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I 2009 gennemførtes den første nationale bruger-

undersøgelse på de statslige og statsanerkendte 

museer i et samarbejde mellem Kulturstyrelsen
1
 og 

museerne. Undersøgelsen viste, at især unge er 

underrepræsenterede på museerne, og den ten-

dens blev bekræftet i det følgende års nationale 

brugerundersøgelse.
2
 Med dette afsæt har Center 

for Museologi på Aarhus Universitet og konsulent-

firmaet DAMVAD gennemført en kvalitativ under-

søgelse af brug og ikke-brug af museer blandt un-

ge mellem 15 og 30 år. Denne rapport formidler 

undersøgelsens resultater.  

 

Undersøgelsen er en del af Kulturstyrelsens for-

midlingsplan, der blev iværksat i 2007 på baggrund 

af Kulturministeriets udredning om museernes 

formidling.
3
 Planen knytter sig til den femte søjle i 

museernes opgavevaretagelse, museernes formid-

ling. Formidlingsplanen skal styrke museernes rol-

le som videnscentre og læringsmiljøer i samfundet; 

bidrage til, at museerne aktivt bringer deres viden i 

spil lokalt, regionalt, nationalt og internationalt; 

samt konsolidere en professionel udvikling af mu-

seumsformidlingen.  

 

Undersøgelsen er udviklet i samarbejde med en 

følgegruppe bestående af repræsentanter fra den 

danske museumsverden.  

 

Parallelt med udgivelsen af denne rapport udgiver 

Kulturstyrelsen en best practice publikation med 

titlen Unge og museer, der giver eksempler på 

danske museers formidling for og med unge bru-

gere.  

 

Begge publikationer kan downloades på 

www.kulturstyrelsen.dk.  

                                                      
1    Kulturarvsstyrelsen fusionerede pr. 1.1.2012 med to andre 

statslige styrelser under navnet Kulturstyrelsen. Navnet Kul-
turstyrelsen er derfor anvendt konsekvent i teksten. 

2  Kulturarvsstyrelsen 2010a og 2011. Gruppen af unge defi-
neres i disse undersøgelser som de 14-29-årige. 

3  Kulturministeriet 2006. 

Kulturstyrelsen afholder desuden en stor konferen-

ce i foråret 2012, hvor de to undersøgelsers resul-

tater og erfaringer vil blive præsenteret, og hvor 

medarbejdere fra museerne kan diskutere under-

søgelsernes resultater og anbefalinger og dele 

erfaringer med hinanden. 

 

1.1 Undersøgelsens formål og målgruppe 

Formålet med undersøgelsen er at bidrage til en 

professionalisering af formidlingen til unge ved at 

indhente viden om, hvad der begrunder de unges 

valg og fravalg af museerne. Det sker ved at bely-

se unges museumserfaring, deres kendskab og 

brug af museer lokalt, regionalt, nationalt og inter-

nationalt. Undersøgelsen analyserer desuden mu-

seernes tilgang til unge som målgruppe, deres er-

faringer og ønsker med ungeprojekter, samt hvilke 

barrierer der kan være internt i museumsinstitutio-

nen i forhold til arbejdet med unge museumsbruge-

re. 

 

Undersøgelsen har et vidensgenererende og et 

handlingsorienteret formål:  

 

 At analysere barriererne for at inddrage unge 

mellem 15 og 30 år som brugere af museerne. 

Analysen giver museerne viden om unges for-

udsætninger for og ønsker til at bruge museer-

ne. 

 At indsamle og kondensere eksisterende viden 

og god praksis, som kan anvendes i udvikling 

af museernes formidling til unge.  

 

Målgruppen for undersøgelsen er alle museer i 

Danmark, og det er tanken, at undersøgelsen skal 

kunne være afsæt for det enkelte museums udvik-

ling og prioritering af formidling og kommunikation i 

forhold til unge.  

1 Indledning 

http://www.kulturstyrelsen.dk/
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1.2 Undersøgelsens metode 

Undersøgelsen er en kvalitativ, case-baseret ana-

lyse med fokus på relationerne mellem museer og 

unge i tre udvalgte byer: Randers, Odense og 

Roskilde. Den case-baserede analyse er valgt, 

fordi undersøgelsen søger uddybende svar på, 

hvad der ligger bag unges brug og ikke-brug af 

museerne, og fordi både national og international 

ungdomsforskning peger på, at sociokulturelle for-

hold – som for eksempel opvækst, familieforhold, 

skoleoplevelser, vennekreds, uddannelsesbag-

grund og alder – har indflydelse på unges valg og 

fravalg af museet som fritidsaktivitet.
4
 Derfor kan 

museer ikke forstås som isolerede institutioner, 

men skal ses som en del af et større nærmiljø, der 

har indflydelse på unges uddannelse og fritidsakti-

viteter. 

 

De tre byer, Randers, Odense og Roskilde, er 

valgt, fordi de rummer forskellige museumstyper 

og fritidstilbud, og fordi der blandt museerne i alle 

tre byer findes eksempler på særlige tiltag på un-

geområdet. Den nationale brugerundersøgelse 

viser samtidig, at museerne i de tre byer har en 

relativ høj andel af ungebrugere i forhold til andre 

museer.  

 

Det tyder på, at der i de tre byer har været en stør-

re strategisk satsning på unge på de lokale muse-

er, hvilket gør dem interessante både i forhold til at 

pege på, hvilke forhold der spiller ind på relatio-

nerne mellem museer og unge, og i forhold til at 

give inspiration til, hvordan museer kan arbejde 

med unge. 

 

Undersøgelsen er baseret på: 

 

                                                      
4  Bille et. al. 2005, K. Illeris et al. 2009, Bourdieu og Darbel 

1991. 

 Fokusgruppeinterviews med unge museums-

brugere i de tre udvalgte byer. 

 Telefoniske interviews med ikke-brugere i de 

tre udvalgte byer. 

 Personlige interviews med museumsledere 

eller formidlingsansvarlige på de statsaner-

kendte museer i de tre udvalgte byer samt to 

interviews på henholdsvis et kunstmuseum og 

et naturhistorisk museum. 

 Et review af national og international forskning 

på museums- og ungeområdet.  

 

Den kvalitative metode er valgt, fordi der i de kvan-

titative metoder – som for eksempel spørgeske-

maundersøgelser – er indlejret en forhåndskatego-

risering og strukturering af svarene i de opstillede 

svarmuligheder, som begrænser mulighederne for 

at rumme respondenternes anskuelser. Kvalitativ 

metode er modsat et værktøj, der giver responden-

terne mulighed for at komme til orde og giver der-

med indblik i ungegruppens tanke- og handlings-

mønstre. 

 

Kvalitative metoder har dog også deres begræns-

ninger, da de – modsat de kvantitative undersø-

gelser – fokuserer på et relativt lille udsnit af en 

given gruppe og derfor ikke kan hævde generel 

signifikans. Man kan således heller ikke kvantifice-

re de respektive udsagn og temaer ved f.eks. at 

inddele brugere og ikke-brugere i særlige under-

grupper. Det betyder, at der i denne undersøgel-

ses konklusioner udelukkende præsenteres ten-

denser og strømninger i respondenternes svar, der 

ikke nødvendigvis har samme gyldighed for alle 

museer.    

 

De valgte case-byer, Randers, Odense og Roskil-

de, er alle kendetegnet ved at være mellemstore 

uddannelsesbyer, hvor der, sammenlignet med 

museer i mindre provinsbyer, måske er bedre for-

udsætninger for at få unge til at gå på museum. 
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Det metodiske argument for alligevel at vælge dem 

er, at der er en række generelle karakteristika ved 

unge og deres forhold til museer, som også gælder 

udenfor de mellemstore uddannelsesbyer, mens 

udfordringer vedrørende transport og tilgængelig-

hed ikke knytter sig specifikt til unge som bruger-

gruppe, men udgør generelle vilkår.  

 

Undersøgelsen er målrettet unge mellem 15 og 30 

år. Det betyder også, at der ikke systematisk er 

kontrasteret til andre brugergrupper, eftersom dis-

se ikke har været genstand for undersøgelsen. 

Dermed kan man heller ikke udelukke, at flere af 

de tendenser, som observeres hos unge, også 

knytter sig til andre brugergrupper, for eksempel at 

museumsbrug er interessebåret. Det understøtter 

dog også argumentet om, at den viden, undersø-

gelsen genererer om unge, kan anvendes til udvik-

ling af museerne i et bredere brugerperspektiv.  

 

I undersøgelsen perspektiveres til eksisterende 

forskning på feltet og gennemførte projekter for og 

med unge. Formålet med undersøgelsen er dog 

ikke at evaluere enkelte ungeprojekter, men at ud-

drage generelle erfaringer, som kan danne ud-

gangspunkt for rapportens anbefalinger. 

 

Undersøgelsens metode er nærmere beskrevet i 

kapitel 7.  

 

1.3 Læsevejledning 

Rapporten er opbygget efter følgende struktur: 

 

Kapitel 2 udfolder det teoretiske afsæt for under-

søgelsen.   

 

Kapitel 3 analyserer de unges brug af museerne: 

hvad kendetegner deres museumsbrug, hvad sti-

mulerer det, og hvad begrænser det. Kapitlet er 

baseret på interviews med ikke-brugere samt fo-

kusgruppeinterviews med brugere.  

 

I kapitel 4 kigger vi nærmere på de tre case-byer: 

Hvad karakteriserer museerne og deres lokale 

rammer, og er der forhold, som er særlige for de 

unge i de tre byer? Kapitlet er baseret på samtlige 

datakilder.  

 

I kapitel 5 er museerne i fokus. Hvordan arbejder 

de med unge, er det en del af deres strategier og 

hvordan understøtter eller begrænser museumsor-

ganisationen de unges museumsbrug? Kapitlet er 

baseret på desk research og interviews med mu-

seumsledere og formidlingsansvarlige.  

 

I kapitel 6 sammenfatter vi tendenser og strøm-

ninger i en tværgående analyse.   

 

Kapitel 7 rummer en uddybende beskrivelse af 

metoderne bag undersøgelsen, i kapitel 8 findes 

litteraturlisten og i bilag 1 findes undersøgelsens 

interviewguides.  
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Dette kapitel gennemgår baggrunden for undersø-

gelsen, hvad der kendetegner unge som målgrup-

pe samt danske og internationale undersøgelser af 

unges museumsbrug. Kapitlet vil desuden introdu-

cere til ny museologi, der ligger til grund for praksis 

og forskning i museumsbrug – ikke bare når det 

gælder unge brugere.  

 

2.1 Hvorfor fokus på de unges museums-

brug? 

Hvorfor skal museerne satse på at tiltrække unge?  

Sådan spørger flere af de interviewede museums-

ledere i undersøgelsen. Det formelle svar er, at 

danske museer ifølge museumsloven skal være 

tilgængelige for offentligheden. Det betyder, at alle 

i den danske befolkning – unge som ældre – ud fra 

et demokratisk og inkluderende princip bør have 

adgang til museerne.  

 

I denne undersøgelse er der fokus på de kulturelle 

og formidlingsmæssige faktorer, der motiverer eller 

forhindrer unges museumsbrug. Disse faktorer kan 

hænge sammen med museernes praksis eller mu-

seet som institution, og de kan være knyttet til un-

ges hverdag.  

 

Mens de statslige og statsanerkendte museer per 

definition er åbne for offentligheden, viser under-

søgelsen, at museerne i varierende grad opleves 

som tilgængelige i praksis.
5
 Det er et problem, fordi 

museerne spiller en væsentlig rolle i et demokra-

tisk samfund, hvor livslang læring er afgørende 

faktorer for at sikre udviklingen af et aktivt med-

borgerskab.  

