række af udfordringer for museet.
For Det Estiske Nationalemuseum er det
vigtigste mål at udvide museets rækkevide i
samfundet ved at øge deltagelsen af Estlands
forskellige samfundgrupper og kulturelle
grupper i museumsaktiviteter. Gennem
digitale indsamling og indsamlingsdatabaser
fokuserer Det Estiske Nationalmuseum på
kulturudveksling, på måden kulturgenstande
og viden konstant (gen)skabes, og på at
give ny kontekst til kulturgenstande ved at
hjælpe besøgende og brugere af etnografiske
samlinger.

Disse nye samarbejdsmodeller er for nylig
blevet brugt i på Det Estiske Nationalmuseum
(f.eks.
åbne
kuratorudstillinger
for
unge,
indsamlingskampagner,
mundtlige
historieprojekter
for
mindretalsgrupper,
dokumentation af hverdagen osv.) for at øge
den aktive deltagelse af folk og forskellige
samfundsgrupper i indholdsproduktion.
http://www.erm.ee/

Center for Kunst & Interkultur (CKI) er
et nationalt videns-, kompetence- og
formidlingscenter for interkultur og kulturel
mangfoldighed. Centret arbejder med udvikling
af et kulturelt mangfoldigt kulturliv, både
på nationalt plan og i forhold til hvordan
dansk kunst præsenteres i udlandet. Centret
formidler viden og erfaringer mellem landets
kunstnere og kunstinstitutioner med det
formål at udvikle og styrke de interkulturelle
kompetencer i kunst- og kulturlivet.
Centrets medarbejdere og konsulenter udfører
opgaver og screeninger, samt forestår udviklingsog
kompetenceudviklingsprogrammer,

publikumsog
organisationsudvikling,
læringsprocesser, seminarer og konferencer,
med mere, og opbygger sideløbende hvad der
i dag er Danmarks største og vigtigste portal
og nyhedstjeneste om kunst og interkultur.
Centret henvender sig såvel offentlige som
private aktører og interessenter i kulturlivet
og er uafhængigt af politiske og økonomiske
interesser.
www.kunstoginterkultur.dk
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ASSOCIEREDE PARTNERE
ICOM-PORTUGAL
Museernes Internationale Råd (ICOM) er
en organisation af museumsfagfolk, der
er engageret i bevarelse, undersøgelse
og formidling af verdens materielle eller
immaterielle natur- og kulturarv. ICOM
blev oprettet i 1946 og er en ikke-statslig
organisation, der har formelle forbindelser
med UNESCO og en rådgivende status med FNs
økonomiske og sociale råd (ECOSOC). ICOM
har samlet omkring 20.000 medlemmer fra 140
lande med de vigtigste organer, der inkluderer
114 nationale udvalg og 30 internationale.
De nationale udvalg er de vigtigste
kommunikationsinstrumenter mellem ICOM
og dets medlemmer. I hvert land sikrer det
nationale udvalg forvaltningen af ICOMs
interesser, repræsenterer sine medlemmer i

ICOM og hjælper med at gennemføre ICOMs
program.
Tre ICOM-Portugal eksperter vil have den vigtige
rolle at arbejde som projektobservatører og
være til stede ved projektmøder samt analysere
projektdokumenter og rapporter. De vil arbejde
sammen med ICOM og organisationer som
CECA (uddannelse) og ICTOP (professionelle
retningslinjer og standarder). Denne refleksionog diskussionsgruppe vil sikre, at overførsel
af innovationsprojekter opretholder høje
professionelle standarder.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
Tomars Polytekniske institut er en ung
institution. Dets historie går tilbage til
begyndelsen af 1973, da den blev oprettet
ved en ministeriel bekendtgørelse, men
det var først i 1982, at etableringen af den
teknologiske skole var mulig. I 1986 blev de
første bacheloruddannelser skabt, og der blev
afholdt kurser i en gammel bygning i midtbyen
og brugt laboratorier, der lå flere steder rundt
omkring i byen. I 1992 flyttede det endelig ud
til en ny campus med over 10 hektar. Den 1.
januar 1997 opnåede det permanent status
af uafhængigt foretagende og kom til at huse
tre skoler: Teknologiske skole og Skolen for
forvaltning på Tomar og Teknologiske skole
på Abrantes. Polyteknisk Institut består af
to campusser: hovedcampussen i Tomar og
Abrantes campus (i byen Abrantes). I dag
er omkring 4500 medlemmer integreret i
vores akademiske samfund: 4000 af disse er
studerende, 300 er lærere og 125 er teknisk og
administrativt personale.

