
 

 

Digitale tider 
for analog tradisjonsformidler? 

 
Museet som kunnskapsformidler 

inn i en digital tid 

 
Liv Bjelland 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Masteroppgave ved Institutt for pedagogikk, 
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

 
UNIVERSITETET I OSLO 

 
Desember 2017 

 

 



II 

 



III 

 

SAMMENDRAG AV MASTEROPPGAVEN I PEDAGOGIKK 

 

 

TITTEL: 

Digitale tider for analog tradisjonsformidler? 

Museet som kunnskapsformidler inn i en digital tid 

 

 

AV: 

Liv Bjelland 

 

 

EKSAMEN: 

Masteroppgave i pedagogikk 

Studieretning:  Kommunikasjon, design og læring  

 

SEMESTER: 

Høst 2017 

 

STIKKORD: 

Museum 

Digital formidling 

Digitale verktøy 

Endringsprosesser 

Kulturhistorisk aktivitetssteori 

Ekspansive endringssykluser 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Liv Bjelland 
 

2017 

Digitale tider for analog tradisjonsformidler? 

Museet som kunnskapsformidler inn i en digital tid  

Liv Bjelland 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Grafisk Senter, Markveien, Oslo 

http://www.duo.uio.no/


V 

 

Sammendrag   

Denne oppgaven omhandler hvordan museenes rolle som kunnskapsformidlere er i endring i 

en digital tid. Studien har hatt som formål å avdekke museenes rolleforståelse, erfaringer og 

perspektiver på veien videre for museenes formidlingsaktivitet i en tid med nye forventninger 

til samtidsrelevans i mål, metoder og verktøy.  

En ny rolleforståelse synes å være under utforming i museene, fra en tradisjonell 

kommunikasjonsmodell over til en mer brukerinvolverende tankegang. En grunnleggende 

antakelse om museenes fysiske utstillingsarenaer som nødvendig utgangspunkt i formidlingen 

synes derimot å prege museets forståelse av hvem de skal ’betjene’ og hvor. Museene synes å 

se sitt virkeområde primært innenfor museenes fysiske rom og for fysiske gjester. Digitale 

plattformer anses primært som hjelpemidler for å støtte og lede mot fysiske museumsbesøk. 

Digitale sfærer prioriteres ennå i liten grad som egen arena for brukerinvolverende 

formidling. En gryende forståelse spores likevel for museenes nye potensielle bidrag for 

museene på digitale arenaer.  

I møte med nye rolleforventninger fra samfunnet erfarer museene spenninger på mange 

områder i t forhold til radisjonelle forståelser og praksis. Fordi en nyorientering mot mer 

digital formidling innebærer store, nye behov for blant annet kompetanse og tid står spørsmål 

om ressurser og prioritering av disse sentralt i museene, som ofte preges av knappe ressurser 

og underbemanning. Endringer krever bevisste og målrettede prioriteringer av museets 

ressurser, men omprioriteringer fra mer veletablerte til nye, digitale aktiviteter oppleves som 

vanskelig. Sterkere politiske styringssignaler etterspørres derfor som forankring av slike 

veivalg, samt en bedre balanse mellom pålagte forventninger og tildelte ressurser til digital 

formidling fra museumspolitiske myndigheter. Der nye utviklingstiltak fungerer godt erfares 

stimulerende synergier innad gjennom nye tverrfaglig samarbeid, intern læring og 

motiverende tilbakemelding fra samfunnet. 

Museene vil måtte ta stilling til hvordan de ønsker å involvere digitale verktøy i sin framtidige 

formidling. Mulige formidlingsmodeller spenner fra en rendyrking av museenes tradisjonelle 

fysiske sfærer som alternative analoge ’tilfluktsted’ og til utvidede ’univers’ der fysiske 

arenaer inngår blant digitale, jevnbyrdige formidlingssfærer, og der brukerne styrer tid, sted 

og fokus for sin interaksjon med museets kunnskapsressurser.  



VI 

 

Studien er gjennomført som en kvalitativ casestudie der fem museer har inngått i en samlet, 

eksplorativ feltstudie. Datamateriale er innsamlet i form av dybdeintervjuer med 

museumsformidlere fra fem ulike museer i Østlandsområdet i løpet av senvinteren 2017. 

Styrende dokumenter for formidling ved de deltakende institusjonene samt museumspolitiske 

føringer inngår også det analyserte materialet. Med museenes historiske utvikling som 

’folkeopplysere’ som bakteppe er det hele satt inn i en systemmodell og analysert ut ifra et 

aktivitetsteoretisk perspektiv (Engeström 1987, 1999). 
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Forord 

Å besøke et museum kan være som en fascinerende reise, som tar deg med til tidligere tider 

og gir deg innblikk i fremmede virkeligheter og leveforhold. Gjennom slike ’tidsreiser’ har 

jeg fått nye perspektiver på den historiske sammenhengen jeg selv befinner meg i. Jeg har 

også vært privilegert og få arbeide som’tidsreiseleder’ gjennom mange år, som formidler ved 

ulike museer. Og jeg blir visst ikke lei av disse utforskende møtene mellom historiske 

kulturminner og besøkende, mellom fortid og nåtid.  

Mine første år som museumsformidler arbeidet jeg på Norsk Teknisk Museum, knyttet til 

Norsk Telemuseum. Teknologi var her det naturlige midtpunkt; tematisk i formidlingen, 

selvfølgelig, men også som pedagogisk verktøy i utstillingene. Her kunne store og små ringe 

til hverandre via snurrende nummerskiver, sende telegrammer via gnistrende morseapparater, 

men også nølende prøve ut prototyper på bildetelefoner og med forskrekket fascinasjon kikket 

inn i teknologiske framtidsscenarioer. Det var for øvrig mens jeg arbeidet i Telemuseet at den 

digitale virkeligheten med WorldWideWeb for alvor åpnet seg både for meg og i samfunnet 

rundt meg. Jeg husker at vi som museumskolleger diskuterte de mange potensielle farene med 

denne nye virtuelle virkeligheten som vi følte nærmest trengte seg på oss. Ganske snart tok vi 

likevel de første, nølende skrittene ut på de digitale arenaene med våre egne ‘hjemmesider’. 

Formidlingen vi drev inkluderte opplæring i og bruk av det nye internettet med dets mange 

uoppdagede muligheter for informasjonshenting og kommunikasjon.  

Som ansatt på et av Norges kanskje mest teknologivennlige museer fant jeg det derfor helt 

naturlig at et museum tok i bruk moderne teknologi i sin formidling. Jeg forsto riktignok at 

den faglige tematikken på Telemuseet nok gjorde digital teknologi mer aktuell og tilgjengelig 

enn for mange andre museer. Dette har jeg også erfart når jeg senere har beveget meg til andre 

deler av museumslandskapet. Samtidig har jeg fundert på om det kan være andre faktorer som 

også spiller inn. Kan det hende at institusjoner med formål om å ‘verne om det som var’ 

nærmest på refleks også ønsker å verne seg mot ‘nymotens teknologi’? Eller kan det kanskje 

også være andre gode grunner til det? Dette har jeg ønsket å se nærmere på. 

Arbeidet med denne studien har også vært en slags oppdagelsesreise for meg: inn i en 

akademisk, litt fremmed verden, men som har gitt meg ny innsikt, språk og analyseverktøy 

for å sette min erfaring inn i en større sammenheng. Det har vært en utfordrende men 

spennende reise i møte med ny forskningsbasert viten og kunnskapsrike og engasjerte 
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mennesker, men også i møte med meg selv. Forskningsprosessen har medført mange og lange 

timer alene, også gjennom perioder av frustrasjon og utmattelse. En opplevelse av likevel å 

være i nær og levende dialog har overrasket meg: ’Nærværet’ av forskningsmaterialet og 

samspillet den faglige ’diskursen’ har vært et spennende ’fellesskap’ å være en del av. Ikke 

minst har samtalene med informantene fra studien fortsatt på tankeplan via analysen av 

datamaterialet, gjennom hele prosjektperioden. 

Min studie har et museologisk perspektiv, som betyr at jeg er opptatt av de overordnende 

spørsmålene knyttet til museenes rolle og virke i samfunnet. Fordi jeg ikke har noen 

tradisjonell kulturhistorisk fagbakgrunn for museologiske studier, har jeg tilnærmet meg 

tematikken via digitale kulturarvsstudier ved Pedagogisk Institutt på Universtitetet i Oslo. 

Dette gir trolig denne studien noen andre perspektiver enn fra et mer kulturhistorisk basert 

utgangspunkt. For en ’museal’ vitenskap i krysningspunktet mellom mange ulike fagdisipliner 

tenker jeg at dette kan være positivt som et supplerende perspektiv.  

Resultatene av denne studien er trolig mest håndfast i form av min egen læring. Stoffet jeg har 

fått utforske og bearbeide mener jeg likevel vil ha interesse utover dét, som et innspill inn i 

aktuelle problemstillinger knyttet til kulturarvsformidling i en digital tid. 

Til slutt vil jeg takke alle som har stått rundt og heiet meg igjennom denne studien: Takk for 

all inspirasjon, gode tips, oppmuntrende støtte og tålmodighet fra veileder og andre ved 

Pedagogisk institutt, alle informanter, medstudenter og ikke minst familie og venner!  

 

Liv Bjelland 

Oslo, desember 2017 
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1 Innledning    

1.1 Bakgrunn 

Museer som samfunnsinstitusjoner står i et spenn mellom gammel og ny tid. Deres rolle i 

samfunnet har tradisjonelt vært knyttet til å verne om ‘det som var’ i form av gamle, ofte 

‘avlagte’ gjenstander og tradisjoner. I økende grad forventes museene nå å reflektere rundt sin 

egen samfunnsrolle (Heen & Salomon 2013, s.22) med et fokus på å bli mer aktuelle og 

relevante for dagens og framtidas samfunn (Kultur- og kirkedepartementet 2009).  I vår tid 

innebærer dette også å forholde seg aktivt til en pågående ‘digital revolusjon’: 

På bare 20 år har teknologi forandret livene våre radikalt. Teknologien er en stadig 

større del av hverdagen vår… og… har forandret måten vi finner informasjon på, 

kommuniserer med hverandre og blir underholdt på. Vi kan med rette si at vi opplever 

en digital revolusjon.  (Administrasjons- og kirkedepartementet (2013). 

Denne digitale revolusjonen gjelder ikke bare privatpersoners interessebaserte online-aktivitet 

på fritiden, men den berører hele samfunnet med alle typer virksomheter: «Spørsmålet er ikke 

om flere deler av samfunnet vil digitaliseres, men når» (ibid., s. 8). Med den nye ‘digitale 

virkeligheten’ følger det en økende forventning om ‘digital tilgang’ til alle typer informasjon, 

uansett tid og sted: «Digitaliseringen gir seg uttrykk i endret atferd og nye forventninger på 

flere områder. For eksempel er vi på nett hele døgnet og vi forutsetter at informasjon er 

tilgjengelig på nett når vi måtte ønske det.» (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 

2016). Sammen med biblioteker, skoler og universiteter regnes museer blant samfunnets 

institusjoner for kunnskapsformidling. I en digital tid forventes museene «å utnytte potensialet 

som ligger i digitalt basert formidlingsteknologi» (Kultur- og kirkedepartementet 2009, s. 

156). Dette er også i ferd med å skje. De fleste museer er i dag ‘synlige’ på den digitale arena 

med egne nettsider og aktive i sosiale medier. Mange museer har også tatt i bruk ulike digitale 

verktøy i sin formidlingsaktivitet. Men den digitale tid utfordrer museer også på mer 

grunnleggende måter enn bare å bytte ut noen verktøy. Gamle måter å organisere og utføre 

arbeide på står også for fall, for «Digitalisering handler ikke primært om teknologi, men 

innebærer omlegginger av virksomheten som endrer arbeidsprosesser, organisering, regelverk 

eller teknologi» (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2016).  
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Disse grunnleggende endringene omfatter også en ‘sosial revolusjon’, der brukerne vil kunne 

delta på nye måter via digital teknologi. Dette har i det hele tatt gitt brukerne større innflytelse 

og dette er i følge Hylland «den essensielle kjernen i en digital utvikling, også på kultur- og 

kulturarvsfeltet» (Hylland 2014, s.268). For museene innebærer dette nye måter å forholde 

seg til sitt ‘publikum’. At det derfor kan være «en utfordring… å ta i bruk og å se mulighetene 

med ny teknologi» er kanskje ikke til å undres over, slik det påpekes i stortingsmeldingen om 

«Framtidas museum» (Kultur- og kirkedepartementet 2009, s. 156). Dette ble sagt om 

museene i 2009. Hvordan forholder museene seg til den ‘digitale utfordringen’ nå, om lag 10 

år senere? Hvilke utfordringer og muligheter møter museene som kunnskapsformidlere i en 

digital tid? Dette er spørsmål jeg ønsker å sette fokus på gjennom denne studien. Med dette 

håper jeg å bidra til refleksjoner rundt museenes rolle i dagens og framtidas samfunn. 

1.2 Forskningsspørsmål 

Med bakgrunn i de skisserte utfordringene for museene i vår tid har jeg formulert 

problemstillingen for denne oppgaven på følgende måte:  

Problemstilling:  

Hvordan kan museenes rolle som kunnskapsformidlere være relevant inn i en digital tid? 

For å kunne besvare på denne problemstillingen er den delt opp i tre forskningsspørsmål som 

hver setter fokus på forståelsen av rollen, erfaringer fra praksis og muligheter videre. 

Forskningsspørsmål:  

 Hvordan forstås museenes nye rolle i samfunnet?  

 Hvilke erfaringer er gjort så langt med å utforme denne nye rollen?  

 Hvilke veier kan museene velge gå videre for å fylle en relevant samfunnsrolle som 

kunnskapsformidlere i en digital tid? 

1.3 Metodisk valg 

Mine forskningsspørsmål vil kunne besvares på flere måter. For meg har det vært naturlig å 

studere spørsmålet fra en synsvinkel jeg selv er fortrolig med, nemlig sett fra den praktiske 

hverdagen med formidlingsarbeid i et museum. Å studere spørsmålet fra denne vinkelen vil 
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kunne gi et virkelighetsnært bilde av dagens situasjon, med sine utfordringer og muligheter, i 

krysningen mellom ‘visjoner og virkelighet’. For å besvare mine forskningsspørsmål har jeg 

derfor valgt å gjennomføre en casestudie med intervju av museumsformidlere ved museer 

som på ulike måter har tatt i bruk digitale verktøy i sin formidling. Gjennom åpne og 

uformelle samtaler har jeg ønsket å danne meg et bilde av erfaringer og tanker rundt 

museumsformidling i en digital tid, men også å forstå mer om hvordan ulike rammeforhold 

påvirker deres arbeid. Som et supplement til disse kvalitative intervjuene har jeg også 

analysert de aktuelles museenes styringsdokumenter for å se hva disse uttrykker av strategier 

for digital formidling, så vel som en del museumspolitiske styringsdokument. Som 

rammeverk for mine analyser har jeg valgt å bruke en systemmodell fra ‘aktivitetsteori’ 

(Engeström 1987). Denne modellen belyser hvordan ulike rammefaktorer i omgivelsene 

spiller sammen og påvirker aktiviteter, slik som formidling ved et museum. Formålet med 

studien har vært å avdekke et samlet bilde av dagens situasjon ved et knippe av norske 

museer, altså å se hva de innsamlede dataene kan avdekke både av felles trekk, men også av 

ulike syn og standpunkt når det gjelder digital formidling i en del av norsk 

museumsvirkelighet. Funnene fra casestudien sammenholdes videre mot litteratur og 

forskning som er gjort innen digital museumsformidling, men også historikk knyttet til denne 

typen aktivitet. Mye relevant litteratur på dette området er originalt skrevet på andre språk enn 

norsk, inkludert mange av referansene i denne oppgaven. For å få en helhetlig språklig 

framstilling har jeg derfor hovedsakelig valgt å gjengi sitater i en norsk språkdrakt, ved bruk 

av egne oversettelser.  

 

1.4 Oppgavens struktur  

Kapittel 1 beskrivelser kort bakgrunnen for valg av tema, studiens forskningsspørsmål, 

metodiske valg for utforming av studien og hvordan oppgaven er strukturert. Kapittel 2 

forklarer noen sentrale begreper knyttet til opgavens tematikk. Videre beskrives museers 

utvikling som samfunnsinstitusjoner, og deres historikk som kunnskapsformidlere, og møte 

med den digitale tid. Her beskrives også museer som læringsarenaer, deres forhold til og 

endrede føringer fra museumspolitiske myndigheter, inkludert forventninger til digital 

formidling. Kapittel 3 presenterer tidligere forskning om museers forhold til digital formidling 

og sentrale diskusjoner, erfaringer og muligheter rundt dette. Tre konsepter for 

brukerinvolvering presenteres før en status for de siste års praksis på området presenteres. 

Kapittel 4 presenterer ’kulturhistorisk aktivitetsteori’ som teoretiske rammeverket for studien, 



4 

 

med en innledende presentasjon av teoriens utvikling. Dernest utdypes teoriens generelle 

modell for et aktivitetssystem, fem grunnprinsipper i tredjegenerasjons aktivitetssteori og 

faser i en syklus av ’ekspansiv endring’. Dernest forklares om de ulike bestanddelene i 

aktivitetssystemet og om endringspotensialet i systemiske spenninger, før en oppsummering. 

Kapittel 5 gjør rede for valg av forskningsdesign og beskriver kvaliteter og prinsipper for 

kvalitative casestudier og studiens kontekst. Deretter redegjøres for datainnsamling i form av 

dybdeintervjuer og dokumentanalyse etterfulgt av en beskrivelse av analyseprosessen for det 

innsamlede datamaterialet. Til slutt presenteres og diskuteres ulike etiske og kvalitetsmessige 

hensyn som er foretatt i studien. Kapittel 6 presenterer funn fra datamaterialet generert fra 

studien. Anvendelsen av aktivitetssystemmodellen forklares brukt i museumsformidlende 

aktivitet. Funnene presenteres deretter i tråd med systemmodellens ulike faktorer: 6.2: Regler 

– skrevne; som museumspolitiske føringer og museumsinterne strategidokumenter, - og 

uskrevne; som forventninger og antakelser i museenes interne kultur, fra publikum og 

praktiske erfaringer. 6.3: Oppdrag for formidlingen – om utviklingen av målsetninger, nye 

digitale mål, målgrupper og spørsmål om hvorvidt nettbaserte brukere og nettformidling skal 

inkluderes. 6.4: Verktøy for formidlingen – om utviklingen av en formidlingsmodell mot mer 

brukerinvolvering, om bruk av tradisjonelle, ’analoge’ verktøy og synet på disse, og om nye 

digitale verktøy i bruk, med vurderinger av begrensninger og nye muligheter, erfaringer og 

betrakninger om egen læring og modning i bruk av disse. 6.5: Formidlerne – om personlige 

variabler med innvirkning på aktiviteten; Utdanning og kompetanse, vaner og preferanser 

samt alder og generasjonstilhørighet. 6.6: Fordeling og styring av ressurser – om manglende 

tid, mulig internt samarbeid, kompetansebehov, samt spørsmål om omprioriteringer.  

6.7: Fellesskap – omhandler eksterne og interne relasjoner, som offentlige museums-

myndigheter, publikum, fagmiljøer og museumsmiljøer. Internt omtales ledelse, ’ildsjeler’ og 

målfellesskap. 6.8: Resultater – omhandler betydningen av dette for motivasjon, samt faktiske 

resultater av digital formidling. 6.9: Spenninger – på ulike nivåer vises fra datamaterialet, med 

fokus på relasjonen til myndighetene. En sammenfatning av funn opp mot forsknings-

spørsmålene avrunder kapittelet.  Kapittel 7 drøfter forskningsspørsmålene i lys av funn fra 

analysen, litteratur og tidligere forskning, teoretisk rammeverk, historikk og museums-

politiske føringer. Drøftingen avrundes med fire scenarioer for museenes mulig veivalg. 

Kapittel 8 oppsummerer studien med hovedfunn i oppgaven. Kapittelet avrundes med noen 

refleksjoner rundt gjennomføring av studien, praktiske anvendelser av studien og mulige 

implikasjoner for videre forskning. 
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2 Minneformidler i samfunnets 

tjeneste 

Som en innledning vil jeg i dette kapitlet tegne opp et ‘bakteppe’ for problemstillingen i 

denne oppgaven. Tematikken dreier seg om museer som samfunnsinstitusjoner, deres 

kunnskapsformidling og møte med den digitale tid. Jeg vil skissere hva slags plass og 

funksjon museer har hatt og har i samfunnet. Særlig vil jeg ta for meg museet som 

kunnskapsformidler og vise hvordan forventningene til museenesformidlerrolle har endret seg 

gjennom de siste tiårene. Vi skal se på museene som læringsarenaer og hvordan det digitales 

inntog i vår tid har gitt museene nye utfordringer om tilpasning til nye kommunikasjons-

former. Til slutt skal vi se på hvordan statlige museumspolitiske myndigheter legger føringer 

for museenes formidling, også på det digitale området. Som en innledning vil jeg forklare 

noen sentrale begreper knyttet til studiens tematikk. 

2.1 Noen begrepsforklaringer  

I det følgende vil jeg avklare forståelsen av noen sentrale begreper, slik de legges til grunn for 

denne oppgaven. 

* Museum – er «steder, der man tar vare på gjenstander, bilder og minner, og der mange kan 

oppleve dem» (Kavanagh 1994). En annen definisjon som brukes mye til å forklare hva et 

museum er og gjør, sier at: 

Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet 

og dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, bevarer/ konserverer, 

forsker i, formidler og stiller ut materielle og immaterielle vitnesbyrd om mennesker og 

deres omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed. (ICOMs statutter
1
,  

art. 3, §1). 

 

Her påpekes det at museene skal tjene samfunnet ved å ta vare på, finne ut om og 

formidlekunnskap om ‘minner fra fortiden’. Disse ‘minnene’ kan være både i form av fysiske 

gjenstander og andre ikke-fysiske kulturminner (eksempelvis folkemusikk og gamle 

håndverkstradisjoner).  

 

* Kulturarvsforvaltning - Museene skal forvalte ‘kulturarven’, det vil si «dei delane av 

                                                 
1
 ICOM - The International Council of Museums er den viktigste internasjonale organisasjonen for museer og 

museumsansatte. 
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fortida, både i form av materielle og immaterielle kulturuttrykk, som eit samfunn til kvar tid 

vel ut for å ta med seg inn i framtida» (Kulturdepartementet 1999, s. 16). Poenget med å ta 

vare på disse kulturminnene er at de kan være ‘kilder’ til å forstå fortiden (Hylland, 2014, s. 

255), og at de kan bidra til opplevelse av fortiden (Ydse, 2007, s. 16).  Museene er ikke alene 

om å forvalte kulturarven for samfunnet. Andre viktige kulturarvsinstitusjoner er arkiver og 

biblioteker. Museene skiller seg likevel fra andre kulturarvsinstitusjoner ved at museene 

arbeider med materielle levninger som inngår i samlinger som bygges opp for å gjøre nytte 

også i framtiden (NOU 1996:7 (1996), s.33). 

* Formidling - er ikke noe entydig begrep, og det anvendes i et bredt spekter av betydning fra 

‘service’ og ‘mellomleddsfunksjon’, via ‘tilgjengeliggjøring’ og ‘informasjon’ til 

‘undervisning’ og ‘markedsføring’ (Lund, Andersen, Dam Christensen, Skouvig & 

Johannsen, 2009, s.21). I museumssammenheng brukes formidlingsbegrepet ofte synonymt 

med ‘pedagogikk’ og ‘diadaktikk’, altså knyttet til ‘undervisning’ og ‘læring’ (Bernhardt & 

Esbjørn 2012, s. 16). I nyere tid er man blitt opptatt av at formidlingen bør foregå som 

‘gjensidig kommunikasjon’, ‘dialog’  og ‘aktiv deltakelse’ framfor å gå ‘enveis’ fra en aktiv 

formidler til en passiv mottaker (Lund, Andersen, Dam Christensen, Skouvig, Johannsen 

2009, s. 21, Hetland 2017). Det som formidles trenger heller ikke bare å dreie seg om 

kunnskap, men kan også involvere emosjonelle aspekter som opplevelser, identifikasjon, 

inspirasjon og utfordring (Lund et al. 2009). 

* ‘Museale’ formidlingsmedier - Formidling i museer har tradisjonelt base i utstillinger av 

gjenstander fra museets samlinger. Museene har i tillegg ofte egne formidlere til å møte og 

veiledede besøkende i utstillingene. Formidlingstilbudet kan også inneholde ulike aktiviteter 

og andre informasjonskilder rettet mot besøkende. Her skal vi se nærmere på utstillingsmediet 

og museumsformidlerne: 

-- Utstillingsmediet – er museets tradisjonelt viktigste formidlingsmedium og består 

grunnleggende av fysiske gjenstander som er «utvalgt, bearbeidet og tilrettelagt for utstilling, 

slik at de kan inngå i fortellingene om historie, naturen, teknologi, kultur, vitenskap og så 

videre som museer i praksis eksisterer for å fortelle» (Rayward & Twidale 1999, s.28). Et 

besøk på et museum betyr tradisjonelt å reise fysisk til en bygning som inneholder utstillinger 

med utstilte gjenstander. Utstillingsmediets sterke posisjon i museene har naturlig 

sammenheng med «at grunnlagsmaterialet er fysisk og tredimensjonalt»  (Kultur- og 

kirkedepartementet 2009, s. 155). Museenes ‘element av materialitet’ (Kidd, 2014, s. 4 og 

Eriksen, 2009, s.13) skiller også museene ut fra andre ‘medier’. Museene er i sin vanligste 
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form «et unikt, tredimensjonalt, multi-sanselig medium der kunnskap uttrykkes i romlig 

format» (Parry, 2007, s.11).  

-- Museumsformidlere – Knyttet til utstillinger har museer ofte levende formidlere som 

tilbyr omvisninger, arbeider med grupper av besøkende, kan tilby faglige kommentarer og 

besvare individuelle spørsmål. Formidlerne legger også til rette for dialog for å bidra til 

diskusjon fra mange ulike perspektiver på tingene som undersøkes (Rayward & Twidale, 

1999, s. 31). Formidlernes aktiviteter inngår ofte i en stor del av programmet museene tilbyr 

til allmenheten med (ibid, s. 35). 

* Rolle – er et vidt anvendt begrep, men vil i denne studien knyttes til en samfunns-

vitenskapelig og sosiologisk forståelse, der rollebegrepet gjerne defineres som ”summen av de 

normer og forventninger som knytter seg til en bestemt oppgave, stilling eller gruppe i 

samfunnet” (Store Norske Leksikon: SNL.no/rolle). Museenes ’rolle’ i samfunnet vil dermed 

være knyttet til forventninger om deres oppdrag, hvordan dette bør utføres og hva det skal gi 

av verdier eller oppnådde resulter i samfunnet. 

* Museologi – er studiet av museer i et teoretisk perspektiv med fokus på institusjonenes 

verdigrunnlag, ideologiske betydning og samfunnsrolle (Ydse 2007). Den tar et ’meta-

perspektiv’ og ”tilbyr museet å se på seg selv på avstand, med undring” (Maurstad & Hauan 

2012, s.20). Nyere museologi er opptatt av ’hvorfor’ museene finnes og har et kritisk fokus på 

museenes grunnleggende funksjon og nytte (Vergo 1989, Ydse 2007), mens ’gammel’ 

museologi har vært mer opptatt av metoder og ’hvordan’, i henhold til Vergo (1989). 

Museologi har ikke vært regnet som en egen vitenskap, men henter innspill fra ulike 

fagtradisjoner (Vergo 1989, Ydse 2007). Museologi har inntil de siste par tiårene vært et ’lite 

påaktet felt’ innen forskning i Norge i henhold til Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000, 

Kulturdept. 2000, s.86). 

* Digital – er et mangetydig begrep som i utgangspunktet innebærer at noe fysisk er gjort om 

eller gjengitt i tallformat (Bokmålsordboka: ordbok.uib.no). I denne studien anvendes 

begrepet knyttet til datastyrt teknologi og vår tids allsidige bruk av dette, inkludert nettbaserte 

tjenester (dictionary.com/browse/digital). 

*Analog – forstås opprinnelig som noe ’samsvarende’ og brukes gjerne som motsetning til 

’digital’-begrepet (ordbok.uib.no). En analog gjengivelse forstås derfor som mer ’i samsvar 

med den fysiske virkeligheten’ enn digitale gjengivelser. I denne studien anvendes begrepet 

om motsatte alternativ til digital teknologi (ibid.), altså uten bruk av datastyrte hjelpemidler. 

* Digitalisering i museer - Digitaliseringer en teknisk prosess der analogt 
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informasjonsinnhold gjøres lesbart for datamaskiner (Hylland 2014, s. 254). På museer 

innebærer dette at gjenstander og annet historisk materiale gjøres elektronisk tilgjengelig. Slik 

digitalisering har fylt et internt behov i museene for å få orden og oversikt over samlingene, 

men dette har senere også gjort det mulig å anvende i museenes formidling av kulturarven. 

Begge disse funksjonene av digitalisering – både som verktøy for forvaltning og for 

formidling - preger fortsatt feltet i henhold til Hylland (ibid, s.258-259). 

2.2 Folkeopplysning i støpeskjeen 

Museer har tradisjonelt blitt sett på som dannelsesinstitusjoner (Ydse 2007, s.7) som skulle 

bidra til å «danne og utdanne befolkningen til gode og opplyste borgere i et demokratisk 

samfunn» (Bernhardt og Esbjørn 2012, s.18). Sammen med andre institusjoner i samfunnet 

som skoler, universiteter, biblioteker og arkiver har museene blitt forventet å bidra med sin 

kunnskap til ‘opplysning’ av folket (Eriksen, 2009).  Formidling av kunnskap har også blitt 

sett på som et viktig oppdrag som legitimerer museenes plass i samfunnet (Ydse, 2007, s.15). 

Formidling er dessuten den mest synlige av museets oppgaver, både for folk flest og for 

politikere og myndigheter, og er dét museene i stor grad blir vurdert etter (Eriksen 2009, 

s.181). Museene blir fortsatt sett på som dannelsesinstitusjoner, men deres rolle som 

‘folkeopplysere’ er i endring (Ydse 2007, s.7).  

Men hvordan forholder museer seg til endring? Museer som institusjoner forbindes gjerne 

med en ‘naturlig konservatisme og tradisjon’ (Janes, 2009, s. 161) og det er kanskje ikke så 

merkelig siden museene på mange måter i sin kjerne er ‘tilbakeskuende’ og har fokus på 

fortiden (MacDonald og Alsford 2010, s. 72). Men i motsetning til en vanlig antakelse «har 

museer aldri stått stille, men vært i stadig bevegelse» på grunn av ny faglig viten og endrede 

politiske agendaer, i henhold til Grewcock (2014, s.5). Eriksen påpeker også at museene alltid 

vil påvirkes av sine omgivelser, enten de vil det eller «ufortrødent skulle fortsette 

virksomheten på nøyaktig samme måte som før». Fordi dynamikken mellom museet og 

omgivelsene endres når omgivelsene forholder seg annerledes til museet enn før, vil museene 

oppleve en endring i respons som igjen påvirker dem (Eriksen, 2009, s.19).  

Hvordan står det så til med museenes tilpasning til samfunnets behov i vår tid? I henhold til 

nyere museologisk forskning er vi nå inne i et paradigmeskifte i synet på museer (Bernhardt 

og Esbjørn 2012, s. 26). En tradisjonell forestilling om museet fremstiller det som en bygning 

som overførte autorativ faktainformasjon gjennom utstillinger (Parry 2010, s. 171). Dette 
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‘modernistiske’ synet på museet som institusjon, utfordres i vår tid av ideen om det 

‘postmodernistiske’ museet (Bernhardt og Esbjørn 2012, s. 26). Dette innebærer en 

reorientering på en rekke områder for museene, i henhold til Eilean Hooper-Greenhill (2007). 

En viktig endring dreier seg om museenes tidligere hovedfokus mot samlingene av 

gjenstander. Museene hevdes å ha sett på sine samlinger som selve grunnen for sin eksistens 

og sin oppgave som å yte ‘service’ overfor samlingene snarere enn å tjene befolkningen med 

sin kunnskap (MacDonald og Alsford 2010, s. 72). Dette gjenstandsfokuset har gjort dem 

introverte som institusjoner, har det blitt hevdet (ibid.). De siste tiårene har det derimot pågått 

et omforming fra ideen om museene som gjenstandssamlinger og mot en forståelse av å være 

samlinger av kunnskap (Marty, Rayward og Twidale et al. 2003, s. 280). Dette sterkere 

fokuset på kunnskap ser vi også i følgende alternative museumsdefinisjon fra 1999: 

Museer er komplekse institusjoner med grunnleggende formål å eksemplifisere, bevare 

og spre kunnskap (meaning). De forsøker å strukturere, utvide, videreutvikle, 

dramatisere, i blant revurdere og forkaste hva vi tidligere har forstått angående aspekter 

ved fortiden, naturens verden og menneskelige prestasjoner. De utfører denne 

komplekse oppgaven med å konstruere og eksemplifisere kunnskap ved hjelp av utvalgte 

gjenstander som settes i en sammenheng (Rayward og Twidale 1999, s.28).  

Den nye ideen synes altså å være at gjenstandene skal tjene kunnskapen, og ikke omvendt. 

Men museene utfordres også som ‘kunnskapsvoktere’. I et kulturkritisk perspektiv uttrykkes 

betenkeligheter ved at fagfolks tolkninger og vurderinger blir presentert som leksikalske 

sannheter (NOU 1996:7 (1996), s.39). Museene sees ikke lengers om åpenbare ‘eneeiere’ av 

‘den historiske sannhet’. Museumsformidling har tradisjonelt foregått som «leksikalsk 

einvegs-kommunikasjon, der den «uvitande» skal få tilgang til faktakunnskap frå den «lærde» 

i henhold til ‘museums- utredningen’(ibid.). Utviklingen går nå i retning av en type museer 

der museumsformidlerens stemme bare er én av mange andre som til sammen konstruerer 

kunnskap «i en polyfoni av perspektiver, opplevelser og verdier» (Arvantis 2010, s.171). 

Blant disse stemmene bør også de besøkende være med, mener Hooper-Greenhill (2000). For 

med det postmodernistiske kunnskapssynet følger også et nytt syn på ‘publikum’: De sees 

ikke disse lenger på som passive mottakere av museets ekspertkunnskap, men som aktive 

medprodusenter av kunnskap (Bernhardt & Esbjørn 2012, s.27). Nå skal det ikke lenger være 

museenes oppgave å velge ut og formidle en bestemt type kunnskap og innsikt til publikum, 

men snarere å være en ‘tilgjengelig ressurs for kunnskap’ som publikum selv velger hvordan 

de vil anvende «til egne formål og på egne premisser» (ibid. s.26). Museene forventes nå å bli 

dialoginstitusjoner: 
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…dvs. møtestader der den leksikalske monologen blir supplert med den søkjande og 

spørjande dialogen… Dialog inneber... eit gjensidig forhold mellom museum og samfunn, 

der både spørsmål og svar skal kunna gå begge vegar… ein prosess som heile tida fører 

til motspørsmål og nye svar (NOU 1996:7 (1996), s. 38-39).  