 

Det er denne undersøgelses udgangspunkt, at 

museerne har meget at tilbyde unge. Men unge 

                                                      
5  I den seneste nationale brugerundersøgelse er de unge 

således også de brugere, som i mindst grad erklærer sig 
enige i påstanden ”museerne er for alle” (Kulturarvsstyrel-
sen 2011: 36). 

har også meget at tilbyde museerne. Unges ad-

færd betragtes ofte af forskere som forløbere for 

en bredere samfundsmæssig udvikling i kultur-

brug.
6
 Derfor er unges forventninger til og brug af 

museerne også interessant, eftersom de kan opfat-

tes som en slags seismograf eller kompas for frem-

tidens museumsbrugere. Det gør unges behov 

relevante for udviklingen af museernes formidling i 

et bredere brugerperspektiv, og muserne har me-

get at vinde ved fokusere på unge brugere. Ved at 

tiltrække unge brugere øger museerne deres egen 

samfundsmæssige relevans.  

 

Undersøgelsen bekræfter desuden, at mange 

menneskers museumsoplevelser som børn og un-

ge er afgørende for deres senere brug af museer-

ne. Gode museumsoplevelser i ungdommen har 

både umiddelbar betydning for de unges dannelse, 

men også på længere sigt for deres fremtidige mu-

seumsbrug. 

 

2.2 Ny museologi 

Denne undersøgelse tager afsæt i den strømning 

inden for museologisk teori, der kaldes ny museo-

logi.  

 

I den ældre museologi er museet primært blevet 

opfattet som en dannelsesinstitution, der skulle 

formidle viden og kulturel smag og gøre befolknin-

gen oplyste. Her er fokus på museernes metoder, 

og på hvordan museumsansatte udfører deres ar-

bejde, herunder hvordan samlingerne skal organi-

seres, formidlingen tilrettelægges og de besøgen-

de tiltales. I et kommunikationsperspektiv har mu-

seerne og deres vidensformidling i den ældre mu-

seologi været forbundet med en autoritær og mo-

nologisk formidling, hvor viden – lidt forenklet for-

muleret – formidles uden at tage hensyn til bruger-

nes forskellige behov og forudsætninger. Museer-

                                                      
6  K. Illeris et al. 2009: kap. 1. 

2 Undersøgelsens baggrund 
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ne har i denne tradition forudsat bestemte former 

for adfærd, vaner og kultur hos brugerne – og har 

dermed afskåret dele af befolkningen fra at tage 

del i museernes tilbud. 

 

Den nye museologi fokuserer i stedet på, hvem der 

kommer på museerne, på museerne som instituti-

oner og deres samfundsmæssige opgaver og so-

ciale funktioner. Her er der fokus på, hvorfor mu-

seerne i et samfundsmæssigt perspektiv er vigtige, 

og hvorfor de mange brugere – hvad enten de er 

unge, ældre, mænd eller kvinder – skal bruge mu-

seerne.
7
 Undersøgelsen giver netop viden om, 

hvordan museerne bedre kan legitimere deres 

samfundsmæssige relevans i forhold til unge som 

målgruppe.  

 

I ny museologi opfattes museerne som institutioner 

med flere funktioner. De er på en gang ramme for 

formel og uformel læring, hvilket undersøgelsen 

peger på nemt kan modarbejde hinanden, hvis 

museet ikke har lagt en strategi for kommunikatio-

nen i begge måder at bruge museet på. Formel 

læring foregår i uddannelsessammenhæng og bli-

ver organiseret og planlagt i forhold til målbar vi-

den, kvalifikations- og kompetencemål, mens bru-

gen af museet i fritiden foregår i en uformel læ-

ringskontekst, hvor der ikke forventes et bestemt 

målbart resultat, men hvor der er fokus på indivi-

duel læring og sociale fællesskaber, og hvor re-

fleksion, kritisk debat og identitetsdannelse mod-

svarer brugernes behov og interesser. I denne op-

tik opfattes “det at lære noget” som foreneligt med 

“det at opleve noget”.  

 

I denne undersøgelse opfordrer respondenterne 

netop museerne til en større bevidsthed om deres 

kommunikation og en større variation i museernes 

måder at kommunikere på.  

                                                      
7  Vergo 1989, Hooper-Greenhill 1999 og 2003, Larsen og  
 Ingemann 2005. 

I Kulturministeriets Udredning om museernes for-

midling fra 2006 pointeres vigtigheden af, at mu-

seerne bevæger sig fra den monologiske formid-

ling til en mere dialogisk og inddragende kommu-

nikation, hvor museerne bliver mere bevidste om 

deres måde at kommunikere på og i højere grad 

benytter sig af mange forskellige måder at kom-

munikere og inddrage brugerne på.
8
 Netop mulig-

heden for deltagelse er ifølge denne undersøgelse 

centralt for mange unge.
9
 

 

I den nye museologi er opfattelsen af museet som 

vidensinstitution suppleret med en forestilling om 

det inddragende museum, hvor dannelse er knyttet 

til den individuelle identitetsproces. Dannelse er 

altså i denne undersøgelse i højere grad knyttet til 

ordets oprindelige etymologiske indhold – at danne 

sig eller at finde sin egen identitet. Dermed er dan-

nelse også en proces, som finder sted hele livet 

igennem, og som handler om evnen til at kommu-

nikere og skabe sociale relationer.
10

 

 

Ifølge ny museologi giver den digitale teknologi og 

de sociale medier museerne nye muligheder for at 

komme i dialog med og inddrage deres brugere.
11

 

Interviewspørgsmålene i denne undersøgelse af-

spejler også dette fokus. 

 

2.3 Hvad kendetegner unge som målgruppe? 

Ungdommen er en fase, hvor vigtige personlige 

valg træffes, og hvor den enkelte finder sin plads i 

samfundet – både kulturelt, socialt og erhvervs-

mæssigt. Ungdommen er derfor som livsfase præ-

                                                      
8  Kulturministeriet 2006: 9-12.  
9  Amerikaneren Nina Simons forslag til forskellige former for 

deltagelse i bogen “The particapatory museum” fra 2010 
kan give inspiration til, hvordan museer kan kombinere del-
tagelse og formidling. 

 10  Gustavsson 1996.  
 11  Se f.eks. Kulturarvsstyrelsen 2009a. Også DREAM‟s  

 aktuelle rapport (Kobbernagel et al. 2011) afspejler med sit 
kombinerede fokus på unges museums- og mediebrug 
denne opmærksomhed. 
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get af særlige normer, bevidsthedsmønstre, selv-

forståelser og stilfællesskaber.  

 

Men unge er ikke en homogen gruppe. I ungdoms-

forskning opererer man ganske vist med en ung-

domsfase, der varer fra pubertetens indtræden i 

11-13 års alderen til et mere stabilt voksenliv i 

20‟erne eller 30‟erne med egen økonomi, bolig, 

arbejde og eventuelt familie. Krav om stadig mere 

omfattende og differentierede kvalifikationer har 

forlænget uddannelsestiden og forårsaget en se-

nere indtræden på arbejdsmarkedet. Tilsvarende 

har ungdomsbegrebet ekspanderet, så det rækker 

stadig længere ind i voksenalderen.  

 

Forestillingen om ungdommen er gennem de se-

neste årtier med stigende intensitet blevet udvidet 

med ideen om en særlig ungdomskultur. Ifølge den 

idé spiller unge en særlig samfundsmæssig rolle 

som kilde til nye adfærdsformer, mediebrug og 

kulturelle strømninger, både i form af en mere ge-

nerel ungdomskultur og i forskellige subkulturer.
12

 

Samtidig er unge og ungdomsfasen genstand for 

en stigende interesse i forsknings- og institutions-

sammenhæng. Det sker ud fra positive forestillin-

ger om ungdommen som en særlig kreativ og fri-

hedssøgende livsfase, men også ud fra bekymrin-

ger for unges manglende tilpasning til samfundet i 

form af mangel på uddannelse, arbejde og delta-

gelse i en kulturel og demokratisk udvikling.
13

 

 

Det voksende fokus på unges deltagelse i kulturli-

vet illustrerer både områdets politiske bevågenhed 

                                                      
12  K. Illeris et al. 2009. 
13  Disse sammenhænge fremhæves eksempelvis i Kulturmini-

sterens forord til et nyligt særnummer om museumsdidaktik 
i tidsskriftet Unge Pædagoger. Her argumenteres for, at 
museerne har en stadig mere afgørende rolle at spille i for-
hold til de unges dannelse, i takt med at udviklingen i det 
21. århundredes globale vidensamfund med nye medier og 
kommunikationsformer nødvendiggør, at dannelse betrag-
tes som et vedvarende selvudviklingsprojekt (Møller 2011: 
1). 

og behovet for en national opbygning af viden på 

området.  

 

2.4 Danske og internationale brugerunder-

søgelser 

De fleste internationale brugerundersøgelser på 

museerne har handlet om, hvorfor bestemte grup-

per bruger museer, men sjældent om, hvorfor vis-

se grupper ikke gør det. Den første større under-

søgelse med fokus på både brugere og ikke-

brugere blev gennemført af sociologen Marilyn G. 

Hood i 1981 i forbindelse med en undersøgelse af 

Toledo Museum of Art i Ohio, USA.
14

 Hun opere-

rede med tre hovedkategorier af brugere og ikke-

brugere:  

 

 De hyppige museumsbrugere 

 De lejlighedsvise museumsbrugere  

 Ikke-museumsbrugere. 

 

De tre kategorier kunne karakteriseres ud fra, 

hvorvidt respondenterne forholdt sig positivt eller 

negativt til følgende seks krav til museumsbesø-

get: 1) Det skal være en social oplevelse; 2) Det 

skal være en værdifuld aktivitet; 3) Man skal føle 

sig tilpas i omgivelserne; 4) Man skal udfordres til 

nye oplevelser; 5) Man skal have mulighed lære 

nyt; og 6) Man skal kunne deltage aktivt.  

 

 De hyppige museumsbrugere satte især pris 

på opfyldelsen af 2) Det skal være en værdi-

fuld aktivitet; 4) Man skal udfordres til nye op-

levelser; og 5) Man skal have mulighed for at 

lære nyt. 

 De lejlighedsvise museumsbrugere lagde 

især vægt på 1) Det skal være en social ople-

velse, 3) Man skal føle sig tilpas i omgivelser-

ne; og 6) Man skal kunne deltage aktivt. Hvis 

de lejlighedsvise museumsbrugere ikke følte 

                                                      
14  Hood [1983] 2004. 
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sig tilstrækkelig tilpas på museet, ville de ikke 

være tilbøjelige til at komme igen undtagen til 

særlige begivenheder, for eksempel særlige 

udstillingsevents og familiedage, som de kun-

ne opleve i fællesskab med venner eller fami-

lie. 

 Ikke-brugerne lagde som de lejlighedsvise 

brugere især vægt på 1) Det skal være en so-

cial oplevelse, 3) Man skal føle sig tilpas i om-

givelserne; og 6) Man skal kunne deltage ak-

tivt. Ligesom de lejlighedsvise museumsbruge-

re kom de især på museet ved særlige events 

– hvis de altså kom.  

 

I nærværende undersøgelse, der udelukkende er 

baseret på kvalitative data, er der meget, der pe-

ger i retning af, at man kan adskille unge muse-

umsbrugere og unge ikke-museumsbrugere ud fra 

samme ovenstående krav. Den eneste forskel mel-

lem Hoods og nærværende undersøgelse er, at 

det sociale aspekt spiller en rolle for alle unge, 

uanset om de er brugere eller ikke-brugere.  