IPT har et internationalt ry inden for arkæologi,
kulturarv og forvaltning, og har koordineret
adskillige projekter i de sidste 15 år. Instituttet
har været involveret i projekter relateret
til forhistorisk kunst: de mest vellykkede
projekter på EuroPreArt.
Tomars Polytekniske Instituts rolle i dette
konsortium er at evaluere og tilpasse
træningsmål og læseplaner til et kursus for
postgraduate og masterprogrammer ved at
udvikle en Erasmus Mundus Master. Det
Polytekniske Institut har også et stærkt forhold
til den nationale offentlige arbejdsformidling
og vil fremsætte forslag til udvikling af
specifikke VET-kurser (Vocational Education
and Training) rettet mod arbejdsløse og folk
uden videregående uddannelse.
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MØD
VORES
UNDERVISERE

CRISTINA DA MILANO
Christina Da Milano er født i Milano i 1966.
Efter at have uddannet sig til arkæolog på
Roms Universitet “La Sapienza” (I) i 1988 tog
hun en MA i Museumsstudier ved University of
Leicester (UK) i 2001 og en MA i Teknologiske
instrumenter til økonomiske vurdering af
kulturarv fra universitetet i Ferrara (I) i 2003.
Siden 1995 har hun været medlem af Eccom European Centre for Cultural Organisation and
Management - og i 2010 blev hun formand for
centret.
Hun iværksætter studier og forskningsprojekter
inden
for
museumsuddannelse
og
-kommunikation med særlig reference til emnet
kultur som et middel til social integration.

Hun har deltaget i mange europæiskfinansierede
projekter
inden
for
kulturprogrammer og programmer for livslang
læring for det meste rettet mod livslang læring
i museer med særlig fokus på dårlig stillede
målgrupper.
Cristina Da Milano holder forelæsninger på
mange postgraduate kurser om emner som
museumskommunikation og -uddannelse.

ELISABETTA FALCHETTI
Elisabeth Falchetti har i mange år arbejdet
i Roms Zoo som kurator og direktør for den
pædagogiske afdeling. Siden 1998 har hun
arbejdet som koordinator og leder af den
pædagogiske afdeling i Roms Zoologiske
Museum.
I de mange institutioner hun har arbejdet,
har hun altid helliget sin energi til didaktik og
livslang læring og uddannelse, og hun tror fuldt
og fast på kulturens værdi og særlige kraft når
det gælder forbedringen af livskvalitet for alle.
Hendes nuværende interesser omfatter

museumsuddannelse og -kommunikation;
museernes rolle i social- kulturel inklusion
og museernes effekt på individuel, social
og
miljømæssig
bæredygtighed.
Alle
disse er genstand for hendes nuværende
forskningsarbejde, som udføres i samarbejde
med nationale og internationale organer og
institutioner.
Hun er forfatter til mange artikler og bøger
om forskellige emner inden for hendes
faglige ekspertise og i særdeleshed om
museumsuddannelse.

198

199

SIMONA BODO
CARLA PADRÓ
Med sin fremragende akademiske karriere har
Carla været medlem af flere forskningsgrupper:
Nye
teknologier
og
læreruddannelse,
september 1996-juni 2007 og Museumsstudier
og repræsentation siden 2009 blandt andre.
Hun var også partner og projektleder for
det europæiske projekt DIDART, kultur for
oprettelsen af et internetnetværk for museerne
og undervisning for børn i alderen 6-10. Projektet
var finansieret af Europa-Kommissionen. Som
konsulent og formidler var Carla i Juni 2002juni 2003 ansvarlig for implementering af

museumsuddannelsesprogrammer og har
designet guidede ture for voksne og skolebørn,
workshops og undervisningsmateriale for
folkeskoler og familier i flere museer i Spanien
og i udlandet.