Med økende oppmerksomhet mot å tilpasse formidling til individuelle behov hos museets 

brukere (Falk, Dierking & Adams 2007, s. 334) vil utstillingen som tradisjonelt har vært 

museenes viktigste formidlingsmedium, bare være én av flere formidlingskanaler i det 

postmoderne museet. Hooper-Greenhill ser for seg at også andre kommunikasjonsmidler kan 

berike museenes formidling. Med et større spekter av formidlingsverktøy vil de besøkendes 

ulike behov også lettere kunne møtes. Noen artefakter vil dessuten kunne forklares bedre med 

andre kommunikasjonsmidler enn via utstillingsmediet (Hooper-Greenhill 2000). Eksempler 

på nye formidlingsmidler som tas i bruk i museene i vår tid er ulike digitale verktøy. I det 

følgende skal vi se nærmere på hvilke føringer museene har fått når det gjelder digital 

formidling. 

2.3 Kulturarvsformidling i en digital tid 

Dynamikken mellom museum og samfunn utfordres på flere måter i vår tid. En viktig endring 

som har preget samfunnet i overgangen til det 21. århundret er den ‘digitale revolusjon’ som 

«har forandret måten vi finner informasjon på, kommuniserer med hverandre og blir 

underholdt på», slik det ble uttrykt i stortingsmeldingen Digital agenda for Norge fra 2013 

(Administrasjons- og kirkedept. 2013, s. 5). Den digitale utviklingen i samfunnet preger også 

museumssektoren der stadig flere museer beveger seg ut i ‘det digitale rom’ med egne 

nettsider, bruk av sosiale medier og ulike digitale verktøy som tas i bruk i museenes 

formidlingstilbud (Kultur- og kirkedepartementet 2009).  

Men de nye måtene å kommunisere på utfordrer museene på enda mer grunnleggende måte i 

deres forhold til ‘publikum’. Som vi har sett er det flere strømninger som bidrar til at brukerne 

både har fått og kan komme til å få mer å si enn tidligere. Dette er også «den essensielle 

kjernen i en digital utvikling» mener Hylland (2014, s.268). Den digitale tid påvirker 

forbrukernes forventninger. Maggie B. Stogner uttrykker disse forventningene fra 

(for)brukerne slik: Jeg vil bli underholdt… Jeg vil ha det nå… Jeg vil ha det over alt… Jeg vil 

ha det på min måte (personlig, tilpasset, individualisert)… Jeg vil dele det med andre… Jeg vil 

skape noe (Stogner 2009, s. 386-388). Livingstone omtaler denne endrede adferden som 

‘deltakelsesparadigmet’ der publikum regnes med som en aktivt deltakende part (2013). Dette 
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vil også gjelde i forhold til museer, mener Kidd (2014). Kjernen i dette nye paradigmet er 

forestillingen om en slags byttehandel, der brukerne er del av noe, at de bidrar, gir av egen 

tid, ressurser og ekspertise og får tilbake på samme måte, gjennom en gjensidighet i 

utveksling og anerkjennelse (ibid, s. 12). Denne nye aktive rollen til ‘publikum’ har blitt 

beskrevet med mange ulike begreper, slik som ‘digitalt demokrati’,’web 2.0’, ‘web 3.0’, 

‘prosumer’ og‘crowdsourcing’. 

De nye sosiale mediene inviterer museene til en grunnleggende endring i sine tradisjonelle 

modeller for kommunikasjon med publikum: bort fra en «overføringsmodell definert av 

institusjonens eget perspektiv, eller ‘hva vi ønsker å formidle’ til et brukerperspektiv, altså 

‘hva folk kan ønske å få vite’ (Drotner og Schrøder, 2013, s.3-4). Museenes formidlerrolle blir 

her utfordret ved at det ikke lenger er museet som umiddelbart ‘vet best’ hva publikum ‘bør få 

vite’ av museet. Istedenfor er det nå brukernes ønsker som skal bestemme hva som er relevant 

kunnskap å få fra museet.  

Museene utfordres til å se seg selv mindre som en ‘produsent’ av kunnskap, og mer som en 

‘læringspartner’ (Black 2012, s. 86). Også metodene museene tradisjonelt har anvendt for å 

utvikle og formidle kunnskap utfordres. De uformelle måtene å skape og å dele kunnskap som 

preger den digitale tid, står i sterk kontrast til museenes tradisjonelle basis i faglig ekspertise 

og autoritet, mener Kidd (2014, s. 4). Graham Black hevder at selve eksistensen til internett 

er en direkte trussel mot den rollen museene har hatt som faglig autoritet ved at nettet tilbyr et 

‘alternativ’ til museenes autoritet (Black 2012, s.6). Ikke alle ser optimistisk på utviklingen av 

brukerens økte betydning. For mens noen hyller ‘massenes visdom’ (Surowiecki 2005) frykter 

andre ‘en oppgradering av amatørene’ på bekostning av profesjonell ekspertise, i henhold til 

Hylland (2014, s.268).  

Med mange nye utfordringer pressende på i vår tid anses museene fortsatt som institusjoner 

for kunnskap og læring. Vi skal nå se på hva som kjennetegner museene som læringsarenaer. 

2.4 Læring i museer 

Som vi har sett er museer institusjoner som forventes å bidra med kunnskap til samfunnet og 

som også på ulike vis «produserer ressurser for læring» (Hooper-Greenhill 2007, s. 2). 

Museene er også populære ekskursjonsmål for skoleklasser, der disse får mulighet for 

fordypning i tema som er relevante for skolens pensum (Crowley, Pierroux & Knutson 2014, 

s. 466). Museet som læringsarena er likevel annerledes enn skolen. Museet omtales vanligvis 
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som en arena for ‘uformell’ og ‘frivillig’ læring (selv om graden av frivillighet nok kan 

diskuteres for elever på museumsbesøk med skolen). Museer regnes også som «steder folk 

oppsøker for å tilfredsstille sine læringsbehov» (Falk & Dierking 2000 s. xii). Slik ‘frivillig 

læring’ er indre motivert, altså noe den enkelte søker fordi han eller hun har lyst til det selv 

(Falk et al. 2007, s.324). Frivillig læring har fått og vil få økende betydning mener Falk et al. 

(ibid). Mer enn i fortidens industrisamfunn kreves det i vår tid at mennesker er åpne for ny 

kunnskap og ‘livslang læring’. Her mener Falk et al. at museer har en viktig rolle å spille 

(ibid.). ’Museumsutredningen’ (NOU 1996:7 (1996), s. 39) peker også på museenes allmenne 

tilgang ’til kunnskap og innsikt’, som kan sees som ‘ein naudsynleg føresetnad for eit levande 

demokrati’ (ibid.). Skal museene lykkes som en relevant leverandør av kunnskap, mener Falk 

et al. riktignok at museene må tenke nytt om hvordan de kan legge til rette forfrivillig læring 

(2007, s. 324). 

Læringsmiljøet i museer skiller seg også fra tradisjonelle undervisningsmiljø ved sine 

mangfoldige og gjerne overraskende utstillinger av gjenstander. Men hva lærer folk egentlig 

av et besøk på museum? Det er dokumentert at museer kan fungere som steder der barn (og 

andre) får vekket nysgjerrighet og interesse for spesifikke fagdisipliner som senere har fått 

betydning for blant annet yrkesvalg (Csikszentmihalyi & Hermanson, 1995, s.67).  

Å tilby kunnskap og læring er altså fortsatt viktige ‘bestillinger’ til museene fra samfunnet. I 

det følgende skal vi se nærmere på museenes forhold til sine offentlige oppdragsgivere. 

2.5 I samfunnets tjeneste med ‘armlengdes avstand’ 

”Museene er alt hva det politiske klimaet og fantasien tillater dem å være”, i henhold til 

Kavanagh (1994). Tradisjonelt har museene også hatt en relativt selvstendig stilling til å gjøre 

egne valg. Denne friheten anerkjennes fortsatt av myndighetene: «Museene skal ha en faglig 

fri stilling som gir handlingsrom for å stille kritiske spørsmål vedrørende både fortid og nåtid. 

Dette forutsetter armlengdes avstand til offentlige myndigheter" (Kulturdepartementet 1999, s. 

145). I henhold til Grey (2016) er slik statlig styring på ‘armlengdes avstand’ ganske vanlig 

for museer, også internasjonalt. I praksis sees museene ofte på som lite sentrale i politisk 

sammenheng og overlates i stor grad til egne avgjørelser. Dette gjør at museene kan fremstå 

som litt ‘isolerte univers’ som i stor grad styres av egen ekspertise (Grey 2016, s. 118).  

Men om museene har stor handlefrihet, så har de som oppgave å tjene samfunnet i henhold til 

ICOMs statutter (http://icom.museum/the-vision/museum-definition). Samfunnet finansierer 
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også i stor grad norske offentlige museers drift og utvikling (Kulturrådet 2015a). Tilbake 

forventer samfunnet at museene ‘gjør nytte’ for støtten de får (Weil 1999). Disse 

forventningene fra myndighetenes side synliggjøres gjennom stortingsmeldinger og andre 

offentlige utredninger (Ydse 2007). Disse er igjen en del av den norske kulturpolitikken, som 

er «den offentlig førte politikken på området, som iverksettes gjennom offentlige tilskudd, 

reguleringer, organisering, prosjekter» (Hylland 2014). Forvaltning og gjennomføring av 

offentlig kulturarvspolitikk ivaretas i dag i stor grad av Kulturrådet (ibid, s. 260). Rådets 

virkemidler omfatter blant annet utvikling av museumsstatistikk og resultatindikatorer for 

måloppnåelse i museumssektoren (Kulturrådet 2017c). Et viktig virkemiddel i rådets arbeid 

med utvikling på museumsfeltet er utlysning og tildeling av prosjektmidler (Kulturrådet 

2017b). Museenes frie stilling innebærer derimot at de selv tar ansvar for hvordan de følger 

opp politiske føringer, slik det understrekes i en oppsummering av forventninger til 

”Museenes samfunnsrolle” (Kulturrådet 2013). Museene forventes også å bli mer reflekterte 

rundt sin egen samfunnsnytte (Heen & Salomon 2013, s.22), for forventningene til museene 

er i endring. På hvilken måte skal vi se i det følgende.  

2.6 Forventninger i endring  

Hva som forventes at museene skal bidra med i samfunnet, er i endring. I tråd med 

samfunnsutviklingen er det i det 21. århundre blitt et økende behov for å rettferdiggjøre 

offentlige bevilgninger med ’synlige resultater’, hevder Black: Det er ikke lenger nok med litt 

diffuse målsetninger om å være ”til samfunnets beste” (Black 2012, s. 5). Fram til 1990-tallet 

var det også først og fremst museenes oppgave med å bevare som ble vektlagt i offentlige 

styringsdokumenter (Ydse, 2007, s.14). Bevaringen av kulturarven hadde riktignok som 

delmål å «gjøre det mulig å oppleve fortiden» og dette igjen skulle kunne gi «forankring og 

identitetsfølelse» (ibid, s.16). Først i 1992 synes museene å bli introdusert for et ansvar som 

går ut over bevaringstanken og det tilbakeskuende perspektivet. Fra nå forventes museene 

også å bidra til «å skape oversikt og sammenheng i tilværelsen» (Kulturdepartementet (1992), 

s. 61) og de kommende årene blir museenes nytte og ansvar overfor samfunnet understreket 

sterkere. Rollen museene har hatt som ‘samlere og forvaltere’ utfordres nå av en 

framvoksende forventning om å være fortolkere og formidlere (Ydse 2007, s.14) og om å 

bidra aktivt til å fremme samfunnets fellesverdier (ibid., s. 39).  Museene ønskes ikke minst å 

bidra til demokratiske verdier og å forme aktive deltakere i vårt demokratiske samfunn (Ydse 
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2007, s.7).  

Også på det økonomiske området har staten fremmet nye krav til museene. Selv om alle 

offentlige og halvoffentlige fortsatt får dekket mange av sine kostnader fra det offentlige, 

forventes museene nå å skaffe mer midler på egen hånd til egen drift og utvikling (ibid, s.22). 

Siden billettinntekter vil være en viktig kilde til slik ‘egeninntjening’ vil antallet besøkende til 

det enkelte museum ha større betydning enn tidligere. Et økende fokus på besøkstall har 

derfor blitt en konsekvens. Kanskje kan dette stimulere museene til å forbedre sitt tilbud til 

publikum slik at flere ønsker å komme? Kulturdepartementet påpeker riktignok svakheter ved 

å bruke besøkstall som eneste måleindikator for suksess, fordi de «i beste fall (er) ein av fleire 

faktorar som fortel om ein institusjon klarer å kommunisera med omverda» (NOU 1996:7 

(1996), s.35).  

Museene har også fått pålagt andre store endringskrav fra norske myndigheter. I den såkalte 

museumsreformen som ble innført rundt årtusenskiftet (Kulturdepartementet (1999) ble de 

offentlige og halvoffentlige museene i Norge pålagt store og omfattende endringer i struktur 

og organisering for å samordnes i tettere museumsnettverk. Denne reformen og andre 

offentlige endringskrav er del av kulturmyndighetenes ”utprøving av det kulturpolitiske 

handlingsrommet” som har pågått siden 1990-tallet, fordi ‘den kulturpolitiske verktøykassen’ 

ikke er ‘ferdig definert’, i følge Hylland (2014, s. 271). Museene i Norge har altså måttet 

forholde seg til mange nye forventninger og krav de siste tiårene. Disse forventningene har 

ikke nødvendigvis vært helt ‘i takt’ med tiden. Gran påpeker at norsk kulturpolitikk har hengt 

etter i den teknologiske utviklingen siden årtusenskiftet. Hun advarer derfor mot det hun 

kaller ‘et kulturelt etterslep’ i statlige føringer, der ‘gårsdagens løsninger’ brukes mot 

morgendagens utfordringer (Gran 2014, s. 30-34).  

Vi skal nå se på hva slags politikk myndighetene synes å ha for museenes digitale formidling. 

2.7 Kulturpolitikk om digital museumsformidling  

Vi vil her se nærmere på de politiske føringene som synes å gjelde for museenes digitale 

formidling, slik de er uttrykt gjennom offentlige styringsdokumenter, men også via fordeling 

av midler og prioritering av tiltak. 

I politiske styringsdokumenter fra nyere tid, med relevans for museer og digital formidling, skal 

vi se hvilke forventninger som uttrykkes til museene på dette området. Vi starter med den 

såkalte ‘Museumsutredningen’ som kom i 1996 (NOU 96:7 «Museum – mangfald, minne, 
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møtestad»). Denne utredningen regnes for å ha lagt mye av grunnlaget for moderne norsk 

museumspolitikk (Hylland 2014, s. 258). Her uttrykkes også målsetninger om datateknologi 

som skal «gjera informasjon og kunnskap i musea lettare tilgjengeleg for omverda» (NOU 

1996:7 (1996), s. 84). Også i ‘ABM-meldingen’ fra 1999 (Kulturdepartementet (1999) blir 

digital tilgjengeliggjøring og formidling nevnt som viktige oppgaver for museene og andre 

institusjoner som forvalter den norske kulturarven. Verdt å merke seg er også at ‘formidling’ 

her delvis også blir gitt status som ”det endelige målet for verksemda” i museene. 

‘Digitaliseringsmeldingen’ fra 2009 (Kultur- og kirkedept. 2009)  påpeker at digitalisering er 

mer enn å gi ‘tilgang’, men at det også innebærer ‘formidling’ og ”tilrettelegginger for at 

informasjonsverdien skal bli best mulig” og om å gjøre samlingene ”forståelige for oss og 

morgendagens mennesker” (ibid, s. 8). Det tas også høyde for at ulike brukerbehov (eksperter 

versus alle andre) krever fleksibel formidling, og at sosiale nettverkstjenester og den nye 

delingskulturen endrer publikums bruksmåter (Gran, 2014, s. 25). Meldingen understreker 

også digitalisering som demokratisk verktøy: 

Digitalisering av kulturarv bidrar til et mer rettferdig og demokratisk informasjons- og 

kunnskapssamfunn… Det kulturpolitiske hovedmålet er gjennom målrettet statlig 

innsats å skape rammevilkår som fremmer enkel og god digital tilgang til 

kulturarvmateriale i alt sitt mangfold (Kultur- og kirkedept. 2009, s. 10). 

 

Dette skal også bidra til den ‘digitale kunnskapsallmenning’ forstått som et felles område 

(opprinnelig i fysisk forstand) som alle har bruksrett til (Gran, 2014). I ‘Museumsmeldingen’ 

fra 2009 om ’Framtidas museum’ (St.Meld. nr. 49 (2008/2009), Kultur- og kirkedept. 2009) 

påpekes den store formidlingsutfordringen som ligger i å utnytte potensialet som ligger i 

digitalt basert formidlingsteknologi i museene (ibid, s. 156). Også denne meldingen presiserer 

at digital ‘formidling‘ er noe vesentlig mer enn bare ‘tilgang’:  

Det er et stort sprang fra digital tilgjengeliggjøring til digital formidling… Mens 

tilgjengeliggjøring handler om å gi tilgang til materialet og gjenstandene i museene, er 

formidling å aktivt tilpasse innhold, form, budskap, valg av kanaler med mer til 

definerte målgrupper… Tilgang til museenes interne kataloger har begrenset verdi for 

folk flest hvis de ikke inngår i sammenhenger der det formidles kunnskap og opplevelser 

(ibid.). 

 

Det pekes også på nettets interaktive muligheter og den delingskulturen som allerede finnes i 

brukernes nettvaner, og at dette bør påvirke museenes interaksjon med sine brukere: 

Formidlingen går mot mer brukerorientering og brukermedvirkning. Museene må 

derfor styrke arbeidet med dialogbasert og mer individuell formidling. I digital 

sammenheng kan dette bety at brukerne kan sette sammen sine egne samlinger, 

kommunisere med institusjoner eller andre brukere og bruke materialet på nye og 
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utforskende måter (ibid.). 

 

Meldingen påpeker også hvordan dialogen med museets brukere kan bli en viktig ressurs for 

museet:  

Det er også behov for å gå i dialog med brukerne, ikke minst for å kunne høste av de rike 

erfarings- og kunnskapskildene som brukerne representerer… i morgen kan også 

nettbrukerne utgjøre en viktig ressurs. Mange av dagens nye museumsbrukere er barn 

og ungdom som både skaper, deler og distribuerer informasjon og medieinnhold på nett. 

Sosial nettverksteknologi kan gi brukeren muligheter til å delta på nye måter (ibid.). 

 

Stortingsmeldingen erkjenner at det kan være utfordrende for museumsinstitusjonene både å 

ta i bruk og å se mulighetene med ny teknologi. Meldingen påpeker at både kompetansen og 

tradisjonen for digital formidling i norske museer er relativt svak, både generelt og når det 

gjelder kjennskap til ulike målgruppers behov (ibid.). Denne stortingsmeldingen er per 2017 

den sist utkomne meldingen med eksplisitte føringer for museenes digitale formidling.  

 

Andre politiske føringer er derimot gitt som utviklingsfremmende tiltak i form av 

prosjektmidler i et eget satsningsprogram for ‘Digital utvikling’ for årene 2015 -2017 

(Kulturrådet 2015b) og avløst av et nytt og liknende program for årene 2018 – 2020 

(Kulturrådet 2017e). Midlene som har blitt utlyst i tre omganger har hatt noe ulike føringer for 

tildeling. I første tildelingsrunde ble støtten fordelt ut til 15 prosjekter som inkluderte flere 

enkeltmuseers utvikling av digitale formidlingsverktøy (Kulturrådet 2015c). Ved andre runde 

var tildelingskriteriene snevret inn til å prioritere «fellessystemer og felles infrastruktur, 

forbedring av datakvaliteten og tilgjengeliggjøring av museumsdata» (Kulturrådet 2017a).  

Tildelingskriteriene var altså endret til å vektlegge fysisk tilgang og tekniske fellesløsninger, 

framfor utvikling av mer narrative formidlingsverktøy, slik mange av søkerne i de 37 

innsendte prosjektene foreslo. I det nye programmet (2017c) med digitale prosjektmidler for 

perioden 2018-2020 gis ingen midler spesifisert for utvikling av ’digital formidling’. 

Bakgrunnen for denne dreiningen synes å være et stort etterslep i digitaliseringen av 

museenes samlinger (Kulturrådet 2017e). I museumspolitikken innebærer dette at digital 

‘formidling’ blir nedprioritert til fordel for teknisk ‘tilgang’ til museenes digitale samlinger. 

2.8 Oppsummering 

I dette kapittelet har vi sett hvordan museenes rolle i samfunnet er i endring. Vi har sett at 

forventningene til museene har endret seg, både i forhold til deres samfunnsoppdrag generelt 
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og ikke minst som ‘folkeopplysere’. I tråd med samfunnsutviklingen ellers forventes museene 

i vår tid å bli mer utadrettede og gå i en åpnere dialog med sitt ‘publikum’. Vi har også sett at 

den offentlige museumspolitikken de siste par tiårene har kommet med stadig klarere 

forventninger til museene om å ta i bruk digitale verktøy i sin formidlende virksomhet. 

Grunnleggende er digital tilgang til kulturarven. Begrunnelsen knyttes til demokratiske formål 

og at folk skal kunne ta mer aktivt del i samfunnet. Stoffes må tilrettelegges til brukernes 

ulike behov og de skal også kunne medvirke med egne bidrag i museenes formidling. 

Tiltakene i museumspolitikken synes likevel ikke å følge opp disse ambisjonene like 

konsekvent. 

 

I neste kapittel skal vi gå nærmere inn på hva som er skrevet og gjort av nyere forskning når 

det gjelder museenes rolle som kunnskapsformidlere inn i den digitale tid. 
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3 Litteratur og nyere forskning 

I dette kapittelet vil jeg se nærmere på hvordan litteratur og nyere forskning kan belyse 

museenes rolle i den digitale tid. Generelt er dette forskningsfeltet av naturlige årsaker relativt 

nytt, og objektet for analyse må betraktes som ‘moving target’, altså noe som er i en stadig 

pågående utvikling. Dette innebærer at forskning og litteratur fra et tiår eller to tilbake kan ha 

begrenset gyldighet utover å beskrive situasjonen slik den var da. Tilfanget av norsk litteratur 

på området er også begrenset, så litteraturen jeg refererer til beskriver i stor grad en 

museumsvirkelighet fra andre vestlige land enn Norge. Mye vil trolig likevel være felles på 

tvers av landegrensene i museumssektoren, på grunn av mange sammenfallende 

samfunnsoppgaver og faglige problemstillinger. Den nye, digitale virkeligheten med tilfanget 

av nye medier og formidlingsverktøy vil nok være lik i mange land innenfor vår kulturkrets. 

Status i utviklingen innen digital museumsformidling vil nok derimot variere mellom ulike 

land. Hovedformålet med denne studien er likevel å peke på problemstillinger i en utvikling i 

et relativt tidsperspektiv snarere enn å gjengi status på et gitt sted eller tid.  

I det følgende skal vi få innsyn i noen grunnleggende diskusjoner rundt det digitales plass i 

museenes formidling holdt opp mot autentisitetsbegrepet.  Dernest skal vi se på mulige 

anvendelser av digitale verktøy og se på hva dette kan tilføre i museumsformidlingen. Vi skal 

så se på hva som legges i deltakelsesbegrepet og undersøke hvilke spenninger som kan ligge i 

å implementere dette i museene. Til slutt skal vi se på hvor museene synes være i forhold til å 

ta i bruk nye, digitale formidlingsverktøy. 

3.1 Digitalt eller analogt - ‘virtuelt’ eller ‘ekte’? 

I en verden der opplevelser i økende grad blir produsert, oversatt eller formet av media, 

synes museer ofte å være det eneste stedet for å finne det ‘autentiske’  

(Müller 2010, s. 297). 

Sitatet over kan synes å peke på en grunnleggende motsetning mellom museer og digitale 

medier. For mens dagens tilbud av opplevelser via ulike mediekanaler kan sees på som 

manipuleringer og distansering fra virkeligheten, kan museene med sine utstillingsrom av 

fysiske og ‘ekte’ gjenstander fremstå som mer ‘autentiske’ eller virkelighetsnære. Noen 

mener at museene nettopp derfor bør dyrke denne forskjellen, som et sted for ‘hvile’ fra den 

‘ikke-fysiske tilstedeværelsen’ som ellers gjennomsyrer dagens ’elektroniske’ verden (Patcher 
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2010, s. 333). Marc Pachter mener at museene som fysiske steder vil bli stadig viktigere i vår 

digitale tidsalder. Han tror befolkningen i økende grad vil søke til museer og andre fysiske 

besøksmål som en slags tilfluktssteder i vår digitaliserte tid.  Han mener endog at museene 

nærmest har overtatt funksjonen til katedralene før i tiden, som steder for opplevelse av en 

slags åndelig dimensjon. Vår tids ‘hellige konsept’ er ‘autentisitet’ og museer blir steder for 

det autentiske (ibid, s.332). Og dette autentiske er nettopp kulturarvsinstitusjonenes fremste 

verdi og salgsargument i følge Hylland (2014, s. 266). Museenes utstilte, originale og 

autentiske gjenstander omgir seg med en slags ‘aura’ som ingen former for reproduksjoner 

kan erstatte. Walter Benjamin beskriver auraens særegne verdi som «tilstedeværelsen i tid og 

rom, den unike eksistensen der den faktisk befinner seg» (Benjamin 2008, s. 5). Som følge av 

dette vil noen mene at museene derfor burde rendyrke sin fysiske og ’analoge’ virkelighet 

snarere enn å fjerne seg fra denne ved å bevege seg inn i en stadig mer digital og virtuell 

formidlingsvirkelighet.  

Dette synet på et grunnleggende skille mellom det ‘ekte’/ ‘virkelige’ på den ene siden og det 

‘virtuelle’/ ‘kunstige’ på den andre, kalles gjerne ‘the real – virtual divide’ og var en del av en 

museologisk diskursjon ved inngangen til det 21. århundre (Galani og Chalmers 2010, s. 160). 

Men ikke alle ser det slik, og noen stiller også spørsmål ved museenes autentisitetsbegrep. For 

hvor autentisk kan man si at de utstilte, originale gjenstandene i et museum egentlig framstår? 

Klaus Müller påpeker at man ved å innlemme en gjenstand i en museumssamling fjerner 

gjenstanden fra sin autentiske kontekst, altså der den kommer fra opprinnelig. Slik tas 

museenes gjenstander også ut av sin naturlige historiske, fysiske og emosjonelle sammenheng. 

Gjenstanden blir fremmedgjort når den plasseres inn i et nytt og ‘kunstig’ tillaget 

museumssystem (Müller 2010, s. 297). Museers framstillinger er ‘konstruksjoner’, altså 

tolkninger, og disse fremstillingene er ‘medierte’, altså formidlet via ulike former av medier, 

påpeker Kidd. Fordi noe er plukket ut, iscenesatt og tilrettelagt, har museenes utstillinger 

derfor mange felles trekk med medias fremstillinger, mener hun (Kidd 2014, s. 3). Skillet 

mellom museenes og andre mediers  fremstillinger av ‘virkeligheten’ synes dermed likevel 

ikke så åpenbar. En annen form for autentisitet gjøres mulig med digitale verktøy, mener 

Müller. Dette gjelder særlig der museenes fysiske utstillinger kommer til kort. Museenes 

gjenstander er som nevnt ofte fjernet fra sine opprinnelige miljø. Ved hjelp av digitale verktøy 

kan disse kulturminnene likevel oppleves fysisk nært der de kommer fra. Et eksempel på dette 

er når besøkende står i et landskap der arkeologiske funn en gang ble hentet ut og fjernet. Via 

en mobil ‘app’ eller andre digitale verktøy vil besøkende kunne studere de originale 
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gjenstandene som digitale gjengivelser, stående midt i gjenstandenes autentiske omgivelser 

(Müller 2010, s. 304).  

Slik kan digitale verktøy altså brukes i museumsformidling, men bør de det? Herom strides 

museologien, slik vi skal se i det følgende. 

3.2 Virtuell formidling - eller markedsføring? 

Der digitale verktøy etter hvert fikk innplass i museene syntes autentistetsspørsmålet fortsatt å 

ligge uavklart. Dette har kommet til syne i spørsmål om hva digitale verktøy burde kunne 

brukes til. Galani og Chalmers viser til at museumsbesøk via digitale formidlingsplattformer 

eksempelvis har blitt sett på som sekundære eller surrogat-opplevelser og altså mindre 

verdifulle sammenliknet med fysiske besøk, og en antatt mindre ‘medierte’ opplevelse av ‘the 

real thing’; den ’autentiske’ museumsgjenstanden (Galani og Chalmers 2010, s. 160). Som 

konsekvens mente man at formidling på museenes fysiske arenaer burde prioriteres framfor å 

utvikle medierte opplevelser med teknologi. Den viktigste funksjonen for digitale verktøy og 

plattformer, ville da være å lede oppmerksomheten mot det fysiske museumsbesøket og støtte 

opp omkring dette (ibid). Museenes nettsider ville dermed også ha som primære oppgave å 

‘markedsføre’ museets fysiske arenaer på nettet, og ikke tilby unike, digitale opplevelser 

(ibid). En annen begrunnelse for denne ‘arbeidsdelingen’ kan også ha vært frykt for ‘digital 

konkurranse’. McKenzie (1997) påpeker nemlig at museumsansatte uttrykte bekymring for at 

dersom publikum skulle finne alt de ønsket å se eller lese om online, vil de kanskje ikke 

‘trenge’ å besøke museet fysisk. Marty et al. konstaterte derimot allerede i 2003 at museenes 

tilstedeværelse på nettet syntes å øke museenes fysiske besøkstall, snarere enn å minske dem. 

Dette begrunnes med at oppmerksomheten om museet og dets samlinger på denne måten blir 

større, og når bedre ut mot allmennheten (Marty, Rayward & Twidale 2003, s. 281). Denne 

muligheten synes museene i økende grad å ha tatt i bruk, noe vi skal komme tilbake til. Men 

først skal vi i det følgende se mer på hvordan museene kan utnytte nye muligheter i digitale 

verktøy til å videreutvikle sin formidling. 

3.3 Flere innganger – bedre læring 

Mulighetene som åpner seg med digitale verktøy er mange. ‘Museum uten vegger’ er blant 

begrepene som brukes for å visualisere dette (Kelly 2010). Eksempelet vi så i punkt 3.1. viser 

hvordan museer kan kombinere bruk av fysiske omgivelser med digitale verktøy for å 
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formidle mer helhetlig om både gjenstander og deres kontekst. Slik kan de gjøre sin kunnskap 

tilgjengelig både fysisk på museet og for nettbesøkende (Arvantis 2010, s. 170). Historier kan 

formidles på tvers av ulike plattformer og medier, eller ‘transmedia’ som Jenkins kaller dette 

(2006). Dette begrunnes også med at noen historier er ”så store at de ikke kan dekkes av et 

enkelt medium” (ibid., s. 95). Museenes fysiske lokasjoner kan med dette bli bare én av 

mange mulige formidlingsarenaer for museene i vår tid. Lynda Kelly hevder at internett og 

mobile plattformer (med ulike applikasjoner) bør inkluderes blant museenes 

formidlingsarenaer, som fullverdige sfærer der museets brukere kan ’bevege seg’ med 

fullverdig tilgang til alle museets formidlingstjenester, uavhengig av tid, sted og individuelle 

interesser (Kelly 2013).  

Som vi så tidligere i dette kapittelet kan det å sette museumsgjenstander inn i virtuelle 

nettkontekster sies å føye seg godt inn i museenes praksis med å «sette gjenstander inn i 

stadig nye kontekster, og nettet er bare én av dem», slik Müller hevder (2010, s. 297). Et 

viktig poeng med ulike digitale formidlingsverktøy er at de kan gi utvidet tilgang både til 

utstillinger, kunnskap og enkeltgjenstander (Rayward & Twidale 1999, s. 42). Dette gjelder 

ikke minst gjenstander som av sikkerhetshensyn må beskyttes bak glass og stengsler i fysiske 

museer. Noen vil derfor hevde at digitale verktøy gir bedre tilgang til kulturarven enn i 

tradisjonelle utstillinger. Et eksempel på dette er Leonardo da Vincis velkjente maleri av 

‘Mona Lisa’ som henger fysisk i Louvre-museet i Paris. På ulike nettsteder, både fra museet 

selv (http://focus.louvre.fr/en/mona-lisa) og i regi av andre aktører, kan besøkende studere 

maleriet i større detalj og kontekst enn det som er mulig innenfor museets fysisk rom og 

åpningstider. Slik kan digitale verktøy altså forbedre tilgang og mulighet for fordypning i 

museenes samlinger av kulturarv. Ulike verktøy vil passe til å vise ulike aspekter av kunnskap 

og opplevelser, og kan slik bidra til å belyse flere sider av en historie.  

Slike utvidelser i spekteret av formidlingsplattformer vil kunne forbedre kvaliteten i museenes 

formidling. Bruk av ulike medieplattformer vil kunne gi publikum flere alternative 

‘innganger’ til museenes fortellinger med ‘varierende og kontrasterende perspektiver’ (Kidd 

2014, s. 26). Ut ifra et konstruktivistisk læringsperspektiv regnes det som et godt 

utgangspunkt for læring, siden denne er individuelt styrt av den lærende selv (Kidd 2014). 

Slik vil museene også kunne lykkes bedre med å treffe ulike menneskers individuelle 

interesser, slik Csikszentmihalyi & Hermanson anbefaler (1995, s.72) og vil dessuten kunne 

imøtekomme individers ulike, foretrukne måter å lære på (Hein 1998, s. 23). Museene vil 

http://focus.louvre.fr/en/mona-lisa
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dessuten slik kunne slippe til ‘flere stemmer’ i sin formidling «i en polyfoni av perspektiver, 

opplevelser og verdier» (Arvantis 2010, s.171). Blant disse stemmene bør museenes brukere 

også inkluderes (Hooper-Greenhill 2000). Nye, sosiale medier åpner for en slik dialog mellom 

museene og deres brukere, med mulighet for dialogbasert kunnskapsdanning, i tråd med 

nyere museumspedagogisk tankegang (Bernhardt & Esbjørn 2012). 

I det følgende skal vi se på hvordan begreper relatert til ’brukerinvolvering’ kan forstås. 

3.4 Deltakelse 1.0, 2.0 eller 3.0? 

Hva folk forventer av kulturelle tilbud har endret seg i takt med den nye tids digitale 

muligheter. I henhold til Leadbeater ønsker folk nå en kombinasjon av å underholdes, kunne 

prate om innholdet og få gjøre noe aktivt (2009, s.11). Disse tre ønskene til kulturopplevelser 

samsvarer godt med de tre mye brukte konsepter for brukerinvolvering: ‘tilgang’ (access), 

‘interaksjon’ (interaction) og det Carpentier mener er egentlig ‘deltakelse’ (participation) 

(2015, s.9). I det følgende skal vi se på hvordan disse begrepene kan forstås og hvordan de 

kan skilles fra hverandre, med særlig fokus på hva begrepene innebærer i sammenheng med 

digital formidling. 