 

En anden måde at differentiere museumsbrugere 

på er udviklet af læringsteoretikeren John H. Falk 

ud fra teorien om, at brugerens motivation har 

størst betydning for museumsbesøgets form og 

succes. Gennem omfattende kvalitative studier af 

amerikanske museumsbrugere har Falk identifice-

ret fem brugertyper:
15

 

 

 “Udforskeren” – kommer af egen interesse. 

 “Facilitatoren” – kommer fordi han/hun er 

optaget af, at andre, der ønsker at se museet, 

får en god museumsoplevelse.  

 “Den oplevelsessøgende” – kommer, fordi 

museet er en væsentlig attraktion. 

 “Den professionelle” – kommer på grund af 

arbejde eller en hobby. 

                                                      
15  Falk 2009: kap. 7. 

 “Opladeren” – kommer for at få ny energi el-

ler slappe af.  

 

Ifølge Falk kommer langt de fleste museumsbruge-

re på museet ud fra en af disse fem årsager, og 

brugerens forudgående motivationspiller en afgø-

rende rolle for, hvilken oplevelse han eller hun får 

af museumsbesøget. 

 

For unge er der ofte en sjette grund til at komme 

på museum. Flere af denne undersøgelses re-

spondenter taler om det såkaldt “tvungne besøg” 

gennem grundskolen eller ungdomsuddannelser-

ne, hvor unge deltager som del af undervisningen.  

Der er i denne sammenhæng ikke tale om “den 

professionelle museumsbruger” som i Falks profi-

ler, for besøgende i denne kategori kommer af 

egen drift. Falks typologi omfatter udelukkende 

museumsbrug i fritiden og ikke besøg gennem en 

uddannelsesinstitution.  

 

Som det vil fremgå af de følgende kapitler, viser 

denne undersøgelse, at unges oplevelse af muse-

umsbesøg gennem grundskole eller ungdomsud-

dannelse i meget høj grad afhænger af lærerens 

og museumsformidlerens professionelle kompe-

tencer, museumsmedarbejdernes måde at kom-

munikere på, museets fysiske rammer og af klas-

sekulturen. 

 

I den netop offentliggjorte undersøgelse af unges 

medie- og museumsbrug i regi af forskningscentret 

DREAM har man på baggrund af en kvantitativ 

national undersøgelse af 13-23-årige danske un-

ges museums- og mediebrug inddelt dem i fire pro-

filer:
16

 

 

 “Entusiasten” – kommer af egen fri vilje på 

alle typer museer 

                                                      
16  Kobbernagel et al. 2011. 
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 “Flinkeskoletypen” – opfatter museumsbe-

søget som en kær pligt. 

 “Turisten” – foretrækker museumsbesøg i 

udlandet. 

 “Fodslæberen” – kommer kun modstræben-

de på museer.  

 

DREAM‟s undersøgelse fremlægger en stor 

mængde data, som endnu mangler at blive analy-

seret. Et af de klare resultater er dog, at unge kun i 

ganske få tilfælde kommer alene på museet.
17

 Hvis 

de ikke kommer med grundskolen eller en anden 

uddannelsesinstitution, så kommer de med famili-

en eller med venner. Det vil sige, at unges brug af 

museer i fritiden meget ofte er faciliteret af andre 

og ikke udspringer af en selvstændig beslutning. 

 

I DREAM‟s rapport understreges det, at der ikke 

overraskende er en sammenhæng mellem unges 

museumsbrug og uddannelsesniveauet. Konklusi-

onen er, at jo længere uddannelse, jo oftere kom-

mer unge på museum. Det er helt i overensstem-

melse med den franske sociolog Pierre Bourdieu‟s 

store undersøgelse af mellemeuropæiske kunst-

museers publikum fra midten af tresserne.
18

 Han 

konkluderede her, at en gymnasial uddannelses-

baggrund gav bedre forudsætninger for kulturel 

forståelse af kunstmuseet end en ikke-gymnasial 

baggrund. En tilsvarende sammenhæng mellem 

uddannelsesniveau og museumsbrug bekræftes af 

AKF‟s undersøgelse af danskernes fritids- og kul-

turvaner i perioden 1964-2004.
19

 

 

I DREAM‟s undersøgelse fremgår det, at muse-

umsbrugernes geografiske tilhørsforhold spiller en 

                                                      
17  Denne observation er helt på linje med Kulturstyrelsens 

nationale brugerundersøgelse, der viser, at unge er den 
gruppe af museumsbrugere, som er mindst tilbøjelige til 
at bruge museerne alene (Kulturarvsstyrelsen 2010a: 46, 
og 2011: 80).  

18  Bourdieu og Darbel 1991 (1969). 
19  Bille et. al. 2005. 

central rolle for unges museumsbrug. Unge fra 

hovedstaden besøger oftere museer end unge i 

Nordjylland. Tilsvarende geografiske forskelle 

gælder i øvrigt også voksne museumsbrugere.
20

 

De geografiske forskelle kan naturligvis skyldes 

udbuddet af museer og andre fritidsaktiviteter i det 

lokale område, kvaliteten af museernes formidling, 

uddannelsesniveauet og uddannelsernes betyd-

ning og brug af museerne i undervisningen, men 

det giver DREAM‟s undersøgelse af unge ikke en-

tydige svar på.  

 

Det har været et af denne undersøgelses mål at 

bidrage til nuanceringen af unges relationer til mu-

seerne i forhold til ovennævnte brugertypologier.  

 

2.5 Projekter for og med unge på danske 

museer 

De fleste museer har prioriteret institutionelle sam-

arbejder med grundskolen og ungdomsuddannel-

serne i udviklingen af tilbud til unge. Undervis-

ningsportalen www.emu.dk linker til museerne og 

deres formidlings- eller skoletjenester, og e-

museum tilbyder et meget omfattende udbud af 

undervisningsmateriale fra museerne.
21

 Alternativt 

kan man som underviser finde konkrete oplysnin-

ger om besøg og tilbud på museernes hjemmesi-

der.  

 

Museerne er altså bevidste om uddannelsessy-

stemet som en vigtig samarbejdspartner. Derimod 

har meget få museer direkte kontakt med de unge 

selv eller har inddraget dem i planlægningen af 

deres formidling. Museernes formidling har været 

domineret af tilbud for eller til unge og i mindre 

grad med unge.  

 

                                                      
20  Bille et al. 2005. 
21   Se http://e-museum.emu.dk/. 
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Kulturstyrelsens formidlingspuljer har støttet unge-

tiltag på museerne, både i form af ph.d.-stipendier, 

forskningsstøtte, tilskud til undersøgelser og støtte 

til konkrete ungeprojekter på museerne. Puljerne 

har også støttet projekter om unge brugere og ik-

ke-brugeres behov, blandt andet på Kvindemuseet 

i Aarhus og på Brandts i Odense.
22

 Alle støttede 

projekter kan findes på www.kulturstyrelsen.dk.  

 

Siden 2007 har Kulturstyrelsens E-museumspulje 

støttet projekter med digital teknologi og sociale 

medier i undervisningsmæssig sammenhæng, li-

gesom Kulturnet Danmark-puljen og Kulturstyrel-

sens formidlingspuljer har bidraget til en række 

projekter med fokus på digitalisering. Som det vil 

fremgå af de følgende kapitler, så viser denne un-

dersøgelse, at unge ikke i særlig høj grad interes-

serer sig for digitale tiltag på museerne– med min-

dre de er inddragende på en meningsfyldt måde. 

Sociale medier kan ifølge denne undersøgelse 

derimod godt bruges i museernes markedsføring.
23

 

 

En anden central kilde til finansiering af museernes 

arbejde med unge er Kulturministeriets Outreach 

puljer, der uddeles af Center for Kultur- og Ople-

velsesøkonomi.
24

 I Outreach-projekterne er sam-

arbejde og brugerinddragelse afgørende for tilde-

lingen af støtte. Samarbejdet kan være i form af et 

udstillingssamarbejde på tværs af museer og kul-

tur- og uddannelsesinstitutioner eller ved inddra-

gelse af unge i netværk og fokusgrupper. I 

Outreach-projekterne er det ikke kun museer, men 

                                                      
22  Nielsen 2009, ANEX 2010. 
23  Kulturstyrelsens publikation “Museernes webbrugere” fra 

2010 konkluderer, at der endnu er forholdsvis få museer, 
der benytter digitale formidlingsformer såsom podcasts 
og sociale medier som YouTube, Flickr og Twitter (Kultu-
rarvsstyrelsen 2010b: 13). Styrelsen opfordrer i den for-
bindelse museerne til i højere grad at være til stede på 
såvel analoge som digitale platforme – sidstnævnte også 
gerne uden for museernes egne hjemmesider (ibid: 50).  

 24 Kulturministeriet fokuserer i stigende grad på outreach 
og brugerinddragelse i kulturlivet; se f.eks. Kulturministe-
riet 2008. 

også andre kulturinstitutioner og private virksom-

heder og deres initiativer, der tildeles midler. Det er 

kendetegnede for Outreach-støttede projekter, at 

de fra start til slut er gennemført sammen med un-

ge. 

 

På trods af mange gode projekter for eller sammen 

med unge, viser denne undersøgelse, at unge på 

de fleste museer endnu ikke er blevet en del af 

museernes overordnende publikumsstrategi eller 

formidlingsstrategi. De fleste af projekterne bliver 

ikke efterfølgende integreret i museernes øvrige 

formidling, og mange af de gode erfaringer med de 

unge og med samarbejdet med andre kulturinstitu-

tioner og uddannelser risikerer derfor at gå tabt. 

http://www.kulturstyrelsen.dk/
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Dette kapitel gennemgår, hvordan unge bruger 

museerne, hvad de får ud af det, og hvad der sti-

mulerer dem til at bruge – eller ikke bruge – muse-

erne.  

 

Kapitlet er baseret på interviews med ikke-brugere 

og fokusgrupper med brugere sammenholdt med 

viden fra eksisterende forskning på feltet.  

 

3.1 Unges motivation for museumsbesøg er 

båret af interesse 

 « Selvom der ikke har været nogen decideret 

dårlig oplevelse, går jeg alligevel ikke på 

museum, fordi min interesse bare ikke er så 

stor. Der er så mange andre ting, jeg kan 

bruge min tid på. »  (Mandlig ikke-bruger, 29 

år, ingeniør) 

 

Alle respondenterne i undersøgelsen har muse-

umserfaring i en eller anden form. 

 

Ikke-brugerne er kendetegnet ved, at deres sene-

ste museumsoplevelse i mange tilfælde har været i 

forbindelse med uddannelse eller job. Dette gør sig 

gældende for unge ikke-brugere i alle aldre, hvilket 

betyder, at der især blandt de lidt ældre er respon-

denter, som ikke har været på museum i 5-10 år.  

 
Museumsbesøg som fritidsaktivitet er for ikke-

brugerne i langt de fleste tilfælde foregået i Dan-

mark uden for respondentens hjemby – eller i ud-

landet. Når man spørger ind til de unge ikke-

brugeres kendskab til de lokale museer, peger 

svarene i retning af et meget blandet kendskab. 

Noget tyder dog på, at der hos ikke-brugerne ikke 

er tale om meget bevidste fravalg af det enkelte 

museum, men at de ofte har mere generelle for-

domme om, hvad museet kan tilbyde som fritidstil-

bud. Fordommene er ikke blevet udfordret siden 

deres seneste museumsbesøg i uddannelses- eller 

arbejdssammenhæng.  

 

For eksempel udtaler en mandlig ikke-bruger, at 

hans billede af museer er “gamle pilespidser og 

døde skeletter. Sådan er de fleste museer (…). De 

udstiller, hvad de lige har fået gravet op af jorden”.  

Han er altså bevidst om museer som steder, der 

rummer samlinger af genstande, men ikke som 

steder, der kan generere refleksioner eller aktivite-

ter, som han ser som relevante i forhold til sig selv. 