IRENE AMENGUAL
Irene har siden 2005 været ansat i
undervisningssafdeling på Es Baluard Museum
for Moderne og Nutidig Kunst i Palma. Her
arbejder hun som kunstformidler og udvikler
af uddannelsesprogrammer. Hun har også
været ansvarlig for et træningskursus i
kunstuddannelse for skolelærere, der ønsker
at arbejde med museerne. Kurset er anerkendt
af ICE (Institute of Educational Sciences).

I 2008 fik hun tildelt et “La Caixa” Foundation
forskningsstipendie og tog en MA i Museer
og gallerier i undervisningen fra London
Universitetet i 2010. Hun arbejdede også en
periode på Whitechapel Gallery i London.
I 2012 fik hun sin ph.d. (Summa Cum Laude)
i kunstuddannelse fra kunstinstituttet på
Universitetet i Barcelona. Hendes seneste
bidrag er udgivelsen af Reflecting on Artists
in Residence, som blev præsenteret på den
internationale konference InSEA 2012 European
Congress, Limasol, Cypern.

Simona er en uafhængig forsker og konsulent
med særlig interesse i den museernes sociale
aktivitet og deres rolle i fremmelsen af
interkulturel dialog. Inden for disse områder
fungerer hun som rådgiver for offentlige og
private institutioner (f.eks. Italiens ministerium
for kulturarv og aktiviteter, Brera Nationale
billedegalleri, Istituto per i Beni Culturali i
Emilia Romagna regionen, Fondazione ISMU
– initiativer og studier om multietnicitet,
Fondazione Cariplo) og har deltaget i en række
internationale forskningsprojekter bestilt af
den Europæiske Union og Europarådet.
Hun er medstifter og redaktør af
“Kulturarv og Interkultur” (www.ismu.
org/
patrimonioeintercultura,
dansk
version tilgængelig), en online ressource
støttet af Fondazione ISMU som fokuserer
på
kulturarvsuddannelsesprojekters

interkulturelle potentiale.
Bland hendes seneste publikationer/essays: S.
Bodo, “Museums as intercultural spaces”, in
R. Sandell and E. Nightingale (eds.), Museums,
Equality and Social Justice (Routledge, 2012);
S. Bodo, K. Gibbs and M. Sani (eds.), Museums
as Places for Intercultural Dialogue: selected
practices from Europe (udgivet af MAP for
ID partners, 2009), A Brera anch’io. Il museo
come terreno di dialogo interculturale (et al.,
Electa 2007), Quando la cultura fa la differenza.
Patrimonio, arti e media nella società
multiculturale (with M. R. Cifarelli, Meltemi
2006).

INÊS CÂMARA
Inês har udviklet en hel karriere som kulturel
iværksætter, akademisk underviser og forsker
inden for museumskommunikation og
-uddannelse samt marketing og iværksætteri.
Hun er en af de initiativtagende parter i Mapa
das Ideias, en banebrydende virksomhed
inden for museumskommunikations- og
uddannelsessektoren, som blev stiftet i
1999. Mapa das Ideias har gennem de sidste
14 år udviklet banebrydende projekter og
er et referencepunkt inden for kulturel
kommunikation i Portugal og EU.

Ud over sit virke i Mapa das Ideias er Inês lektor
ved det Polytekniske Institut Tomar inden for
marketing, kommunikation, forhandling og
iværksætteri. Hun er medlem af flere faglige
sammenslutninger inden for museologi,
sociologi, kommunikation og markedsføring.
Hun er forfatter til af adskillige artikler og
akademiske essay inden for museumsformidling
og er taler og foredragsholder ved adskillige
arrangementer og professionelle møder.
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VALERIA PICA
IDA BRÆNDHOLT
Ida har specialiseret sig i udviklingen af
museernes lærende rolle i samfundet
gennem interkulturel lærings- og kultur- og
uddannelsespolitik.
I dag arbejder Ida som seniorrådgiver i
Kulturstyrelsen.
Hun er projektleder for formidlingsplanen for
danske museer, en national plan, der skal
forbere museernes uddannelsesmæssige rolle i
det danske samfund. Siden 2007 har hun været
rådgiver for kunstmuseer. Hun har bidraget
til styrelsens nye internationale strategi og
arbejder med internationale kulturudvekslings.
Sideløbende er hun lektor og censor på Institut