‘Tilgang’ – kan både innebære at det finnes tilførsel av noe, eller at man får adgang til noe, 

for eksempel til opplysninger, eller også får ‘aksess’ til elektroniske data i henhold til 

Bokmålsordboka (ordbok.uib.no). Men det er ulike måter å få ‘tilgang’. Den kan være 

primært fysisk, eksempelvis som tilgang til gjenstander eller steder (Carpentier 2015, s. 10). I 

museumssammenheng kan dette handle om tilgang til digitalisert materiale og gjenstander i 

museene via internett. En slik ‘tilgang’ vil gjerne ha begrenset verdi for andre enn spesielt 

interesserte. Skal dette ha mer allmenn verdi, må tilgangen koples til ‘formidling’, altså en 

aktiv bearbeiding av stoffet for å «tilpasse innhold, form, budskap, valg av kanaler med mer 

til definerte målgrupper» (Kultur- og kirkedept. 2009). Tilgangen kan slik også være 

intellektuell med tilgang til uttrykte ideer og liknende (Carpentier 2015, s. 10). En 

tilsynelatende passiv ’tilgang’ kan slik stimulere til intens aktivitet både fantasifullt og 

intellektuelt inne i publikums hode (Leadbeater 2009, s.11). Forskjeller hos ‘mottakerne’ kan 

også avgjøre hvor reell tilgangen er for den enkelte. Avhengig av variabler som kjønn, 

lønnsnivå, etnisk tilhørighet og geografi kan ulike mennesker eksempelvis ha svært ulik 

tilgang til internett. Rice omtaler dette som det ‘digitale skillet’ (Rice 2002, s. 6).  
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‘Interaksjon’ – er også et begrep som forklares på ulike måter, men felles for mange 

definisjoner er at den involverer (minst) to parter, som gjennom en form for samhandling 

utøver en gjensidig påvirkning der begge gir hverandre stimuli og respons (ordbok.uib.no, 

Carpentier 2015, s. 14-15). Interaksjonen kan foregå mellom mennesker, gjennom ulike typer 

av ‘dialog’ og kalles da 'sosial interaksjon'. Men den sosiale interaksjonen kan også være 

'mediert', ved at den involverer bruk av et ‘teknologisk medium’ som eksempelvis papir, 

telefon eller et sosialt medium. Slik kan informasjon eller symbolsk innhold «bli overført til 

individer som er langt unna i rom, eller i tid eller begge deler» (Thompson 1995, s.85). Men 

begrepet ‘interaksjon’ kan også brukes for å beskrive samspillet mellom en person og et 

‘system’. Dette er relevant i forhold til dagens nye digitale medier siden fokus her på 

menneskers samspill med digital teknologi (Carpentier 2015, s. 17). Lev Manovich påpeker at 

det er et skille mellom fysisk interaksjon der man bare ‘trykker på en knapp’ eller ‘velger en 

link’, og interaksjon som stimulerer brukeren mentalt, altså til tankevirksomhet og 

intellektuelle prosesser som å huske, identifisere og å løse ulike ‘problemer’. Manovich 

hevder at såkalt ‘interaksjon’ med datateknologi ofte er mer ‘fysisk’ enn intellektuelt 

stimulerende (2001 s.71-72). En annen måte å definere interaktivitet i forholdet mellom 

mennesker og teknologi er som karakteristika ved teknologier (eller systemer) som legger til 

rette for at brukerne kan tilføre eget innhold og være i dialog med andre brukere (Carpentier 

2015, s. 18). 

‘Deltakelse’ – som begrep brukes om å ta del eller involveres i noe. Begrepet kan knyttes til 

‘demokrati’, forstått som individers rett og mulighet til å være med og påvirke i samfunnet 

(Carpentier 2015, s. 18). At graden av brukerinvolvering, kan variere mye viser Carpentier 

med eksempler fra media. Ved en svært minimalistisk form for deltakelse beholder media en 

sterk kontroll over prosess og resultat. Deltakelsen begrenses ofte til hovedsakelig ‘tilgang’ 

og ‘interaksjon’, altså de to foregående konseptene (ibid, s. 19). Ved maksimale former for 

deltakelse kan maktbalansen mellom profesjonell kontroll og brukeres innflytelse derimot 

være jevnere (ibid.). Carpentier påpeker at synet på deltakelse vil være preget av ideologi og 

maktpolitikk. Et kjernespørsmål omhandler hvor stor makt allmenne brukere bør kunne få ‘på 

bekostning av’ profesjonelle ‘eksperter’ (s.18). Dette vil trolig også gjelde i museer som 

tradisjonelt har vært har hatt rollen som folkeopplysere med faglig autoritet. Økt publikums-

deltakelse i museene er derfor ikke uproblematisk siden det rokker ved museenes tradisjonelle 

maktposisjon, mener Kidd (2014, s. 11). Vi skal se nærmere på flere aspekter ved museenes 

forhold til digital formidling i det følgende. 
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3.5 Digital formidling og deltakelse i museene? 

Hvordan forholder museene seg i praksis til de nye digitale verktøyene i sin formidling? 

Marty et al. hevdet i 2003 at museumsfolk strevde med å etablere en ‘online identitet’(2003). 

Ting kan tyde på at dette ennå er ‘i prosess’, som vi skal se i det følgende. 

Det er altså en økende forventning til at publikum skal sees på og regnes med som en aktivt 

deltakende part, også i museene. Nyere studier tyder på at reell brukerdeltakelse på langt nær 

dominerer verken på museenes ‘hjemmesider’ eller i deres sosiale mediekanaler. Hull og 

Scott påpekte i 2013 at de fleste museale nettsteder fortsatt handler ut ifra et kunnskaps-

formidlende modus som tilbyr bare begrensede muligheter for interaksjon eller å engasjere 

seg med innholdet (Hull og Scott 2013, s. 130). Undersøkelser fra både Danmark i 2010 

(Holdgaard 2014) og USA (Fletcher og Lee 2012) og i Storbrittannia (Kidd 2014) viste at 

sosiale medier (som Facebook og Twitter) i stor grad ble brukt til enveiskommunikasjon fra 

museet, med markedsføring av museenes fysiske utstillinger og arrangementer (ibid.). Og 

nettopp muligheten for markedsføring synes å ha blitt en dominerende funksjon i museenes 

bruk av onlinemedier (Kidd 2014). En forklaring på dette kan være at museene fortsatt preges 

av en tankegang om å produsere ting for brukerne (Black 2012, s. 86). Skal museene lykkes 

med å få til reell deltakelse med sine brukere trenges det derfor en holdningsendring der 

museene begynner å tenke at de skal gjøre ting med sine brukere, i følge Black (ibid.). Mens 

økt brukerinvolvering hevdes å utfordre museenes faglig autoritet (Carpentier 2015, Kidd 

2014) tyder andre undersøkelser på at museers ekspertise fortsatt verdsettes som nettopp dét, 

der museene går inn i et tettere samspill med nettverk av brukere (van der Hoeven 2016). En 

dansk undersøkelse blant unge brukere viser at de forventer å møte ekspertkunnskap på 

museet, og at dette er en av grunnene til å oppsøke museer i det hele tatt (Larsen og Warberg 

Lössing, 2011). Museenes uttrykte anerkjennelse av brukeres innlegg i sosiale nettkanaler, 

verdsettes også høyt av brukerne. En undersøkelse i Storbritannia i 2013 viste at slike 

responser fra museene ofte ble delt videre, ‘like’t’ og kommentert av andre igjen (Kidd 2014).  

Museer synes fortsatt å anse nettbaserte plattformer som ’surrogater’ for fysiske museums-

opplevelser, men samtidig viser internasjonal forskning at museenes besøkende både ’on site’ 

og ’online’ i økende grad har samme ”høye forventninger om tilgang til tjenester og 

informasjon via nettet” (Johnson, Becker, Estrada & Freeman 2015, s. 16). I rapporten fra 

Johnson et al. fra det globale forskningsnettverket i New Media Consortium (NMC) 

(www.nmc.org/nmc-horizon/) avdekkes også at antall besøk på museers nettsider er i ferd 

med å passere antallet besøkende til fysiske arenaer (Johnson et al. 2015, s. 16). Forståelsen 

http://www.nmc.org/nmc-horizon/
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av en ’museumsbesøkende’ vil derfor kunne måtte omdefineres. En anerkjennelse av 

behovene til museets ’globale’ besøkende på nett er nødvendig for at museene fortsatt skal 

oppleves som ’relevante’, i henhold til NMC (ibid.). Rapporten påpeker også at digitalisering 

av museenes formidling har skapt behov for ny kompetanse i museene. Knappe ressurser kan 

derimot synes å hindre realisering av digital formidling, særlig i små og mellomstore museer 

(Johnson et al. 2015). For å imøtegå dette anbefales tiltak på flere nivåer, fra myndighetenes 

tilrettelegging, via målrettet ledelse til samarbeid med eksterne fagmiljøer (s. 24) og på tvers 

av museumsinstitusjoner (s.12). Museene synes altså ennå å være i en slags nølende 

tilnærming til digital formidling.  

3.6 Oppsummering 

Nyere litteratur og forskning viser at den digitale tid utfordrer museene, i utgangspunktet helt 

grunnleggende, ved at den digitale virkeligheten kan synes å stå i direkte motsetning til 

museenes base i en fysisk, materiell virkelighet av ‘autentiske’ gjenstander. Dette har preget 

en diskusjon om ‘the real – virtuell divide’ der noen som konsekvens har tatt til orde for at 

museene derfor bør bli alternative, digital-frie soner. Andre setter imidlertid spørsmålstegn 

ved museumsgjenstanders påståtte autentisitet ved å påpeke den ‘medierte’ framstillingen av 

originale gjenstander, fjernet fra opprinnelig kontekst, og sidestiller dette med framstillinger 

via digitale medier. En fortsatt forankring i ‘modernistisk’ tankegang synes på favorisere 

museenes fysiske arenaer. Selv om digitale verktøy i økende grad tas inn i museenes 

formidlingsvirksomhet synes de derfor å få en sekundær funksjon for å støtte opp om 

formidling på museenes fysiske arenaer og mindre som egne arenaer for meningsbærende 

brukerinvolvering. Et nyere postmodernistisk syn på museer fremmer en sterkere vekt på 

kunnskap, snarere enn fysiske gjenstander og dermed en løsrivelse fra fysiske arenaer som 

nødvendig ankringspunkt for museenes formidling. Også i synet på kunnskapsformidling 

forfektes et skifte vekk fra tradisjonell enveisformidling og til idealer om en felles 

konstruksjon av kunnskap. Sammen med nye digitale muligheter kommer vår tids 

‘deltakelsesparadigme’ med forventning om muligheter for brukeres aktive deltakelse i 

museenes formidling. Relaterte begreper som ’tilgang’, ’interaksjon’ og ’medvirkning’ 

gjennomgås. Kapittelet avrundes med en relativt fersk status om museenes impementering av 

nye medier og digitale sfærer med erfaringer fra museers praksis med nølende tilnærming til 

blant annet digital brukerinvolvering og nye ressursbehov.  
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4 Teoretiske perspektiver 

I dette kapittelet vil det teoretiske rammeverket som er valgt som grunnlag for å undersøke 

oppgavens forskningsspørsmål presenteres. Studien undersøker museers kunnskapsformidling 

som en aktivitet. Denne aktiviteten både påvirkes av og påvirker ulike aktører i og utenfor 

museene. Det er mye som kan påvirke aktivitetene i et museum. Museet som organisasjon og 

dets ansatte kan ha “mange, ofte motstridende krav rettet mot seg fra en lang rekke av 

interessenter. Disse kravene bunner i typiske trekk fra museenes strukturer, adferdsmønstre og 

omgivelser som antas å ha en rekke av selvstendige virkninger på strategiske valg” (Grey 2016, 

s. 116). Formidlingsaktiviteten utføres også ved hjelp av ulike hjelpemidler, eller ‘verktøy’. Et 

konseptuelt rammeverk som analyserer samspillet mellom alle disse faktorene er 

kulturhistorisk aktivitetsteori (Engestrøm 1999) ofte forkortet til ‘aktivitetsteori’. En analytisk 

modell utviklet innenfor dette teoretiske rammeverket er ‘aktivitetssystem-modellen’ 

(Engeström 1987). Denne analysemodellen har fokus på hvordan individers aktivitet foregår i 

og formes av et samspill med kultur og samfunn, i interaksjon med både sosiale fellesskap og 

ved hjelp av ulike kulturelt utviklede verktøy (Kaptelinin og Nardi 2006, s. 10). Modellen 

gjør det mulig med en sosiokulturell analyse på flere nivåer: individuelt nivå, sosialt 

relasjonelt nivå og på institusjonelt og samfunnsmessig nivå (Yamagata-Lynch 2010, s. 25). 

Systemmodellen fra aktivitetsteori har mye av sin styrke i at den knytter innsikt til en større 

helhet ved å tilby et klargjørende rammeverk for ‘det store bildet’, i henhold til Kaptelinin og 

Nardi (2006, s.7). Teorien kan også kaste lys over sammenhengen mellom aktivitet og 

bevissthet rundt denne (Nardi 1996). Systemmodellen har blant annet blitt brukt innen 

kvalitativ forskning på komplekse læringsmiljøer (Yamagata-Lynch 2010) og i studier av 

interaksjon mellom mennesker og datateknologi (Nardi 1996, Engeström et al.1999). 

Aktivitetsteori har også vært brukt innen studier av museers utviklingsprosesser i forbindelse 

med innføring av nye teknologiske formidlingsverktøy (Gay og Hembrooke 2004, Sharples, 

Taylor og Vavoula 2006, Jahreie & Krange 2011, Jornet & Jahreie 2013). Min studie vil ha 

fokus på hvordan museers formidlingsaktivitet formes og endres innenfor et ‘aktivitetssystem’ 

(Engeström 1987/1999). 

Jeg vil i det følgende presentere aktivitetsteori, hvordan den har utviklet seg, hva dette 

konseptuelle rammeverket består av og hvordan dette kan anvendes på mine 

forskningsspørsmål. 
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4.1 Fra russisk utviklingspsykologi til nordisk 

organisasjonsendring 

Aktivitetsteori har utviklet seg over lang tid og er blitt videreført i generasjoner av nye 

teoretikere. Noen enhetlig ‘teori’er aktivitetsteori strengt tatt ikke, men snarere et klargjørende 

og beskrivende verktøy (Nardi 1996) og et ‘konseptuelt system’ med noen grunnleggende 

prinsipper. Disse prinsippene omfatter målorientert aktivitet, bruk av medierende artefakter, 

tvillingbegrepene internalisering og eksternalisering, hierarkiske aktivitetsstrukturer og 

vedvarende utvikling (Kaptelinin, Kuutti & Bannon 1995, s.191). De opprinnelige ideene til 

dette teoretiske rammeverket oppsto i et miljø av russiske psykologer på 1920 og 1930-tallet. 

En viktig foregangsmann innen kulturhistorisk psykologi var L.S. Vygotsky.  Vygotsky satte 

fokus på det sosiokulturelle perspektivet på menneskers læring og utvikling og var opptatt av 

tindividers utviklende samspill med sine omgivelser (Vygotsky 1978, Säljö 2001). Dette 

perspektivet utvidet et tidligere mer ensidig fokus på individets adferdsmessige og kognitive 

utvikling (Säljö 2001). Vygotsky påpekte den ‘dialektiske interaksjonen’ mellom individet og 

dets omgivelser der individet både blir påvirket og selv påvirker sine omgivelser (Vygotsky 

1978, Engeström & Miettinen 1999). Vygotsky påpekte også at mennesker i motsetning til 

dyr sjelden handler helt ‘direkte’ med den umiddelbart sansbare verden (Kaptelinin & Nardi 

2006). Mennesker møter utfordringer i verden i en kombinasjon med sin medbrakte kulturelle 

‘verktøykasse’ til fortolkning og ‘problemløsning’ (Virkkunen & Kuutti 2000, s. 299). Disse 

verktøyene kan være både materielle, ‘ytre’ verktøy som en hammer eller et fysisk kart, eller 

også mer symbolske og mentale, ’indre’ verktøy, slik som språk og ulike kulturelt utviklede 

tankekart (Vygotsky 1978, Kaptelinin og Nardi 2006, s.44). Medierende verktøy gjenspeiler 

gjerne erfaringer som er gjort av andre mennesker som tidligere har forsøkt å løse liknende 

utfordringer. Over tid har slike verktøy blitt utviklet og modifisert for å bli stadig mer 

effektive. Slik kan vi si at erfaring er ‘akkumulert’ i verktøyene og at de bærer med seg spor 

av en kultur og dets historiske utvikling. Bruken av slike kulturelle verktøy påvirker slik både 

den fysiske måten aktiviteten utføres på, men også tenkemåten til den individuelle brukeren 

(Kaptelinin et al. 1995, s.192). Fordi den individuelle brukeren får tilgang til akkumulert 

erfaring og kunnskap via medierende verktøy, kan individet slik få utvidet sin egen kapasitet 

og muligheter til å interagere med den fysiske virkeligheten. Samtidig kan de samme 

verktøyene legge begrensninger på brukerens muligheter ettersom verktøyene er formet i en 

avgrenset sosial og kulturell kontekst. (ibid.). 
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Figur 1: Modell basert 
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I en endret kontekst kan kulturelt utviklende verktøy derfor miste mye av sin 

formålstjenlighet og etter hvert bli lagt vekk og ‘havne på museum’ som historiske 

kulturminner. 

Vygotskys elev A.N. Leontiev videreførte ideen om den ‘kollektive natur av menneskelig 

aktivitet’ og definerte begrepet ‘aktivitet’ som prosesser med en målrettet intensjon, utført av 

et handlende individ (Leontiev 1978). Gjennom slik måldrevet aktivitet inngår individet i et 

samhandlende ‘aktivitetssystem’ med sine omgivelser (ibid.). Disse omgivelsene inkluderer 

individet som det handlende ‘subjekt’, men også mål og motiv for aktiviteten, den 

sosiokulturelle konteksten og konsekvensene av denne aktiviteten (Kaptelinin et al. 1995, 

s.191). Til sammen inngår disse faktorene i et dynamisk system eller ‘nettverk’ med gjensidig 

påvirkning.  

Finske Y. Engeström har bygget videre på Vygotskys og Leontievs ideer, men med fokus på 

dynamikk og utvikling i hele fellesskapet i aktivitetssystemet, mer enn hos det enkelte individ 

eller enkeltstående faktorer i systemet (Engeström 1987, Kaptelinin og Nardi 2006). 

Engeström har selv brukt aktivitetsteori og modeller av samvirkende aktivitetssystemer i egne 

studier, av arbeidsmiljøer og organisasjonsendringer (Engeström 2011). Vi skal nå se 

nærmere på aktivitetsteori slik den er utviklet og anvendt av Engeström og andre 

forskningsmiljøer i nyere tid.  
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4.2 Teorier om endring i sosiale aktivitetssystemer 

Som vi nettopp har sett poengterer Engeström at ved studie av målorientert, kulturelt mediert 

menneskelig aktivitet så må hele systemer anses som analyseenhet (Engeström 1999, s.9). 

Modellen av aktivitetssystemet, tegnet ut av Cole & Engeström (1993, s.7-8), spesifiserer 

noen viktige faktorer i omgivelsene som det handlende ‘subjektet’ forholder seg til: Sosiale 

‘fellesskap’ med ulike former for ‘regler’ og organisering i form av ‘fordeling av arbeid’.  

 

 

 

 

Figur 2. Generell modell  

av et aktivitetssystem  

(Engeström, 1987, s. 78)         

 

 

Modellen over gjengir det Engeström kaller andregenerasjons aktivitetsteori som bygger på 

Leontievs grunnleggende ide om aktivitetssystemer (Leontiev 1978, Engeström 1987). Nye 

og mer komplekse modeller er utviklet innen aktivitetsteori de siste tiårene i Engeströms 

tredjegenerasjons aktivitetsteori (Engeström 2001). Her utvides perspektivet til å omfatte 

flere aktivitetssystemer og deres interaksjoner, særlig i ’forhandling’ om felles målsetninger, 

slik modellen under illustrerer (Figur 3). 

 

Figur 3. Modell av interagerende aktivitetssystemer i henhold til tredje generasjon aktivitetsteori  

             (Engeström 2001, s.136) 
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Engeström oppsummerer sin versjon av aktivitetsteorien i fem grunnprinsipper (2001). Første 

prinsipp er at det er hele aktivitetsssystemets om er enheten for analyse. Individuelle og 

kollektive handlinger må forstås i sammenheng med alle faktorene som inngår i 

aktivitetssystemet. Andre prinsipp påpeker aktivitetssystemers flerstemmighet. Med det menes 

at systemets ulike deltakere naturlig innehar flere synspunkt, perspektiver og tradisjoner og 

bringer med seg ulike historier og interesser. Systemet selv har også flere lag av historie 

‘lagret’ i sine artefakter, regler og konvensjoner. Denne flerstemmigheten kan være kilde til 

problemer men også til innovasjon, alt ettersom hvordan den håndteres. Positiv utnyttelse av 

flerstemmigheten stiller krav til forhandling og tolkning internt i systemet. Neste prinsipp om 

aktivitetssystemets historisitet påpeker at aktivitetssystemets utforming over tid også bør 

inngå i en analyse, både for innsikt i problemer men også i utviklingspotensialer. Historiske 

aspekter involverer både selve aktiviteten, utvikingen av dens målsetninger over tid, men også 

hvilke teoretiske ideer og verktøy som har formet den. Fjerde prinsipp identifiserer 

motsetninger som viktig kilde og potensiell drivkraft for endring og utvikling. Slike 

motsetninger betyr ikke nødvendigvis bare problemer og konflikter, men kan også bli kilder 

til nytenkning og innovasjon, både i tankegang og i måter å utføre aktiviteten på. Engströms 

femte grunnprinsipp forklarer hvordan aktivitetssystemer over tid kan gjennomgå det han 

kaller ‘ekspansive endringssykluser’, der både mål og motiv for aktiviteten blir radikalt 

omformet ved at de inkluderer nye perspektiver og muligheter enn tidligere. I henhold til 

Engeström vil slike endringsprosesser foregå i naturlige sykluser av ekspansiv endring og 

læring der grunnleggende spenninger og mistilpasninger kommer til syne på ulike nivåer og 

gradvis påvirker resten av systemet (Engeström 1987).  

Virkkunen og Kuutti har beskrevet fire ulike nivåer av slike forstyrrelser som kan drive fram 

endring i aktivitetssystemer, fremstilt i modellen under (Figur 4) (Virkkunen og Kuutti 2000, 

s.302). Det første nivået av motsetninger oppstår innenfor elementene i aktivitetssystemet når 

disse begynner å bli mistilpasset på grunn av intern og ekstern utvikling. Misnøye retter seg 

ofte mot enkeltpersoner snarere enn mot strukturelle sider av aktivitetssystemet. Hvis 

komponentene i aktivitetssystemet endrer seg vesentlig og ikke passer inn i systemet, vil 

spenninger mellom komponentene dukke opp i en andre grads motsetninger. Misnøyen retter 

seg nå mer mot bestemte deler av aktiviteten. Analyse av situasjonen og aktiv søking etter nye 

alternativer kan skape en plattform for nye løsninger på motsetningene i dagens praksis. 

Grunnleggende spørsmål om mål og resultater for aktiviteten vil nå kunne måtte tolkes på 

nytt og omformes, inkludert nye visjoner om hva som skal ‘produseres’. 
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Figur 4: Fasene i en syklus av ekspansiv endring og læring (Virkkunen og Kuutti 2000, s.302). Pilenes doble retning 

antyder at progresjonen i syklusen ikke nødvendigvis går suksessivt i én retning, men kan pendle mellom faser, 

blokkeres eller reverseres til en foregående fase. 

 

Endringene starter ofte med eksperimenter innenfor de viktigste områdene i den nye 

løsningen. Dersom de nyproduserte innovasjonene faktisk bidrar til å overvinne de akutte 

motsetningene i aktivitetssystemet, vil den kvalitative forandringen spres gradvis til hele 

aktivitetssystemet. Men å innlemme nye verktøy og praksiser skaper nå motsetninger mellom 

gammel og ny praksis og skaper dermed en tredje grads motsetninger. Og det vil 

nødvendigvis være en konstant spenning mellom ekspansive, fremtidsrettede løsninger og 

mer regressive løsninger som ønsker seg tilbake til gammel praksis. Finner man derimot 

løsninger på disse problemene vil det gradvis formes en ny, omforent praksis, gjerne 

annerledes enn den skisserte modellen for den nye aktiviteten. Oppleves den nye praksisen 

som vellykket, vil den gradvis kunne overta som ny rutine, med nye former for sosiale 

praksiser og tenkekmåter. Nye spenninger vil derimot nå kunne oppstå som en fjerde grads 

motsetninger i møte mellom gamle forventninger hos aktører med tilstøtende virksomheter.  

Disse skisserte fasene i en modellert utviklingssyklus følger derimot ikke automatisk 

suksessivt etter hverandre. Fasene representerer snarere muligheter som kan realiseres dersom 

systemet aktivt går inn i utviklingsarbeid og bevisst læringsaktivitet. I mange tilfeller vil 

aktører i systemet tvert imot bygge individuelle og kollektive forsvar for ikke å måtte forholde 
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seg til de motstridende kravene i deres situasjon. En annen ‘felle’ er at  problemer av 

systemisk og kollektiv karakter ikke gjenkjennes som dét, og at ‘skylden’ istedenfor plasseres 

på enkeltaktører (Virkkunen og Kuutti 2000, s.302-304). Studier av tilsynelatende 

uforanderlige aktivitetssystemer viser likevel at endringsprosesser og reorganiseringer pågår 

kontinuerlig innenfor og mellom ulike aktivitetssystemer som ”en grunnleggende del av 

dynamikken i den menneskelige evolusjon” (Engeström og Cole 1993, s.8).  

Aktivitetssystemet er altså vår analyseenhet, men dette består av en rekke enheter som også 

trenger en nærmere presentasjon. Vi skal derfor nå se på hva som kjennetegner de enkelte 

faktorene i et aktivitetssystem. 

4.3 Brikker i systemer av aktivitet 

I det følgende skal vi se på de ulike bestanddelene i et aktivitetssystem, hvordan de skal 

forstås og hvordan de relaterer til hverandre. Kort oppsummert består et aktivitetssystem av: 

 Aktiviteten: En målrettet interaksjon mellom et subjekt og verden 

 Subjektet: Individ eller grupper av individer involvert i utførelsen av aktiviteten 

 Objektet (fra engelsk): Formålet eller motivet for aktiviteten.  

 Verktøy: Fysiske og symbolske hjelpemidler ved utførelse av aktiviteten 

 Fellesskapet: Den sosiale gruppen som subjektet er tilknyttet gjennom aktiviteten 

 Regler: Formelle og uformelle føringer som kan påvirke utførelsen av aktiviteten 

 Fordeling av arbeid: Hvordan oppgaver (og ressurser) er fordelt i fellesskapet 

 Resultat (outcome):Den faktiske virkningen / verdiskapningen av aktiviteten 

 Spenninger: Interne motsetninger på grunn av ulike syn, behov og ressurser og 

liknende innen og mellom de ulike faktorenei aktitivitetssystemet 

Basert på beskrivelser av Yamagata-Lynch (2010) og Kaptelinin og Nardi (2006) skal vi i det 

følgende se litt nærmere på de enkelte av bestanddelene i aktitivitetssystemet: 

 

* Aktiviteten i et aktivitetssystem er motivert av å skape resultater gjennom å påvirke et 

‘objekt’(Kuutti 1996, s. 27). En aktivitet er gjerne oppdelt i sekvenser av handlinger rettet mot 

ulike delmål i et målhierarki. De ulike handlingene i en aktivitet har slik også en hierarkisk 

struktur med ulike nivåer, og er i større og mindre grad direkte styrt av aktivitetens 
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motivasjon. Mange handlinger er rettet mot konkrete delmål, men også mer rutinemessige 

operasjoner vil nødvendigvis inngå i en aktivitet (Leontiev 1978, Kaptelinin og Nardi 2006, 

s.62). Bevisstheten om formålet for de ulike delaktivitene kan også variere. Særlig rutine-

messige gjøremål blir lett utført mer av gammel vane enn med bevisst målsetning. Det samme 

kan skje med opprinnelig mer målbevisste handlinger som med tiden automatiseres og 

nærmest utføres på ‘autopilot’ (Kaptelinin og Nardi 2006,s.63). Aktiviteten som utføres i et 

aktivitetssystem har gjerne en egen historie. Rester av en aktivitets tidligere praksis vil ofte bli 

hengende ved når aktiviteten utvikles videre. Kuutti påpeker derfor at en historisk analyse av 

utviklingen derfor ofte kan være nødvendig for å forstå dagens situasjon (Kuutti 1996, s. 26).  

* Subjektet er et individ eller en gruppe av individer med ønske, evne og vilje til å utføre en 

aktivitet for å oppnå en ønsket virkning (Kaptelinin og Nardi 2006, s.32-33). Subjektet er 

altså den eller de personene i aktivitetssystemet som er mest direkte knyttet til utførelsen av 

selve aktiviteten.  

* ‘Objektet’eller ‘målet’ er fellesskapets motiv for en aktivitet (Virkkunen & Kuutti 2000, 

s.301). Målet bestemmer rammene for mulige handlinger (Engeström 1995, 1999). Målet kan 

være en materiell ‘ting’ i verden som ønskes manipulert, men er like gjerne noe mer abstrakt 

som en ‘plan’ eller en idé (Virkkunen & Kuutti 2000, s.301). En forutsetning er likevel at 

målet må kunne deles av flere, slik at deltakerne i aktivitetenkan manipulere og omforme 

målet/objektet (ibid.). Målet for aktiviteten kan rangeres i et målhierarki der ‘motiv’ er 

høyeste nivå, med underordnede ‘delmål’ og nederst ‘situasjons-betingede forhold’ (ibid., 

Kaptelinin og Nardi 2006, s. 62 ff.). En aktivitet er dessuten gjerne motivert av flere, til dels 

motstridende mål eller motivasjoner (Leontiev 1978). Ulike aktører i aktivitetssystemet har 

ofte ulike og motstridende ideer om hva målet eller hensikten med aktiviteten er. Dette er helt 

naturlig i et ‘flerstemmig’ sammensatt aktivitetssystem der deltakerne har ulike posisjoner, 

erfaring, kompetanse, i henhold til Virkkunen & Kuutti (2000, s.301). Et opprinnelig mål for 

en aktivitet kan også bli endret i løpet av en prosess ved at en eller flere faktorer i eller rundt 

aktivitetssystemet endrer seg (Hyysalo 2005). Ofte vil derimot hovedmålet beholdes, mens 

både delmål og ulike prosesser i aktiviteten endres fordi virkeligheten forandres (Kaptelinin 

og Nardi 2006, s.70). Målet for en aktivitet kan derfor sees mest som en ‘horisont av 

muligheter’ som åpner seg gjennom aktivitetsprosessen (Virkkunen & Kuutti 2000, s.301).  

* Verktøyet er ulike resurser og hjelpemidler som brukes for å utføre aktiviteten. Disse kalles 

‘medierende artefakter’ og kan både være i form av materielle hjelpemidler, men også ulike 

tankemessige verktøy (Kuutti 1996, s. 28). Yamagata-Lynch (2010, s.2) mener at dette også 
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kan være ‘sosiale’ ressurser i form av andre personer. Verktøy som har vært anvendt i en 

aktivitet bærer med seg en historien om hvordan aktiviteten har vært gjort tidligere, blant 

annet i form av akkumulerte erfaringer fra andre mennesker som har drevet med liknende 

aktivitet i tidligere tider (Virkkunen & Kuutti 2000, s. 298). Dette kan være en styrke, ikke 

minst for nye brukere, men slike innarbeidede verktøy vil også kunne legge begrensinger for 

handlingsrommet for aktiviteten (Kuutti 1996, s. 27).  

* Fellesskapet er den eller de sosiale gruppene som subjektet relaterer til på ulike 

måtergjennom aktiviteten.  Forholdet mellom subjekt og fellesskap reguleres via flere av de 

andre faktorene i aktivitetssystemet: via de ‘medierende artefaktene’, via ‘regler’ for 

akseptabel adferd og via ‘fordeling av arbeid’ (Cole & Engeström 1993, s.7). 

* Regler er normer og sanksjoner som spesifiserer og regulerer forventede, korrekte 

prosedyrer og akseptable handlemåter mellom aktørene i et aktivitetssystem (Cole & 

Engeström 1993, s.7). Regler og normer blir slik et (av flere) ‘medierende verktøy’ mellom 

aktivitetens utførende subjekt og ‘fellesskapet’ av aktivitetens tilknyttede ‘interessenter’ 

(Engeström 1987). 

* ‘Fordeling av arbeid’ handler om hvordan ulike oppgaver fordeles, men også om hvilke av 

aktørene som skal kunne bestemme og ha ansvar på ulike områder i aktivitetssystemet (Cole 

& Engeström 1993, s.7). Dette er ofte et spenningsfylt område i aktivitetssystemet med 

«kontinuerlig forhandling» i henhold til Cole & Engeström (1993, s.7). Denne ‘fordelingen’ 

er også blant de  ‘medierende verktøy’ som har betydning i relasjonen mellom subjekt og 

fellesskap (Engeström 1987). 

* Resultat (outcome) av en aktivitet er den endelige virkningen (Yamagata-Lynch 2010, s.2) 

eller den skapte verdien av aktiviteten (Virkkunen & Kuutti 2000, s.301). Muligheten for å 

skape resultater er som nevnt, en grunnleggende motivasjon for den målrettede aktiviteten i et 

aktivitetssystem (Kuutti 1996, s. 27). 

* Spenninger finnes alltid, om enn i vekslende grad, innen og mellom de ulike faktorene og 

ut mot andre aktivitetssystemer. Disse spenningene skyldes naturlige, systemiske 

motsetninger (Yamagata-Lynch 2010, s.2) ettersom ulike aktører i aktivitetssystemet er i ulike 

posisjoner og har forskjellig erfaring og kompetanse (Virkkunen & Kuutti 2000, s.301). Slike 

spenninger kan både skape hindringer for subjektene i utførelse av aktiviteten, men også 

motsatt; bli en ressurs til å nå aktivitetsmålene (Yamagata-Lynch 2010, s.2). Spenninger, 

forstyrrelser og lokale innovasjoner er snarere regelen enn unntaket i aktivitetssystemer, men 

også viktige drivere for endring, i følge Cole & Engeström (1993, s.8). Engeström påpeker at 
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motsetninger som begrep spiller en viktig rolle i aktivitetsteori (Engeström 2001). Oppstår det 

svært store motsetninger kan dette føre til brudd i aktivitetssystemet (Engeström 1999). Mer 

vanlig er det likevel at spenningene som oppstår bidrar til ‘dialektiske’ bevegelser og 

‘forhandlinger’som driver fram endringer (Engeström 2001).  

Institusjonalisering eller endring? Utviklingen innenfor aktivtetssystemer kan også synes å 

stoppe opp. Aktiviteter kan ‘institusjonalisere’ seg som relativt robuste og varige. Så snart en 

aktivitet får status som ‘kulturell praksis’ har den ofte radikalt lengre varighet enn ved et 

enkelt individs målrettede handling. Slike kulturelle praksiser kan befeste seg gjennom 

repeterende handlinger over tid og kan legge svært sterke føringer for hvordan en aktivitet 

skal og bør foregå (Cole & Engeström (1993, s.8). Likevel mener Cole & Engeström at en 

vedvarende endringsbevegelse synes å være en fundamental, dynamisk ‘lov’ innen ‘den 

menneskelige evolusjon’ (ibid.). Om utviklingen ikke alltid er like lett å spore, så mener de at 

institusjonaliserte aktivitetssystemer beveger seg gjennom utviklingssykluser som gjerne 

strekker seg over flere år (Cole & Engeström 1993, Engeström 1987).Som en del av slike 

institusjonelle endringer vil også de ulike faktorene i aktivitetssystemet omformes. Det gjelder 

også de medierende verktøyene, selve målsetningen og resultatet av aktivitetene. Virkkunen 

& Kuutti påpeker at menneskelig utvikling kan sees på som en re-medieringsprosess, der 

gamle, medierende artefakter byttes ut med nye, som er mer formålstjenlige for aktiviteten. 