Flere ikke-brugere angiver som begrundelse for 

deres fravalg af museer, at de mangler den speci-

fikke interesse, der kunne have gjort det relevant 

for dem at gå på museum.  

 

En mandlig ikke-bruger siger for eksempel, at 

“mange museumsbesøg ikke har været decideret 

dårlige oplevelser, men fordi de udstillede gen-

stande ikke har haft min interesse, eksempelvis 

middelalderting, så har det været en kedelig ople-

velse”. 

 

Brugerne adskiller sig fra ikke-brugerne ved, at 

brugerne i højere grad har søgt museerne i deres 

fritid, fordi de netop har en særlig interesse, f.eks. 

fotokunst, installationskunst, Reformationen, 2. 

Verdenskrig eller vikinger. Det betyder også, at 

brugerne i høj grad tiltrækkes af særudstillinger 

eller specielle begivenheder, hvor de kan dyrke 

deres specifikke interesse. Det er interessen for 

museets indhold, som er afgørende for de unges 

museumsbrug.  

 

Denne undersøgelse viser, at unge planlægger 

mindre og er mere impulsive i deres fritidsaktivite-

ter. Derfor påvirker museernes åbningstid også 

fravalget, da fritiden først starter efter kl. 16, hvor 

museerne lukker. Gratis entré virker stimulerende 

for valg af fritidsaktiviteter og kan få indflydelse på 

3 Unge brugere og ikke-brugere 
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det impulsive fritidsvalg, men det er ikke afgøren-

de, hvis interessen er stor nok.  

 

Unge planlægger med familien, men ikke med 

vennerne. Mange unge er påvirkede af deres net-

værk, og det betyder meget med en personlig ind-

gang til museet: En ven, som arbejder på et muse-

um, kan gøre hele vennekredsen til museumsbru-

gere.  

 

Til trods for unge museumsbrugeres større be-

vidsthed om de lokale museer gælder det for både 

brugere og ikke-brugere, at museumsbrug ofte 

finder sted i forbindelse med rejser. Det er en del 

af, “hvad man gør, når man er ude at rejse”, hvad 

enten det er i Danmark eller i udlandet. DREAM‟s 

kvantitative undersøgelse af unges medie- og mu-

seumsbrug viser også, at de fleste unges seneste 

museumsbesøg fandt sted i udlandet.
25

 

 

De unge respondenter i denne undersøgelse ser 

typisk deres brug af museer i udlandet som noget 

naturligt og en integreret del af rejsen, når man 

skal lære et sted at kende. Undersøgelsen tyder 

på, at det lokale tillægges mindre værdi end det 

internationale – det man kan opleve på museer i 

udlandet. Det kan give museerne anledning til at 

overveje, hvordan de kan sætte fokus på forholdet 

mellem lokale og globale sammenhænge.  

 

3.2 Skole- og uddannelsesbesøg former un-

ges forhold til museer 

Mange af de interviewede ikke-brugere har senest 

været på museum i forbindelse med undervisning, 

primært i folkeskolen eller i gymnasiet. Flere unge 

– både brugere og ikke-brugere – knytter ord og 

begreber som “tvang”, “kedsomhed” og i nogle til-

fælde “skam” og “en følelse af vidensmæssig util-

strækkelighed” til disse besøg. Andre husker deres 

                                                      
25  Kobbernagel et al. 2011: 9.  

skolebesøg mere nuanceret og fortæller, at det 

meget afhang af museet, hvorvidt de havde en god 

oplevelse eller ej.  

 

« De der skoleoplevelser, som man bliver 

hevet med til, hvor man bare går rundt og ikke 

rigtig ved, hvad man laver, hvor man ikke helt 

forstår, hvad der sker omkring en. Det tror jeg 

faktisk er derfor, at der er mange som ikke går 

på museum, fordi det er noget, man bliver 

tvunget til i skolen.» (Kvindelig bruger, 19 år, 

VUC) 

 

Forklaringerne på de dårlige oplevelser findes flere 

steder. 

 

Særligt blandt ikke-brugerne er fraværet af frivillig-

hed en gennemgående forklaring: “Det var det ob-

ligatoriske element, der gjorde det kedeligt”, mens 

brugerne i højere grad knytter de mindre gode op-

levelser til museets formidling eller underviserens 

indsats. Kedelige rundvisere nævnes ofte som ud-

slagsgivende for en mindre god museumsoplevel-

se.  

 

Et par af fokusgruppedeltagerne fra Roskilde men-

te, at gruppestørrelse har en selvstændig betyd-

ning, og de foreslår at opdele klassen i mindre 

grupper, når de besøger museer i undervisnings-

sammenhæng. ”Eleverne vil i højere grad turde 

stille spørgsmål, når man er i en gruppe på 4-5”, 

siger eksempelvis en ung bruger, der selv undervi-

ser på HF.  

 

En fokusgruppedeltager i Odense beskriver, hvor-

dan det ofte var pinligt for ham at være på skole-

besøg på museer, fordi klassen fulgtes i én stor 

gruppe, hvoraf mange ikke var interesseret i mu-

seets udstillinger og derfor ikke opførte sig ordent-
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ligt. En randrusiansk ikke-bruger mente, at det ikke 

er “sejt” at gå på museum. Netop unges fokus på 

identitet og socialisering gør det svært at stikke ud 

fra fællesskabet.  

 

Der er altså meget, der tyder på, at dårlige ople-

velser former unges forventninger og syn på mu-

seerne og er en væsentlig forklaring på fravalget af 

museer senere i livet. Det interessante er dog, at 

mange brugere formår at ryste de dårlige oplevel-

ser fra ungdommen af sig. En bruger fra Odense 

fortæller, hvordan han “døde indvendig af ked-

somhed”, når han som barn gik på museum, men 

at han nu som 22-årig sagtens kan nyde det. En 

anden odenseansk bruger sammenligner muse-

umsbesøg med kaffedrikning: “I starten smager det 

dårligt”, siger han og forklarer, at det er det samme 

med museer: “Man vænner sig til det”. 

 

3.3 Museets sociale spilleregler 

« Der er en bestemt stemning på et museum. 

Det lægger op til, at man skal vide en masse 

på forhånd og være vildt klog for at tage 

derind. » (Kvindelig ikke-bruger, 19 år, 

gymnasiestuderende). 

 

Mange unge har en opfattelse af, at der herske 

bestemte sociale spilleregler på et museum, og at 

museumsbrug forudsætter, at man ved en masse 

på forhånd.  

 

En 29-årig ingeniøruddannet ikke-bruger udtrykker 

det således: “Kunst er ting, som er lidt for de indvi-

ede. Kunst er defineret af kunstkritikere, der lever i 

deres eget parallelunivers, som almindelige men-

nesker ikke kan følge med i”. Han mener desuden, 

at museumsbesøg kræver en anden opmærksom-

hed sammenlignet med andre kulturtilbud: “Man 

skal sætte sig ind i tingene på en måde på et mu-

seum, mens for eksempel koncerter er mere easy-

going. En koncert kræver ikke nogen videre forud-

sætninger, man tager bare derhen for at lytte til 

noget musik”.  

 

De implicitte regler for god opførsel på et museum, 

eller unges forestilling om dem, virker tilsynela-

dende mere begrænsende for unge end i andre 

fritidsaktiviteter, som jo ellers også ofte kræver en 

vis forhåndsviden.  

 

En ung kvindelig ikke-bruger fortæller, at hun tror, 

man skal være stille på et museum, selvom hun 

ikke ved, om det er en reel regel. Hun ønsker sig 

en mere fri atmosfære, hvor man ikke skal føle sig 

ubekvem og hæmmet i sit sociale liv.  

 

Antagelsen om den påkrævede stilhed ser dog 

ikke ud til at bunde i unges manglende museums-

erfaring og -brug, for mange unge brugere har den 

samme opfattelse af museet som et sted, hvor 

man skal være stille. En af fokusgruppedeltagerne 

i Odense betragter museumsrummet som “den 

hellige sfære”, der ikke appellerer til unge: “Der 

skal være stille [på et museum], og det er ikke un-

gekultur. Unge vil gerne gøre ting sammen og 

snakke sammen”. Ifølge denne fokusgruppedelta-

ger begrænser de uskrevne regler unges mulighe-

der for social aktivitet.  

 

Opfattelsen af, at der herskerbestemte sociale spil-

leregler på et museum, hænger sammen med, at 

unges primære museumserfaring stammer fra 

grundskolen. Her oplever ungemuseerne som et 

formelt læringssted. To veninder i Odense beskri-

ver for eksempel, hvordan de betragter det som 

pinligt, hvis de ikke opholder sig lang nok tid ved 

genstanden: “Hvis vagten kikker, så bliver man lige 

stående lidt længere”. 
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Noget tyder altså på, at museumsoplevelser med 

obligatorisk indhold og formål har skabt eller for-

stærket en bestemt forståelse for, hvordan man 

bør opføre sig på et museum, og hvad man bør 

have ud af det. I mange tilfælde er det en opfattel-

se, som ikke afkræftes af mere uformelle muse-

umsbesøg.   

 

At unge ofte føler sig fremmedgjorte på museer, 

konstateres også i den internationale litteratur. Un-

ge føler sig både socialt og intellektuelt intimidere-

de på museer – både i forhold til museernes udstil-

linger, men også i forhold til beslutningen om over-

hovedet at komme på et museum.
26

 Det kræver 

mod at overskride grænsen til den ofte meget aka-

demiske verden, museerne repræsenterer – en 

verden som mange unge ikke umiddelbart kan for-

stå og genkende.  

 

Unge modsætter sig ikke viden og læring, tværti-

mod betoner de vigtigheden af at tilegne sig ny 

viden gennem museumsbesøg, og mange lægger 

vægt på at kunne gå fra museet med en følelse af 

at have fået noget ud af det. At betragte museet 

som et fritidstilbud udelukker derfor ikke viden og 

læring, men viser blot, hvordan unge opfatter un-

derholdning, viden og læring som forbundne stør-

relser. Den største barriere for ikke-brugerne kan 

derfor meget vel være, at de ikke forventer en mu-

seumsoplevelse, der både er interessant og giver 

relevant ny viden – i hvert fald ikke i deres egen 

by.  

 

Flere ikke-brugere nævner udstillingen “Bodies”, 

der gæstede H.C. Andersen Slottet ved Tivoli i 

København i 2008 og Eksperimentariet i Hellerup i 

2011, som en museumsoplevelse, der formåede at 

kombinere læring og underholdning samtidig med, 

at udstillingen provokerede og indbød til yderligere 

                                                      
26  Gibbs et. al. 2007: 63. Se også Horlock 2000, Harland og 

Kinder 1999. 

refleksion. Det kan tolkes som udtryk for, at unge 

ikke-brugere ønsker udstillinger med mere kant, 

der præsenterer aktuelle dilemmaer.  

 

Brugerne adskiller sig fra ikke-brugerne ved, at de i 

højere grad møder museet på museets egne 

præmisser. For brugerne er det dog stadig en bar-

riere, at museerne og museernes uskrevne regler 

efter deres opfattelse kun tilbyder bestemte måder 

at bruge museerne på.  

 

I bruger-fokusgruppen i Odense bemærkede en 

29-årig kvindelig bruger med videregående uddan-

nelse, at “det kan være pinligt, hvis man ikke for-

står det (…). Man skal jo være lidt intellektuel”. En 

anden bruger, en 24-årig kvindelig studerende fra 

Odense, tilføjede, at ”man skal være der en vis tid 

for, at man har opført sig rigtigt”. 