for materiel kultur og uddannelse, Aarhus
Universitet.
Medlem af Engage – National Association for
Gallery Education, UK, medlem og medstifter
af MID (Museumsundervisere i Danmark),
medlem af ICOM, SECA / INTERCOM. I løbet
af sin karriere har hun udgivet adskillige
publikationer og holder foredrag både nationalt
og internationalt om museernes lærende rolle i
samfundet og om museumsuddannelse.

Valeria studerede kunsthistorie og museologi
på universitetet i Napoli og viede derefter hun
sin forskning til Museumsformidling. I 2001
begyndte hun at arbejde på kulturinstitutioner
og museer i Napoli (San Carlo Opera House,
det nationale arkæologiske Museum, Royal
Palace, Capodimonte galleri) og senere i Rom
(Vatikanetmuseet) som museumsunderviser. I
mellemtiden har hun udviklet sine færdigheder
i formidling ved at deltage i kurser på forskellige
italienske og europæiske universiteter, såsom
École du Louvre i Paris og Københavns
Universitet, for at placere sig side om side
med den virkelige erfaring med en teoretiske,
dybdegående analyser af museumsformidling.
I 2004 begyndte hun at forelæse om

musemsuddannelse på Suor Orsola Benicasa
universitetet i Napoli, og hun deltog i
forelæsninger om museumskommunikation
og -formidling på universiteter i Rom, Cassino,
Siena og Perugia. Samme år sluttede hun sig til
ICOM, hvor hun i øjeblikket er med i bestyrelsen
som sekretær for den lokale afdeling i Lazio.
Hun har udgivet nogle artikler i italienske
magasiner og tidsskrifter og for nylig en bog
om museumsformidling med fokus på den
italienske pædagogiske afdelings aktiviteter.
Nu forsker hun på universitetet i Malta i
museumsidentitet.

ALICE SEMEDO
MARIA VLACHOU
Kulturelforvaltning
og
kommunikationsspecialist.
Maria er administrerende direktør for Acces
Culture, en kulturel forening med base
i Portugal, der har til formål at forbedre
adgangen til kultursteder og til de kulturelle
tilbud i almindelighed.
Hun var kommunikationsdirektør i São Luiz
Municipal Theatre, Lissabon, Portugal (20062012) og kommunikationschef på Pavilion af
Knowledge – Ciência Viva, Lissabon, Portugal
(2001-2006). Hun har været medlem af den
nationale bestyrelse for ICOM Portugal siden

2005. Hun har i øjeblikket et forskningsstipendie
i Summer International Fellowship Program,
The DeVos Institute for Arts Management på
Kennedy Center i Washington (2011-2013).
Hun er forfatter til den tosprogede blog Musing
on Culture, hvor hun skriver om kultur, kunst,
museer, kunstforvaltning, kulturel marketing
og kommunikation og publikum. Bogen Musing
on Culture blev udgivet i marts 2013 af BYPASS
Editions.

Alice har været professor i museologi siden
1994 og direktør for MA i museologi på Porto
Universitetet, Portugal i de sidste fire år.
Hun har altid forsøgt at involvere sig og udvikle
projekter af forskellige art. Hun støtter f.eks.
organiseringen af konferencer, arrangementer
eller organiserer forskellige publikationer
(referater af symposier, bøger, akademiske
eller professionelle tidsskrifter). Hun fik sin
ph.d. ved Leicester Universitetet (UK), hvor hun

først afsluttede en MA med en afhandling om
forvaltning af samlinger, og senere præsenteret
hun under ledelse af Susan Pearce ph.d.afhandling The Professional Museumscape:
Portuguese Poetics and Politics. Hun er i
øjeblikket forsker på CITCEM- trærfaglige
forskningscenter for kultur, rum og minder.
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