Når verktøyene byttes ut vil disse skape et nytt handlingrom og kontekst som gjør at også mål 

og resultater for aktiviteten vil kunne tolkes på nytt og skape nye og endrede forventninger 

om hva som kan oppnås (Virkkunen & Kuutti 2000, s. 300). 

4.4 Oppsummerende kommentarer 

Systemmodellen fra aktivitetsteori (Engeström 1987) viser hvordan en aktivitet kan påvirkes 

av en rekke faktorer og aktører som på ulike vis er forbundet med hverandre. Denne modellen 

viser også hvordan ulike faktorer på mikro- og makronivå henger sammen i et system der 

elementene gjensidig påvirker hverandre. Engeströms aktivitetsteori (2001) har fokus på hele 

aktivitetsssystemet som analyseenhet, systemets naturlige flerstemmighet som best håndteres 

med forhandling, aktivitetens historiske utvikling, motsetninger som drivkraft for endring og 

mer radikale ‘ekspansive endringssykluser’ for hele systemet. Studien i denne oppgaven er 

rettet mot formidlingsaktivitet i museer. I modellen under er museumsformidling som 
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aktivitet satt skjematisk inn i en modell av et aktivitetssystem. Forbindelseslinjene på figuren 

viser et mulig samspill mellom de ulike komponentene. 

 

Figur 5  Museumsformidling satt inn i et aktivitetssystem basert på Engeströms generelle modell  

               av et aktivitetssystem (1987) 
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5 Metodisk tilnærming 

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for og begrunne hvordan forskningen i denne studien er 

utført. Først vil jeg presentere forskningsdesignet med fokus på kvalitativ forskning og case-

studie, og særtrekk ved denne typen forskning. Dernest vil jeg gjøre rede for valgte studiecase 

og konteksten av denne med hensyn til både deltakere, hensikt og gjennomføring. Metoder for 

datainnsamling vil deretter bli presentert, etterfulgt av forklaringer om analytiske tilnærming 

til det innsamlede materialet. Kapittelet avrundes med en diskusjon rundt gyldighet, 

pålitelighet, overførbarhet og etiske hensyn i studien. 

5.1 Forskningsdesign – en kvalitativ casestudie 

Designet for et forskningsprosjekt beskriver hvordan en forsker tenker seg å utføre sin 

forskning. Til dette forskningsprosjektet er det valgt en kvalitativ tilnærming. Vi skal her se 

nærmere på hva som karakteriserer ’kvalitativ forskning’ og dernest mer spesifikt om 

særtrekk ved case-studier brukt i kvalitativ forskning. 

5.1.1 Kvalitativ forskning  

Målet i kvalitativ forskning er å få innblikk i en kultur eller menneskers virkelighet, og søke å 

tolke meningsfulle relasjoner (Kvale 1997). Dette gjøres ved å studere erfaringer, 

interaksjoner og dokumentasjon i sin naturlige kontekst (Flick 2007). Slike erfaringer kan 

blant annet være knyttet til arenaer i arbeidslivet og de kan studeres gjennom analyse av 

hverdagslig kunnskap, beskrivelser og fortellinger, analyse av samhandling og av ulik 

dokumentasjon (ibid.). Gjennom analyser av slike innsamlede data, vil forskerne kunne 

utforme beskrivelser og mulige forklaringer på problemstillinger i ulike sosiale 

sammenhenger (ibid.). Kvalitativ forskning baserer seg på ideen om at mennesker danner 

mening og forståelse av virkeligheten som en ’sosial konstruksjon’, i tråd med en 

’konstruktivistisk’ forståelsestradisjon (Postholm 2005, s. 34). Kvalitative forskere søker å 

forstå hva disse tolkningene er på et gitt sted, til en gitt tid og i en gitt kontekst (ibid.). Det er 

deltakernes perspektiver som står i fokus for kvalitative studier, det vil si det ’emiske’ 

perspektivet. Dette vil likevel være i samspill med forskerens ’etic’-perspektiv (ibid.).  

Forskeren selv er ellers en viktig del av forskningsprosessen i kvalitativ forskning (Flick 

2007). Gjennom studiene i den naturlige konteksten kommer forskeren gjerne svært nær sine 
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informanter (Thagaard 2013). Forskeren regnes i det hele tatt som det viktigste forsknings-

instrumentet gjennom hele den kvalitative forskningsprosessen (Thagaard 2013, Postholm 

2005). Dette innebærer at alt i studien vil bli tolket gjennom forskerens blikk. Dette stiller 

store krav til forskerens selvrefleksjon og åpenhet og bevissthet om ansvaret dette innebærer 

(ibid.). Implikasjonene av dette skal vi komme tilbake til mot slutten av kapittelet. Som 

forsker gikk jeg inn i studien med tanker eller ’hypoteser’ om hva empirien ville vise, men 

også en åpen innstilling til hva casestudien ville avdekke. Jeg hadde altså en induktiv 

innstilling til hva empirien ville vise, men også en deduktiv orientering der jeg søkte å få 

bekreftet eller avkreftet mine antakelser (Postholm 2005, s.36).  

Fra disse generelle betraktningene rundt kvalitative studier skal vi nå se nærmere på 

casestudie som metodisk strategi innenfor denne tradisjonen. 

5.1.2 Casestudie 

For å belyse mine forskningsspørsmål har jeg valgt å bruke en casestudie som forsknings-

strategi.  Yin forklarer at casestudier som metode gir forskerne muligheten til å ”beholde 

helheten og meningssammenhengen fra hendelser i det virkelige liv, slik som enkeltpersoners 

livssykluser, gruppeadferd, prosesser innen organisasjoner og ledelse, endringer i nabolag, 

skoleprestasjoner, internasjonale relasjoner og modning av industrier (Yin 2014, s.4). 

Casestudier skal egne seg godt til å undersøke hvordan meningsdannende prosesser foregår i 

en kultur. De gir også nærhet til fenomenet man er interessert i, der det utspiller seg. 

Casestudier regnes som egnet strategi når spørsmål om ”hvordan” og ”hvorfor” skal belyses 

(Yin 2014). Denne studiens fokus på endring i forståelser av hvordan museer kan være 

relevante, kan derfor tale for bruk av en slik metodikk. Casestudier finnes i ulike varianter. 

Denne studien har fokus på en type virksomhet fra et felt eller ’område’  innenfor 

museumssektoren. Informantene i studien arbeider alle med formidlingsvirksomhet og er 

dermed ’fagfeller’ i norsk museumssammenheng, selv om de har sine daglige virker ved ulike 

institusjoner. Målet for studien er ikke å granske den enkelte institusjon eller sammenlikne 

virksomheten i disse, men snarere å få forståelsen av de strømningene som preger denne 

virksomheten på tvers av institusjonene. Studien søker altså å avdekke og beskrive aspekter 

ved et generelt fenomen innenfor museumssektoren. Casetypen som er valgt i denne studien 

vil derfor kunne omtales som en case med flere integrerte analyseenheter (Yin 2014, s. 50) 

eller også en ’kollektiv’ case studie, der flere case inngår for å beskrive et generelt fenomen 

(Silverman 2013, s.143).  



39 

 

En deskriptiv studie bør ha et nytteperspektiv, eksempelvis å belyse ukjente fenomener eller å 

søke forklaringer på noen årsakssammenhenger (Silverman 2014). Målet for denne studien 

har vært å utforske de forståelser, erfaringer og vurderinger om museenes formidlings-

virksomhet som kommer til uttrykk i en kontekst der denne aktiviteten utspiller seg. Det har 

også vært et ønske å kunne forklare noen årsakssammenhenger bak ulike typer handlinger og 

veivalg i museenes kontekster.  

I det følgende skal vi se nærmere på den konkrete konteksten for denne studien. 

5.2 Studiens case / kontekst 

Denne studien har fokus på formidlingsvirksomheten ved norske museer. Mitt ønske har vært 

å danne meg et bilde av dagens situasjon innenfor et representativt utvalg av norske 

museumsinstitusjoner. For å få en viss bredde i utvalget av institusjoner valgte jeg fem 

museer med ulik fagtematisk orientering: kulturhistorisk (3x), kunsthistorisk (1x) og 

teknologi- /industrihistorisk (1x). I tillegg fordelte disse museene seg geografisk med en viss 

spredning; alle på Østlandet, men med tilhørighet i fire ulike fylker. Med tanke på forsknings-

spørsmålene så jeg det særlig interessant å få høre om erfaringer rundt implementering av 

ulike digitale formidlingsverktøy. Jeg valgte derfor ut et knippe museumsinstitusjoner med 

nettopp slike erfaringer (vedlegg 3). Noen av disse museene fant jeg blant mottakere av 

Kulturrådets prosjektmidler til digital utvikling for 2015 (Kulturrådet 2015c), mens andre 

hadde synliggjort museets bruk av digitale verktøy gjennom medieeksponering. Etter 

godkjenning av studien fra Norsk senter for forskningsdata (NSD) (vedlegg 1) samlet jeg inn 

data i form av dybdeintervju med en museumsformidler ved hver av disse institusjonene. I 

tillegg fikk jeg tilgang på styringsdokumenter som omfattet museenes formidlingsvirksomhet. 

Hvordan dette datamaterialet ble samlet inn skal vi nå se på. 

5.3 Datainnsamling  

I det følgende vil jeg presentere metodene som er benyttet for datainnsamling i denne studien. 

Datamaterialet består av semi-strukturerte dybdeintervjuer som primærdata og 

dokumentanalyse som sekundærdata. Jeg vil her forklare hva disse metodene generelt kan gi 

tilgang til av data, beskrive hvordan metodene er anvendt i denne studien og redegjøre for den 

praktiske gjennomføringen av datainnsamlingen.  
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5.3.1 Intervjuer – teori og praksis 

Ved å bruke intervju som metode, kan forskeren få innsikt i informantens perspektiv og 

opplevelse av fenomener (Kvale & Brinkmann 2015). I tråd med et fenomenologisk 

forskningssyn gir ikke intervjuer direkte tilgang til objektive fakta, ettersom det er 

intervjuobjektets egne framstillinger av opplevelser som legges fram (ibid. s.45). Disse kan 

derimot være av stor verdi fordi de gir ”priviligert tilgang til menneskers grunnleggende 

opplevelser av livsverdenen” (s.47). Målet med fenomenologiske metoder er å forstå 

meningsfulle, konkrete relasjoner som er tilstede i en erfaring i en bestemt situasjon i en 

bestemt kontekst. En viktig måte å få tak i denne erfaringen er gjennom samtaler (s.43). Det 

poengteres nødvendigheten av å møte fenomenet fordomsfritt, slik det framstilles, for å finne 

fram til ’essensen’ i fenomenet (s.45). Informanter i fenomenologiske studier forutsettes 

dermed å ha relevant erfaring innen det området som studien retter seg mot (s.43). Dybde-

intervjuer regnes også å være særlig anvendelig for å få tilgang til individuelle holdninger og 

verdier, noe som er vanskelig å fange gjennom observasjon eller spørreskjema (Silverman, 

2014). I min studie anså jeg nettopp museumsformidlernes personlige perspektiver å kunne gi 

viktige bidrag for å belyse mine forskningsspørsmål. Min antakelse var at formidlernes 

subjektive perspektiver til sammen ville kunne gi et virkelighetsnært bilde av allmenne 

opplevelser og synspunkter fra feltet av museenes formidlingsaktivitet. Samtidig er det viktig 

å være klar over at informanter ikke kan anses som utelukkende subjektive, men at de også vil 

gjenspeile påvirkninger fra sine omgivelser (s.20). I denne studien vil dette kunne berike 

datamaterialet, nettopp ved at informantene kan avspeile flere ’stemmer’ i miljøet de er en del 

av. Et aspekt som derimot kan komplisere bildet er den innvirkningen forskeren har på 

informanten og utviklingen av intervjusamtalen. Kvale og Brinkmann (2015) påpeker at et 

intervju bokstavelig talt er et ’inter-view’, altså en utveksling av synspunkter mellom to 

personer i samtale (ibid, s.22). De konstaterer at forskningsintervjuet ”er en byggeplass for 

kunnskap” der kunnskapen skapes aktivt i fellesskap mellom forskeren og den intervjuede 

informanten (ibid, s.76-77). Slike samtaler vil på den annen side kunne produsere verdifulle 

beskrivelser og fortellinger om hverdagslige opplevelser (s.77) som ikke like lett ville 

kommet fram ellers. Dybdeintervjuet kjennetegnes ved å stille åpne og fleksible spørsmål. 

Dette gir rom for å oppnå en dybde og kompleksitet som ikke er mulig å oppnå gjennom 

andre tilnærminger. Slike spørsmål kan også gi mer betraktende svar og dermed større tilgang 

til respondentenes synspunkter, tolkning av hendelser, forståelser, erfaringer og meninger 

(Silverman 2014, s.171) foruten at de får bruke sine unike måter å definere verden og å løfte 
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fram viktige tema som ferdige spørreskjema ikke rommer (Silverman 2014, s. 179). Dette kan 

eksempelvis gi tilgang til relevante aspekter som forskeren ikke selv har tenkt på. For å få ut 

mest mulig verdifull kunnskap av et intervju er det viktig at forskeren behersker emnet for 

samtalen, men også kan håndtere den menneskelige interaksjonen som denne typen uformelle 

intervjuer forutsetter. Kvale og Brinkmann (2015) stiller ellers en rekke krav til en kompetent 

intervjuer: Hun bør (som nevnt) være kunnskapsrik om studiens område, kunne strukturere 

samtalen godt underveis, være klar og forståelig i sine spørsmål, være vennlig, følsom og 

åpen for informantens ytringer, men også være kritisk, og kunne styre samtalen med fokus, 

erindre det som sies og kunne tolke ting som blir sagt.  

Med disse generelle betraktningene rundt dybdeintervju som metode i mente skal vi nå se på 

hvordan intervjuene ble gjennomført i denne studien. 

5.3.2 Gjennomføring av dybdeintervjuer 

Intervjuene ble gjennomført i perioden februar til mars 2017. I forkant av intervjuene 

utarbeidet jeg en intervjuguide med noen tema og rundt formede spørsmål som jeg ville 

innom i løpet av intervjuene (vedlegg 4).  Tre av intervjuene fant sted på informantenes 

arbeidsplass, mens to intervjuer av praktiske årsaker ble gjennomført via telefon. Alle 

intervjuer ble gjennomført på tomannshånd i avlukkede rom for å sikre ro og fokus under 

samtalen og for å unngå andre forstyrrende lydkilder.  Intervjuene hadde en varighet på 

mellom 1,5 – 2,5 timer og lydopptak av intervjuene ble gjort med profesjonelt opptaksutstyr. 

Under intervjuene noterte jeg noe underveis, mest for å fange opp tematikk til oppfølgings-

spørsmål. Etter innledende runder med gjensidig presentasjon av oss selv med faglige 

bakgrunner og nåværende roller, forklarte jeg om intensjonene med studien. Jeg understreket 

ønsket om en virkelighetsnær og ærlig framstilling av informantenes opplevelser og 

synspunkter rundt den museumsformidlingen de selv bidrar aktivt i. Jeg la også opp til en 

uformell og avslappet tone i intervjuet med en antakelse om at dette både ville gjøre det 

lettere for informantene å snakke fritt og for at de slik lettere kunne spille inn egne relaterte 

momenter uoppfordret. Slik løp samtalen lett og tok til dels ulike ’omveier’ i løpet av de fem 

intervjuene. Den veiledende intervjuguiden fungerte likevel som en ramme for alle intervjuer. 

Spørsmålene ble nok til dels både noe ulikt formulert og vektlagt i de forskjellige intervjuene. 

På den annen side bidro de ulike informantene med utdypinger på hver sine områder og sørget 

slik for et mangfoldig og sammensatt bilde fra den formidlingsvirkeligheten de opplever ved 

sine respektive institusjoner. 
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Med egen bakgrunn som formidler i museumssektoren har jeg en del kjennskap til både 

sektoren generelt og til formidlingsrollen mer spesielt. Den felles plattformen som 

informantene og jeg som forsker delte, bidro trolig til at intervjuene raskere kunne fokuseres 

mot refleksjon og mer dyptgående spørsmål og sammenhenger, enn dersom jeg ikke hadde 

kjent like godt til sektoren. Intervjuene antok også i noen grad form av felles utviklende 

samtaler der rollene som forsker og informant tidvis gled mer over i faglig samtale mellom to 

museumskolleger. De relativt uformelle og delstrukturerte intervjuene innebar nok derfor en 

viss grad av felles konstruksjon av kunnskap (Kvale & Brinkmann 2015). Faren ved dette er 

at forskerens egne holdninger former meningsinnholdet i samtalen. For å kompensere mot 

dette var jeg bevisst på å tilstrebe en fordomsfri innstilling til det som dukket opp i løpet av 

intervjuet (ibid., Postholm 2005).  

Etter intervjuene ble lydopptakene fortløpende transkribert til skriftlige gjengivelser av 

intervjuene. Vi kommer tilbake til analysen av disse etter å ha sett på den andre typen 

datamateriale som studien er basert på, nemlig analyse av ulike styringsdokumenter. 

5.3.3 Dokumenter som datamateriale 

Vi skal nå ta for oss dokumenter som studieobjekt. Først skal vi se litt generelt på metodiske 

tilnæringer til tekstlig materiale. Deretter skal vi kort ta for oss karakteristika ved ulike former 

for styringsdokumenter, og avslutningsvis vil innsamlingen av dette datamaterialet bli gjort 

rede for. 

Dokumenter som datamateriale er annerledes enn feltmateriale ettersom innsamlede 

dokumenter er skrevet for andre formål enn for den aktuelle studien (Thagaard 2013). I likhet 

med intervjumateriale er tekstdokumenter som kildemateriale derimot også “kodede” 

gjengivelser eller representasjoner av noe som har skjedd eller som er uttrykt mer direkte i 

den virkelige verden (Silverman 2014). Tekster kan derimot påvirke hvordan vi ser på verden 

og hvordan vi handler (ibid.). Dokumentanalyse brukes ofte som bakgrunnsmateriale for 

studiens primære analyse. I en typisk anvendelse av dokumentanalyse påpekes gjerne at 

”dokumenter hevder X, men vi kan vise at Y er tilfelle” (Silverman 2014, s. 276). Slik danner 

dokumentanalysen et bakgrunnsbilde av den konteksten som den sosiale institusjonen 

opererer i (ibid.). Formålet med en dokumentanalyse er gjerne å studere hvordan dokumenter 

fungerer for å oppnå noe spesifikt. Analysen kan slik dreie seg om å få innblikk i ulike 

standpunkter og argumenter, holdninger eller verdier som uttrykkes i ulike tekster (Grønmo, 
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2015, s. 144). Bruken av dokumentanalyse i denne studien er begrunnet i et ønske om å få 

mer klarhet i hvilke formelle føringer museene har fått når det gjelder retningen på deres 

formidlingsoppgaver fremover. Relevante dokumenter vil her være både utredninger og 

stortingsmeldinger som uttrykker offentlig museumspolitikk, så vel som museenes egne 

styringsdokumenter. I tillegg kan det være interessant å se hvordan museumspolitiske føringer 

gjenspeiles i museenes egne styringsdokumenter.  

Tilgangen til nasjonale museumspolitiske dokumentene er åpen og enkel via offentlige 

nettkanaler. Også museenes egne styringsdokumenter fantes delvis tilgjengelig på 

institusjonenes nettsider. Resten ble tilsendt på etterforespørsel.  

5.4 Analysen av datamaterialet 

I det følgende vil det bli redegjort for prosesser for analyse av innsamlet datamateriale fra 

studien og fram til utkrystalliserte ’funn’. Først skal vi se på noen generelle metoder for 

tilnærming til slike analyser. Deretter vil det metodiske analysevalget for denne studien bli 

presentert.  

Hoveddelen av datamaterialet fra studien består av transkripsjoner av dybdeintervjuer. I 

tillegg omfatter materialet offisielle styringsdokumenter i form av statlige museumspolitiske 

dokumenter og museumsinterne strategiske dokumenter. For alle typene tekstbaserte 

materiale vil det være nødvendig å foreta prosesser for å gjøre stoffet mer oversiktelig og 

forståelig. Slike prosesser kan kalles ’deskriptiv’ analyse og går ut på å samle og kategorisere 

materialet i naturlige enheter (Postholm 2005, s.91). Som sekundære kilder for denne studien 

vil analysen av de statlige og museumsinterne styringsdokumentene være relativt begrenset 

og med hovedfokus på å identifisere tekstsitater knyttet til noen definerte tema. For 

intervjutranskripsjonene vil denne kategoriseringen derimot være mer kompleks, ikke minst 

fordi teksten gjengir bare delvis strukturerte samtaler der tema kan dukke opp på ulike måter 

og med ulike forbindelser på ulike steder i den enkelte samtale.  

5.4.1 Analyse av dybdeintervjuer 

Som grunnlag for analysen ble lydopptakene av intervjuene først transkribert til skriftlig 

format, tilnærmet ordrett i den muntlige formen fra intervjuene. Etter denne møysommelige 

nedtegningen fortsatte en like tidkrevende prosess med å krystallisere ut noen klare tendenser 

i materialet. Slik prosessering innebærer gjentatte runder i betraktning av materialet gjennom 
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hele forskningsprosessen med en gradvis ’kondensering’ av den tydeligste essensen. Postholm 

(2005) bruker den induktive forskningstilnærmingen med ’konstant komparativ metode’ 

(Strauss & Corbin 1990) fra Grounded theory (Glaser & Strauss 1967) som eksempel på 

hvordan en slik prosess kan foregå gjennom flere faser fra en ’åpen koding’ med å merke 

ulike deler av materialet med representative nøkkelord. Som neste ledd blir beslektede 

enkeltkoder samlet i noen færre kategorier. I den neste fasen av ’aksial koding’ forbindes de 

ulike kategoriene med hverandre slik de logisk synes å henge sammen. Mot slutten går 

analysen inn i den ’selektive kodigen’ der det krystalliseres ut én kjernekategori som 

representerer forskningens hovedtema (Postholm 2005, s.88-90). I tråd med de tre nevnte 

fasene har min analytiske strategi vært å finne egnede koder og kategorier for å identifisere 

typiske temaer i materialet (Thagaard 2013, s 181). Kodene som ble brukt i første rekke var 

stikkord om utsagn med relativt vid tilknytning til forskningsspørsmålene, slik som: 

”Audioguide”, ”Beacons” og ”Dataspill”. I neste fase ble disse samlet i en kategori for 

”Digitale verktøy” for i siste fase å inngå i den overordnende katagorien om ”Digital 

formidling”. I denne prosessen ble utsagn om hvert tema fra alle informantene sammenlignet. 

Gjennom slik sammenstilling vokste en tydeligere forståelse gradvis fram om ulike tema. 

Denne prosessen foregår også som en vekselvirkning mellom de enkelte delene og helheten 

av teksten, i en såkalt ’hermeneutisk sirkel’ der en stadig dypere forståelse av 

sammenhengene i teksten vokser fram (Kvale & Brinkmann 2015, s. 237). Etter flere runder 

med slik ’redusering’ (Postholm 2005) tegnet det seg noen mønstre i materialet. Med et 

fortsatt relativt komplekst bilde av sammenhenger valgte jeg derfor å sette de foreløpige 

funnene inn i en systemmodell (Engeström, 2001) som kategoriserer ulike ’aktører’ rundt 

formidlingsaktiviteten i museene. Dette ble et klargjørende hjelpemiddel til å identifisere og 

kategorisere sitater som omhandler museumsformidlingens formål, verktøy, regler og normer, 

fellesskap, ressursfordeling og resultater. Systemmodellen ga også nye ’briller’ til analysen 

med blikk for nye sammenhenger i datamaterialet (Postholm 2005, s.100). De viktigste 

funnene fra intervjumaterialet presenteres i kapittel 6. Vi skal nå se nærmere på analysen av 

det resterende datamaterialet, av styrende dokumenter. 

5.4.2 Statlige styringsdokumenter for museumspolitikk 

Myndighetenes intensjoner for utviklingen i norske museer uttrykkes blant annet gjennom 

dokumenter som offentlige utredninger og stortingsmeldinger (Ydse 2007). Dette gjelder også 

myndighetenes ønsker for retningen på museenes formidlingsoppgaver fremover. Å se på 
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slike dokumenter fra de siste par tiårene vil kunne være interessant fordi det i denne perioden 

har kommet viktige signaler om endring i museenes rolle i samfunnet (ibid.). Kulturpolitiske 

dokumenter regnes gjerne som normative kilder med et klart villet siktemål. Normative kilder 

er velegnet om man ønsker å studere aktørens intensjoner, holdninger, retningslinjer og krav 

(Repstad 2007, s.105).  Fordi jeg i denne studien ønsket å se hvilke føringer norske 

myndigheter har gitt for museene, ville være interessant å se etter normative utsagn med 

synspunkter, krav og argumenter fra museumspolitikken. Mitt viktigste fokus var derfor å få 

tak i hvilke tema, begreper og praktiske føringer som er uttrykt i dokumentene. Også ord og 

uttrykk som brukes kan være interessant for å se hva disse kan gi av tolkningsrom og 

eventuelle praktiske føringer for museene. I dokumentene ble derfor relevante tekstsitater 

samlet for å se hvordan de uttrykker sine forventninger til museenes rolle som 

kunnskapsformidlere, både i forhold til oppgaver i samfunnet generelt, kunnskapsformidling, 

relasjonen til museets brukere og den nye, digitale virkeligheten. Funnene fra denne 

sekundæranalysen presenteres integrert i kapittel 2 om bakgrunnen for studien. Til slutt skal 

vi se på hvordan museenes egne styringsdokumenter ble analysert. 

5.4.3 Museenes interne styringsdokumenter 

En organisasjons styrende dokumenter viser hvordan institusjonen gjør rede for og legitimerer 

sine aktiviteter (Silverman 2014, s.293). For denne studien har det vært interessert å se på 

hvordan disse dokumentene gir føringer for hvordan museene ønsker å forholde seg til digital 

formidling. Museenes strategiske dokumenter hadde svært ulike formater, omfang og 

detaljenivå. Mitt viktigste fokus ble også her å få tak i hvilke tema, begreper og praktiske 

føringer som er uttrykt i dokumentene. Som i analysen av intervjuene fant jeg det nyttig å 

anvende kategorier fra systemmodellen i aktivitetsteori for å organisere dataene. Jeg samlet 

derfor i kategorier hvordan dokumentene uttrykker: ambisjoner om bruken av ulike typer 

digitale verktøy i sin formidling, og hvordan disse tenkes realisert. De viktigste funnene fra 

disse dokumentene presenteres i kapittel 6 sammen med funn fra intervjuene.  

Til avslutning i dette kapittelet skal vi se nærmere på ulike aspekter ved kvalitetssikring av 

studien. 
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5.4 Forskningsetikk og kvalitet  

I all forskning er det viktig å ha et kritisk blikk på om den ’holder mål’ både i forhold til om 

resultatene som er ‘til å stole på’ og om forskningen har foregått på etisk vis. Vi skal i det 

følgende se på hvordan forskning kan kvalitetssikres i kvalitative casestudier generelt ved 

bruk av sentrale begreper som ‘reliabilitet’ og ‘validitet’. Med et særlig fokus på forskeren vil 

dette knyttes opp mot den praktiske gjennomføringen i denne studien. Til avslutning skal vi 

også se på etiske betrakninger i forhold til den gjennomførte studien. 

5.4.1 Forskning til å stole på?   Om pålitelighet 

Begrepet ‘reliabilitet’ knyttes til “en kritisk vurdering av om forskningen “er utført på en 

pålitelig og tillitvekkende måte” (Thagaard 2013, s.201) ved at forskeren har utvist ”godt 

håndverk” i løpet av undersøkelsesprosessen (Kvale og Brinkmann 2015). I kvalitativ 

forskning sikres dette best gjennom ‘tykke’, grundige og ‘gjennomsiktige’ redegjørelser som 

gir god innsikt i hvordan forskningen er gjennomført (Postholm 2005, s.131). Det må også 

redegjøres for hvilke teori og metode man har brukt, hvordan data har blitt innsamlet og 

analysert og hvilke valg og refleksjoner som er gjort underveis hvordan man har kommet frem 

til resultatene som beskrives må også tydeliggjøres. Slik blir leseren av en forskningsrapport i 

stand til å vurdere om studien virker troverdig, gjennom de beskrevne stegene i forsknings-

prosessen (Thagaard 2013, s. 202). Å la datamateriale få ‘tale’ i rå, utolket form kan også 

bidra til en slik åpenhet om grunnlaget for de senere tolkningene (s. 203). Andre forskeres 

evalueringer av framgangsmåter kan også bidra til å styrke en studies pålitelighet. 

I denne studien har jeg forsøkt å vise redelighet gjennom åpne og grundige beskrivelser av 

hele forskningsprosessen. Jeg har også valgt gjengi mye av datamaterialet i form av direkte 

sitater for slik å vise grunnlaget for mine tolkninger. Gjennom prosessen har jeg diskutert og 

fått tilbakemeldinger angående ulike valg og prosedyrer fra min faglige veileder og fra andre 

forskerkolleger for å kvalitetssikre studien.  

5.4.2 Stemmer dette, da?   Om gyldighet 

’Validitet’ eller ’gyldighet’ er et annet begrep som anvendes til kvalitetsvurdering av 

tolkninger som gjøres i forskningen (Thagaard 2013). Gyldighet handler om i hvilken grad 

forsningsresultatene stemmer med virkeligheten (Silverman 2014, s. 90). ’Indre’ og ’ytre’ 

validitet peker på to av flere ulike aspekter ved gyldighet (Thagaard 2013, s.205). Indre 
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validitet har fokus på ”om vi faktisk har målt det vi ønsker å måle” (Repstad 2007, s.134). Å 

få informanter til å ’validere’ sine uttalelser slik forskeren har tolket dem, kan gi et godt 

grunnlag for videre slutninger (Postholm 2005, s.132-133). Dette ble gjort i denne studien ved 

at informantene fikk lese igjennom teksten om funn fra intervjumaterialet. Her var deres 

uttalelser brukt både som hele, frittstående sitater og som mer innvevet i den sammen-

hengende teksten. Informantene fikk slik mulighet til å korrigere misforståelser og rette opp 

språklige uklarheter før de godkjente sine uttalelser. ’Triangulering’, eller kombinert bruk av 

flere metoder kan være en måte å øke en studies gyldighet på (Silverman 2014, s. 91-92). Slik 

kan funn støttes opp av flere kilder. Ved å benytte både intervju, museumsinterne styrings-

dokumenter og historikk ønsket jeg å belyse museers formidlingsvirksomhet fra flere sider. 

Også for sikring av gyldige tolkninger gjelder anbefalinger om ’gjennomsiktighet’ og kritiske 

innsyn fra forskningsfeller. Dette er forsøkt ivaretatt slik jeg allerede har beskrevet. 

 

Når det gjelder overførbarhet av denne studiens funn til andre sammenhenger, altså ’ekstern 

gyldighet’, så påpeker Yin (2014) at funn fra kvalitative casestudier først og fremst kan bidra 

til en analytisk generalisering. Dette innebærer at funnene kan sammenliknes med resultater 

fra andre studier av samme fenomen (Kvale og Brinkmann 2015) eller også holdes opp mot 

og eventuelt bidra til relevant teori (Yin 2014, s. 21) ved også å formulere hypoteser for 

videre forskning (Thagaard 2013, s. 198). Hvorvidt funnene fra denne studien er overførbare 

til eller også representative for andre museumsinstitusjoner enn de jeg har undersøkt, vil igjen 

avhenge av at beskrivelsene av forskningsprosessen gjør det mulig å få et godt innsyn. 

Leseren vil så være den som kan vurdere om resultatene jeg har kommet fram, er anvendelige 

også i andre kontekster (Kvale & Brinkmann 2015).  

5.4.3 Øyet som ser?   Om forskerens rolle 

Uansett hvilke forskningsmetoder som velges, er forskerens egen selvrefleksjon og 

transparens viktig i alle stadier av en studie. Selv om forskerens fortolkning tar utgangspunkt i 

teoretiske perspektiver og antagelser, vil den nødvendigvis også være preget av verdimessige 

forforståelser. Ingen forskere møter verden ’nøytrale’ eller verdifrie (Postholm 2005). Dette 

innebærer at forskeren selv bør reflektere over hvordan hun påvirkes av egen forforståelse, 

antagelser og erfaringer fra tematikken som studeres (Silverman, 2014, s.152), men også være 

åpen om eget ståsted slik at kritiske lesere selv kan vurdere hvordan dette kan ha påvirket 

tolkningen av resultatene (Thagaard 2013, s.207). Med min bakgrunn som museumsformidler 
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fra et ’teknologioptimistisk’ fagmiljø, har jeg gjennom hele studien måttet reflektere over 

hvordan jeg påvirkes av egen forforståelse, antagelser og erfaringer knyttet til temaet for 

studien. For å minimere påvirkningen fra min egen forforståelse har jeg reflektert over 

hvordan min bakgrunn påvirker mine perspektiver parallelt med fordypning i teoretisk 

rammeverk og litteratur, gjennom dataanalyse, og i diskusjoner med kolleger og andre 

forskere på området. En annen fare ved å studere en veldig familiær kontekst er at forskeren 

blir ’husblind’ eller at empirien tolkes feil på grunn av en sterk forforståelse (Silverman 2013, 

s.29). Ved bruk av teoretiske analyseverktøy vil forskeren derimot kunne åpne blikket for det 

’ukjente i det kjente’ og bidra en nødvendig analytisk distanse til det ’altfor kjente’ (Postholm 

2005, s.100). Anvendelsen av aktivitetsteori (Engeström 1987, 2001) og systemmodellen 

derfra har bidratt til slike nye perspektiver for analyse og tolkning i denne studien. 

5.4.4 Etiske hensyn  

Å ivareta de deltakende informantene på kvalitetsmessig måte forutsetter at en del etiske 

hensyn tas. Før noen intervjuer ble avtalt ble forskningsprosjektet meldt til og godkjent av 

Norsk senter for forskningsdata (NSD) som sikrer at forskningsdesignen ivaretar de juridiske 

sidene av personvernet for informantene. I tråd med god forskningsskikk (Postholm 2005, 

s.145) ble deltakerne i forkant av intervjuene informert om formålet med studien og hva deres 

deltakelse i den ville innebære, både muntlig og i skriftlig form, gjennom et tilsendt infoskriv 

med informasjon om prosjektet (vedlegg 2). Her ble det også informert hvordan innsamlet 

data ville bli håndtert. Det ble også understreket at deltakelse i prosjektet var frivillig, og at de 

når som helst kunne trekke seg, og at ingen sitater ville bli brukt uten deres samtykke. Til 

dette gav alle sine ’informerte samtykker’ (s.146) ved at de signerte på en avtale om dette 

(vedlegg 2b). Informantene godkjente også å framstå med egne navn ettersom full 

anonymisering ville være vanskelig i et avgrenset miljø som museumssektoren i Norge, der 

’alle kjenner alle’. I presentasjonen i denne rapporten er navnene til informantene likevel 

hovedsakelig anonymisert for å framheve fenomenet og stemmemangfoldet og med en 

nedtoning av enkeltpersoner. For å bidra til studiens pålitelighet finnes informasjon om 

deltakende informanter og institusjoner derimot tilgjengelig som (vedlegg 3). Ved 

gjennomføring av intervjuene ble frivilligheten i deltakelsen gjentatt. Alle opptak har vært 

lagret på et passordbeskyttet datalangringsområde der bare jeg har hatt tilgang. Disse 

opptakene er blitt slettet ved innlevering av denne oppgaven.  



49 

 

6 Funn   

I dette kapittelet vil jeg presentere hva jeg har funnet i casestudien om formidling i museer. 