 

En væsentlig forskel mellem brugere og ikke-

brugere synes at være, at ikke-brugerne opfatter 

museer som et sted, man primært besøger, hvis 

man har en særlig viden på forhånd, mens bruger-

ne i højere grad ser museet som et sted, hvor man 

tilegner sig ny viden.  

 

3.4 Museumsbrug som social aktivitet 

« Det er mere den ældre generation, der har 

fornøjelse af museer, mens man ikke lige 

ringer til en ven og siger - Der er sgu lige 

kommet en udstilling med nogle malerier – vil 

du med? » (Mandlig ikke-bruger, 23-år, HF-

studerende) 

 

Både brugere og ikke-brugere i denne undersøgel-

se angiver det sociale element som centralt for 

deres valg af fritidsaktiviteter. Særligt blandt ikke-

brugerne er der en betydelig del, som angiver, at 

de ikke ville gøre brug af kulturtilbud på egen 



UNGES MUSEUMSBRUG 19 

hånd, men kun i selskab med andre. ”Det er det at 

lave noget sammen, der er vigtigt, og ofte ikke så 

meget, hvad man laver”, som en mandlig ikke-

bruger udtrykker det.  

 

For mange ikke-brugere er det ikke normalt at tage 

på museum i vennekredsen. En 29-årig mand, der 

ikke har været på et museum i ti år, fortæller såle-

des, at han inden for det seneste år faktisk har 

overvejet at tage på museum, men ikke kom af 

sted, fordi han ikke kunne finde nogen at gøre det 

sammen med. Eller som en kvindelig ikke-bruger 

udtrykker det: ”Det er ikke noget, jeg taler meget 

med mine venner om, så derfor er det ikke noget, 

vi tager initiativ til at gøre sammen”. 

 

Flere respondenter giver eksempler på, hvordan 

valg af biograffilm og koncerter finder sted i en so-

cial proces, hvor andres mening bliver afgørende. 

Det tyder på, at museerne hos mange unge ikke 

findes i deres “kartotek” over mulige, sociale fri-

tidsaktiviteter – og dermed heller ikke indgår i den 

sociale udvælgelsesproces. I stedet fremhæver 

særligt yngre ikke-brugere mere uformelle aktivite-

ter som fester, og “bare det at være sammen” som 

vigtige sociale aktiviteter, hvor det afgørende er, at 

der er mulighed for at være sammen.  

 

Også blandt unge brugere er der mange, som be-

toner vigtigheden af det sociale element. En delta-

ger i et fokusgruppeinterview påpeger eksempel-

vis, at “det er ligesom, når man skal i biografen. 

Det gør man heller ikke alene”. Forskellen til ikke-

brugerne synes at være, at brugerne har opdaget, 

at museerne godt kan være sociale mødesteder. 

For eksempel fortæller to brugere fra Odense, at 

de plejer at gå på museum sammen, og at kvalite-

ten ved en udstilling netop er, at den stimulerer til 

snak, refleksion og fælles oplevelser, som de kan 

tage med sig hjem fra museet.   

 

Karakteristikken af unge som socialt orienterede 

museumsbrugere bekræftes også af den eksiste-

rende forskning. Som nævnt indledningsvis er un-

ge i væsentlig grad optagede af deres personlige 

identitet og værdier. Derfor er den formidling, som 

reflekterer identitetsspørgsmål i særlig grad rele-

vant for unge, og derfor tiltrækkes unge af formid-

ling, som faciliterer dialog og social interaktion.  

 

Museerne har et stort potentiale for at facilitere 

unges selvudvikling og ønske om dialog og delta-

gelse, men det stiller krav til både museets formid-

ling og fysiske rammer.   

 

3.5 Museets indretning påvirker unges mu-

seumsoplevelse 

« Museerne er store kolde rum, hvor man skal 

være helt rolig. Man går ikke ind og fører en 

høj samtale på et museum. » (Mandlig ikke-

bruger, 23 år, HF-studerende) 

 

Flere unge ikke-brugere fremhæver, at museernes 

traditionelle og uinspirerende rum eller generelle 

fremtoning er en barriere. For eksempel skaber 

selve formen med udstilling af objekter i montrer 

en fysisk afstand mellem udstillingen og brugeren, 

som kan virke fremmedgørende, og som “får det 

udstillede til at virke uvedkommende”, som en ik-

ke-bruger udtrykker det. Også mange unge bruge-

re fremhæver, at det medfører en distance til ud-

stillingen, “at alting er pakket ind bag glas”. 

 

Mange unge ikke-brugere har en relativt traditionel 

opfattelse af, hvad et museum er: Udstillinger af 

genstande indrammet af en bygning. Mange ikke-

brugere forstår museumsgenstande som arkæolo-

giske fund eller malerier fra mere eller mindre uin-

teressante tidsperioder og fokuserer i det hele ta-

get meget på de udstillede objekter. En ikke-bruger 
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opsummerer det således: “Det er altid brunt og 

gammelt, og der er altid stille, hvilket gør det kede-

ligt og får en til ikke at føle sig velkommen.”  

 

Selvom interviewene med både brugere og ikke-

brugere indeholder mange eksempler på gode 

museumsoplevelser, så tegner der sig et billede 

hos unge af museerne som bestående af museets 

fysiske rum og indretning. Mange unge peger også 

på museumsmedarbejdernes afvisende adfærd 

som medvirkende årsag til, at museer opfattes 

som utilnærmelige.  

 

Ikke-brugernes begrænsede kendskab til spænd-

vidden i museernes tilbud er baseret på deres for-

forståelser af museer og årsag til, at de vælger 

museerne fra. Som det vil fremgå af nedenståen-

de, er disse forestillinger om museer svære, men 

ikke umulige, at ændre.  

 

3.6 Dialog med genstande nedbryder barrie-

rer 

« Grunden til, at her [Vikingeskibsmuseet] er 

rigtig fedt, er, at du har både den historiske 

del, men også, at du kan udføre det i praksis. 

At det ikke bare bliver en monolog, men også 

en dialog med praksis. » (Mandlig bruger, 19 

år, går på produktionsskole) 
 

Muligheden for at involvere sig betragtes af både 

ikke-brugere og brugere som afgørende for muse-

umsoplevelsen. Flere af de interviewede ikke-

brugere ønsker mere involverende udstillinger, så 

de ikke “bare skal kigge”. En 19-årig kvindelig ikke-

bruger, som går på gymnasiet, siger for eksempel, 

at “man kunne godt lave det lidt mere spændende 

og involverende, så man ikke føler sig så frem-

medgjort på museet”. 

 

Som nævnt i forrige afsnit har den fysiske indret-

ning afgørende betydning for oplevelsen af muse-

et. For mange unge i undersøgelsen er glasmon-

trerne selve symbolet på manglende involvering, 

da montrerne skaber distance til udstillingen ved 

skarpt at definere unge som beskuere frem for del-

tagere. Selv i de tilfælde, hvor det ikke er tilladt at 

røre ved en udstilling, synes en ikke-bruger, at det 

er langt mere interessant, hvis det udstillede ikke 

var gemt bag en glasrude. En anden ikke-bruger 

tager skridtet fuldt ud, da hun hellere “vil have ko-

pier stillet op, som man kunne røre ved, end at se 

de ægte gennem en glasmontre”. 

 

En ikke-bruger fra Randers begrunder sit ønske 

om øget involvering med, at museerne i den form, 

han kender, primært henvender sig til personer, 

som også var bogligt stærke i skolen frem for dem, 

som var mere praktisk anlagte. Han tilhører efter 

eget udsagn sidstnævnte kategori og efterspørger 

også udstillinger, der henvender sig til flere sanser, 

hvor man kan røre og være med frem for kun at 

betragte, læse eller analysere.  

 

Også blandt unge brugere er inddragelse et væ-

sentligt tema. I fokusgruppen i Odense fremhæve-

de en 19-årig kvindelig studerende, at det interes-

sante ved installationskunst er, at en installation 

skaber inddragelse og en anderledes form for del-

tagelse: “Jeg synes, det er fedt, når de bruger et 

helt rum til installationer. Tænk, at et kunstværk 

kan fylde et helt rum, i stedet for bare at hænge på 

væggen. Jeg synes, det er sjovt, man kan bevæge 

sig i kunstværket”. 

 

I fokusgruppen med brugere fra Randers nævner 

en 25-årig mandlig studerende, at han ofte savner 

“hjælpemidler”, der kan oversætte og forklare de 

udstillede genstande, så han kan få en bedre for-

ståelse af dem: “Ellers står man bare og gætter”, 

forklarer han. Samtidig vil han også gerne selv ha-
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ve lov til at fortolke værkerne og ikke få alt serve-

ret.  

 

Ønsket om at blive påvirket på alle sanser bliver 

også fremhævet blandt de unge brugere i fokus-

grupperne, når de skal pege på, hvad der karakte-

riserer gode museumsoplevelser. Interaktion med 

udstillingen øger autenticiteten og gør oplevelsen 

mere vedkommende.  

 

Både brugere og ikke-brugere har mange input til, 

hvordan museerne kunne bruge flere “deltagende” 

elementer, og på tværs af brugere og ikke-brugere 

er der et stort ønske om at måtte røre genstande-

ne. Det kan ifølge respondenterne f.eks. ske ved, 

at kopier udstilles sammen med originalerne eller 

ved at gøre det muligt at veje et sværd i hånden 

eller afprøve en maskine.  

 

En 29-årig kvindelig bruger med universitetsbag-

grund fortæller, at denne type aktiviteter har givet 

hende en god museumsoplevelse, fordi man 

kommer tættere på dagligdagen dengang, og fordi 

man bliver inddraget på en autentisk måde, hvor 

det er “alle sanserne, der bliver påvirket, og man 

kan få lov til at pille og røre ved det og mærke på 

sig selv også, hvordan det har været”. 

 

De deltagerinvolverende aktiviteter må dog ifølge 

respondenterne ikke blive “barnlige”, hvilket be-

kræftes i australsk forskning, hvor det netop kon-

stateres, at unge søger væk fra oplevelser for 

børn. Det betyder, at hvis unge opfatter museernes 

formidling som børneorienteret eller barnlig, vil de 

undgå at komme.
27

 

 

Det er ikke kun involvering og aktiviteter, som ska-

ber gode museumsoplevelser. Mange forbinder 

også den gode museumsoplevelse med den gode 

                                                      
27 Savage 2001, Savage og French 2002, Kelly og Bartlett 

2009.  

historie. En ikke-bruger fortæller om en museums-

oplevelse, hvor man ved siden af de udstillede 

genstande fra 2. Verdenskrig kunne læse små for-

tællinger om, hvem de havde tilhørt, og hvad de 

havde været brugt til: ”Der skal være en historie til 

det, som gør tingen speciel – udover at den er gra-

vet op eller er gammel”. Mange fremhæver betyd-

ningen af gode formidlere, der kan introducere 

dem til genstandenes kontekst og sætte dem i re-

lation til nutiden.  

 

En bruger fra Randers spørger, “hvorfor alting skal 

sættes i relation til en tidslinje frem for en historie 

om menneskers liv og den personlige historie?” En 

mandlig bruger fra Roskilde ønsker sig, at muse-

ernes formidling i højere grad kommer til at handle 

om “sex, vold, mord og kærlighed”, fordi det er 

emner, som unge lettere kan relatere til deres eget 

liv.  

 

Australske undersøgelser viser også, at unge i høj 

grad er fokuserede på fremtiden og nutiden snare-

re end fortiden. Museal formidling, der udelukken-

de fokuserer på fortiden uden at perspektivere til 

nutiden, bliver derfor opfattet som irrelevant af un-

ge.
28

 

 

3.7 Museet som kulturtilbud 

På grund af mange respondenters mindre gode 

museumserfaringer fra grundskolen eller ung-

domsuddannelsen, så har museerne svært ved at 

gøre sig gældende i konkurrence med andre kul-

tur- og fritidstilbud.   

