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Samlingen.



Lokale voksne ikke-brugere? 

Demografisk statistik fra Den Nationale Brugerundersøgelse

• Erhvervsfagligt - og gymnasieuddannede, under 50 år, lokale

Museets egne undersøgelser af årsager til ikke- brug (Anex analyse, egen pilotundersøgelse):

• Søger sociale oplevelser, men oplever ikke, at dette kan indfries på Skovgaard Museet 
• Har svært ved at forbinde sig til emnerne/genstande, derfor bliver det krævende at bruge dem 

(ingen referenceramme eller erfaring med at bruge kunst)
• Det traditionelle udstillingsrum kan opfattes som stift og krævende (adfærd/opførsel)
• Mange læser ikke teksterne (kan ikke, vil ikke)
• Særligt sanseudstillinger synes at henvende sig til ikke- brugere



Formidlingseksperimenter? 

Formidlingseksperimenter med andre sanselige, tematiske og sociale greb end den faste 
samlingsudstilling tilbyder. 

• Audio- visuel fortælling (Ipad med høretelefoner)
• Familieværksted (weekend- arrangement for familier)
• Voksenarrangement (fredags arrangement for voksne) 

Billede fra voksenarrangement



Det sociale og sanselige hænger sammen. 

• Forskellige medier er ikke nok
• Sanselige fællesskaber gør relationer nemmere
• Sanselige fællesskaber kan skabe et motiverende læringsrum og motivere vidensdeling mellem 

brugere under besøget. 

Billede fra audio-visuel fortælling                                   Billede fra Voksenarrangement                                          Billede fra familiearrangement  



… og en masse anden viden om andre formidlingsforhold: 

• Tematikker og vinkling har stor betydning for interesse, motivation og udbytte
• Ord og temaer i reklamer for formidlingstilbud, har stor betydning for hvem der kommer og hvilket 

udbytte de får
• Det er motiverende for mange at deres egne interesser og egen livsverden relateres til indholdet
• Lyd kan have betydning for hvordan man forbinder til sig fortiden
• Mange af vores ikke brugere orienterer sig helt andre steder end vi reklamerer
• Borgerne er meget åbne overfor at bruge museet



Hvordan kan Skovgaard Museet så bruge denne 
kvalitative undersøgelse?

• Formidlingspraksis – nu

• Formidlingsstrategi – i fremtiden
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