Datamaterialet er samlet fra fem ulike museer som på ulike måter har tatt i bruk digitale 

verktøy i sin kunnskapsformidling. Jeg har sett på museenes forståelse, erfaring og 

framtidsperspektiver angående sin rolle inn i en digital tid slik dette har kommet til uttrykk 

både i museenes styrende dokumenter og via intervjuer med utøvende museumsformidlere.  

Funnene vil bli presentert i henhold til en systemmodell i tråd med aktivitetsteori (Engeström 

1987) som beskrevet i kapittel 4. Hvordan systemmodellen er tolket inn i museumskontekst 

vil først bli forklart. Funnene vil deretter bli presentert, ordnet i tråd med de ulike faktorene i 

et aktivitetssystem. Til avslutning vil jeg kort oppsummere de viktigste funnene. 

6.1 Museumsformidling som et aktivitetsstystem 

I modellen under (Figur 4) er de ulike faktorene i Engeström’s generelle aktivitetssystem 

(1987) ’oversatt’ til en kontekst for formidling i museer. Modellen beskriver 

formidlingsaktiviteten samlet ved casestudiens fem ulike museer, som et utsnitt fra denne 

typen virksomhet i den norske museumssektoren. I det følgende vil jeg først forklare kort  

 

 

Figur 5  Museumsformidling satt inn i et aktivitetssystem basert på Engeströms generelle modell av et  

               aktivitetssystem (1987) 
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hvordan de ulike faktorene er tolket inn i denne museumskonteksten. 

Aktiviteten i den anvendte systemmodellen er altså museenes utadrettede formidlings-

virksomhet. Denne aktiviteten virker sammen med alle de ulike faktorene i systemet: 

Aktiviteten er drevet av en målsetning og utøves av formidler(e) ved hjelp av ulike typer 

verktøy. Utførelsen av aktiviteten påvirkes av både ulike former for regler, fellesskapet av 

ulike interessenter og av fordelingen av oppgaver og andre ressurser innenfor dette systemet. 

Resultatet viser den faktiske virkningen av formidlingsaktiviteten.  

Av ’regler’ som styrer museenes formidlingsvirksomhet finnes både formelle føringer slik 

som museumspolitiske styringssignaler og museenes egne styringsdokumenter. Men også mer 

uformelle regler kan påvirke, i form av ulike normer og forventninger til hvordan 

formidlingen bør foregå. Oppgaven (oversatt fra engelsk ’object’) forstås her som aktivitetens 

målsetning eller formidlingsoppdraget  slik det kommer til uttrykk i datamaterialet. Med 

’verktøy’ menes ulike former for virkemidler til utførelse av aktiviteten. Slike verktøy kan 

være både fysiske og mer symbolske. I denne analysen har jeg valgt å se på hvordan museene 

bruker ulike former for formidling.  Disse er kategorisert i tradisjonelle, ’teknologifrie’ 

former, kalt ’analog’ formidling på den ene siden og i nyere, teknologibaserte, ’digitale’ 

formidlingsformer på andre siden. ’Subjektet’ i denne aktiviteten er den eller de som aktivt 

utformer og/eller utøver formidlingen i museene. Personlige variabler hos utøverne vil også 

kunne påvirke utøvelsen av aktiviteten. ’Fordelingen av oppgaver’ omhandler hvordan 

museenes ressurser styres og betydningen av dette for formidlingsaktiviteten. Et fellesskap av 

ulike interessenter både internt og eksternt påvirker også på ulike vis utformingen av 

museenes formidling. Resultatet er den faktiske virkningen av formidlingsaktiviteten, mer 

eller mindre i tråd med opprinnelig målsetning.  

Spenninger kan oppstå rundt museumsformidlingen der det finnes motsetninger både innenfor 

de enkelte faktorene, i relasjonen mellom faktorene, eller også mot tilstøtende 

aktivitetssystemer. Slike motsetninger kan hindre eller også fremme endringer av 

formidlingsaktiviteten. 

Etter denne tilpasningen av aktivitetsfaktorene inn i en museumskontekst, vil funnene fra 

datamaterialet nå bli presentert slik de er kategorisert i henhold til disse faktorene 
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6.2 Regler - skrevne og uskrevne lover 

Vi skal nå først se på hvordan ulike formelle og uformelle ‘regler’ kan ha innvirkning på 

digital formidlingsaktivitet i museene. På den formelle siden skal vi se på ulike styrings-

signaler fra offentlige museumsmyndigheter og hvordan informantene forholder seg til disse. 

Dernest skal vi se på hvilke føringer som er uttrykt i museenes egne styringsdokumenter. For 

å avdekke mer uformelle føringer skal vi deretter ta for oss normer og forventninger som kan 

komme fra ulike hold angående museenes formidlingsaktivitet. 

6.2.1 Formelle styringssignaler: 

Vi skal her se på de formelle føringene som påvirker museenes formidlingsvirksomhet, først i 

form av offentlig museumspolitikk, dernest gjennom museenes egne styringsdokumenter. 

a. Offentlig museumspolitikk:  styring - krav og midler 

På spørsmål om hvilke styringssignaler informantene oppfatter fra offentlige 

styringsdokumenter svarer de at de ikke opplever noen veldig konkrete føringer for digital 

formidling. Føringene for digital utvikling synes å være mest konkrete på forvaltnings-

området, mer enn for formidling: «Jeg opplever vel at en er mer konkret på ‘samlings-

forvaltning’ (men) at det ikke er så konkret på hva man forventer i formidlingssammenheng»  

(I-B). Bruk av digitale verktøy blir derimot sett på som ett av flere virkemidler for å nå 

museumspolitiske føringer om  å være ‘aktuelle’, ‘relevante’ og å nå ut til flest mulig av 

befolkningen (Kultur- og kirkedept. (2009). 

Vi prøver på det hele tiden; å være aktuelle, og det innebærer jo både bruk av digitale 

verktøy, men også å aktualisere alle utstillingene… Det er viktig at vi bruker de 

virkemidlene som er aktuelle i samfunnet (I-C). 

Hvordan vi skal prøve å engasjere nye brukergrupper, involvere barn og andre som 

kanskje ikke ville blitt så veldig begeistret for museum tidligere, og finne redskapen til 

det. Og det er egentlig der jeg tenker at det digitale er den store muligheten (I-A). 

Jeg tror myndighetene fortsatt holder fast ved at vi skal være forvaltere… Men det vi får 

som oppdrag i vår tid, er: Vi må få materialet vårt ut… Det er tilgjengeliggjøringen den 

digitale tiden virkelig har muliggjort (I-D). 
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Om stortingsmeldinger er litt uklare i sine ’bestillinger’ til museene når det gjelder digital 

formidling, så påpeker informantene at museene får andre og klarere styringssignaler fra 

offentlige museumsmyndigheter på andre måter. Dette gjelder både krav for tildeling av 

utviklingsmidler og måling av ‘suksesskriterier’. Skal museene kvalifisere til å motta ekstra 

bevilgninger til utvikling, utover de faste driftsmidlene, må de kunne vise til konkrete 

prosjektplaner for eksempelvis digital utvikling.  

..han sendte jo inn en søknad… om midler til å utforske spillpedagogikk, beacons, 

augmented reality… og fikk også disse, og det er jo motiverende, ikke sant? Jeg tror 

kanskje ikke det hadde blitt så mye hvis vi ikke hadde fått de midlene (I-A). 

Myndighetenes tildelingspolitikk synes å legge sterke føringer med stor betydning for 

museenes økonomi og utviklingsmuligheter, for «hvis du ikke besvarer (myndighetenes 

forventninger til museene), så går det ut over bevilgningen… og følger du ikke med, så er det 

også over og ut» (I-D). Samspillet mellom myndighetenes forventninger og det enkelte 

museums utviklingstiltak synes å fungere når museene ‘leverer’ i henhold til ‘bestillingen’: 

«Når alle disse tiltakene som er gjort fra myndighetenes side, i form av støtte, faktisk fungerer i 

min museumshverdag, så merker jeg at jeg blir glad, på mine egne vegne - og litt på deres 

(latter)» (I-A). Ved endringer i disse rammene skapes det frustrasjoner i museene. Mens det i 

2015 ble delt ut midler til 15 digitale utviklingsprosjekter ved museer, inkludert flere av 

museene i denne studien, fikk bare 7 av 37 innkomne prosjektsøknader tildelt midler i 

2016/2017. Kriteriene for tildeling til digitale utviklingsprosjekter syntes også å ha endret ved 

den siste tildelingen, ved å prioritere «fellessystemer og felles infrastruktur, forbedring av 

datakvaliteten og tilgjengeliggjøring av museumsdata» (Kulturrådet 2017a) framfor mer 

formidlingsrettede tiltak. Flere informanter uttrykker frustrasjon og skuffelse over dette.  

Et annet styringssignal fra myndighetene er hvordan de måler museenes ‘suksess’. Dette skjer 

i stor grad gjennom en årlig rapportering fra museene (Kulturrådet 2017c). Hvilke kategorier 

som skal måles her, synes å ha betydning for museenes prioriteringer. ‘Besøkstall’ er en slik 

kategori, der antallet som har besøkt museet i løpet av året skal tallfestes. Flere informanter 

uttrykker en frustrasjon over at formidlingsaktivitet nesten utelukkende måles i form av 

oppnådde besøkstall til museet og ikke etter andre kvaliteter: «Det oppleves litt grunt at vi bare 

blir målt på besøkstall» (I-B). Dette synes likevel å påvirke deres prioriteringer av aktiviteter: 

«Man prioriterer de folka som kommer hit i kjøtt og blod, som man får talt og får inn i 

statistikken… Man ser seg ‘tvunget til’ å opprettholde de ‘block busterne’ som trekker opp 
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besøkstallene veldig» (I-A). Endring av myndighetenes målekriterier antas å kunne påvirke til 

en sterkere prioritering av digital formidling: «Jeg tror jo at hvis man skal faktisk få kunne 

prioritert det, så tror jeg det må komme noen bekreftelser på at det er riktig å prioritere – også 

fra myndighetene» (I-A). En måleparameter som foreslås er å «telle antall nettsaker… det er jo 

klart at det hadde vært med på å heve statusen på digital formidling… som en bekreftelse. For 

meg er jo besøksstatistikken en ‘bekreftelse’» (I-A).   

Myndighetene styringssignaler vil også ha betydning for utformingen av det enkelte musems 

’kjøreregler’ uttrykt i deres strategiske styringsdokumenter: Dette skal vi se på i det følgende. 

b. Museenes nedskrevne ambisjoner om digital formidling 

Vi skal nå se på hvordan ambisjoner for digital formidling kommer til uttrykk i museenes 

styrende dokumenter. Disse strategiske planene er analysert med fokus på hvordan museene 

uttrykker ambisjoner om digital formidling  

Alle de fem museene uttrykker ambisjoner om at de enten skal å ‘fornye’/ ‘prøve/teste ut’ / ‘ta 

i bruk’ / ’oppdatere’ / ‘videreutvikle’ eller også ‘styrke bruken av’ ulike (nye) digitale verktøy 

i sin formidling. Tiltak for å gi bedre digital tilgang synes å være mest uttalt med ambisjoner 

om å ‘være tilgjengelige’ og at de skal ‘dele kunnskap’, ‘legge ut’ på nett, ‘presentere’ og 

‘formidle’. Denne ’tilgangen’ skal ivaretas ved bruk av egne ‘nettsider’ eller ‘hjemmesider’ 

og å la brukerne slippe til i museenes ‘digitale samlinger’. Av formidlingsformer som nevnes 

for bruk på nettsidene finner vi ‘nettutstillinger’ (x2) i tillegg til eksponering av ‘digitale 

fortellinger’(x1) og ‘filmer’ (x1). Litt uspesifisert nevnes dessuten ‘nettbasert 

undervisningstilbud’(x1). Av digitale verktøy for bruk i museenes utstillinger nevnes 

‘audioguide’ (x2), ‘videopresentasjon’ (x1) og den åpne betegnelsen ‘digitale 

undervisningsopplegg’ (x1). Flere museer har også uttalte ambisjoner om å gå i interaksjon 

med sine brukere gjennom bruk av ‘sosiale/digitale medier’ (x4) der ‘Facebook’ nevnes 

spesifikt (x3) i tillegg til ‘Twitter’ (x1) og litt mer generelt nevnes ‘interaktive virtuelle 

formidlingsformer’ (x1). Et par museer uttrykker ambisjoner om enda sterkere digital 

’samhandling’ med brukerne, der disse vil få bidra med ‘kommentarer eller blogging’ knyttet 

museets utstillinger og ‘personlige museumsgjenstander’ og ‘digitale fortellinger’.  

Alle museene synes å være bevisste på sine målgrupper og brukere, men museene har ulikt 

fokus på hvordan kontakten med brukerne bør være. Et museum påpeker at de ‘skal ta (sitt) 

publikum på alvor’ ved blant annet å kommunisere aktivt med dem på sosiale medier. Ett 
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annet museum vil som nevnt ‘gi stemme til allmennheten’ med muligheter for ‘kommentarer’ 

og ‘blogging’, men også la dem ‘delta i museale prosesser’ og la dem komme med egne 

formidlingsbidrag. Et tredje museum er opptatt av å dra brukernes meninger, erfaringer og 

behov inn i utviklingen av museets tilbud gjennom blant annet brukerundersøkelser og 

evalueringer av museets aktivitet på sosiale medier.  

Formelle føringer av ulike slag vil altså kunne påvirke museenes formidlingsaktivitet. At også 

mer uformelle regler kan legge viktige føringer for formidlingen skal vi se i det følgende. 

6.2.2 Uformelle føringer  

Ikke bare formelle styringsregler påvirker museers formidlingsaktivitet, men også uskrevne 

‘lover’ kan virke inn i form av normer, konvensjoner og verdier basert på ulik forhistorie og 

ståsteder. Slike forventninger til hvordan ting skal foregå kan komme fra mange ulike hold. 

Holdningene til digital formidling synes å variere både internt i museene, i forskjellige 

eksterne fellesskap som museene inngår i.  

a. En ‘museal’ organisasjonskultur? 

I organisasjoner utvikles gjerne en egen kultur blant medlemmene, preget av felles verdier, 

normer og virkelighetsoppfatninger (snl.no/organisasjonskultur). Flere av informantene 

antyder at det kan eksistere konservative holdninger til bruk av digitale verktøy i museer: 

Det er jo en mentalitet i museene, også blant museumsansatte, som er veldig tradisjonell 

og konservativ, selvfølgelig, og det er jo kanskje typisk når man jobber med gamle ting 

(latter). Museene er jo veldig tradisjonsstyrte sted, og det er klart at det ser vi jo, og en 

slags indre motstand hos mange ansatte mot å bruke teknologi… Dét synes jeg har vært 

komplisert, for å være helt ærlig (I-C) 

En litt treg innstilling til myndighetenes krav om å bli mer ‘digitale’ erkjennes også blant 

informantene selv: «Jeg tror nok jeg var treig i starten og tror jeg til og med ignorerte det litt… 

‘Skal vi dét óg nå?! Har jeg ikke nok oppdrag?’» (I-D). Noen kan ha opplevd det som en slags 

passerende ‘motebølge’ som man tvilte på verdien av: «På museene har man blitt litt stressa 

på at man må digitaliseres og være med på denne herre bølgen» (I-E). Noen opplever en slags 

overflatisk innføring av det digitale: «Utfordringen må vel være at man… ser at dette er en 

realitet vi må forholde oss til, og at vi må ta det seriøst… du kan ikke bare sette opp en tv-

skjerm… litt utenfor utstillingen for å ha litt av ‘den sorten’ også» (I-E).  
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Samme informant påpeker også at aktivitet på sosiale medier kan betraktes som noe 

mindreverdig enn andre mer ‘faglige’ museumssysler: «Man ser på det litt sånn: ’Det er noe 

sånn ‘reklame’, det har ikke noe med fag å gjøre, så dette blir liksom litt overflatisk, ikke noe vi 

skal bruke altfor mye tid på’» (I-E). Slike skeptiske holdninger synes likevel ikke å være 

enerådende. Som en informant sier det: «Jeg opplever at vi har en veldig teknologipositiv 

organisasjon» (I-A). Noen påpeker at innstillingen til nye, digitale verktøy kan påvirkes av hva 

slags type museum det er og kategori av samlinger museet har ansvar for. Ulik faglig 

bakgrunn preger både institusjonene og de ansatte i ulike deler av museumslandskapet og 

dette vil kunne ha betydning for innstillingen til bruk av digitale verktøy. En informant viser 

til et museum som forvalter gjenstander fra telekommunikasjonshistorien: «Der tenkte man 

telekommunikasjon 24/7, liksom: Formidlet  telekommunikasjon, tenkte telekommunikasjon når 

man utviklet (undervisnings-)opplegg, eller designet  læring» (I-B). For et tradisjonelt frilufts-

museum ligger det derimot ikke like selvfølgelig ’i kortene’ å anvende slik teknologi, for 

«museer kan være ekstremt ulike, både hva deres ansvar er… det har jo også mye med 

fagtradisjoner man måtte ha, og hvilken faglig bakgrunn man går inn i museet med» (I-B). 

Museenes faglige orientering kan altså synes å påvirke deres innstilling til digital formidling. 

Blant verdier og virkelighetsoppfatninger i museer, inngår også antakelser om museers 

grunnleggende identitet. Hvordan dette kan påvirke synet på digital formidling skal vi se 

nærmere på i det følgende.  

b. Antakelser om ‘det ekte museet’ og digital formidling 

Formeninger om hva et museum er og forventes å være, synes å være tydelig uttalt hos 

informantene selv. Et museum skal være noe ‘ekte’, noe ‘autentisk’ dit publikum kommer for 

å få fysiske ‘møter’ med autentiske gjenstander, og helst med levende formidlere: 

Det som er museenes rolle… det er jo ‘autensitet’ – dét husker jeg er et ord som står i 

stortingsmeldinga: Ikke sant, det skal være ekte, det skal være ekte vare … den ekte 

opplevelsen har med autentisitet å gjøre: Det ekte menneske som snakker om ekte 

gjenstander, og som svarer på spørsmål (I-C). 

Dette synet på hva et museum ‘egentlig’ er kan synes å legge føringer for hvor stor plass 

digitale formidlingsløsninger bør få i museene:  
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Men det er jo det som skjer fysisk her på museet som må være det viktigste… At 

kunstverket er det viktigste og at det digitale må være et hjelpemiddel (I-E). Jeg tenker 

jamt over at den tradisjonelle formidlingen er viktigere enn virtuell formidling (I-C). 

Informantene synes å være nokså samstemte i sitt syn på at det ’ekte museet’ er knyttet til 

fysiske og autentiske møter med kulturhistoriske gjenstander. Disse fysiske møtene vil derfor 

også måtte ha en forrang over digital formidling, slik informantene ser det. Samtidig er 

informantene positive til digitale verktøy som hjelpemidler i museumsformidlingen. Skeptiske 

forutanelser om negative virkninger av slike verktøy synes også å ha blitt tilbakevist gjennom 

erfaringer fra praksis: «Mange har overdramatisert virkningen av det de skjermene gjør enn det 

som faktisk skjer da» (I-C). Erfaringen synes å vise at «det bidrar til et større engasjement»  

(I-C) og  at det «trigger interesse og så vil de har mer» (I-A). Når det gjelder nettbasert 

formidling som er fysisk løsrevet fra museumsutstillingene forteller om informantene om 

uttrykt skepsis og frykt for at slik formidling vil kunne gjøre de fysiske museene overflødige. 

Dette tilbakevises av informantene som synes å ha sterk tro på de fysiske utstillingenes 

fortsatte verdi for museets publikum:  

Jeg tror aldri digital formidling kan ta over noe som er viktig for oss. Ja, og særlig i vår 

tid hvor alt er ’snapchat’ og endringer skjer i løpet av to sekunder. Så er det viktig for 

folk å se noe som er bestandig og noe som er autentisk og som har vart i 1000 år, og jeg 

tror folk kommer til å stille mer og mer krav om det der etter hvert… Det er veldig stort 

for folk å se originalgjenstander, og ha sett det (I-C).  

Og nettopp brukeres forventninger museenes formidling skal vi nå se nærmere på. 

c. Hva folk vil ha… publikum / brukerne 

Ettersom museenes formidlingsaktivitet er rettet mot allmennheten vil også ’publikums’ 

forventninger til museet være av betydning. Ønskene fra publikum synes derimot å være 

sammensatt. Noen store forventninger til museenes digitale formidling synes ikke de fleste 

informantene å spore. En informant forklarer dette med at gamle forestillinger om museer 

også gir lave forventninger til museenes digitale aktualitet: 

Men det kan godt hende at det er uklart for et publikum også å vite hva de skal forvente 

av et museum, når det gjelder den type ting… For de er jo tross alt museer, liksom… 

Den sitter nok veldig fast den forestillingen om at det (museer) er gjenstander på rad og 

rekke… og noen har dårlige minner fra skoledagene også (I-C). 



57 

 

Forventninger til at museene skal forbli som de har vært, kan også komme til uttrykk. Dersom 

museet skulle komme til å prioritere vekk et ressurskrevende arrangement til fordel for mer 

digital formidling, ville en typisk reaksjon kunne vært: «’Blir det ikke ‘Jul på museet’ i år? Det 

hadde jo vært ‘krise’!’… hvis vi gjør noe de ikke liker, så får vi høre det, for å si det sånn» (I-A). 

Informantene opplever også forventninger til museene som sosial, fysisk arena der teknologi 

ikke nødvendigvis etterspøres:«Museene er ofte en veldig sosial ting: Folk går sammen med 

familie og prater og tar en kaffe i kafeen og det er egentlig en sosial greie» (I-C). Formidlingen 

synes ikke å måtte inkludere digitale verktøy for å engasjere, mener flere: «Min erfaring er at 

også de synes at den gammeldagse måten å gjøre det på, med formidler og et verksted etterpå… 

det er dét de husker... og det er der det på en måte skjer: gjennom å oppleve noe annet» (I-E). 

Andre brukere synes derimot å ha uttalte forventninger til museets digitale ‘meny’: «Jeg 

opplever veldig at folk er sånn: ‘Å, er det ikke digitalisert?!’» (I-A). Informanten påpeker at dette 

handler mer om tilgang til museets samlinger enn om digital ‘formidling’. Informanten tror 

likevel at museets besøkende kan ha forventninger om mer nettbasert formidling: 

’Dette burde dere ha skrevet i en nettartikkel’, tror jeg mange tenker. Du ser den søylen 

som står nede i utstillingen, for eksempel: Den er jo på nettet: det er bilde av den og det 

står hva det er. Men alle disse fantastiske fortellingene rundt den søylen, at den er fra 

samme steinbrudd som originalen fra Betlehem… dét er jo noe du får bare når du 

kommer. Jeg tenker nok at publikum hadde hatt glede av å også oppleve dette på nett… 

Jeg tror veldig mange skulle ønske at alle de gode historiene var mulig også å oppleve 

uten å faktisk komme hit (I-A). 

Forventningene fra museets publikum vil altså variere, ettersom museets brukere ikke er noen 

ensartet gruppe. Informanten tegner opp to ulike typer ’besøkende’: De som kommer fysisk til 

museet med et sosialt formål, og de som på den andre siden foretrekker museets fortellinger 

via digitale plattformer:  

De som leser mest på nettsida vår er ikke nødvendigvis de som henger mest på museer 

heller, tror jeg. Jeg tror det er to forskjellige publikum óg. De som foretrekker å oppleve 

fortellinger på den måten, fra foran pc’en eller på telefonen sin. Og de som kommer hit 

for å ‘fylle en dag’, eller aktivisere ungene eller noe (I-A). 

Informantene har altså ulike erfaringer med hva deres publikum ønsker. Men informantene 

har også egne praktiske erfaringer med utvikling og anvendelse av digitale verktøy, som 

preger deres egne forventninger på dette området. Dette skal vi høre mer om i det følgende. 
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d. Sunn digital nøling? 

Innføring og bruk av ny teknologi har også praktiske sider som påpekes i intervjuene. Alle 

informanter forteller om erfaringer fra eget museumsvirke der digitale verktøy ikke har 

fungert som forespeilet, eller som en informant uttrykte det: At det var «en veldig fin tanke, 

men som på en måte ikke helt fungerte i praksis» (I-A). I mange tilfeller har teknologien sviktet: 

«Vi prøvde oss på beacons (teknologi) men det fikk vi ikke til... Det hoppet og danset… Vi klarte 

ikke å løse det» (I-A). Driftingen av digital teknologi kan også gi store utfordringer: «Det er… 

veldig, veldig sårbar teknologi ofte…  så risikerer du å stå der med elevgrupper på 30 og 

ingenting virker» (I-B). Andre ganger har logistikken rundt bruken av de digitale verktøyene 

blitt for besværlig å håndtere: «Ipad’er… skal være ladet og i orden… (det) handler jo om å ta 

bilder, så noen må gå inn og slette alle disse bildene etterpå… Så det er en del logistikk, og folk 

må vite hva de skal gjøre, da» (I-E). Noen opplever at «da blir man liksom litt ‘brent barn’»  

(I-D).  Mens andre ser gevinster i form av intern læring: 

Jeg tror at alle har sett det som et nyttig pilotprosjekt. Ingen sure miner, eller ‘Hva var 

det jeg sa?’… Vi har blitt mye smartere alle sammen., og flinkere med digital formidling. 

Vi skjønner nå kanskje mer hva som funker og ikke funker óg… Vi har en del erfaringer, 

rett og slett. Vi var jo helt ’grønne’ hele gjengen da vi startet opp med det. Vi har lært, 

erfart og erkjenner at ‘beacons’ er ikke for oss… Kan delta i den debatten (I-C). 

Å ha en innovativ innstilling og å være tidlig ute i nyutvikling kan være problematisk: 

«Kanskje vi var litt tidlig ute rett og slett, med et litt uferdig produkt?» (I-A). 

Forventningene både i og rundt museene kan altså synes å være litt blandede når det gjelder å 

’go digital’. Men hvordan oppfattes oppdraget som museene skal utføre gjennom sin 

formidlingsaktivitet? Dette er tematikk i det følgende. 

6.3 Formidleroppdrag i bevegelse  

Informantene synes å se på oppgaven de har som museumsformidlerne i en større samfunns-

messig ramme. At ‘oppdraget’ lenge har vært i endring illustreres gjennom en av 

informantenes egen historie siden 1970-tallet:  

Da jeg begynte å arbeide på museum så hadde jeg en oppfatning av at museenes rolle var 

å ta vare på historien: Vi var veldig gjenstandsorientert… Museet skulle være en ganske 

objektiv fortolker… Inn på 2000-tallet…  begynner også myndighetene å komme inn og 

de blir mye tydeligere oppdragsgivere… de bruker begreper som at museene skal bidra 

til å holde Norge demokratisk. Dét var nytt og krevende (I-D). 
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Museenes formidlingsoppgave innebærer altså nå også å øve innflytelse på museets brukere 

og å bidra til et demokratisk samfunn. Men til tross for museumsformidlernes egen opplevelse 

av å ha et viktig ‘oppdrag’ for samfunnet, så erfarer informantene at publikum kjenner på en 

avstand til museet, med sine ‘store, hvite, skumle rom’ (I-E) og ‘overveldende mye kunnskap å 

ta inn’ (I-C). Noen kan rett og slett være «redd for å gå inn på museene» mener en informant  

(I-E). En annen mener museene rett og slett er ‘ganske glemt’ og at én grunn kan være 

manglende ‘relevans’: «Det er ikke slik at vi blir oppsøkt og nedringt av andre, så jeg tror vi 

skal jobbe hardt for å ‘gjøre oss relevante’ og det må vi fortsette å gjøre» (I-B). Et viktig mål i 

formidlingen kan derfor være å ‘senke terskelen’ (I-E) mellom museene og publikum, «og få 

museet til å bli et sted som… ikke blir så fremmed» (I-A).  

Museumsformidlerne er ellers opptatt av at museet er en annerledes læringsarena enn ved 

skoleinstitusjoner. Å kunne tilby noe annet enn den formelle læringen på skolen fremheves: 

«Vi har en opplevelsesdimensjon ved oss som skiller oss fra for eksempel… Det betyr at jeg først 

og fremst ønsker at vi skal gjøre et visst inntrykk, skape en refleksjon» (I-D). Å skape 

engasjement nevnes også som et mål for formidlingsarbeidet: « Jeg tenker litt at hvis folk går 

fra museet og er litt begeistret så er ‘mission completed’ for meg» (I-A). Hvordan museene skal 

være annerledes enn skolearenaen, er informantene likevel ikke helt enige om. Dette kommer 

vi tilbake til i punkt 6.4 om ’verktøy’ i formidlingen’. Nå skal vi se mer på formidlingsmålene 

i vår ‘digitale tid’. 

6.3.1 Formidlingsmål i en digital tid 

På spørsmål om hvordan den ‘digitale tid’ gjenspeiles i museenes målsetninger så påpekes et 

sterkere krav om å nå ut til større deler av befolkningen. Oppdraget er: «Få stoffet deres ut. 

Det er blitt mulig gjennom nett i vår tid… nå må museene ikke nøye seg med å henvende seg til 

de som kommer av seg selv» (I-D). Det digitale gir ikke bare større rekkevidde teknisk sett, men 

åpner også for en bedre tilpasning til mangfoldet blant befolkningen, ikke minst språklig: «Det 

er mange flere muligheter på den type ting, med språk for eksempel, ta å legge inn tegnspråk … 

det åpner for mye større muligheter for å favne fler» (I-C). Informantene er mer delte i 

oppfatningene om hvorvidt digital formidling er viktig for å gjøre museene ‘relevante’ eller 

‘aktuelle: for «det digitale vil kanskje være en del av det, og kanskje ikke» (I-B). Noen synes å 

være mer digitalt ’optimistiske’ og mener at slike verktøy kan «begeistre publikum for 

historie» og «lage bedre museumsopplevelser» (I-A) gjennom å tilføre nye muligheter for 

tilleggsinformasjon, visualiseringer, samarbeid og refleksjon og å utvide læringen på museet 
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til andre læringsarenaer. Målsetningene for formidlingen er knyttet til ’publikum’.  

Hvem mener museene at dette er? 

6.3.2 Målgrupper for digital formidling? 

Hvem museet skal nå, vil ha betydning for hva man skal gjøre og hva målsetningen er. 

Informantene synes å ha ulikt fokus på hvem den digitale formidlingen skal være rettet mot. 

Når det gjelder de som besøker museene fysisk er flere informanter opptatt av at folk med 

ulike behov skal finne et tilrettelagt formidlingstilbud for seg, eksempelvis oppdelt 

aldersmessig og språklig. Kategorier av aldersgrupper som går igjen blant informantene er 

‘barn og unge’, familier og eldre brukere.  

Barn og unge nevnes av alle informanter som en viktig målgruppe for bruk av digitale 

verktøy i museene: «Det er verktøy for å gjøre museet mer relevant – for en digital generasjon… 

Og jeg må bruke de verktøyene som de bruker for at de skal også kunne la seg begeistre av 

historie» (I-A). Mange barn og unge kommer til museet fordi de ‘må’, med skolen. Ved at 

elevene får bruke for eksempel spillpregede, digitale verktøy mener informanten at de «blir 

mye gladere» under museumsbesøket og faktisk kommer frivillig tilbake til museet: «..og så 

kommer de tilbake i helga… de kjøper seg museumskort og så sitter de der og ‘game’er’» (I-A). 

Ikke alle deler troen på at digitalisering vil gjøre barn og unge til dedikerte museumsbrukere, 

men at det nærmest er naturstridig: «Det evige maset om å få unge inn, det tror jeg kanskje er et 

litt dødfødt prosjekt, for det tror jeg kommer med alderen» (I-E). 

Familiegrupper med barn nevnes også som aktuelle, interesserte brukere av museenes digitale 

verktøy. Mens noen ser på de digitale verktøyene som fasilitatorer for felles aktivitet innen 

familiegruppen, «en lek… som samler barn og voksne» (I-D) og for «kreativ samhandling… for 

familiegrupper» (I-B), synes andre å betrakte det som til å aktivisere barna «med oppgavene på 

‘padden’ og ‘podden’ og så kan de voksne gå rundt og se» (I-E).  

Eldre museumsbrukere regnes som noen dominerende gruppe i bruk av digitale verktøy under 

museumsbesøk. Disse nevnes hovedsakelig i forbindelse med ikke-digitale museums-

aktiviteter og med preferanse for tradisjonelle museumsbesøk: «Det er mange, mange 

besteforeldre med barn som går på museum og i kafeen og tar en vaffel etterpå og har gjort noe 

meningsfullt sammen» (I-C). Digitalt formidlingstilbud synes ellers ikke å være godt lagt til 

rette for et ‘godt voksent’ publikum i følge en informant: «Jeg må nok innrømme at deler av 

det digitale ikke er inviterende til en person som er over 60 år: Dét er selvsagt et tankekors»  

(I-D).  
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Det språklige mangfoldet i samfunnet synes museene i økende grad å imøtekomme ved å tilby 

audioguider på ulike språk til museets besøkende: «Det skal jo være for alle: ikke bare for 

barn… innvandrere… pensjonister. Derfor må vi tilby noe til alle… for eksempel legge inn 

tegnspråk … det åpner for mye større muligheter for å favne fler» (I-C).  

Målgruppene som er nevnt til nå er alle fysiske besøkende på museene. Hvordan ser 

informantene på målgrupper på museenes nettbaserte arenaer?  

6.3.3 Et eget virtuelt publikum? 

Informantene synes alle å ha et primært fokus på målgrupper som har mulighet for å besøke 

museets fysiske lokaliteter, også når det er snakk om mer nettbasert formidling. Noen nevner 

likevel at de har en formidlingsoppgave overfor et publikum som av ulike årsaker ikke kan 

komme fysisk til museet: «Vi tilgjengeliggjør jo bildene for de som ikke har anledning til å 

komme til oss av ulike grunner... som ikke kommer fordi det ikke er tilrettelagt for dem (I-E). En 

informant antyder likevel at noen brukere kanskje til og med kan foretrekke å besøke museene 

virtuelt framfor fysisk: «Jeg tror det er to forskjellige publikum óg. De som foretrekker å 

oppleve fortellinger… fra foran pc’en eller på telefonen sin. Og de som kommer hit for å ‘fylle 

en dag’» (I-A). De fleste informantene synes likevel å se sitt formidlingsoppdrag primært 

overfor et relativt lokalt publikum. Én informant nevner derimot at museet kan ha potensielle 

målgrupper som på grunn av geografisk avstand ikke kan komme fysisk til museet: 

Vi har ennå ikke tenkt på skoleelevene i Målselv… Vi skulle hatt en hovedstads-app som 

kunne være et barnebesøk til Oslo… i klasse-rommet hjemme… om hovedstaden og 

kongen og Stortinget… Vi er ikke kommet dit, men vi tenker jo at dét også påhviler oss. 

Hvis vi skal være hovedstadens museum (I-D). 

Informanten ser for øvrig også at hun selv kan være i samme virtuelle målgruppe for andre 

museer: 

Når jeg sitter og skal jobbe med et tema som jeg vet plutselig at et annet museum har 

jobbet med. Hvis de da har lagt igjen et flott digitalt spor som er tilgjengelig for meg 

hjemmefra den kvelden før jeg skal møte de andre og si noe om akkurat dét. Gud, hvor 

gøy er ikke dét, ikke sant? (I-D). 