 

Flere af ikke-brugerne har en opfattelse af, at mu-

seernes udstillinger sjældent skifter – det gælder 

især for de kulturhistoriske museer.  Opfattelsen af 

den manglende variation i museernes udstillinger 

medvirker til, at museer ikke bliver betragtet som et 

                                                      
28  Ibid. 
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attraktivt tilbud. Som en 21-årig mandlig ikke-

bruger på en erhvervsuddannelse forklarer: “Hvis 

man skal bruge et kulturtilbud ofte, er det ikke fedt 

at se de samme ting igen og igen”.  

 

Også blandt brugerne er der fokus på, at museer-

ne hele tiden skal udvikle sig for at kunne tiltrække 

folk. En 29-årig kvindelig bruger med universitets-

baggrund pointerer, at “man skal se, museet [er] 

levende, ligesom at vi er levende. Det dur ikke, at 

det ser ens ud, om du kommer med ti års mellem-

rum eller med to års mellemrum. Der skal stadig 

være en aktivitet og en dynamik i det, så det virker 

levende.” For unge fremstår museerne ofte som 

statiske institutioner.  

 

En ikke-bruger forklarer, hvorfor museet taber i 

kampen mod andre underholdningstilbud ved at 

beskrive en blå stol med søm i, han har set på et 

museum. Andre kulturtilbud og digitale underhold-

ningsformer bliver fremhævet som mere let tilgæn-

gelige og mere underholdende sammenlignet med 

museer, der betegnes som mere krævende og 

som liggende længere væk fra en normal ung-

domskultur. Ikke-brugernes skelnen mellem muse-

er på den ene side og digitale underholdningsfor-

mer på den anden tyder på, at mange ikke-brugere 

har et lidt forældet syn på de muligheder for brug 

af digitale platforme, museerne i dag er begyndt at 

tilbyde.  

 

Mange respondenter nævner, at et attraktivt mu-

seum skal berige dem med ny viden, give dem en 

følelse af at have været udsat for noget nyt, og at 

de i de følgende dage gerne skal tænke på udstil-

lingen.  

 

Under fokusgruppeinterviewet med brugerne i 

Odense påpegede en 23-årig mandlig universitets-

studerende således, at “det bedste er at blive over-

rasket”. Han beskriver en udstilling med nogle 

umiddelbart uforståelige syltede agurker, som i 

den følgende tid blev en referenceramme i andre 

sammenhænge mellem ham og hans ven. I fokus-

gruppen med brugere i Randers, udtalte en 20-årig 

gymnasieuddannet mand, at “det er en meget bed-

re oplevelse, hvis det påvirker mig – oplevelsen 

må gerne gøre mig sur.”  

 

Selvom mange brugere og ikke-brugere efter-

spurgte mere variation i museets formidling og fle-

re muligheder for at interagere med museet eller 

udstillingerne, så er mange meget opmærksomme 

på, at det skal ske i museets ånd og passe til den 

pågældende udstilling. Det blev i høj grad under-

streget ved fokusgruppeinterviewene med de unge 

brugere, hvor der blandt andet blev fremvist et bil-

lede af Holger Danske omgivet af en videoinstalla-

tion. Både i Roskilde, Odense og Randers blev det 

mødt af stærke reaktioner fra de unge, der fandt 

det underligt, upassende og forkert at blande Hol-

ger Danske sammen med nutidens teknologi.   

 

“Holger Danske er et stolt nationalsymbol, som 

gerne må præsenteres som den rene vare”, udtalte 

for eksempel en 17-årig kvinde med folkeskole-

baggrund.  

 

Flertallet i fokusgruppen i Roskilde forslog at pla-

cere videoinstallationen i et separat rum. De mod-

satte sig ikke selve videoinstallationen, men poin-

terede, at den ikke må forstyrre oplevelsen af de 

autentiske museumsgenstande.  

« Der skal være noget mere action. Der skal 

være en slags aktiviteter på en måde, hvor 

man bliver mere inddraget. Unge går ikke 

uden for en dør uden en telefon eller en iPod, 

så man er vant til at skulle aktiveres på en 

måde. » (Mandlig ikke-bruger, 23 år, HF-

studerende) 
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De unge brugere pegede især på risikoen for, at 

museet ville miste sin autenticitet ved at lave 

events, der afviger for meget fra dets egentlige 

udgangspunkt, for eksempel ved at arrangere kon-

certer, som ikke relaterer sig til museets udstilling. 

 

En 29-årig kvindelig museumsbruger med universi-

tetsbaggrund mener, at, “hvis der ikke er et tilhørs-

forhold, hvis det ikke giver mening, hvorfor det er 

den specifikke DJ, der er der (...), så vil jeg egent-

lig hellere bare have, at de spiller noget klassisk 

musik i baggrunden”.  

 

“Jeg synes man skal passe lidt på med det med 

fadøl og DJ på museet – det er lidt for meget det 

med at være ung med de unge”, supplerer en an-

den odenseansk museumsbruger, der sammen 

med de øvrige fokusgruppedeltagere foreslår, at 

eventuelle koncerter skal være med instrumenter 

fra samme tidsperiode som museets samlinger.  

 

En 19-årig produktionsskoleelev fra fokusgruppen i 

Roskilde mente ligeledes, at “det kunne fungere 

godt, hvis de brugte instrumenter, som man havde 

i gamle dage. Det ville gøre det til en mere auten-

tisk oplevelse”. 

 

3.8 Unge savner målrettet markedsføring 

« Generelt så er der for lidt reklamer rundt i 

byen, altså nogen der står og deler flyers ud 

eller busreklamer, der er jo ingenting. » 

(Kvindelig bruger, 29 år, erhvervsuddannelse) 
 

Blandt både brugere og ikke-brugerne er det en 

gennemgående opfattelse, at museerne ikke i til-

strækkelig grad markedsfører deres tilbud og akti-

viteter. Som det er fremgået i de forrige kapitler, så 

lader det heller ikke til, at museerne i deres mar-

kedsføring har formået at udfordre unges opfattel-

se af museer som steder, der udstiller arkæologi-

ske fund og støvede malerier. Denne undersøgel-

se tyder i hvert fald på, at det ikke er tilfældet i de 

tre case-byer Randers, Odense og Roskilde.  

 

En del af de adspurgte unge ikke-brugere fortalte 

eksplicit, at museernes markedsføring er for dårlig, 

eller at de ligefrem oplever den som ikke eksiste-

rende. En ikke-bruger fra Randers vidste for ek-

sempel slet ikke, at der fandtes museer i hans by, 

mens en anden ikke-bruger fra Randers mente, at 

museerne helt har opgivet de unge som målgrup-

pe. Hun efterlyste, at museerne markedsfører sig 

på opslagstavler ude på gymnasierne. De ikke-

brugere, der nævner manglende markedsføring, er 

alle i en vis udstrækning åbne over for at bruge 

museer, men de føler sig ikke tilstrækkeligt oplyst 

om museernes tilbud. Som en ung randrusiansk 

mand fortalte, så finder han ofte først ud af, at der 

har været noget på et museum, som han ville have 

set, når det er taget af plakaten igen.  

 

Indtrykket af manglende markedsføring går også 

igen hos de unge, der faktisk brugermuseerne. 

Flere af brugerne foreslog, at museerne gjorde 

opmærksom på deres aktiviteter på opslagstavler 

ude på uddannelsesinstitutionerne eller stillede 

montrer op i gågaden, for på den måde at pirre 

unges nysgerrighed frem for at markedsføre sig 

igennem de traditionelle foldere og plakater.  

 

I fokusgruppen i Roskilde efterspurgte flere af bru-

gerne en mere aktiv markedsføringsstrategi fra 

museernes side. Foldere og brochurer betragtes af 

de fleste som en kedelig og forældet måde at 

kommunikere på. 

 

Unge brugere og ikke-brugere har generelt det 

samme syn på museernes markedsføring. Bruger-

ne adskiller sig fra ikke-brugerne ved, at de ofte 

selv tager initiativ til at undersøge, hvad museerne 
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kan tilbyde. Mange ikke-brugere er derimod slet 

ikke opmærksomme på, om museer skulle have 

tilbud, der var relevante for dem. For nogle af de 

interviewede ikke-brugere er der således ikke tale 

om et egentligt fravalg, men om mangel på infor-

mation om museet som tilbud.  

 

Unge har gennemgående en meget positiv hold-

ning til at bruge sociale medier i en markedsfø-

ringsmæssig sammenhæng. De færreste har dog 

tænkt på museerne i den forbindelse. Flere re-

spondenter påpeger, at museerne er nødt til at 

digitalisere deres markedsføring, hvis de skal i 

kontakt med unge.  

 

En bruger fra Roskilde forklarede, at hun synes 

sociale medier ville være relevante som markeds-

føringselement, men at det kræver, at museerne 

selv er aktive med formidlingen, herunder at lægge 

billeder ud og fortælle om begivenheder og arran-

gementer – for eksempel om søsætningen af det 

rekonstruerede vikingeskib Havhingsten på Vikin-

geskibsmuseet. Også blandt ikke-brugerne var der 

flere, som fremhævede, at sociale medier bør be-

nyttes mere aktivt af museerne, men at dette ikke 

alene vil få dem til at bruge museerne. Ofte sker 

der nemlig det, at man først bliver opmærksom på 

tiltag og arrangementer via sociale medier, når ens 

venner melder sig ind i de grupper, som f.eks. mu-

seerne opretter.  

 

3.9 Opsummering 

Der viser sig følgende billede af unges forhold til 

museer:  

 

 Museets indhold er afgørende for unges mu-

seumsbrug.  

 

 Unge efterspørger en formidling af fortiden, der 

ser den i et nutidigt perspektiv, og som giver 

inspiration til fremtiden.  

 

 Skole- og uddannelsestilbud påvirker i høj grad 

unges opfattelser af museerne. Dårlige muse-

umsoplevelser i grundskolen eller på ung-

domsuddannelser er en væsentlig forklaring på 

fravalget af museer senere i livet. 

 

 Mange unge har en opfattelse af, at der er be-

stemte sociale spilleregler på et museum, og 

at museumsbrug forudsætter akademisk for-

håndsviden. Disse opfattelser harmonerer ikke 

med de fleste unges egne ønsker til dialog og 

involvering, og de bliver derfor ofte en barriere 

for unges brug af museerne.  

 

 Både brugere og ikke-brugere angiver det so-

ciale element som centralt for deres valg af fri-

tidsaktiviteter, herunder museer. Unge er inte-

resserede i at dele deres oplevelser og erfa-

ringer med andre frem for blot at være tilskue-

re. 

 

 Museernes fysiske rammer hindrer ofte den 

interaktion med udstillinger, genstande og med 

hinanden, som mange unge efterspørger. Ud-

stillinger med objekter i montrer skaber ofte en 

fysisk afstand mellem genstandene og bruge-

ren. Unge foretrækker museer og formidling, 

som faciliterer dialog og social interaktion. De 

foretrækker læring i sociale kontekster og akti-

ve læringsprocesser.  

 

 Unge foretrækker at få formidlet “den gode 

historie” på museerne. Formidlingen skal rela-

tere sig til unges liv, og den må gerne være 

praksisorienteret og involverende. Unge har i 

høj grad fokus på hvorfor (historien bag gen-
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standene og deres relevans i dag) frem for på 

hvad (genstandene i sig selv). 

 

 Unge foretrækker flerstemmig formidling med 

fokus på dilemmaer frem for fokus på entydige 

fortællinger og svar.  