Også en annen informant er inne på hvordan museene kan fungere som rent virtuelle 

kunnskapsleverandører til folk som i dag søker fakta  på søketjenester som ‘Google’: 
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«Kanskje man etter hvert slutter å gå på ‘Google’ og bare går på Facebooksidene til et 

museum?» (I-E). Enten museene mener å ha formidlingsansvar primært overfor et lokalt 

publikum eller også mer ‘globale’ brukere, så må de ta stilling til nettbasert museums-

formidling som oppgave. Dét skal vi se nærmere på i det følgende. 

6.3.4 Nettformidling – en museumsoppgave? 

Informantene anerkjenner bruken av digitale verktøy som hjelpemidler i museenes 

formidling. De fleste har mest erfaring med bruk av slike verktøy i et slags fysisk samspill 

med gjenstander i museenes utstillinger. Når det gjelder å gi tilgang til museenes faglige 

materiale, mer løsrevet fra de fysiske utstillingene, synes alle informanter også å ha en felles 

forståelse av at dette er blant museenes oppgaver i vår tid: «Vi skal jo være tilgjengelige, vi skal 

tilgjengeliggjøre kunst og kultur for samfunnet» (I-E). Mange mener også at nettpresentasjoner 

av eksempelvis nye utstillinger i museets fysiske lokaliteter, kan ha en positiv 

markedsførende virkning på tilstrømningen til museet: «Det vi vil er jo at folk skal være her 

mer, bruke oss mer, og dette (nettformidling) er én måte å gjøre dette på»(I-E). Når det derimot 

gjelder i hvilken grad museene skal drive pedagogisk museumsformidling på internett er det 

større variasjoner i meninger og ambisjonsnivå: i fra tvil om slike prioriteringer, til mer uttalte 

positive ambisjoner: «Man har aldri brukt veldig mye penger på en virtuell utstilling – og det er 

jeg veldig usikker på om i det hele tatt ville funke, altså» (I-B). Tvilen rundt dette synes å 

forklares med at informanten er «fortsatt i det (fysiske) rommet i museet, altså, i bruk av det 

digitale» (I-B). Dette kan være uttrykk for tvil om at det virtuelle rom er egnet som 

formidlingsarena i museumssammenheng, eller også at det virtuelle rom fortsatt er en litt 

ukjent læringsarena for museumsformidling. Også en annen informant er nølende til å bruke 

mye ressurser på aktiv nettformidling i form av en mer aktiv dialog med museets brukere 

gjennom sosiale medier: «Jeg tror vel ikke at man har helt troen på at dét er helt veien å gå»  

(I-E). En slags grunnleggende tilstedeværelse i det virtuelle rom synes det likevel å være 

enighet om at museene må ha: «Vi må jo ha en instagram-konto og vi må jo ha en Facebook og 

alle disse tingene… for det er dét man skal ha» (I-E). Alle museene har også egne hjemmesider 

på internett. Disse bærer gjerne preg av å være «som en utvidet telefonkatalog: sånn du kan 

finne hvis du skal komme med den og den klassen… kan finne læringsressursene dine, eller du 

kan finne en gjenstand vi kanskje har, og finne kontaktinformasjon» (I-B). Målsetninger for 

bruken av sosiale medier synes å være mindre uttalte. Hva man får ut av dette blir derfor lett 

«litt tilfeldig og opp til hvert enkelt museum» (I-E). Informantene har derimot egne tanker om 
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hvordan internett og sosiale medier kan brukes til museumsformidling: Fra å bruke dem 

faktarelatert for å «opplyse eller å spre kunnskap» (I-E) til mer personlig historiefortelling: 

Jeg skulle nok ønske at de tingene som får meg til å klikke på vennene mine sine bilder, 

også kunne finnes litt på museene sine sider… mer personlige historier, mindre fokus på 

bare arrangement på museet, men faktisk historiefortelling, knyttet til individer, både på 

Instagram og Facebook  (I-A). 

En informant påpeker den muligheten for at museene har via nettformidling til å bli synligere 

som de faglige kunnskapsinstitusjonene de er: «Jeg tenker at det å legge ut… og være mye mer 

faglig tydelig aktør, det savner jeg litt, egentlig» (I-C). 

Informantene forteller altså om litt nølende skritt inn på nettarenaen og i bruk av nettbaserte 

formidlingsverktøy for museene. Vi vil nå se nærmere på hele spekteret av verktøy som 

brukes i museenes formidling. 

6.4 Verktøy for læring og opplevelse  

Hvordan utøves så formidlingen ved de ulike museene? Hvilke metoder, ‘verktøy’ eller 

‘plattformer’ anvender museene til sin formidlende aktivitet? I dette delkapittelet skal vi se på 

hva informantene forteller er i bruk eller under utvikling av formidlingsverktøy og  

-plattformer ved ‘sine’ respektive museer: Dette gjelder både tradisjonelle, ‘analoge’ 

formidlingsformer og nyere, digitale verktøy. Vi vil her også se på i hvilken grad aktivitetene 

involverer brukerne, enten de tilbys ’tilgang’, ’interaksjon’, eller ’deltakelse / medskaping’ 

(som beskrevet i kapittel 3). Vi skal også få høre informantenes syn på de ulike verktøyene. 

6.4.1 Fra ’foredrag’ til ’brukermedvirkning’ 

Hvilke metoder og ’verktøy’ som brukes i formidlingen vil henge sammen med hva som 

anses å gi best ’utbytte’ for brukerne. En av informantene påpeker hvordan museenes syn på 

formidling og læring er i utvikling: 

Der synes jeg museene er i en veldig endring, fordi man ikke bare leverer fra seg innhold, 

men tenker i mye større grad på noe som går begge veier... man snakker om en 

interaksjon… Jeg er opptatt av å skape det rommet for samtale og for dialog… (og 
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brukerne) kan være med og produsere ting… Det der med å ‘lage ting’, den kreative 

samhandlingen har jeg vært veldig opptatt av (I-B). 

Rollen til museets brukere er altså i endring ved at de i økende grad inviteres inn som aktive 

aktører i sin egen læring på museet. Rollen til formidleren er også i utvikling, fra en som 

‘bare leverer fra seg’ sin kunnskap, til en som går inn i en dialog og som inviterer brukerne 

inn som skapende produsenter. En slik rolleendring kan også innebære å gi slipp på en rolle 

som den som ‘eier’ sannheten om kulturarven. En informant påpeker hvordan museet mister 

’kontroll’ på både tolkning og videre bruk av historisk bildemateriale som museet gjør 

tilgjengelig via sosiale medier: «Men vi har ikke da noen kontroll. Det betyr at fortolkningene 

iblant er på ville veier… Men jeg har jo for lengst sluttet å mene at det finnes én fortelling. Så 

kanskje er det bare verdifullt. Tilgjengelighet er verdifullt» (I-D). Museenes tradisjonelt litt 

formelle, ‘institusjonelle’ kommunikasjonsform ut mot allmennheten utfordres også i møte 

med nye mediers mer uformelle stil. En informant mener museene må våge å bli mer 

personlig i uttrykket: 

Museene må bare tørre å være litt sånn ‘mindre proffe’. Tørre å være personlig… lette 

litt mer på sløret, enn å bare si at ‘Det er Barnas Dag i dag. Kom, det blir hest og vogn!’. 

Men kanskje tørre å si ‘Hvorfor gleder jeg meg til å jobbe på Barnas Dag, akkurat da? Det 

er fordi da skal jeg vise deg denne her, for den synes jeg er så kul!’ Dét opplever jeg 

skaper mer engasjement (I-A). 

Museenes formidlere utfordres altså på flere måter i hvordan de forholder seg til sine 

’brukere’. Når vi i det følgende skal vi se nærmere på hvilken type ’verktøy’ eller 

’plattformer’ museene anvender i sin formidling skal vi derfor ha fokus på i hvilken grad 

aktivitetene involverer brukerne. Heller ikke her skilles det mellom museene, men 

aktivitetene deles inn i grupper i henhold til hvordan de tilbyr involvering av brukerne.  

6.4.2 Tradisjonelle, ‘analoge’ formidlingsverktøy i museene 

Vi skal her se eksempler på det vi kan kalle tradisjonelle ‘analoge verktøy’ som informantene 

forteller at de bruker i sin formidling, og høre informantenes syn på disse verktøyene. 

Formidlingsverktøyene vil bli kategorisert etter graden av brukertilgang, det vil si om de 

primært synes å tilby brukerne ’tilgang’ til kulturhistorisk materiale, om de gir mulighet for 

‘interaksjon’ med faglig innhold, eller også om brukerne får mulighet delta i ‘medskaping’ i 

formidlingsprosessen (som beskrevet i kapittel 3).  
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Analog tilgang: Eksempler som nevnes her er fysiske utstillinger av gjenstander, eventuelt med 

forklarende ‘plakater’ på vegger. Levende formidlere gir ‘tilgang’ til kunnskap når aktiviteten 

eprimært skjer som enveiskommunikasjon i form av muntlige presentasjoner og fortellinger: 

«I en verden med så mye informasjon tilgjengelig… så trenger du kanskje en person som kan 

lose deg gjennom det viktigste» (I-E). 

Analog interaksjon: Møte med museets levende guide kan også preges av gjensidig dialog med 

museets besøkende. «Hvis du har med deg en formidler, et menneske, så kan du stoppe og 

spørre om ting, og dere kan diskutere ting» (I-C). 

Analog deltakelse / medskaping: Ulike verkstedsaktiviteter gir rom for besøkende til å lage 

egne, håndfaste produkter, gjerne slik det ble gjort ‘i gamle dager’, slik som ‘ripssaft’ (I-D) 

eller skape et eget kunstverk: «Du får jobbe med maling rett på et lerret etterpå» (I-E). 

a. Synet på analoge formidlingsaktiviteter 

Tradisjonelle formidlingsaktiviteter synes å verdsettes høyt blant alle informanter. Flere 

uttrykker at disse analoge aktivitetene i museenes fysiske rom’ foretrekkes og anses som den 

mest ‘ekte’ museumsopplevelsen. « Jeg tenker jamt over at den tradisjonelle formidlingen er 

viktigere enn virtuell formidling... fordi den ekte opplevelsen har med autentisitet å gjøre: Det 

ekte menneske som snakker om ekte gjenstander og som svarer på spørsmål» (I-C). 

Også fysiske verkstedsaktiviteter synes å ha en høy stjerne, også som en alternativ aktivitet i 

en digital tid.  

Følelsen rundt dette er at det både voksne, og ikke minst barna har lyst til å jobbe, med 

maling og lerret… og at man kanskje har erfart at det er nettopp dét som gjør oss litt 

unike… Det er noe annet enn denne skjermen som man forholder seg så mye til ellers 

(I-E).  

Selv om disse tradisjonelle ’verktøyene’ verdsettes høyt har museene i denne studien også tatt 

i bruk digitale verktøy i sin formidling. Vi skal nå se nærmere på hvordan.  

6.4.3 Digitale formidlingsverktøy på vei inn i museene 

Vi skal her se eksempler på digitale verktøy som informantene forteller er i bruk eller under 

utvikling for formidling ved deres museer. Også her sees museene under ett, og aktivitetene 
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kategoriseres i henhold til hva slags involvering de synes å tilby brukerne av ‘tilgang’, 

‘interaksjon’ eller ‘medskaping’. 

Digital tilgang: Mye av museenes internettbaserte formidling gir brukerne først og fremst 

‘tilgang’ til fakta og historisk materiale. Dette gjelder museenes hjemmesider med 

besøksinformasjon. Disse inkluderer delvis også bilder og tekst fra museenes samlinger, hos 

noen også artikler og nettutstillinger. Sosiale medier synes også for manges del å fungere 

hovedsakelig som ‘tilgangsverktøy’, selv om intensjonen kan være å skape en interaksjon 

med publikum: «Jeg opplever ikke at det er noen storm av medvirkning når jeg legger ut ting på 

Facebook-sida vår» (I-A). Også digitale verktøy i samspill med museenes utstillinger, slik som 

noen utstillings-‘app’er, synes i stor grad i å tilby ferdig faktainformasjon og visualiseringer 

av historisk tid.  

Digital interaksjon: Med denne typen verktøy inviteres brukerne til et samspill, men «som noe 

mer enn å ‘dra’ og ‘trykke på’ knapper» (I-B), slik en av informantene understreker. Brukerne 

skal altså kunne påvirke prosessen i en form for ‘dialog’. Av verktøy for bruk i museenes 

utstillinger nevnes ‘sporløyper’ med mobil teknologi og dataspill knyttet til historisk 

tematikk. Dialog på sosiale medier fungerer bra for noen museer, særlig synes responsen fra 

publikum å fungere godt ved eksponering av lokale historiske foto (I-D) ikke minst ved 

etterlysning av informasjon om motivet (I-A). Tilbakemeldingen kommer da ikke bare som 

‘like’s’ men også i form av supplerende, egen informasjon fra publikum.  

Digital deltakelse / medskaping: Verktøy der brukerne selv får skape egne digitale produkter 

finnes også i flere former på museene: ‘App’er for å ta egne foto i utstillinger, dataspill for få 

bygge digitale gjenstander og spille rollespill fra ulike tidsaldre, verktøy for å programmere 

og lage enkle animasjoner, filmer og radioprogram. En del av disse aktivitetene synes å være 

noe ressurskrevende å tilrettelegge for og synes derfor å tilbys som litt ’eksklusive 

aktiviteter’.  

a. Nye ‘smartere’ verktøy? 

Informantene synes enige om at digitale verktøy gir nye muligheter innen museums-

formidling, men også at «det er kvalitativt forskjellige ting likevel, for vi mener jo at det 

‘digitale’ det supplerer, det erstatter ikke» (I-D). Tradisjonell formidling bør altså ha en forrang: 
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«Så lenge vi ikke slutter med det første, så lenge vi utvider, så er dette bare et pluss» (I-D). Et 

eksempel på digitale verktøy sine begrensninger, påpekes angående en utstillings-app: «Du 

kan ikke snakke med skjermen, du kan ikke stille kritiske spørsmål» (I-C). Relasjonen mellom 

de digitale verktøyene og museets samling av fysiske kulturminner oppleves som viktig: «Jeg 

er litt nøye på… at teknologien og de faktiske kulturminnene skal spille sammen» (I-A). 

Informantene er også opptatt av at digitale verktøy bør brukes for å forbedre 

kunnskapsformidlingen og «ikke bare ‘fordi det skal’ være ‘digitalt’, liksom… det må være satt 

i en ordentlig sammenheng slik at de ikke bare blir løsrevne digitale installasjoner» (I-B). 

Begrunnelsen for å ta i bruk digitale verktøy må altså være at disse tilfører noe ekstra der 

tradisjonelle ‘analoge’ metoder har begrensninger. En informant mener at å tilby aktiviteter 

med digitale verktøy er mer naturlig og relevant for dagens unge enn at de skal prøve seg på 

gamle håndverksaktiviteter:  

Verktøyene… 30 år tidligere var å karde ull, mot at vi nå bruker ‘Minecraft’. Så jeg 

tenker jo at det egentlig er verktøy som er kjent i mine elever sin verden. Og jeg må 

bruke de verktøyene som de bruker for at de skal også kunne la seg begeistre av 

historie… At det ikke blir slik at vi må 150 år tilbake i tid og vi skal steke lefse (I-A). 

Informantenes erfaringer med digitale verktøys muligheter, synes å være forskjellig. En del 

refererer til digitale verktøy som synes å ha lite ‘ekstra’ å tilføre utover å være en digital 

variant av et analogt ‘tilgangsverktøy’: «Er det bare ‘bøker’ som man blar seg videre inn i, 

men det er på en Ipad og du kan ‘klikke’ i stedenfor å ‘bla’?… Da mener jeg at den fungerer på 

et veldig enkelt nivå» (I-B). Andre forteller om monotone audioguider (I-E) og «tung historie-

fortelling» som kan bli «veldig ensidig når du presenterer noe på en skjerm (I-C). Entusiasmen 

synes å øke når de digitale verktøyene for eksempel kan by på en større grad av 

brukerinvolvering: «Jeg tenker at en mye større grad av interaksjon kunne vært bra, ved at man 

gjør det mye mer fysisk på app’en… dét synes jeg er kjempesmart» (I-C). Erfaringene med bruk 

av digitale verktøy varierer altså. Dette kan også synes å farge informantenes holdning til 

slike verktøy. Samtidig ser informantene mange muligheter med slike verktøy, slik vi skal se i 

det følgende. 

b. Digital formidling 1.0, 2.0 eller 3.0? 

Alle informanter synes enige om at digitale verktøy ikke utnyttes optimalt i museene per nå, 

men de ser utviklingsmuligheter og mange områder der digitale verktøy kan tilføre noe 
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verdifullt i museenes formidling. Fysisk i museene vil verktøyene kunne gi bedre ‘tilgang’ 

ved å fungere som digitale guider for besøkende i en utstilling, ved å gi utfyllende 

informasjon: «Du kan se på utstillingen og så kan du åpne app’en og så kan du få mye mer 

informasjon» (I-C). I tillegg ser informantene også mer grensesprengende muligheter der 

digitale verktøy gir tilgang til beskyttede, autentiske gjenstander ved eksempelvis 

mobilkameraer som «har funksjoner som gjør at man kan komme nærme ting som er stengt 

bak et forheng, på en måte» (I-B). De digitale verktøyene vil også kunne ‘fill-in-the-blanks’ 

ved å visualisere gamle bygninger som nå er borte, «gjennom et nettbrett (kunne se) 

bygningene reise seg slik de har sett ut. Man får inntrykk av både hvordan det er nå og hvordan 

det var» (I-C). Dette kan også skje ved bruk av animasjoner:  

For eksempel her, på dette området… i middelalderbyen… så er det bare denne lille 

steinringen igjen… Når man står der med armer og ben og prøver å peke på ’restene av 

en voll der’ og ‘der var det en gang en kongsgård... Det har jo vært veldig høye krav til 

formidlerens fortellerevne før… Denne animasjonen som vi har fått laget av middel-

alderbyen: Den er liksom helt gull verdt. Den skaper jo en mye bedre museumsopplevelse 

og en mye bedre historiefortelling om middelalderen her i byen, enn uten (I-A). 

Teknologi vil også kunne bidra med å skape illusjoner av menneskelig aktivitet i gamle, 

forlatte bygninger, ikke minst i friluftmuseer: 

Vi har masse antikvariske hus her som er litt sånn ‘stilleben’. Tenk om man kunne hatt 

litt sånn ‘augmented reality’… skyggeskikkelser! Eller kanskje bare noen lydkulisser. Det 

er ikke så veldig mye som skal til!… til å simulere en hverdag… du kan gå og se inn i et 

bad, og så er det på en måte en siluett i dusjen. Dét er en måte å skape liv på, i veldig 

lukkede rom (I-A). 

Muligheter for utvidelse av museets geografiske rammer, påpekes også, der  mobile ’app’er 

og andre nettbaserte ressurser fra museet kan fortsette å ‘gjøre nytte’ utover selve 

museumsbesøket: «…så kan du fortsette og lese den når du kommer hjem» (I-C), eller til 

«klasserommet igjen, så kan man… finne fram igjen til bildene og informasjon om dem» (I-E). 

Digitale verktøy kan slik «knytte sammen læringsarenaer» (I-B) på museet og på skolen. 

Muligheter for tilrettelegging av sterkere brukerinvolvering ved hjelp av digitale verktøy 

påpekes også, eksempelvis ved  at «elever og museumsbesøkende på egenhånd kan reflektere 

over objektene (de utstilte gjenstandene) » (I-B).Verktøyene anses også å kunne «legge til rette 

for kreativ samhandling… for skoleklasser… og for familiegrupper » (I-B). Også innen mer 

nettbasert formidling ser informantene ‘smartere’ muligheter med mer aktiv involvering av 
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museets virtuelle brukere, ved eksempelvis å gi tilgang til fjernstyrte kamera på museet for de 

som ikke kan komme dit fysisk (I-E). Aktiviteter som skjer fysisk på museet kan også 

«reflekteres andre steder, og brukes i andre settinger: vises til foreldre og venner». En 

informant viser til at grupper av museets besøkende har få legge ut egne digitale produkter, 

som radioprogrammer, fra verkstedsaktivitet på museet, for ‘deling’ på nett. Denne 

publiseringen synes derimot ikke å bli brukt målrettet ennå. Informanten ser likevel at «det 

ligger et potensiale der» (I-B).  

Utnyttelsen av nye nettbaserte kanaler synes også å preges av litt uforløst potensiale. Dette 

gjelder ikke minst i sosiale medier, slik vi nå skal se. 

c. Nye plattformer – nye typer brukerdialog 

Informantene som er involvert i sine museers nettformidling påpeker at dette ikke er noen 

enkel øvelse, i alle fall ikke om man ønsker interaksjon og medvirkning fra ‘publikum’. 

Formidlingen kan synes å bli mer ‘enveis promotering’ enn ønskelig: 

Min erfaring er at når vi har lagt ut et bilde på Facebook, for eksempel, med litt tekst, 

litt informasjon om den kunstneren eller dét verket, så… Den eneste reaksjonen er 

‘tommel opp’ på et bilde, men det blir ikke noen diskusjon, ikke noe forum, der meninger 

om kunstnere og kunstverk… Så det blir mer for promotering enn for å spre kunnskap 

om oss… det er vel dét det har endt opp med (I-E). 

I andre tilfeller kan det lykkes bedre å få til den ønskede dialogen med et virtuelt publikum: 

Vi kan inne i mellom legge ut et historisk bilde, og så bidrar folk under. Der har vi fått 

navngitt personer og sånn… Da gikk jo diskusjonen under der, faktisk. Og til slutt fikk 

vi jo riktig navn på hele den familien som står her, og ‘lille jenta i kåpe’ er jo da ‘lille 

Rolf’ som hadde arvet en kåpe… Det her endte jo med at det kom jo en mann på døra 

med bilde av flere.. og dette engasjerte jo, da (I-A). 

Læring gjennom prøving og feiling synes altså å prege museenes tilnærming til de nye 

mulighetene for nettbasert interaksjon med museets brukere. Interne læringsprosessene synes 

ellers å prege utviklingen av digital formidling i museene, slik vi nå skal se. 
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d. Naturlig digital modning? 

Informantene forteller om interne utviklingsprosesser i forbindelse med innføring av digitale 

verktøy i museenes formidling; fra en noe famlende start, men med økende erfaring har 

mange gått i retning av mer målrettet anvendelse: 

Vi brukte en del digitale verktøy, men det var kanskje litt ‘tvungent’… Vi har gått fra at 

vi har brukt digitale hjelpemidler for å kunne krysse av noe i en læreplan, eller noe sånt, 

til at det er en helt åpenbar grunn til at vi bruker Minecraft til det opplegget vi gjør nå» 

(I-A). 

Slik synes også informantene å tro at utviklingen vil kunne gå naturlig videre: ved at de 

fortsetter å gjøre egne erfaringer, se, lytte og lære av andres: «Så vi må bare fortsette å 

bruke disse verktøyene… og være lydhøre og åpne og se hvordan det digitale kan brukes 

enda smartere» (I-B).  

Å bidra til ’læring’ er også en viktig del av formidlernes arbeid. Som vi har sett kan 

formidlere har ulike holdninger til digital formidling. Vi skal nå se på hvordan de mer 

personlige variabler hos de utøvende formidlerne kan påvirke aktiviteten. 

6.5 Formidlerne – de aktive utøverne 

Formidlerne vil vanligvis være ‘subjektet’, altså det utøvende individ i museenes 

formidlingsaktivitet. Tradisjonelt er dette ‘omviseren’, det levende bindeleddet mellom 

museet og dets besøkende, «en person som kan lose deg gjennom» (I-E) og bidra til læring i 

museet. Siden museene i økende grad forventes å legge til rette for brukernes aktive 

medvirkning, er den tradisjonelle ‘formidlerens’ rolle i ferd med å utvides og omdefineres.  

Formidleren vil kunne velge blant mange ulike verktøy, både analoge og digitale, slik vi så i 

punkt 6.4. Vi skal i det følgende se nærmere på hvordan personlige faktorer som utdanning, 

kompetanse, vaner og preferanser, samt alder vil kunne påvirke formidleres utøvelse av 

formidlingsaktivitet.  

6.5.1 Utdanning og kompetanse 

Ikke alle museumsformidlere er pedagoger i utdanningsmessig forstand, det gjelder også 

informantene i denne studien. De har ofte andre fagkompetanser som grunnutdanning: «Det er 

jo ikke ansatt haugevis med lærere i museer, og hvis de er… så har de ‘ped’ på toppen av 
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hovedfag i historie eller (noe liknende)… i stor grad, da» (I-B). Dette betyr altså at den 

pedagogiske kompetansen kan variere mye hos museumsformidlere. Om pedagogisk 

fagkunnskap kan være mangelfull på museer, så er den digitale kompetansen trolig enda 

mindre. Mange informanter opplever også at de blir satt til digitalt relatert arbeid som de ikke 

har nok kunnskap om: «Jeg jobber jo med dette uten noen utdanning innenfor mediefaget. Så 

det blir litt (preget av) hvordan jeg tenker at folk bruker Instagram» (I-E). Riktignok viser flere 

til at de har lært gjennom egen prøving og feiling, men de er også tydelige på at «det er et helt 

eget fag; ikke noe jeg som steinalderarkeolog kan slenge meg rundt og gjøre helt perfekt» (I-C). 

Og de «som tar en utdanning innenfor disse tingene… er ikke kommet inn i museene enda, i 

hvert fall ikke de mindre museene» (I-E).  

En konsekvens av manglende digital kompetanse kan være opplevelse av utrygghet i forhold 

til digitale verktøy. Dette nevnes som et hinder mot digital formidlingsaktivitet: «Det har og 

vært en redsel for å ta det i bruk, fordi man ikke behersker det» (I-C). Manglende kjennskap 

kan også hindre at man ser nytten av å ta verktøyene i bruk: «Jeg tror det handler om å skjønne 

hva det er for noe, og litt… og se nytten av det, da» (I-E). Resultatet kan bli en aktiv motstand 

mot å ta i bruk digitale verktøy: «Så går man kanskje i forsvar og så snakker man det ned i 

istedenfor å prøve det ut» (I-C). Men en slik frykt kan gå over, synes flere informanter å mene, 

for «etter hvert så kommer jo folk… for alle er jo interessert i å være med på lasset. Så jeg 

opplever etter hvert en vilje til å teste ut og prøve og lære seg det» (I-C). For å imøtegå 

manglende kunnskap og trygghet i bruk av digitale formidlingsverktøy anbefales derfor 

kursing og trening for museumsformidlere: «Dette er jo noe som må jobbes med og så må man 

jo som formidler føle seg trygg på bruken av det» (I-E).  

Innarbeidet praksis kan også påvirke formidlernes innstilling til nye digitale verktøy, slik vi 

nå skal se. 

6.5.2 Vane og preferanser – Hvorfor endre en suksess?   

Treghet i forhold til endring kan også skyldes positive ‘hindringer’. Personlige preferanser for 

den direkte formidlingen i analoge møter synes å prege en del formidlere: «Men jeg tror på 

den ‘gamle måten’ å formidle på. Den tror jeg fortsatt er den beste» (I-E). Etablerte 

formidlingsformer oppleves å fungere veldig bra. Dette forsterkes av mye positiv 

tilbakemelding på dette: «Museumsformidlere har dessuten den utrolige gleden i livet sitt: De 

får veldig mye positiv feedback i menneskemøtene i utstillingene» (I-D). I digital kontakt via 

sosiale medier kan avstanden til publikum oppleves større enn i den fysiske dialogen i museets 
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utstillinger, og dette kan derfor kanskje oppleves mindre motiverende: «Det er litt forskjell på 

de som faktisk står og banker på døra og vil høre historien din og til de som er lesere av 

nettsiden, som liksom er litt mer abstrakt, da, og at dét kan gå litt på motivasjon» (I-A).  

En ‘travel hverdag’ synes også å prege museumsformidleres virkelighet. I en full timeplan 

kan det bli vanskelig å få tid til nye oppgaver som digital formidling. «Nesten alle 

museumsformidlere er veldig travle… Jeg har ofte tenkt: Akkurat nå makter jeg ikke mer: det er 

ganske full levering her» (I-D). At dette kan ha sammenheng med ressurssituasjonen i museene 

skal vi se mer på i punkt 6.6. Men kan denne travelheten også være en preferanse som hindrer 

endring? Et par informanter knytter nemlig det travle til noe positivt: «Vi hadde det travelt og 

fint» (I-D) og «så blir man veldig sliten… men dét er litt av moroa óg, tenker jeg» (I-A).  

6.5.3 Alder og generasjonstilhørighet? 

Formidlerenes alder nevnes av alle informanter som en personlig faktor med mulig betydning 

for innstillingen til digitale verktøy: «Det kan hende at det er en generasjonsting, også» (I-B). 

Unge museumsansatte antas å ha «mer praktisk erfaring og at det digitale er mye mer integrert 

i hele måten de tenker på… og dermed kanskje også (forstår) mulighetene med å bruke dette, 

da» (I-E). Eldre ansatte antas å vise større treghet og skepsis mot de nye verktøyene: «Vi ser jo 

en slags indre motstand hos mange ansatte mot å bruke teknologi... Mange er jo godt oppe i 

årene… Eldre folk er jo ofte redd for skjermer og synes at det er dumt å ‘se på en skjerm, og ikke 

oppleve verden rundt seg’» (I-C). Noen informanter påpeker at et pågående generasjonsskifte i 

museenes staber som vil kunne påvirke museenes innstilling til bruk av digitale 

formidlingsverktøy. 

De som begynte å jobbe i museene mot slutten av 1960-årene pensjoneres nå, og da kommer 

det inn en ny gruppe som kanskje har en større bevissthet og kunnskap om disse tingene... og 

dermed kanskje også (forstår) mulighetene ved å bruke dette, da (I-E). 

De ansatte er en viktig, men mangfoldig del av museenes ressurser. Hvordan staben av ansatte 

best kan forvaltes, inngår i tematikken under neste punkt. 

6.6 Styring og fordeling av ressurser  

I dette delkapittelet skal vi se på hvordan oppgaver og ressurser i et museum håndteres for å 

få til god digital formidling. Jeg vil først ta for meg museenes ressurssituasjon generelt, for 
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dernest å se på hvordan dagens digitale formidling løses ressursmessig ved museene. Jeg vil 

deretter presentere hvordan informantene mener oppgave- og ressursfordelingen bør foregå 

for å skape gode rammer for arbeid med digital formidling i museene framover.  

6.6.1 Digital formidling – når det blir tid? 

Informantene beskriver at de har mange oppgaver å sjonglere i en travel arbeidshverdag, slik 

vi så i punkt 6.5. En forklaring på dette kan være de generelle ressursforholdene på museer, 

med et spenn mellom oppgaver og bemanning: «Det er mange andre oppgaver som også skal 

ivaretas» (I-A) og at «museene ikke har stor bemanning» (I-D).  

Hvordan løses så dagens digitale formidling ressursmessig ved museene? Digitale 

formidlingsoppgaver synes ofte å komme i andre rekke, når det blir ‘tid til overs’ etter 

analoge primæroppgaver: «Når det er masse folk på museet, og… arrangement, og… 

’skolesekk’-prosjekt og… noen grupper på kvelden… Da er det jo nettsakene som ‘går’, som 

ryker først» (I-A). Digital formidling synes også lett å bli et ‘sekundærprodukt’ av annen 

formidling på museet: det vil si at det som publiseres på nett refererer til annen formidling 

som foregår fysisk i museet, snarere enn å lages som selvstendig nettformidling: «Vi prøver jo 

å tenke på at alt vi gjør skal skape en eller annen form for avkastning på nettet. Men det blir jo 

veldig ofte… at da blir det et bilde og en kort kommentar» (I-A). En konsekvens av dette kan 

være at man «publiserer for å publisere… og mindre fokus på at det er godt innhold» (I-A). 

Informantene påpeker at det å lage god formidling på nett kan være krevende, både i ferdighet 

(punkt 6.5.a) og tidsmessig: «Sånn ordentlig historiefortelling tar jo lenger tid!» (I-A). Å få 

anerkjennelse for dette internt er ikke gitt: «Det krever jo ikke så mye penger? Men det krever 

noen dagsverk, og å anerkjenne at det faktisk krever noen dagsverk, da. Det kan man nok 

kanskje savne litt i museumsbransjen» (I-A).  

Ressurser til digital formidling vil kanskje også kunne finnes gjennom alternativ fordeling av 

oppgaver innen egen institusjon, slik vi skal se i neste punkt.  

6.6.2 Involvering av andre faggrupper i museet 

«I en museumsdrift så skal man være så allsidig» (I-A), forteller en informant. En slik 

fleksibilitet blant museet ansatte kan være en viktig ressurs. En informant forteller om et 

prosjekt der ansatte som arbeider med samlingsforvaltning var de som startet opp med 

museets digitale formidling:  
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De som jobber på dokumentasjonsavdelingen hos oss… var seg veldig bevisst at noe av 

det fineste vårt museum har, det er fotosamlingen… Jeg tror at de… plutselig så at: ‘Her 

er det ny arena!’… De ble formidlere!... Det var en veldig interessant utvidelse av deres 

syn på eget arbeidsfelt... Det var ikke vi som initierte dét, vi klassiske formidlere… Det 

var de som gjorde det (I-D). 

Flere informanter forteller om samarbeid på tvers av fagområder: «Her opplever jeg at jeg har 

kolleger som kan ting som ikke jeg kan – og vice versa – og at vi sammen klarer å skape noe 

nytt… for det er ikke så lett å gjøre det helt alene» (I-A). I et eksempel på et slikt samarbeid tar 

ulike fagfolk ‘ukesskift’ som virtuelle formidlere for museet via sosiale medier i en «Instagram 

take over» der hvor forskjellige ansatte tar over Instagram-kontoen for en uke, og legger ut bilder fra sin 

hverdag» (I-A). Informanten påpeker også hvordan formidlingen synes å bli beriket når museets 

fagkyndige på ulike områder bidrar til innhold i formidlingen fordi de «har en annen måte å 

fortelle om disse gamle husene, eller gamle tingene på… Og det merket jeg at vi hadde god effekt 

på, mer ’klikk’… mer engasjement rundt dét» (I-A).  

Ressurssituasjonen og hvordan den håndteres kan variere ved de ulike museene. Informantene 

er likevel ganske samstemmige når det gjelder hva de mener må til for videre utvikling av 

digital formidling: «Tid og kompetanse, og bli trygg i den måten å fortelle på, dét tror jeg 

er utfordringen» (I-A). Dette skal vi se nærmere på i det følgende. 

6.6.3 Digital kompetanse 

Som nevnt ser informantene på digital formidling som et ‘eget fag’ (punkt 6.5.a) som få 

museer har egen kompetanse i. En nærmest gratis tilgang til mange digitale verktøy betyr 

derfor ikke at det å ta dem i bruk er uten kostnader, for «det krever jo at noen jobber med det: 

Jobber fram hvordan skal vi gjøre dette her» (I-E). Det pekes på flere områder der museene 

trenger tilføring av ressurser knyttet til digital kompetanse. Dette gjelder til utvikling av 

egnede digitale verktøy og til anvendelse av verktøyene: både teknologisk og pedagogisk, 

samt til drifting av teknologien. Til dette trenges dedikerte personalressurser: «Man må ha et 

menneske som kan gjete de prosjektene: Dét ser vi her: Dedikert til digital formidling, og følge 

opp. Det er nødvendig for at det skal fungere bra på alle måter» (I-C). Flere peker også på 

behovet for å skape en generell forståelse for en ‘digital formidling’ i hele museet og 

anbefaler derfor noen generelle kompetansehevingstiltak rettet mot hele staben på museene 

gis noe slik «at man tenker ‘formidling’ i alle ledd» (I-E).  
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6.6.4 Utvide – eller omprioritere? 

Behov for ny kompetanse og styrkede personalressurser til digital formidling vil kunne bety at 

museene må utvides på flere områder, slik som at:  

…kommunikasjonsavdelingen må vokse. Vi må ha oftere oppgraderte maskiner; 

hardware. Og vi må vokse på utdanningssiden – og det gjør at vi sakte blir litt flere… 

Museene som institusjon eller arbeidsplass må vokse altså, som følge av den nye tiden 

(I-D). 

Slike utvidelser vil bety at også museenes driftsbudsjetter vil måtte vokse. Siden museenes 

drift i stor grad er avhengige av offentlige bevilgninger kan dette forutsette at også drifts-

bevilgningene fra det offentlige må økes. Alternativt vil museene måtte prioritere om på de 

begrensede ressursene de har. Dét kan bety å måtte velge bort deler av etablerte ‘analoge’ 

formidlingsaktiviteter for å gi rom til nye digitale løsninger. Slike omprioriteringer kan være 

vanskelige i møte med historiske forventninger til hva museene skal ’levere’, slik vi så 

angående store, tradisjonelle publikumsarrangement (punkt 6.2.2.c). Noen påpeker derfor 

behovet for sterkere styringssignaler som kan gi større «trygghet for å velge bort noe som vi vet 

er bra, og likevel legge det litt til side for å åpne oss for det digitale» (I-D). Slike signaler vil 

museene ikke minst kunne få fra museumspolitiske myndigheter. Dette fører oss over i neste 

område i aktivitetssystemet som tar for seg ‘fellesskapet’ av interessenter rundt og i museene. 

6.7 Fellesskap og relasjoner  

Rundt de utøvende aktørene i museenes formidlingsaktivitet finnes et fellesskap av 

interessenter som på ulike vis påvirkerdenne aktiviteten? Vi skal her se både på aktører i 

museets eksterne miljø og aktører innenfor det enkelte museum. Eksterne aktører som nevnes 

er: statlige museumsmyndigheter, publikum / allmenheten, eksterne fagmiljøer og museums-

faglige miljøer. Internt i museene skal vi se på betydningen av museets ledelse og stab.  

6.7.1 Eksterne interessenter 

I museenes ytre omgivelser skal vi her se nærmere på hvordan både statlige 

museumsmyndigheter, publikum / allmenheten, eksterne fagmiljøer og museumsfaglige 

miljøer kan både fremme og hemme en ønsket utvikling i museenes formidlingsaktivitet.  
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a. Offentlige museumsmyndigheter 

Som vi så i punkt 6.2.1.a er offentlige myndigheter en viktig premissleverandør for museene 

ved å legge føringer gjennom offentlig museumspolitikk uttrykt i stortingsmeldinger og 

offentlige utredninger, krav for tildeling av utviklingsmidler og målekategorier for museenes 

suksess. Flere av informantene uttrykker frustrasjon over det de opplever som et misforhold 

mellom myndighetenes forventninger til at museene skal ‘bli mer digitale’ i sin formidling og 

den hjelpen museene får fra det offentlige for å kunne gjennomføre dette: «Jeg lurer på om 

myndighetene burde innsett at det er ressurskrevende for oss: Det går både på å beherske et fag, 

men det går også på motivasjon, og redsel for misse på stoff som tross alt skal kommuniseres»  

(I-D). Hjelpen informantene i første rekke etterspør er økte økonomiske ressurser til å utvide 

museets formidlingsarenaer: «Den største utfordringen, hvis vi skal følge opp det digitale, så er 

det økonomi. Dét må staten ta til seg» (I-C). Dernest ønskes klarere styringssignaler til hjelp for 

omprioritering av oppgaver (punkt 6.6.4). En informant mener også at offentlige myndigheter 

burde tilby opplæring i digital formidling til museene, fordi «den myndigheten som krever av 

oss at vi må gå en bestemt vei… de må ha som et oppdrag å gjøre meg motivert: De må motivere 

meg. Og de må bidra til å skolere meg» (I-D). Forholdet mellom museene og deres offentlige 

premissleverandører synes altså å være preget av høye forventninger begge veier.  

Hvordan dette er forholdet oppleves mellom museene og deres ’publikum skal vi se på i det 

følgende. 

b. Publikum /allmennheten  

Museenes formidlingsaktivitet er for en stor del rettet mot det allmenne publikum. 

Forventninger om større nærhet til brukere gjennom å bli mer ‘tilgjengelige’ , ’relevante’ og 

’aktuelle’ (punkt 6.2.1.a) vil kunne innebære en mer generell orientering mot brukernes 

preferanser, også i faglig kuratorarbeid: «Nå er det veldig publikumsrettet. Før var det: 

‘Hvordan skal utstillingene lages?’ Når er det mer: ‘Hvordan lager vi utstillingen for at folk skal 

like utstillingen?’» (I-E). Som vi har sett uttrykker informantene derimot usikkerhet når det 

gjelder å vite hva publikum forventer eller ønsker. De uttrykker en del antakelser om av hva 

de ‘tror’ og ’føler at folk vil ha’. Målrettet arbeid for å lære om brukernes ønsker og adferd 

blir likevel gjort på en del områder.  Ved utvikling av undervisningsopplegg for ulike 

målgrupper trekkes eksempelvis ungdommer inn for «å ‘medprodusere’ et opplegg som er 

relevant for ungdommen» (I-B) og andre forteller om «mye tid på å ha brukertester» (I-A). 
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Brukeradferd på museenes nettsider blir også målt for å «ha en kontroll på… hva folk vil ha og 

søker etter og hvordan de bruker oss» (I-E). Museenes brukere synes altså å ha fått et økende 

fokus for museenes formidlingsarbeid, og synes i noen grad å trekkes aktivt inn i utviklende 

samarbeid med museene på disse områdene. Hvordan museenes samarbeid kan fungere mot 

andre eksterne miljøer skal vi se på i det følgende. 

c. Eksterne fagmiljøer  

Flere informanter forteller om fruktbare samarbeid med eksterne fagmiljøer ved utvikling av 

nye digitale formidlingsverktøy. Forskere, teknisk ekspertise og studieinstitusjoner har vært 

viktige samarbeidspartnere både for å få nye ideer og som ressurser i form av 

spesialkompetanse og tid for utførelse av utviklingsarbeidet:  

Vi har alliert oss med… en faggruppe av forskjellige middelalderforskere… som 

forsyner oss med korrekt informasjon om hvordan en hjelm ser ut, hvordan sverdene 

var, og hvordan spillerne ser ut: så det blir korrekt historisk innhold (I-C). 

Også gjennom samarbeid med studieinstitusjoner har museene fått både faglige ressurser med 

tid og innspill av nye ideer, fra studenter og deres lærere til utvikling av nye digitale 

formidlingsverktøy.  

Vi hadde jo et samarbeid med høyskolen… som hjalp oss veldig mye med det tekniske, 

da. Jeg hadde jo aldri hatt tid til for eksempel å sitte og designe en by i Minecraft. Jeg 

hadde jo ikke klart det heller… Det er jo en veldig velsignet mulighet for oss til å få 

utvikling på områder som vi ikke mestrer, for vi er jo kulturhistorikere (I-A). 

Gode, nye ideer kan altså oppstå gjennom ekstrene samarbeid, og kanskje også med fagfeller 

innenfor museumssektoren? Dette skal vi se nærmere på i det følgende. 

d. Museumsfaglige miljøer  

Museumssektoren kan i følge informantene synes å være litt isolerte fagmiljøer i forhold til 

omverdenen: «Det er jo litt sånn at museumsfolk er opptatt av hverandre, på en måte… 

Museologien er jo litt sånn introvert» (I-A). Den faglige bakgrunnen til museumsansatte 

omfatter tradisjonelt heller ikke kunnskap om digital teknologi: «Det er jo ikke ansatt folk i fra 

‘Informasjonsteknologi’, ‘Informatikk’, liksom. Det finnes jo ikke i museene generelt» (I-B). 

Faren kan dermed være at museene får litt for få innspill utenfra angående muligheter med ny 
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teknologi: «Hva får den enkelte formidler i Norge av impulser på dette feltet?… Hvis ikke du er 

ute og er aktiv i de sosiale mediene, annet enn at du er på Facebook en sjelden gang» (I-D). 

Museene kan synes å få generelt lite innspill om at noe bør endres ved deres formidling: 

Museumsformidlerne får med andre ord ikke så innmari mange innspill på at de burde gjort noe 

annerledes. Tvert i mot så får de ofte bekreftelse på at «gud så gøy dette (den tradisjonelle 

formidlingen) var!» (I-D). Det eksterne museumsmiljøet anses likevel som et potensielt 

lærings- og insprirasjons-fellesskap der formidlere kan lære av hverandre på tvers av 

institusjon, ved å dele «‘best’ og ‘worse case’ erfaringer» (I-D) og få ideer av museer som går 

foran: «Den der ideen har jeg tenkt å rappe! (latter)» (I-C).  

Fra det eksterne museumssfellesskapet skal vi nå fokusere på de interne relasjonene innenfor 

den enkelte museumsinstitusjon og se hvordan dette kan ha betydning for utvikling av 

museumsformidlingen.   

6.7.2 Museenes  interne fellesskap  

Av interne aktører på museene er det særlig to aktører i stabene som trekkes fram som viktige 

i forhold til å skape forhold for utvikling av digital formidling: nemlig ledelsen og «ildsjelen». 

Vi skal snart se på hvorfor og hvordan. Men vi skal også se på hvordan interne motsetninger 

kan hindre den samme utviklingen. 

Et lederskap med forståelse for digital formidling og som aktivt fremmer og prioriterer dette, 

trekkes fram som en viktig faktor for å lykkes med utvikling av digital formidling i det 

enkelte museum. En slik ledelse omtales med en vilje til ‘fornyelse’ og å være ‘moderne’ og 

‘i front’, ’alltid ville pushe museet framover’ gjennom å ’utfordre sine medarbeidere’ og 

‘støtte opp under nytenkning og nye ideer’, og å satse bevisst ved også å ‘skaffe penger’ som 

trenges til dette (I-A, I-C). 

‘Ildsjeler’ med sterk personlig entusiasme for digital formidling påpekes også som en viktig 

‘motor’ i slikt utviklingsarbeid i museene. Flere informanter nevner enkeltpersoner som synes 

å ha hatt en viktig rolle ved å komme med nye ideer og å drive dem framover internt i 

organisasjonen: «Vi hadde en prosjektassistent som var veldig opptatt av det, en periode. Og 

som dro i gang en del kontakter og som snakket veldig varmt om det her» (I-C). En annen 

informant forteller at «satsningen på sosiale medier og digitale flater er det mye (denne 

personen) som har kjempet frem, tror jeg» (I-E). Samtidig må slike ‘ildsjeler’ gis tid og rom 

innenfor museets rammer for å kunne fungere som pådrivere: «Det har vært rom for å satse på 

dette på museet her. Mye knyttet til én person» (I-E). Men slik er det ikke alltid. Under andre 
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interne forhold kan slik utvikling hemmes, eksempelvis når forskjellige fagdisipliner drar i 

ulike retninger i synet på formidling: 

Jeg opplever en slags konflikt innad i museene óg. For mens vi som skal formidle ut, 

nettopp er opptatt av hva som skal formidles, mens de som kanskje lager utstillingene 

fortsatt vil holde på at det skal være kvalitet i utstillingen, og hvor mange som besøker 

den er mindre viktig (for dem) (I-E). 

 

Enighet om en felles retning for aktiviteten kan være av betydning for hvilke resultater som 

oppnås. Vi skal nå se nærmere på informantenes erfaringer og tanker rundt resultatetene av 

deres digitale formidlingsutprøving. 

6.8 Resultater?  

Hva er så den faktiske virkningen av museenes digitale formidling? Hvordan måles og 

oppfattes resultatene? Og hvilken betydning har disse? Slike grunnleggende problemstillinger 

dukket naturlig opp i alle intervjuer selv om fokuset opprinnelig var rettet mot en praktisk 

beskrivelse av slike resultater. Vi skal derfor først ta for oss forholdet mellom resultater, 

målingen av disse og hvordan dette påvirker motivasjon. Dernest vil vi se på mer praktiske 

virkninger av ulike tiltak med nye digitale verktøy. 

6.8.1 Resultater, måling og motivasjon 

Den opplevde virkningen av ulike aktiviteter synes å ha stor betydning for formidlernes videre 

motivasjon for aktivitetene. Opplevde resultater kan virke som en anerkjennende tilbake-

melding på den utførte aktiviteten. Resultatene synes å angi om aktiviteten har vært ’verd 

strevet’: «Når alle disse tiltakene…  faktisk fungerer i min museumshverdag, så merker jeg at 

jeg blir glad » (I-A). Positive tilbakemeldinger sier formidlerne de får mye av i tradisjonell 

formidlingsvirksomhet: «Museumsformidlere… får veldig mye positiv feedback i 

menneskemøtene i utstillingene…(og) bekreftelse på at «gud så gøy dette (den tradisjonelle 

formidlingen) var!» (I-D). Kontrasten kan derfor bli stor i møte med et mer ’usynlig’ publikum 

på digitale arenaer; «de som er lesere av nettsiden… er litt mer abstrakt, da, og at dét kan gå litt 

på motivasjon» (I-A). Responsen på nettaktivitet kan også være begrenset: «Den eneste 

reaksjonen er ‘tommel opp’ på et bilde, men det blir ikke noen diskusjon, ikke noe forum (med) 

meninger om kunstnere og kunstverk» (I-E). Liten respons fra online-brukere kan altså virke 
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demotiverende for å prioritere denne typen arbeid.  

Men respons på digitalt formidlingsarbeid kan også synes å mangle på et mer strukturelt nivå. 

Som vi har sett uttrykker informantene en frustrasjon over at museenes formidlingsaktivitet 

nesten utelukkende måles i form av oppnådde besøkstall til museet. Resultatet blir dermed lett 

at de fysiske arenaene prioriteres: «Man prioriterer de folka som kommer hit i kjøtt og blod, som 

man får talt og får inn i statistikken… Man ser seg ‘tvunget til’ å opprettholde de ‘block busterne’ 

som trekker opp besøkstallene veldig» (I-A).  

Hvilke resultater som måles signaliserer hva som har verdi. Dette synes å ha betydning for 

hva museene prioriterer: «Jeg tror jo at hvis man skal faktisk få kunne prioritert det 

(nettformidling), så tror jeg det må komme noen bekreftelser på at det er riktig å 

prioritere – også fra myndighetene» (I-A). Utvikling av annen digital formidlings-

virksomhet synes likevel å gitt stimulerende resultater, slik vi skal se i neste punkt. 

6.8.2 Erfarte resultater med digitale formidlingsverktøy 

Museene i denne casestudien har alle på ulike måter arbeidet med nye, digitale 

formidlingsverktøy. Flere forteller om mye positiv, ekstern oppmerksomhet som følge av 

dette og om en motiverende virkning innad i museene: «Det har jo vært veldig motiverende for 

oss, den oppmerksomheten... Jeg er jo veldig glad i ros (latter) men det er vi jo alle!» (I-A) og 

«..det ble veldig gøy… det skapte en ny entusiasme litt innad hos oss» (I-D). Interne lærings-

prosesser påpekes også som viktige resultater av utviklingsarbeid knyttet til digital 

formidling. Flere har lært at man kan lykkes på nye og uvante formidlingsarenaer: «Vi har sett 

at dette var noe vi kunne få til. Det passet for oss» (I-D). Også når ting ikke har fungert som 

ønsket synes dette å gi nyttig lærdom:  

Vi har blitt mye smartere alle sammen... Vi skjønner nå kanskje mer hva som funker og 

ikke funker óg… Vi var jo helt ’grønne’ hele gjengen da vi startet opp med det. Vi har 

lært, erfart og erkjenner at ‘beacons’ er ikke for oss… Kan delta i den debatten (I-C). 

Når det gjelder resultater for museenes brukere så melder flere informanter om økt 

engasjement ved innføring av digitale verktøy i formidlingen. Dette gjelder særlig blant barn 

og unge, som synes å komme oftere, frivillig tilbake til museet etter skolebesøk (I-A). Også 

barnefamilier synes særlig å verdsette tilbudet om digitale formidlingsverktøy når de er på 

museumsbesøk (I-E).  

En annen ekstern virkning ved innføring av nye digitale formidlings-verktøy kan være 

endring i museets omdømme i samfunnet. Den økte medieoppmerksomheten som gjerne følger 
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med slike nyheter i museenes publikumstilbud, vil også kunne bidra til museets omdømme 

som en moderne kulturinstitusjon: «… og det bidrar også til å holde museene innafor så vi ikke 

blir en sånn arkaisk institusjon som er støvete, liksom. … og er et moderne kulturhus, da» (I-C). 

Informantene påpeker samtidig at museene i dag ikke er kommet veldig langt, verken i bruk 

av digitale formidlingsverktøy eller når det gjelder målbare resultater. Det interne 

læringsutbyttet kan synes å være vel så viktig som de eksterne resultatene så langt. Likevel 

uttrykkes det hovedsakelig optimisme angående utviklingen av digital formidling i museene. 

En informant påpeker at museene er i en tidlig fase i en digital utvikling: «Vi er i barndommen 

… Jeg kan ikke se for meg annet enn at det digitale vil bli sofistikert og lett anvendelig og 

inviterende» (I-D). Informantene synes også å anta at dette vil modnes naturlig fram i museene: 

«Jeg tror at dette er en langvarig utvikling…. så har det jo vært en læringskurve hele veien, for 

meg og mine kolleger… At man stadig vekk prøver å ta i bruk stadig flere verktøy» (I-A).  

Utviklingen med å ta inn digitale verktøy har, som vi har sett, ført spenninger i mange deler 

av aktivitetssystemet rundt museenes formidling. Dette skal vi se nærmere på i det følgende. 

6.9 Spenninger - til konflikt eller utvikling? 

Spenninger kan oppstå på alle områder der det finnes motsetninger i aktivitetssystemet, både 

innenfor de enkelte faktorene, men også i relasjonen mellom de ulike faktorene, slik vi har sett 

eksempler på i det analyserte datamaterialet. I tråd med forskningsspørsmålet i denne studien 

skal vi her rette fokus på spenninger som kan ha særlig betydning for utvikling av museenes 

formidling. Om vi legger til grunn at museene har en viss innarbeidet tradisjon både i form av 

en ‘institusjonalisert’ praksis og andre etablerte trekk i sin kultur, så vil det være særlig 

interessant å se på hvor det oppstår spenninger som kan sette i gang ’dialektiske bevegelser’ 

med potensiale for å bidra til endring. Vi skal i det følgende hente fram igjen noen eksempler 

fra datamaterialet som illustrerer slike spenninger. 

6.9.1 Spenninger internt og eksternt 

Spenninger kan skyldes at man har ulike posisjoner og forskjellig erfaring og kompetanse slik 

vi sett flere eksempler på i analysen. Eksempler på dette kan sees internt blant formidlere, der 

ulik bakgrunn og preferanser kan gjøre at de møter nye digitale verktøy på svært ulike måter 

(punkt 6.5). Det kan også oppstå spenninger mellom ulike avdelinger, eller i forhold til 

museets ledelse fordi man ser ulikt på hva som er ’viktig’ eller hvordan formidling bør foregå 
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(punkt 6.7.2). Museene forteller derimot også om hvordan spenninger internt i museene kan 

reduseres over tid ved at skeptikere erfarer hva de nye verktøyene kan bidra med i 

formidlingen, og eventuelt får mer forståelse gjennom opplæring (6.5.a). Faglige spenninger 

synes også å kunne bidra til kreative synergier ved at eksempelvis samlingsforvaltere bidrar 

aktivt i utadrettet formidlingsarbeid for museet med sin fagkompetanse (punkt 6.6.2). Denne 

typen ’fruktbare’ spenninger kan også oppstå mellom museet og eksterne fagmiljøer ved 

utvikling av nye digitale formidlingsverktøy (punkt 6.7.1.c). ved at man trekker på hverandres 

spesialekspertise så det skapes nye ideer og ’produkter’.  

En annen viktig aktør som bidrar til spenningsfulle interaksjoner med museene er ’stor-

samfunnet’, representert ved museumspolitiske myndigheter (punkt 6.7.1.a). Museenes 

forhold til disse skal vi se nærmere på i det følgende. 

6.9.2 Museumspolitiske myndigheter ↔ Museum 

Myndighetene er representert som premissleverandør i flere faktorer i museumsformidlingens 

aktivitetssystem: Dette gjelder både innenfor styrende ’Regler’, i påvirkningen av ’Mål-

setninger’, måling av ’Resultater’ og ’Fordeling’ av ressurser. I tillegg er myndighetene 

kanskje den mest innflytelsesrike av interessentene i ’Fellesskapet’ rundt museene og deres 

formidlingsaktivitet. Spenningene mellom museene og de museumspolitiske myndighetene 

manifesterer seg på flere steder i aktivitetssystemet. Informantene forteller om frustrasjoner 

ved nye ’krav’ til målsetninger, bevilgninger og rapportering. Selv om museenes respons kan 

synes å være noe ’treg’ (punkt 6.2.2.a) kan det virke som de ulike innspillene fra 

myndighetene har satt i gang endringsprosesser som museene også selv opplever som positive 

fornyelser av sin formidlingsaktivitet (punkt 6.8.2). Som vi har sett har endrede 

styringssignaler fra myndighetene bidratt til å endre museenes målsetninger ganske dramatisk 

(punkt 6.3). Ubalanse mellom myndighetenes krav og museenes disponible ressurser synes 

likevel å være en tilbakevendende frustrasjon i museene (punkt 6.2.1.a). Museene påpeker 

eksempelvis at endringer der man utvider sitt virkeområde, slik som ved innføring av digitale 

verktøy i formidlingen, fordrer dette store ressurser. Det er ikke gitt hva disse spenningene vil 

føre til av endring. Kanskje vil museenes tilbakemeldinger til myndighetene kunne bidra til 

endringer i museumspolitikken. Alternativt vil museene kanskje på sin side måtte 

omdisponere sine ressurser (punkt 6.6.4). Dette er åpenbart ikke enkelt. Derfor etterspør 

museene også tydeligere styringssignaler om hvordan de bør prioritere. 



83 

 

6.10  Sammenfatning av funn 

I lys av studiens forskningsspørsmål vil funnene fra casestudiens datamateriale oppsummeres 

her. De tre forskningsspørsmålene setter henholdsvis fokus på forståelse av, erfaringer med 

og muligheter for museenes rolle som relevante kunnskapsformidlere inn i en digital tid.  

Forståelsen – av museenes nye rolle er formet av ulike og til dels motstridende forventninger 

fra mange hold. Myndighetenes føringer har åpenbart betydning, men tolkningsrommet i 

statlig museumspolitikk gir lokale ‘oversettelser’ av hva som er ’relevant’ overfor samfunnet. 

Forståelsen av museets grunnleggende karakteristika har også betydning for hva slags rolle 

museet tolkes inn i. Informantene synes å oppfatte museenes fysiske arenaer med utstilte 

kulturminner blant deres mest grunnleggende verdier og dermed som naturlig og nødvendig 

base for alt formidlingsarbeid. Fordi digitale arenaer mangler den materielle autentisiteten 

fra museenes fysiske arenaer, forstås disse primært som støttende hjelpemidler for de 

’egentlige’ fysiske formidlingsarenaene. Formidlingsaktivitetens egen historikk i form av 

innarbeidet, erfaringsbasert praksis, preger også de lokale rolletolkingen. Forventninger fra 

museenes ‘publikum’ oppfattes å variere både med hensyn til alder og gruppetilhørighet, men 

preges også av generelt innarbeidede forståelser av museet som tradisjonell og fysisk, sosial 

arena. Museets forståelse av hvem de skal ’betjene’ og hvordan, kan også synes å preges av 

holdningen til primærarena. Nettaktivitet ser ut til å behandles som en sekundær oppgave, 

med mål om å ’nå ut’ for å ’få folk inn’ til museets fysiske arenaer. Museene viser en gryende 

forståelse for verdiøkende muligheter med digitale verktøy og for egne potensielle bidrag på 

virtuelle arenaer. 

 

Erfaringene - museene har gjort så langt, på vei mot en ny rolle og praksis, er mye knyttet til 

ressurser og styringen av disse. Manglende digital kompetanse og nok avsatt tid synes å være 

en unison utfordring i både utvikling og drifting av nye digitale verktøy. Dette gjelder også i 

utvikling av digital brukermedvirkning. Til tross for gode intensjoner synes den digitale 

formidlingen fortsatt å domineres av å gi ’tilgang’, der museet former selv sine ’produkter’ til 

publikum. Utprøving av dialog via sosiale medier er likevel i gang: Noen ’nøkler’ er funnet til 

å skape meningsbærende interaksjon, men tradisjonell ’enveiskommunikasjon’ preger fortsatt 

museenes digitale kanaler. Bevisste og målrettede prioriteringer av museets ressurser i tråd 

med de nye behovene, påpekes som viktige suksesskriterier. Med pressede marginer kan dette 

bety endringer som inluderer omprioritering av etablerte aktiviteter. Slike endringer oppleves 
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som vanskelige og sterkere politiske styringssignaler etterspørres som forankring av slike 

veivalg. Samtidig etterspør museene et sterkere samsvar mellom pålagte forventninger og 

tildelte ressurser til digital formidling fra museumspolitisk hold. Av positive erfaringer 

nevnes tverrfaglige samarbeid både internt i museene og med eksterne fagmiljøer der ulik 

faglig ekspertise bidrar til gode synergier i utviklingsprosesser. De viktigste virkningene av 

arbeidet med digital formidling synes så langt å spores internt i form av museenes egen 

læring, inkludert hva som ikke fungerer. Teknologiske utfordringer til tross så synes 

fornyelsen med digital formidling likevel å bidra til ny inspirasjon i museene. 

 

Videre veivalg - Museene synes å ha en noe avventende innstilling til sin videre utvikling inn 

i en digital tid. Dette knyttes til knappe ressurser, men også til innarbeidet tradisjon i 

museene. Forventning om en naturlig modning fram mot ’smartere’ anvendelser av digitale 

formidlingsverktøy synes likevel å være en generell innstilling. Dette vil kunne innebære en 

større variasjon og kombinasjon av tilbud der fysiske arenaer fortsatt vil beholde en sterk 

posisjon som formidlingsarena, men der nye, supplerende digitale formidlingtilbud vil vokse 

fram, også på virtuelle arenaer. 
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7 Diskusjon 

I dette kapittelet vil funnene fra analysen i kapittel 6 bli utdypet og drøftet i sammenheng med 

de sentrale tendensene fra de tre kapitlene om museumsformidlingens historikk (kapittel 2) og 

om relevant forskning (kapittel 3) samt det teoretiske rammeverket beskrevet i kapittel 4. Med 

mål om å belyse og gi svar på studiens forskningsspørsmål vil disse danne overordnet struktur 

for diskusjonen. For å undersøke studiens problemstilling om hvordan museene kan være 

relevante kunnskapsformidlere inn i en digital tid, fokuserer de tre forskningsspørsmålene på 

henholdsvis forståelsen av rollen, erfaringer fra praksis og muligheter videre. 

Studiens forskningsspørsmål:  

1. Hvordan forstås museenes nye rolle i samfunnet?  

2. Hvilke erfaringer er gjort så langt med å utforme denne nye rollen? 

3. Hvilke veier kan museene velge gå videre for å fylle en relevant samfunnsrolle som 

kunnskapsformidlere i en digital tid? 

7.1 Gryende ny museumsidentitet 

Forskningsspørsmål 1: Hvordan forstås museenes nye rolle i samfunnet?  

Museenes ’rolle’ i samfunnet er knyttet til forventninger om deres oppdrag, hvordan dette bør 

utføres og hva det skal gi av verdier eller oppnådde resulter i samfunnet. Gjennom museums-

politiske føringer har museene møtt forventninger om nye målsetninger. Dette kan sees som 

møte mellom to aktivitetssystemer (Engeström 2001) der museenes formidlingsaktivitet møter 

myndighetenes kulturpolitiske aktivitetssystem. Mens museenes målsetninger tradisjonelt har 

hatt et noe innadvent fokus på samling og ’bevaring’ (punkt 6.3, Grey 2016) gjennom lang 

institusjonalisert praksis (Cole & Engeström 1993), så har myndighetene ønsket en sterkere 

utadvendt orientering mot museets brukere (St.meld 49, 2008/2009). Myndighetenes 

målsetninger synes å være preget av generelle politiske forventninger om digitalisering av 

samfunnet, som er uttrykt blant annet gjennom de to ’digitaliseringsmeldingene’
2
, slik vi så i 

innledningen i punkt 1.1. 

                                                 
2
 St.meld. nr. 23, 2012 / 2013, Digital agenda for Norge - IKT for vekst og verdiskaping, Administrasjons- og 

kirkedepartementet (2013) og St. meld. 27, 2015/2016, Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag 

og økt produktivitet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016). 
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Informantene opplever myndighetenes nye rolleforventninger til museene som at de må ’nå 

mer ut’, bli mer ’aktuelle og relevante’ og å ’engasjere nye brukergrupper’ (punkt 6.2.1.a), 

men også at de skal ’bidra til å holde Norge demokratisk” (punkt 6.3). I tillegg oppfattes 

forventninger om å ta i bruk nye digitale verktøy for blant annet å sørge for en sterkere 

involvering av museets brukere (punkt 6.3.1). Hvordan dette bør skje overlates derimot i stor 

grad til museenes eget skjønn (Kulturrådet 2013). Samtidig opplever informantene tvetydige 

signaler fra museumspolitiske myndigheter ettersom andre regulerende tiltak i begrenset grad 

støtter satsning på digital formidling (punkt 6.2.1.a). Dette bidrar til en usikkerhet i forhold til 

museenes rolleforståelse i forhold til målsetninger og retning (ibid.) og gir ’lokale 

‘oversettelser’ av hva som er en relevant rolle overfor samfunnet. Noen felles trekk synes 

likevel å gå igjen i informantenes rollefortolkninger.  

Når det gjelder formidlererrollen i museene synes denne å ha vært i endring over tid (punkt 

6.4.1) fra en tradisjonell enveis kommunikasjonsmodell til en økende grad av dialog og 

skapende brukermedvirkning, altså i tråd med museumspolitiske føringer (NOU 96:7) og vår 

tids ’deltakelsesparadigme’ (Kidd 2014). På nettbaserte arenaer synes museene derimot å 

streve mer med å ’finne tonen’, med en litt nølende innstilling til brukerinvolvering via 

sosiale medier (punkt 6.4.3.c) og en praksis som fortsatt domineres av ’tilgang’ med litt 

formell enveiskommunikasjon (6.2.1.b). Denne tilsynelatende tregheten i retning av ny 

praksis som også vises i andre land (Holdgaard 2014, Fletcher & Lee 2012 og Kidd 2014) blir 

i litteraturen forklart med en vanskelig overgang fra museets tradisjonelle rolle som ’eier av 

kunnskapen’ og ’produsent’ for sitt ’publikum’, til å ’slippe litt tak’ i faglig autoritet og 

kontroll (punkt 6.4.1, Kidd 2014, s. 4) og ’våge’ å bli en mer jevnbyrdig ‘læringspartner’ 

(Black 2012, s. 86, Drotner og Schrøder 2013, s.3-4).  

Når det gjelder anvendelse av nye digitale verktøy synes disse primært å forstås som 

hjelpemidler til en fysisk basert formidling innenfor museenes tradisjonelle læringsarenaer 

(punkt 6.3.4). Basen for dette synes å være forståelsen av at de fysiske møtene med 

’autentiske’, originale gjenstander er å regne som museenes viktigste verdi (6.2.2.b). Dette går 

inn i debatten om ‘the real – virtual divide’, altså ideen om skillet mellom det ‘ekte’ eller 

‘virkelige’ på den ene siden og det ‘virtuelle’ eller ‘kunstige’ på den andre (Galani og 

Chalmers 2010), der eksempelvis nettbaserte museumsbesøk ble sett på som mindreverdige 

surrogatopplevelser sammenliknet med den fysiske, antatt mindre ‘medierte’ opplevelsen av 

‘the real thing’. Som konsekvens blir derfor fysiske arenaer prioritert i museenes formidling 



87 

 

(punkt 6.2.2.b). Den fysiske sfæren oppleves samtidig som et kjent, trygt og velfungerende 

territorium (6.5.2) i motsetning til et nytt, mer ukjent farvann i digitale og særlig rent 

nettbaserte sfærer (punkt 6.3.4).  Den viktigste funksjon for digitale verktøy og plattformer, 

blir derfor å lede oppmerksomhet mot fysiske museumsbesøk og støtte opp rundt dette (Galani 

og Chalmers 2010). Nettbaserte sfærer anses av samme grunn kun som sekundær arena for 

formidling, og mest som steder der nettbesøkende kan ’loses inn’ til museenes fysiske 

formidlingsarenaer (ibid., punkt 6.3.4). Forståelsen av museets grunnleggende karakteristika 

som en arena for fysiske møter synes altså å sette rammer for hvor, når og overfor hvem 

museene har en rolle å spille.  

Tankemåten rundt både museets fysisk ’materielle’ identitet og en tradisjonell 

kommunikasjonsmodell kan synes å ha røtter i et modernistisk syn på museene (Hooper-

Greenhill 2000). I henhold til et postmodernistisk museumsperspektiv (ibid.) er museene nå 

under reorientering og på vei bort fra identiteten som gjenstandssamlinger og over til 

forvaltere av kunnskap (Marty et al. 2003, s. 280). Ut fra et slikt ’nyere museologisk 

perspektiv’ (Bernhardt & Esbjørn 2012) synes en del gammelt tankegods fortsatt å prege 

museer. Slik ’historisitet’ finnes for øvrig naturlig i alle i aktivitetssystemer (Engeström 

2001). Et spørsmål kan være om denne effekten blir forsterket i et aktivitetssystem der både 

faglig fokus og organisasjonskultur har et konserverende preg (6.2.2.a, Janes 2009, 

MacDonald & Alsford). Ettersom museumssektoren også karakteriseres som et litt ’isolert 

univers’ (Grey 2016) kan det være fare for at den går glipp av innspill om nødvendig og 

begrunnet endring (6.7.1.d) fra omgivelsene, eller er sen til å reagere (Eriksen 2009, s. 19).  

Endringsvillighet kan samtidig spores (punkt 6.2.2.a) og tegn til en gryende forståelse for 

digitale verktøys potensiale til verdiøkende og grenseovertredende museumsopplevelser 

(punkt 6.4.3.b). Informantene ser også egne muligheter for nye, genuine typer bidrag fra 

museene selv på virtuelle arenaer (punkt 6.3.3) og uttrykker en innstilling om at museene 

trolig vil vokse naturlig inn i en mer digital ’modenhet’ (punkt 6.8.2). 
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7.2 Spenninger og læring 

Forskningsspørsmål 2: Hvilke erfaringer er gjort så langt med å utforme denne nye rollen?  