 

 Unges opfattelse af den manglende variation i 

museernes udstillinger medvirker til, at museer 

ikke bliver betragtet som et attraktivt kulturtil-

bud.  

 

 Mange unge mener, at museerne ikke i til-

strækkelig grad markedsfører deres tilbud og 

aktiviteter på steder og måder, der er relevante 

for dem. Flere respondenter påpeger, at mu-

seerne bør digitalisere deres markedsføring, 

hvis de skal i kontakt med unge.  
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Dette kapitel sætter fokus på de tre case-byer, 

Randers, Odense og Roskilde. Fokus er på beskri-

velsen af de specifikke lokale rammer for museer-

ne og museernes tiltag for og med unge som mål-

gruppe. 

 

4.1 Randers 

De to statsanerkendte museer i Randers ligger i en 

stor bygning fra 1970‟erne midt i byen sammen 

med byens folkebibliotek. Det kulturhistoriske mu-

seum fusionerede i 2011 med museerne i Grenå 

og Ebeltoft, og kunstmuseet arbejder i øjeblikket 

på at skaffe midler til en ny museumsbygning ved 

siden af Randers Regnskov lige uden for centrum. 

Randers Kommune har prioriteret byens to stats-

anerkendte museer ved at yde et tilskud, som mu-

liggør gratis entré for alle. I foråret 2011 åbnede 

det private museum “Graceland Randers” som 

endnu en østjysk museumsattraktion. 

 

                                                      
29  Efter fusionen i 2011, hvor det kulturhistoriske museum blev 

til Museum Østjylland, er museets budget næsten fordoblet 
og antallet af ansatte tilsvarende forøget i forhold til denne 
opgørelse. 

Randers Kommunes kulturpolitik lægger særlig 

vægt på kulturtilbud til børn for at tiltrække og hol-

de på børnefamilier. Kulturpolitikken har tre tema-

er: Lettere adgang til kulturen, kultur som fritidsak-

tivitet samt børnekultur på tværs af institutions- og 

kulturområdet. Fokus er på børn i førskole- og fol-

keskolealderen. Et andet kommunalt fokusområde 

er den rytmiske musik, der betragtes som et væ-

sentligt element i byens ungekultur, og kommunen 

overvejer at etablere et regionalt spillested.
30

 

 

Randers Kommune rummer kulturtilbud som Ran-

ders Musikskole, Randers Egnsteater, Musik- og 

Teaterhuset Værket, flere teaterskoler, foreninger 

for musik og teater, spillestedet Tante Olga og en 

biograf. I Randers Kommune ligger også en række 

uddannelsesinstitutioner: HF, handelsskole, gym-

nasium, teknisk skole, VUC, social- og sundheds-

skole samt pædagoguddannelsen under VIA Uni-

versity College.  

 

                                                      
30  Randers Kommune 2007. 

4 De tre case-byer 

 TABEL 1: MUSEERNE I RANDERS 

Museum Årsbudget  2010, 

mio. kr. 

Årsværk/ 

fastansatte/ 

samlet årsværk 

2010 

Unge brugeres andel af 

de besøgende i 2010 

Særlige projekter for unge 

Randers 

Kunstmuseum 

4,276  7,5 

8 

10,5 

11 % Vandet* 

Intrface* 

Undervisningsforløb 

Kulturhistorisk 

Museum  

Randers
29

 

10,841 25 

29 

37 

Hovedafdeling: 13 % 

Kejsergården: 6 % 

Dansk kulturarv – hva‟ er det?* 

Byens puls* 

Intrface* 

Formidlingsmaskinen* 

Undervisningsforløb 

 

Kilde : Damvad og Center for Museologi 2011. Projekter markeret med * er støttet af Kulturstyrelsen 
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Ud af byens 95.318 indbyggere er ca. 18 % unge 

mellem 15-30 år, mens landsgennemsnittet ligger 

på 19,3 %.
31

 

4.1.1 Museerne samarbejder “ud af huset” 

De to statsanerkendte museer i Randers har fokus 

på at tiltrække børnefamilier i fritiden, mens unge 

ikke udgør et selvstændigt satsningsområde.  

 

Museerne formidler til unge via undervisningsfor-

løb til skoler og ungdomsuddannelser og gennem 

deltagelsen i projektet “Intrface”, som er et samar-

bejdsprojekt mellem museer og gymnasiale ud-

dannelser i Region Midtjylland.
32

 Samarbejde med 

de lokale og regionale uddannelsesinstitutioner 

opfatter museerne i Randers som mindre ressour-

cekrævende end at skulle tiltrække unge i deres 

fritid. 

 

I undervisningssammenhæng arbejder begge de to 

statsanerkendte museer i Randers med tværinsti-

tutionelle formidlingstiltag på projektbasis. For et 

mindre museum som Randers Kunstmuseum be-

tyder dette samarbejde, at museet kan løfte større 

projekter, end museet ellers ville kunne. Det gæl-

der hele processen fra formulering af en ansøg-

ning til realisering af et projekt.  

 

Det kulturhistoriske museum, som har et større 

budget og mere personale, fremhæver, at samar-

bejde med andre institutioner i højere grad end 

egenproduktioner bidrager til at udvikle museet. 

Begge de to statsanerkendte museer har samar-

bejdet med biblioteket om udvikling af fælles udstil-

linger og undervisningsmateriale i Kulturhuset – 

både i form af traditionelle undervisningstilbud og i 

projektet “Dansk kulturarv – hva‟ er det?”, som fo-

                                                      
31  Danmarks Statistik, 2011. Alle tal fra Danmarks Statistik er 

tilgået via DAMVADs forskeradgang.   
32  Intrface beskrives nærmere i kapitel 4. På projektets hjem-

meside findes også en liste med beskrivelser af de partner-
skaber og undervisningsforløb, som er blevet udviklet. Se 
http://www.intrface.dk/?allepartnerskaber=1. 

regik i 2004 med støtte fra Kulturstyrelsen. Her var 

de tre kulturinstitutioner i dialog med unge fra de 

lokale gymnasier, handelsskoler og 10. klasser om 

“kulturarv” som begreb i et forløb, hvor unge visua-

liserede deres oplevelser af kulturarv i udstillinger i 

Kulturhuset. Også AOF Randers og Musik- og 

Teaterhuset Værket blev inddraget som partnere, 

og de deltog i den afsluttende konference.
33

 

 

På projektbasis samarbejder de to statsanerkendte 

museer i Randers Kommune også hver især ud af 

huset med andre kulturaktører i regionen, blandt 

andet teatre.  

 

Som det fremgår af Tabel 1 har begge museer fået 

eksterne projektmidler til tværinstitutionelle projek-

ter.
34

 

4.1.2 Museerne mangler synlighed lokalt 

Der er en vis synergi i, at de to statsanerkendte 

museer og biblioteket befinder sig i ét fælles kul-

turhus i Randers. Begge de to museer oplever, at 

unge, som kommer på biblioteket, også impulsivt 

besøger museerne, fordi de ligger i samme byg-

ning, og fordi der er gratis adgang.  

 

Den centrale beliggenhed i et samlet kulturhus bi-

drager således til at synliggøre museerne, men 

unge fra Randers pointerer dog, at museerne fak-

tisk ikke er særligt synlige i deres hverdag. Nogle 

af de unge ikke-brugere fra Randers var slet ikke 

klar over, at der er museer i deres by. Mange var 

heller ikke klar over, at museerne i Randers har 

                                                      
33  Bentzen et. al. 2005. 
34  Nøgletallene om museerne stammer fra museerne selv, 

med undtagelse af angivelsen af andelen af unge brugere, 
som stammer fra den nationale brugerundersøgelses afde-
lingsrapporter . Museernes andele af unge brugere er ikke 
direkte sammenlignelige med oplysningerne om unges an-
del af hele befolkningen fra Danmarks Statistik.  Mens unge 
mellem 14 og 29 år udgør 19,3 % af Danmarks samlede be-
folkning, udgør unge 23 % af grundlaget for de nationale 
brugerundersøgelser, fordi disse undersøgelser kun omfat-
ter respondenter fra 14 år. Den nationale brugerundersø-
gelse medregner altså ikke den del af befolkningen, der er 
mellem 0 og 13 år. 
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skiftende tilbud, men troede, at man kun kan ople-

ve de samme faste udstillinger år efter år. 

 

CASE: Byens puls 

I 2010 etablerede Kulturhistorisk Museum Randers en tværin-

stitutionel, eksperimenterende udstilling kaldet “Byens Puls”, 

som aktivt inddrog unge fra byen i et samarbejde mellem mu-

seets formidlere og udstillingsarkitekt, en scenograf, en forfat-

ter, en komponist, en filminstruktør, tre teaterinstruktører og 24 

unge teaterelever mellem 14 og 20 år fra Randers. 

 

Udstillingen blev opbygget som et gangsystem med husfaca-

der bygget af tømrerelever fra Randers Produktionsskole. På 

udvalgte dage blev udstillingen dramatiseret af de unge tea-

terelever.   

 

Indhold og form blev udviklet i et samarbejde mellem alle in-

volverede parter, hvilket udfordrede museets sædvanlige ar-

bejdsmetoder. Elever i grundskolen og på kommunens ung-

domsuddannelser blev inviteret til at anmelde udstillingen med 

mulighed for at få anmeldelsen lagt ud på museets hjemme-

side. Projektet modtog støtte fra Kulturstyrelsen.  

 

En 17-årig gymnasieelev fortalte for eksempel, at 

han sædvanligvis ikke bruger byens museer, fordi 

han mente, at når man har set museerne én gang, 

behøver man ikke komme igen. Han havde dog for 

et års tid siden oplevet en spændende udstilling på 

det kulturhistoriske museum, som han kun var ble-

vet opmærksom på, fordi han kom forbi museet 

ved et tilfælde. Han beskrev, at han ofte først hørte 

om noget, der kunne have været interessant, efter 

det var taget af plakaten: “Det er ærgerligt, at de 

mister unge, der rent faktisk kunne have været 

interesseret, bare fordi de ikke får reklameret nok”.  

Den gode museumsoplevelse havde dog ikke æn-

dret hans grundlæggende opfattelse af museer 

som statiske steder. 

 

“I Randers skal man nærmest kæmpe for at finde 

ud af, hvad der sker,” udtalte en 21-årig mandlig 

højskoleelev, som ikke bruger byens museer, 

mens en 19-årig kvindelig gymnasieelev mente, at 

museerne mere eller mindre har opgivet unge som 

målgruppe.  

 

 

I det hele taget efterlyser mange unge mere mar-

kedsføring i form af interessante og pirrende udstil-

linger i byrummet. Mens begge byens statsaner-

kendte museer samarbejder med byens uddannel-

sesinstitutioner om undervisningstilbud, fremhæver 

flere unge randrusianere, at museerne forsømmer 

at markedsføre sig selv med tilbud til unge i fritiden 

– f.eks. på opslagstavler på uddannelsesinstitutio-

ner, som er et sted, hvor mange unge søger infor-

mation om byens kulturtilbud. Tilsvarende møder 

unge heller ikke museerne på de steder på inter-

nettet, hvor de selv færdes.  

CASE: Vandet 

På Kulturprinsens initiativ etablerede Randers Kunstmuseum 

og tre andre kunstmuseer og to teatre i Midtjylland i 2010 et 

samarbejde om udvikling af formidling til børn og unge. De fire 

museer lavede hver sin særudstilling med udgangspunkt i det 

fælles tema, Vandet. Digitale medier koblede de fire udstillin-

ger virtuelt.  

 

Udstillingen “Vandværker” på Randers Kunstmuseum var kraf-

tigt iscenesat og havde karakter af aktiv sansepåvirkning i 

museets rum gennem for eksempel lys og lyd, is og varmt 

vand. Museet oplevede, at de sanselige elementer engagere-

de unge brugere på en anden måde end en klassisk ophæng-

ning af malerier ville have gjort. Flere unge museumsbrugere 

fra fokusgruppen i Randers nævnte også “Vandværker” som 

en god museumsoplevelse.  