Museenes erfaringer på vei mot en ny rolle og praksis synes å preges av spenninger på mange 

plan. Disse springer ut fra motsetninger på flere områder i aktivitetssystemet: ofte mellom 

tradisjonelle og nyere syn; på museets målsetninger og identitet, slik vi så i forrige punkt 

(7.1), men også i forventninger til museets praksis fra ulike målgrupper (punkt 6.2.2.b), 

interne motsetninger (punkt 6.2.2.a og 6.7.2) og fordeling av ressurser (punkt 6.6). Også i 

bruken av verktøy i formidlingen er det tydelige spenninger mellom tradisjonelle, analoge 

formidlingsformer og nye, digitale verktøy. For mens analoge former for aktivitet gjennom 

lang og godt utprøvet praksis preges av faglig trygghet, suksess, trivsel og prioriterte ressurser 

(punkt 6.5.2 og 6.6.1), synes museene å slite mer med digital formidling. Dette er både et nytt 

og et ukjent område med manglende kompetanse (punkt 6.5.1) og andre nødvendige ressurser 

(punkt 6.6), som igjen gjør det vanskeligere å oppnå ’suksess’ (punkt 6.4.3.c) og dermed også 

nødvendig motivasjon (punkt 6.5.2) for en videre anvendelse og utvikling. Dette kan igjen 

skape tvil om verdien (punkt 6.3.4) som disse verktøyene kan tilføre museenes formidling.  

Denne spenningen synes å gjenspeiles museenes arbeid med å utvikle digital bruker-

medvirkning. Dette er et område med gode intensjoner (punkt 6.2.1.b) men en praksis som 

fortsatt å preges av å gi ’tilgang’ til ferdig ’produkter’ snarere enn meningsbærende 

interaksjon (6.4.3.c). Noen ’nøkler’ er likevel funnet til å skape engasjerende dialog (ibid.), 

men tradisjonell ’enveiskommunikasjon’ preger fortsatt museenes digitale kanaler. Dette 

samsvarer med erfaringer internasjonalt (Holdgaard 2014, Fletcher & Lee 2012 og Kidd 

2014) som viste at sosiale medier i stor grad ble brukt til markedsføring av museenes fysiske 

tilbud (punkt 6.4.3.c).  

Kravene om endring i museenes formidlingspraksis kan oppleves som vanskelige av flere 

årsaker. Med allerede pressede marginer opplever museene spenninger mellom nye 

forventninger og egne ressurser til å realisere disse (punkt 6.6.4). Denne spenningen oppleves 

også som en ubalanse mellom pålagte forventninger og tildelte ressurser fra 

museumspolitiske myndigheter som museenes premissleverandører (punkt 6.2.1.a). Museene 

synes å være åpne for omprioritering av etablerte aktiviteter (6.6.4), men til forankring av 

dette etterspørres sterkere politiske styringssignaler for slike vanskelige veivalg (ibid.).  
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De opplevde spenningene i aktivitetssystemet er ikke bare av negativ karakter. Tverrfaglige 

samarbeid med både interne (punkt 6.7.2) og eksterne fagmiljøer (6.7.1.c) nevnes som 

positive spenninger der ulik faglig ekspertise bidrar til gode synergier i utviklingsprosesser, i 

tråd med Engeströms ’flerstemmighetens’ innovasjonspotensiale i aktivitetssystemer (2001). 

Intern utvikling i aktivitetssystemet i form av egen læring oppgis også å være av de viktigste 

virkningene av arbeidet med digital formidling så langt (punkt 6.8.2), inkludert bevissthet om 

hva som ikke fungerer. Dette kan også forstås som del av ekspansive læringsprosesser som 

drives fram av spenninger i aktivitetssystemer (Engeström 2001).  

Fra et systemteoretisk perspektiv (Engeström 1987, 1999) synes museene i studien å være i 

faser av en ekspansiv endringssyklus (Virkkunen og Kuutti 2000) i sin formidlingsaktivitet. 

De første fasene preges av motsetninger innenfor og mellom elementene i aktivitetssystemet, 

der misnøye ofte retter seg mot enkeltpersoner, som kolleger (punkt 6.2.2.a) eller mot 

bestemte deler av aktiviteten, slik som myndighetenes rammevilkår (punkt 6.2.1.a), snarere 

enn mot mer strukturelle sider av aktivitetssystemet og grunnleggende nye og utvidede 

målsetninger med sterkere tilpasning mot samfunnet (punkt 2.2 og 2.3). Museene i studien har 

alle eksperimentert med nye, digitale løsninger i sin formidling og har erfart tredje grads 

motsetninger i møte mellom gammel og ny praksis (punkt 6.5.1 og 6.5.3). Ulike erfaringer 

herfra (punkt 6.2.2.d) og måten disse erfaringene håndteres vil kunne avgjøre den videre 

retningen for aktiviteten ved enten å hindre en videre digital utvikling eller også 

framforhandle nye løsninger (Engeström 2001). Mens opplevd suksess synes å stimulere til 

videre digital utforskning (punkt 6.8.2), kan motsatte erfaringer gjøre at man heller ønsker seg 

tilbake til gammel praksis, altså mer regressive løsninger (punkt 6.4.2.a).  

Selv om en ny, ’digital’ praksis synes å vinne innpass og etablere seg i flere av studiens 

museer (punkt 6.8.2) kan det synes som om museene av flere årsaker er i en nølende fase om 

veien videre. Vi skal derfor i neste punkt ta for oss mulige videre retninger for museenes 

formidling inn i den digitale tid. 
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7.3 Veier til ny relevans 

Forskningsspørsmål 3: Hvilke veier kan museene velge å gå videre for å fylle en relevant 

samfunnsrolle som kunnskapsformidlere i en digital tid? 

Med knappe ressurser og ambivalens i både rolleforståelse og fra erfaringer, synes museene å 

ha en noe avventende innstilling på vei inn i en digital framtid. Basert på museenes 

perspektiver, nyere forskning og museumspolitiske føringer vil derfor jeg presentere og 

diskutere fire ulike scenarioer for museene inn i en digital framtid.  

7.3.1 Fire framtidsvisjoner for museene inn i den digitale tid 

Framtidsvisjonene presenteres i rekkefølge etter hvor stor grad disse inkluderer digitale 

verktøy som del av museenes formidlingsvirksomhet. Jeg har kalt scenarioene: 1. Katedralen, 

2. Tradisjon med assistanse, 3. Framtidas museum 2008 og 4. Det postmoderne 

kunnskapsuniverset. 

a. Katedralen 

Et scenario som antydes i datamaterialet som respons på den digitale tiden er at museene går 

motsatt vei og snarere tilbyr en ’alternativ’ digitalfri sone. Marc Pachter mener også at 

museer kan fungere som tilfluktssteder og vår tids katedraler, for opplevelse av en slags 

åndelig dimensjon, der det ‘hellige konsept’ er ‘autentisitet’ (Pachter 2010, s.332). Dette 

perspektivet kan også underbygge synet på en grunnleggende motsetning mellom museer og 

digitale medier. Dette alternativet vil eventuelt stå i motsetning til de generelt uttrykte 

museumspolitiske forventningene om museers involvering av digitale verktøy (St.meld 

2008/2009:49). Som alternative analoge enkeltsoner vil slike formidlingsarenaer derimot 

kunne bidra til et større mangfold, tilpasset ulike ønsker og behov i en differensiert befolkning 

(Csikszentmihalyi & Hermanson 1995, Kidd 2014). 

b.  Tradisjon med assistanse 

Det neste framtidsbildet representerer dagens situasjon slik den i hovedsak fremstår i studiens 

innsamlede materiale og i flere vestlige land i henhold til relativt ny forskning (Holdgaard 

2014, Fletcher og Lee 2012, Kidd 2014). Det innebærer at museene fortsatt har primær fokus 

og ressursbruk rettet mot formidling på sine fysiske arenaer. Digitale verktøy har en plass i 
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museene, men kun som støtte til den fysisk baserte formidlingen. Nettbaserte tilbud gir først 

og fremst ’tilgang’ til materiale som er produsert for formidling ved museenes fysiske 

arenaer, og kommunikasjon er også primært rettet mot det som skjer der. Forventninger om 

brukerinvolvering og nettbasert formidling (St.meld 2008/2009:49) blir derimot i liten grad 

imøtegått her. Om museenes pressede ressurssituasjon ikke blir mer avklart med tanke på 

videre satsning på digital formidling (punkt 6.6) vil dagens situasjon kunne forbli lite endret 

over tid.  

c. ‘Framtidas museum 2008’ 

Dette scenarioet er i tråd med visjonene tegnet opp i stortingsmeldingen med samme navn 

(St.meld 49, 2008/2009) og inkluderer bruk av digitale verktøy som både utfyller de fysiske 

arenaenes begrensninger (Rayward & Twidale, 1999, s. 42) men som i tillegg tilbyr 

selvstendige, nettbaserte formidlingsopplevelser. Dette representerer en videreutvikling og 

realisering av prototyper og nye ideer som finnes i museene allerede i dag, uttrykt i det 

innsamlede materialet. Eksempler på dette er animasjoner av ’forsvunnede byer’, 

spillaktiviteter med historiebasert innhold, samt ’app’er og nettsteder med kulturhistorisk 

formidling (punkt 6.4.3.). Kommunikasjonen med ’publikum’ er utviklet videre og foregår 

her i økende grad med faglig og meningsbærende involvering av museets brukere (Kidd 2014, 

Carpentier 2015). Gjennom dette synliggjøres også museet som en faglig aktør på ’nettet’ 

(punkt 6.3.4) og er tilgjengelig med sin ekspertise (punkt 6.3.3). Dette gjenspeiles også i 

museets anvendelse og prioritering av ressurser (punkt 6.6) til den digitale arenaen. Denne 

framtidsvisjoner fra 2009, altså for om lag 10 år siden. I det følgende skal vi derfor se på 

forslag til en enda dristigere framtidsvisjon:  

d. Det postmoderne kunnskapsuniverset 

Til slutt et scenario i tråd med det postmodernistiske museumsparadigmet (Hooper-Greenhill 

2007) der museenes rolleforståelse er omformet til forvaltning av ’kunnskap’ mer enn av 

konkrete kulturminner (Marty et al. 2003, s. 280). Fysiske arenaer for framvisning av 

samlingsartefakter har ikke lenger eksklusiv dominans som museenes formidlingsarena 

(Jenkins 2006, Kelly 2013), men museenes gjenstander vil i større grad inngå i digitale 

formidlingsformer der autentisiteten ivaretas på alternative måter (Müller 2010). Museene ser 

også ”sitt vidt utbredte virtuelle publikum som like viktige som de fysisk besøkende” (Parry 
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2010). Med et større mangfold av plattformer og arenaer vil museene bedre kunne tjene sine 

brukere der de er, i et stadig utvidet ’univers’ av både analoge og digitale verdener (Kelly 

2013). Slik vil museene også kunne differensiere sine tjenester til et større mangfold av 

brukere og deres individuelle behov (Falk et al. 2007, s. 334). Som en konsekvens av et mer 

differensiert tilbud vil museene og kunne imøtekomme individers ulike, foretrukne måter å 

lære på (Hein 1998, s. 23) og kunne lykkes bedre med å treffe ulike menneskers individuelle 

interesser (Csikszentmihalyi & Hermanson 1995, s.72). Dette scenarioet er per i dag ikke er 

uttykt  

politiske føringer for norske museer. Basert på den digitale modningen i samfunnet siden 

2009 er denne beskrivelsen kanskje likevel ikke så ulik hva en museumspolitisk visjon per i 

dag ville kunne ha sett ut. 

Sammenfatning om framtidsvisjoner: 

Disse ulike framtidsbildene tegner ulike versjoner av museenes rolle inn i en digital tid. 

Scenarioene kan sees som bilder i en mulig historisk utvikling der museene naturlig modnes 

inn i den digitale tid med stadig ’smartere’ anvendelser av digitale formidlingsverktøy. 

Samtidig står disse framtidsmodellene ikke nødvendigvis i motsetning til hverandre, men vil 

kunne gjenspeile et naturlig mangfold der analoge og digitale virkemidler spiller sammen i et 

gjensidig supplerende ’økosystem’ som til sammen møter samfunnets mangfoldig 

sammensatte forventninger om relevante ’tjenester’ på måter som tilfredsstiller differensierte 

behov på en mer relevant måte.  
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8 Oppsummering og avsluttende 

refleksjoner 

Mitt forskningsprosjekt ble gjennomført som en kvalitativ casestudie der jeg undersøkte 

hvordan museers rolle som kunnskapsformidlere kan være relevant inn i en digital tid. 

Gjennom analyse av data samlet fra dybdeintervjuer og museers styringsdokumenter har jeg 

beskrevet oppfatninger om museers rolle som relevante kunnskapsformidlere inn i en digital 

tid. Dette har jeg sammenholdt og drøftet i møte med litteratur og teoretisk rammeverk. For å 

undersøke studiens problemstilling fokuserer de tre forskningsspørsmålene på henholdsvis 

forståelsen av rollen, erfaringer fra praksis og muligheter videre. 

Studiens forskningsspørsmål:  

 Hvordan forstås museenes nye rolle i samfunnet?  

 Hvilke erfaringer er gjort så langt med å utforme denne nye rollen?  

 Hvilke veier kan museene velge gå videre for å fylle en relevant samfunnsrolle som 

kunnskapsformidlere i en digital tid? 

Forskningsspørsmål 1: Hvordan forstås museenes nye rolle i samfunnet?  

Dominerende funn fra analysen: 

En ny rolleforståelse synes å være under utforming i museene, fra en tradisjonell 

kommunikasjonsmodell over til en mer brukerinvolverende tankegang. En grunnleggende 

antakelse om museenes fysiske utstillingsarenaer som nødvendig utgangspunkt i formidlingen 

synes derimot å prege museets forståelse av hvem de skal ’betjene’ og hvor. Museene synes å 

se sitt virkeområde primært innenfor museenes fysiske rom og for fysiske gjester. Digitale 

plattformer anses primært som hjelpemidler for å støtte og lede mot fysiske museumsbesøk. 

Digitale sfærer prioriteres ennå i liten grad som egen arena for brukerinvolverende 

formidling. En gryende forståelse spores likevel for museenes nye potensielle bidrag for 

museene på digitale arenaer.  
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Forskningsspørsmål 2: Hvilke erfaringer er gjort så langt med å utforme denne nye 

rollen?  

Dominerende funn fra analysen: 

I møte med nye rolleforventninger fra samfunnet erfarer museene spenninger på mange 

områder i t forhold til radisjonelle forståelser og praksis. Fordi en nyorientering mot mer 

digital formidling innebærer store, nye behov for blant annet kompetanse og tid står spørsmål 

om ressurser og prioritering av disse sentralt i museene, som ofte preges av knappe ressurser 

og underbemanning. Endringer krever bevisste og målrettede prioriteringer av museets 

ressurser, men omprioriteringer fra mer veletablerte til nye, digitale aktiviteter oppleves som 

vanskelig. Sterkere politiske styringssignaler etterspørres derfor som forankring av slike 

veivalg, samt en bedre balanse mellom pålagte forventninger og tildelte ressurser til digital 

formidling fra museumspolitiske myndigheter. Der nye utviklingstiltak fungerer godt erfares 

stimulerende synergier innad gjennom nye tverrfaglig samarbeid, intern læring og 

motiverende tilbakemelding fra samfunnet. 

Forskningsspørsmål 3: Hvilke veier kan museene velge gå videre for å fylle en relevant 

samfunnsrolle som kunnskapsformidlere i en digital tid? 

Dominerende funn fra analysen: 

Museene vil måtte ta stilling til hvordan de ønsker å involvere digitale verktøy i sin framtidige 

formidling. Mulige formidlingsmodeller spenner fra en rendyrking av museenes tradisjonelle 

fysiske sfærer som alternative analoge ’tilfluktsted’ og til utvidede ’univers’ der fysiske 

arenaer inngår blant digitale, jevnbyrdige formidlingssfærer, og der brukerne styrer tid, sted 

og fokus for sin interaksjon med museets kunnskapsressurser.  

8.1 Refleksjoner rundt gjennomføring av studien 

Den relativt brede tilnærmingen til tematikken rundt museers forhold til den digitale tid har 

gjort arbeidet med studien langt mer omfattende og krevende enn jeg før oppstart så for meg. 

Det metodiske valget av en kvalitativ casestudie skjønte jeg også, men først langt inn i 

studieforløpet, ikke nettopp bidro til noen enkel vei fram til forskningresultater. En fare ved 

en bred tilnærming er at analysen ikke blir like dyptgående som ved et smalere 

forskningsfokus. Dette vil kunne balanseres mot casestudiens dybdesøkende focus.  Faren ved 
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å ha ‘gapet så høyt’ er derimot at stoffmengde og kompleksitet kan bli litt overveldende, i alle 

fall for en enkeltstående forsker. Samtidig har denne brede utforskningen vært en svært 

spennende og lærerik ‘oppdagelsesreise’ inn et et felt med mange kryssende fagområder. En 

lærdom er nok likevel å snevre fokuset noe mer inn for videre enkeltstudier, eller også sørge 

for å knytte seg til et samarbeidende forskerfellesskap med en fordeling av 

forskningsarbeidet. En annen åpenbar fordel med dette er også muligheten for flere tenkende 

hoder og kritiske blikk inn i hele studien forløp. 

8.2 Mulige praktiske anvendelser av studien 

Resultater fra kvalitative casestudier sier i utgangspunktet bare noe om situasjonen i den 

avgrensede konteksten der studien har foregått. Resultatene vil derfor primært kunne måles 

opp imot tidligere forskning og teori, i en ‘analytisk generalisering’ (Yin 2014). Resultatene 

vil derimot kunne bidra til hypoteser om fenomener (Silverman 2013) i en mer generell 

virkelighet, inkludert mulige årsakssammenhenger som senere kan testes ut i gjennom nye 

forskningsstudier.  

Når det gjelder resultatene fra denne studien ser jeg den som et mulig innspill til refleksjon og 

diskusjon rundt museenes rolle inn i en digital tid, med mulig interesse for alle deler og 

interessenter i ‘aktivitetssystemet’ rundt museenes formidling. Også for andre relaterte 

virksomheter i innen sektorer for kultur og formidling vil studiens diskusjon rundt relevant 

samfunnsrolle og forhold til digitale sfærer kunne ha relevans. 

8.3 Mulige implikasjoner for videre forskning 

Museers forhold til en digital utvikling synes ennå å være i støpeskjeen og et bredt spekter av 

videre utforskning vil derfor kunne være kjærkomment for å opplyse sammenhenger på et 

område som nokennå oppleves som ukjent farvann for mange. Med denne studien som 

utgangspunkt ville det kunne være naturlig å undersøke videre en del spørsmål om hvordan 

museer kan ta i bruk digitale verktøy og ulike arenaer på en konstruktiv og meningsfull måte, 

både gjennom studier av internasjonale erfaringer, men også gjennom videre utprøving, 

analyse og evaluering av pilotprosjekter innenfor dette området. På mer strukturelt nivå vil det 

kunne være av interesse å finne ut av rammeforhold som fremmer eller hemmer digital 

utvikling, internt i museene, men også i relasjon til offentlige premissleverandører. 
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Vedlegg 1 - Godkjenning av casestudie – fra NSD 
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Vedlegg 1b – Godkjenning av casestudie – fra NSD  
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Vedlegg 2 - Informasjonsskriv til informanter  

                     inkl. samtykkeserklæring 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 ”Museenes endrede rolle som kunnskapsformidler inn i den digitale tid.” 

Bakgrunn og formål 

Samfunnet retter nye forventninger mot museene om å «levere» i tråd med det 21. århundrets demokratiserte 

medievirkelighet. Og museene er i gang med å «digitalisere», men hvordan forholder museene seg til de mer grunnleggende 

utfordringene som kunnskapsformidlere i den nye «digitale virkeligheten»? Hvordan tolker museene selv den nye rollen? 

Hva hindrer eventuelle endringer? Hva må eventuelt til for å komme dit? 

Formålet med denne studien er å bidra til en større klarhet rundt museenes formidlingsrolle i det 21.århundre. Dette er 

tematikken i mitt masterprosjekt ved Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Oslo, våren 2017. 

For å belyse dette ønsker jeg å intervjue personer som står nært en praktisk virkelighet med implementering av 

museenes nye formidlingsrolle, med perspektiver basert erfaringer i møte mellom «visjon og virkelighet».  

Det er ønskelig at de utvalgte informantene til sammen representerer en bredde, både i typen museer, type erfaringer med 

formidlingsformer og bruk av ny teknologi. Av særlig interesse er ressurspersoner som har:  

- tilleggserfaringer med bruk av nye teknologistøttende formidlingsformer  

- nettverkstilknytning innen museumspedagogiske kretser 

Jeg håper derfor å kunne få intervjue deg med bakgrunn i din erfaring på et eller flere av de nevnte områdene.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Dersom du samtykker til deltakelse i studien vil det innebære å delta i et individuelt intervju som omhandler erfaringer og 

synspunkter knyttet til prosjektets tematikk.  

Spørsmålene vil omhandle dine perspektiver på museenes nye rolle, både i forhold til:  

- oppgaver i samfunnet generelt 

- kunnskapsformidling  

- relasjonen til museets brukere  

- den nye, digitale virkeligheten 

For å kvalitetssikre riktig gjengivelse av intervjuet, vil det bli gjort lydopptak for senere transkribering.  

Intervjuet vil foregå som en åpen dialog og med en varighet på 1-2 timer. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det vil være kun meg som prosjektansvarlig og min veileder som vil 

ha tilgang på personopplysninger. Disse opplysningene vil oppbevares på lokal pc sikret med prosjektansvarliges brukernavn 

og passord. 
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Vedlegg 2b – Informasjonsskriv til informanter inkl. samtykkeserklæring 

 

 

Når det gjelder kopling mellom ytringer og informanter vil det trolig være vanskelig og heller ikke naturlig å forsøke å 

anonymisere informantene helt. Deltakerne vil derimot selv få avgjøre om deres navn skal kunne knyttes direkte til 

informasjon som gjengis i rapporten.  

Prosjektet skal etter planen avsluttes 1. juni 2017. Datamaterialet fra intervjuene vil bli oppbevart i ca. 1,5 år etter dette (til 

15. januar 2019) for mulig videre forskningsformål ved prosjektansvarlig. Eventuell videre bruk vil i så fall måtte godkjennes 

av informantene. Datamaterialet vil bli oppbevart på lokal pc sikret med prosjektansvarliges brukernavn og passord og uten 

tilgang for andre. Datamaterialet vil bli anonymisert etter endelig avsluttet lagringsperiode. 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker 
deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  

 

Jeg håper derimot at du ønsker å delta i denne studien. Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med meg som 

prosjektleder eller min veileder på universitetet i Oslo, Per Hetland (se kontaktinfo under).  
 

Studien er meldt til og godkjent av Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. 

 

 
Mvh 

 

Prosjektansvarlig Liv Bjelland,  

Tlf: 95 06 02 38 
e-post: liv.bjelland@getmail.no 

 

Min veileder er:  

Førsteamanuensis Per Hetland, 
Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo 

Tlf: 22 84 07 64 / 98 88 81 66  

e-post: per.hetland@iped.uio.no   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Samtykke til deltakelse i studien  (Printes ut for signering. Mottas av prosjektleder) 

 

□ Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

□ Jeg samtykker i at mitt navn kan publiseres i forbindelse med rapporten etter å ha lest og godkjent  

      gjengivelsen av egne uttalelser og personopplysninger. 

 

  
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

mailto:liv.bjelland@getmail.no
mailto:per.hetland@iped.uio.no
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Vedlegg 3 - Utvalg av informanter og museer  

 

Deltakende: 

Informant Kode i rapporten Museum 

 

Christine Haugsten Ellefsen 

 

 

I-A 

 

Borgarsyssel Museum / Østfoldmuseene 

 

Torhild Skåtun 

 

I-B 

 

Norsk Teknisk Museum 

 

 

Cecilia Gustavsen 

 

I-C 

 

Slottsfjellsmuseet / Vestfoldmuseene 

 

 

Linken Apall-Olsen 

 

I-D 

 

Bymuseet / Oslo Museum 

 

 

Amund Skagsoset Kristiansen 

 

I-E 

 

Lillehammer Kunstmuseum 
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Vedlegg 4 - Intervju-guide dybdeintervjuer  

Intervju-guide / temaliste om «Museenes formidlingsrolle inn i en digital tid»        v/ Liv Bjelland 

 

I intervjuene ønsker jeg å se etter hvordan informantene ser på museenes nye rolle.  

Fordi informantene står nær en praktisk virkelighet med implementering av den nye rollen, er det interessant å 

få tak i deres syn - basert på erfaringene som er gjort.  

Hvilke eventuelle hindringer de ser for endringer og hva de uttrykker må til på veien videre.  

Av interesse er også informantenes egne innspill av fenomener som bringes på banen. 

 

Skisse til spørsmål og tema i intervjuene: 

Litt data om informant / eget museum: 

- Yrkesmessige bakgrunn med museer og kunnskapsformidling  

- Utdanning (mus.faglig / pedagogisk / annet)?  

- Formidlings-relatert funksjon i jobb i dag? 

- Om «eget» museum: Hovedtematikk, hvordan formidlet? 

Hvordan ser du på museenes nye samfunnsrolle:  

De nye «kravene» jfr. museenes nye samfunnsrolle (jfr. St.mld / NOU’s)  

- Hvordan tolker (forstår) du disse «kravene» selv? (Ikke nødvendig å lese seg opp: dagens oppfattelse) 

- Har du noen synspunkter om disse «kravene» uttrykt fra myndighetene?  

Ditt syn på museenes (nye?) samfunnsrolle i en digital tid - i forhold til:  

- Oppgaver i samfunnet generelt: (Hva - og hvorfor)? 

- Kunnskapsformidling: (Hva/hvordan og hvorfor)? 

- Relasjonen til sine brukere: (Hvordan og hvorfor)? 

- Evt. andre forventninger jfr. den nye, digitale virkeligheten.(Hva og hvordan)? 

- Bruk av Virtuelle arenaer vs. Fysisk lokaliteter: (Hver for seg, samspill)? 

«Digitale formidlingstiltak» gjort på eget museum (– og evt. på andre museer du kjenner til): 

Hvordan dette fungerer i praksis: Visjon vs. virkelighet, utfordringer, hindringer..? 

Utdypende spørsmål om: 

- Hva må (evt) til for å skape endringer? (På ulike nivåer / områder) 

- Museenes største utfordringer framover (jfr. vår digitale tid)? 
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Vedlegg 5 - Utdrag om digital formidling  

fra museenes strategiske styringsdokumenter 

Jeg har derfor her laget en ekstrakt av de uttrykte ambisjoner for digital formidling i 

styringsdokumentene til casestudiens fem deltakende museer. Museenes strategiske dokumenter har 

svært ulike formater med store variasjoner i omfang, detaljnivå og gyldighetsperiode. Formålet er 

heller ikke å sammenlikne dokumentene, men å trekke ut innhold relatert til ambisjoner om digital 

formidling ved museene. Jeg har sett på museenes «strategiske planer», i hovedsak* slik de forelå 

offentlig tilgjengelig på museenes egne hjemmesider på internett (pr. april 2017. *Planer fra Teknisk 

museum og Lillehammer Kunstmuseum ble tilsendt på forespørsel). 

 

Museum: Lillehammer Kunstmuseum (Merk: gjeldene fram til for to år siden: 2011 - 2015) 

Kategori  jfr Aktivitetssystemet Hvordan uttrykt? 

Verktøy -> digital formidling Nettside,  audioguide, digitale undervisningsopplegg , videopresentasjon 

Aktivitet  / handling / tiltak? ‘presentasjon av kunst fra samlingen på nettside’, ‘videopresentasjon i utstillinger’, 

‘(digitale) undervisningsopplegg…i museet’, (tilby) audioguide i utstillinger’. 

Målsetninger? ‘skal styrke den digitale formidlingen’ 

Resultat – Målbart? Ikke spesifikt uttrykt 
Fordeling av oppgaver? Ikke spesifikt uttrykt 
Fellesskapets relasjoner til aktivitet? Ikke spesifikt uttrykt 

 
Museum:  Oslo Museum  (Merk: 5-årsplan gjeldendefra  i fjor: 2016 – 2020) 

Kategori  jfr Aktivitetssystemet Hvordan uttrykt? 

Verktøy -> digital formidling (Inter)nett, sosiale medier /  nettkom-munikasjon; Facebooksider, audioguider, ny 

utstillingsteknikk 

Aktivitet  / handling / tiltak? ‘være tilgjengelige … i digitale kanaler’ 

‘ta i bruk ny utstillingsteknikk, nye digitale virkemidler’ 

‘videreutvikle… nettkommunikasjon.. og… nye konsepter…teste ut nye formidlings-

plattformer og kanaler.’ 

Målsetninger? ‘skal være tilgjengelige (også) i digitale kanaler’. ‘Publikum skal… involveres i ….dialog i 

sosiale medier.’ 

‘samlinger skal publiseres på nett og være tilgjengelig for alle.’ 

Resultat – Målbart? Ja: Konkrete tall for antall digitale brukere (250 000 stk.) på navngitte nettsteder som drives 

av museet, og følgere(60 000 stk.)  via museets bruk av sosiale medier pr. år 2020 

Fordeling av oppgaver? Ikke spesifikt uttrykt 

Fellesskapets relasjoner til aktivitet? Brukere:‘Publikum skal… involveres i ….dialog i sosiale medier.’, ‘svaksynte skal ha 

glede av utstillingene (=>audioguider)’ 

‘Synlighet på nett og i sosiale medier bidrar også til at flere bruker museets tilbud’ 

Evalueringer av hvordan deres  Facebook-sider brukes / hvordan de når fram med info / 

virkningen av dette jfr.  fysiske besøkstall 

Ellers: Nei 

 

Museum:  Vestfoldmuseene (Merk: Gjeldene fra inneværende år og 5 år framover: 2017 – 2021) 

Kategori  jfr Aktivitetssystemet Hvordan uttrykt? 

Verktøy -> digital formidling Ny nettside, ‘digitale medier for kunnskapsdeling og interaktiv kommunikasjon’. 

Aktivitet  / handling / tiltak? ’skal fornye digitale løsninger’, ‘implementere nye metoder og teknologi i utviklingen av 

nye utstillinger.’ 

‘Styrke bruken av digitale medier for kunnskapsdeling og interaktiv kommunikasjon’. 

‘Dele kunnskap gjennom ….nettside’ 

‘legge ut (på nett fra digital samling) til fri bruk’ 

Målsetninger? ‘forsterke og utvide publikums opplevelser’ 

‘gjøre kulturarven tilgjengelig…og gi kunnskaper og opplevelser døgnet rundt’ 

‘skape større engasjement rundt samlingene’ 

‘Promotere delingskultur’ 

Resultat – Målbart? Ikke spesifikt uttrykt 
Fordeling av oppgaver? Ikke spesifikt uttrykt 
Fellesskapets relasjoner til aktivitet? Brukere: Tiltakene begrunnes med at brukerne skal få bedre opplevelser og kunnskap; lett 

tilgjengelig, få ‘fri bruk’ av samlingsmateriale, og dermed kunne dele innhold videre, 

kunne kommunisere med museet. 

Ellers: Nei 
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Vedlegg 5b      Utdrag fra museenes strategiske styringsdokumenter – om digital formidling 

Museum:  Østfoldmuseene (Merk: Gjeldene fra inneværende år og 10 år framover: 2017 – 2027) 

Kategori  jfr Aktivitetssystemet Hvordan uttrykt? 

Verktøy -> digital formidling Nettutstilllinger, sosiale medier 

Digitale samlinger 

Aktivitet  / handling / tiltak? ‘utarbeide og videreutvikle’ (nettutst.) 

‘være aktive og oppdaterte’ (sos.med) 

‘må prioriteres’ (dig.saml.) 

Målsetninger? Ikke spesifikt uttrykt 

Resultat – Målbart? Ikke spesifikt uttrykt 

Fordeling av oppgaver? Indirekte om samarbeid på tvers: digitalisering av samlinger (forvaltnings-oppgaver) er 

nødvendig for videre bruk til formidling – og forskning og fornying (m.a.o. alle de 4 F’ene 

som repr ulike sider av museenes arbeid) 

Fellesskapets relasjoner til aktivitet? Indirekte om samarbeid på tvers av museets ulike fagområder 

Eksternt: ‘Delta aktivt på arenaer utenfor museene’ 

Brukere: ‘skal ta vårt publikum på alvor’ ved bl.a. å kommunisere aktivt på sosiale medier.  

 

Museum: Norsk Teknisk Museum  (Merk: gjeldene fram til fjoråret: 2012 - 2016) 

Kategori  jfr Aktivitetssystemet Hvordan uttrykt? 

Verktøy -> digital formidling Hjemmesider – inkl.Nettutstillinger, digitale fortellinger, filmer,  

Digitale /nettutstilllinger.  

Sosiale medier; Facebook, Twitter. Digitale samlinger. Nettbasert undervisningstilbud.  

Emneportaler 

‘Interaktive virtuelle formidlingsformer’ 

Aktivitet  / handling / tiltak? ‘kan også delvis anvendes til formidling….og kommunikasjon’, ‘formidle kunnskap og 

opplevelser.. ha mulighet for dialog’, ‘invitere brukerne til å legge inn supplerende 

opplysninger og egne beretninger’(Hj.sider),  

- ‘utvikle’, ‘prøve ut’,  

- ‘skal tilrettelegges..’, ‘skape muligheter for..’ 

-‘ta i bruk ny teknikk’ 

Målsetninger? ‘Gjenspeile museets virksomhet’,  

‘nærvær og tilgjengelighet på internett skal styrkes… i ulik typer medier, for eksempel 

såkalte sosiale medier’, ‘profesjonelt, pedagogisk’, ‘bidra til.. museets visjon… mest 

synlige, dristige og dialogorienterte (museum i Norge)’ 

‘tilgjengeliggjøring og formidling av samlingene er en prioritert oppgave’, 

‘synliggjøre…forsknings- og dokumentasjonsarbeid’, ‘Museets har en utfordring i å følge 

opp den økende digitale tilgjengeligheten for våre samlinger med en økt digital formidling.’ 

‘skal produsere nettutstillinger basert på museets samlinger’ 

- ‘slik at allmenheten kan bidra, dele, kommentere og samhandle med museet’ 

‘for å levendegjøre sentrale tema’ 

Resultat – Målbart? ‘Produkter’: 

- Alle utstillinger skal presenteres på nett 

- Tilbud om for- og etterarbeid for besøkende skoleklasser: ‘oppgaver, spill, quiz etc.’ 

- Lage emneportaler…på tvers av…utstillinge(r) 

- Forskningsartikler tilgjengelig på nett 

- Navngitt formidlingsprosjekt ‘skal produseres’ 

Gi stemme til allmennheten: 

gi ‘muligheter for: 

-kommentarer eller blogging’ knyttet (nett-)utstillinger 

- å delta i museale prosesser med personlige  ‘museumsgjenstander’ og beretninger 

Fordeling av oppgaver? ‘(Nettformidling skal) inkluderes i alle større prosjekt på museet’ 

Fellesskapets relasjoner til aktivitet? Eksternt:  

- ‘bidra aktivt i andre (bl.a. nasjonale og europeiske) formidlings-prosjekt på nettet’, - 

tilgang til museets samlinger via fellesplattformer som Digitalt Museum (nasjonalt) og 

Europeana (europeisk) 

- ‘skal samarbeide med andre museer’ i utviklingsarbeid 

- ‘være en nasjonal ressurs og samarbeids-partner…i…(digital) formidling og dialog’ 

- ‘delta i forsknings- og utviklingsprosjekt’ 

Myndigheter, organisasjoner og næringsliv nevnes også som kommunikasjonspartnere. 

Internt:‘Digital formidling forutsetter et nært samarbeid mellom ulike deler av museet.’ 

Brukere: Ønske om å ‘nå ut til allmenheten og …interessenter’ med ‘informasjon og 

opplevelser..og muligheter for dialog’.  

Gi stemme til allmennheten: 

gi ‘muligheter for: 

- kommentarer eller blogging’ knyttet (nett-)utstillinger 

- å delta i museale prosesser med personlige  ‘museumsgjenstander’ og beretninger 

 