 

Projektet modtog støtte fra Kulturstyrelsen, Kulturministeriets 

pulje til kultur i hele landet, Kulturregion Østjysk Vækstbånd 

samt Region Midtjylland (Krøgholt og Larsen 2011). 
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4.1.3 Unge søger museumsoplevelser uden for 

Randers 

De unge ikke-brugere i Randers benytter typisk 

andre lokale kulturtilbud, hyppigst biografture og 

koncerter. Den absolut mest gennemgående aktivi-

tet blandt unge i Randers er “at være sammen om 

noget”. Mange respondenter har svært ved at sva-

re på, hvad de laver med deres venner, fordi de 

bare er sammen – enten hjemme hos hinanden, til 

fester, udenfor eller noget helt fjerde. Selvom unge 

også er sociale inden for særlige rammer, så knyt-

ter deres sociale samvær sig generelt ikke til noget 

andet end hinanden og selve samværet.  

 

Selv lokale unge, der ikke bruger museerne i Ran-

ders, har ofte erfaringer fra andre steder i landet 

eller fra udlandet. Især kunstmuseet ARoS i Aar-

hus nævnes af mange respondenter som et muse-

um, der er et besøg værd. ARoS bliver således 

positivt omtalt – ikke bare af de unge, som kender 

og bruger museerne i Randers – men også af un-

ge, som har begrænset kendskab til de lokale mu-

seer i Randers.
35

 

 

“Der sker ikke en skid i Randers,” mente en 21-årig 

højskoleelev, som ikke bruger byens museer, og 

sammenligner de randrusianske museer med 

ARoS, der efter hans mening oftere skifter udstil-

linger.  

 

Blandt ikke-brugerne er forestillingen om stagne-

rede lokale museer i Randers udbredt. De randru-

sianske ikke-brugere er mere opmærksomme på 

de lokale museers manglende markedsføring end 

unge i de øvrige case-byer. Da mange af respon-

denterne samtidig ærgrer sig over, at de ikke er 

opmærksomme på, når museerne har spændende 

                                                      
35  ARoS arbejder strategisk med unge, f.eks. i “Klub27”, hvor 

unge under 27 for 150 kr. på årsbasis kan få fri adgang, lø-
bende information om museets tilbud og adgang til særar-
rangementer. Se: 
http://www.aros.dk/page.asp?objectid=AF19EF2C331B44C
98E945A833DC295C8&zcs=contentsection.dk 

udstillinger, tyder det på, at mange ikke-brugere 

principielt er åbne over for at gå på museum. Der 

er dog også respondenter i Randers, for hvem mu-

seumsbrug ligger så fjernt, at de ikke mener, at det 

er umagen værd for museerne at forsøge at fange 

deres opmærksomhed. 

 

Museerne selv har en god fornemmelse af, hvad 

der appellerer til de unge, der faktisk kommer på 

museerne. På det kulturhistoriske museum er 

mange unge især interesserede i museets interak-

tive runesten, Mejlbystenen, hvor lys og lyd formid-

ler stenens historie, og hvor brugerne får lov til at 

interagere fysisk med de digitale runer. Kunstmu-

seet fremhæver Tróndur Paturssons installation 

“Kosmisk Rum” – et stærkt sansepåvirkende rum 

af glasmalerier og spejle – som et populært sted 

for unge brugere at opholde sig. Begge eksempler 

illustrerer, hvordan unge gerne vil engageres og 

påvirkes, når de bruger museerne. Mange unge 

museumsbrugere i Randers efterlyser et større 

fokus på den lokale historie og identitet og gerne i 

formidling, der kombinerer kunst og kulturhistorie. 

 

4.2 Odense 

Odense har et stort og varieret museumsudbud, 

bl.a. Fyns Kunstmuseum, Museet for Fotokunst, 

Kunsthallen Brandts, Carl Nielsen Museet, H.C. 

Andersens Barndomshjem, Møntergården, Den 

Fynske Landsby og Danmarks Mediemuseum. 

Dertil kommer de ikke-statsanerkendte museums-

attraktioner som f.eks. Danmarks Jernbanemuse-

um og Tidens Samling.  

 

I Odense Kommunes kulturstrategi hedder det 

blandt andet, at byen skal være “en kulturby for 

børn og unge”, hvor “det professionelle kulturliv har 

http://www.aros.dk/page.asp?objectid=AF19EF2C331B44C98E945A833DC295C8&zcs=contentsection.dk
http://www.aros.dk/page.asp?objectid=AF19EF2C331B44C98E945A833DC295C8&zcs=contentsection.dk
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stærkt fokus på formidlingen og den aktive involve-

ring af børn og unge”.
36

  

 

Kommunen ønsker et endnu større fokus på unge 

og unges kultur. I kommunens kulturstrategi kon-

stateres, at “kulturtilbuddene i Odense er i vidt om-

fang rettet mod kendte målgrupper og aldersgrup-

pen 45+. Såfremt dynamikken og udviklingstakten 

skal styrkes i konkurrence med andre større byers 

kultursatsninger, skal der sættes ind med projekter 

og begivenheder, der også rettes imod et mere 

(…) ungt publikum”.
37

 

 

I Odense findes allerede en del kulturtilbud, der 

også appellerer til unge, f.eks. ungdomshus, ung-

domsskoler, musikskole, et bredt foreningsliv, kul-

turhuset Kulturmaskinen, bibliotek, opera og flere 

teatre, musikhusene Posten og Dexter, biografer 

                                                      
36  Odense Kommune 2004: u.p..  

37  Odense Kommune 2007: 12. 

samt Odense Filmværksted.  

 

Uddannelsesinstitutionerne i Odense omfatter 

Syddansk Universitet, University College Lillebælt, 

Erhvervsakademi Lillebælt, gymnasium, HF, tek-

nisk skole og en række kreative uddannelser som 

musikkonservatorium, skuespillerskole, kunstaka-

demi og en privat arkitektskole for indretningsde-

sign.  

 

Byens omfattende uddannelsesudbud afspejles i et 

forholdsvist stort antal unge. Odenses indbyggertal 

er 190.245 personer, hvoraf ca. 24 % er unge, 

hvilket er noget over landsgennemsnittet.
38

 

4.2.1 Brandts: Fælles strategi for unge 

I 2005 oprettede Brandts et fælles formidlingscen-

ter for kunsthallen og de to statsanerkendte muse-

er for henholdsvis medier og fotokunst, som deler 

                                                      
38  Danmarks Statistik, 2011. 

 Tabel 2: Museer i Odense 

Museum Årsbudget 

2010, 

mio. kr. 

Årsværk/ 

Fastansatte/ 

samlet års-

værk 2010 

Unge brugeres 

andel af de besø-

gende i 2010 

Særlige projekter for unge 

Odense Bys Museer 

Fyns Kunstmuseum 

Møntergården 

H.C. Andersens Hus 

H.C. Andersens Barndomshjem 

Den Fynske Landsby 

Carl Nielsen Museet 

Carl Nielsens Barndomshjem 

50,518 80 

88 

120 

 

10 % 

21 % 

22 % 

20 % 

 

19 % 

Ingen data 

Ingen data 

Plankeværket 

Tro, mord og kærlighed 

Sindet 

Undervisningsforløb, bl.a.  

Historisk Atlas Fyn 

Brandts 

Danmarks Mediemuseum 

Museet for Fotokunst 

 

 

5,729 

6,861 

 

9,5 / 16 / 14 

5,89/7/5,89 

 

 

 

34 % 

23 % 

 

 

Samtidskunst og visuel kultur 

“Inspired by … Brandts” 

Ung Brandts 

Mediemixeren 

Young Docs 

Undervisningsforløb 
 

Kilde: Damvad og Center for Museologi, 2011. Projekter markeret med * er støttet af Kulturstyrelsen 
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fysiske rammer i den tidligere Brandts Klædefabrik.  

 

Formidlingscenteret har været en vigtig drivkraft for 

udviklingen af kunsthallen og museernes formid-

ling, og det har også stået bag en fælles strategi 

for unge. Strategien, der er støttet af Kulturstyrel-

sen, er udviklet på baggrund af en brugerundersø-

gelse om unges brug af Brandts.
39

 

 

Strategien er udviklet for at implementere arbejdet 

med unge i institutionernes daglige drift, og målet 

er at øge antallet af unge brugere og deres tilknyt-

ning til Brandts – blandt andet gennem unges egne 

netværk. På Brandts findes allerede en række til-

bud til grundskole og ungdomsuddannelser, så 

strategien har også fokus på tiltag, der appellerer 

til unge brugere i deres fritid.  

 

Et vigtigt element i strategien er gratis adgang på 

Brandts torsdag aften kl. 17-21. Tilbuddet er for 

alle, men det har vist at være særligt populært hos 

unge.
40

 Særlige tiltag for unge omfatter desuden 

fire årlige events – eksempelvis i form af kunstne-

risk torsdagslounge med sushi, fadøl, Dj‟s og kon-

kurrencer.  

 

På Brandts findes også flere tilbagevendende tiltag 

for unge, f.eks. kunstkonkurrencen “Inspired by … 

Brandts”, “Ung Brandts” (som er et praktisk kursus 

i samtidskunst med afsluttende elevudstilling) og 

dokumentarfilmkonkurrencen “Young Docs” i sam-

arbejde med Odense Filmby.  

 

Brandts samarbejder også med andre statsaner-

kendte museer om formidling. I samarbejde med 

ARKEN og Museet for Samtidskunst har Brandts 

udviklet en hjemmeside, der med udgangspunkt i 

museernes samlinger fungerer som et “laboratori-

um for samtidskunst og visuel kultur” til undervis-

                                                      
39  Anex 2010. 
40  Søndergaard 2010. 

ningsbrug fra 7. klasse op til ungdomsuddannelser 

og seminarier.
41

 Projektet er støttet af e-

museumspuljen. Brandts samarbejder desuden 

med Studiebyen, som er en informationsservice 

om studieliv og byliv for byens studerende. 

 

CASE: Inspired by… Brandts  

I samarbejde med V&A (Victoria and Albert Museum) i London 

afholder Brandts en tilbagevendende kunstkonkurrence, hvor 

deltagerne besøger udstillingerne på Brandts for at hente inspi-

ration til at skabe deres eget værk. Konceptet er udviklet af 

museet i London, og konkurrencen, som i 2011 afvikles for 

tredje gang, er åben for deltagere fra kurser og uddannelser 

inden for kunst, kunsthåndværk, design, foto eller multimedie. 

Der er ingen aldersgrænse, men konkurrencen tiltrækker sær-

ligt unge. I 2010 var 2/3 af deltagerne under 26 år.  

 

Efter indsendelse af fotodokumentation udstilles de nominerede 

værker på Brandts, og vinderne modtager en pris ved åbningen 

af udstillingen. I 2011 blev konkurrencen indledt med en “Kick-

off fest” d. 9. juni, som annonceredes med ordene: “Skab et 

kunstværk på 15 minutter – komplet urimelige dommere – pin-

demadder a la Picasso – kølige fadøl til studenterpris”. Lance-

ringen var et led i Brandts eventbaserede strategi til at skabe 

opmærksomhed blandt byens unge og øget omtale i pressen. 

Efter lanceringen afholdes der fra juni til oktober relaterede 

arrangementer og workshops – blandt andet i forbindelse med 

de gratis torsdagsaftener.  

 

På Brandts oplever man, at ”Inspired by … Brandts” er en god 

måde at opsøge nye brugere på – også unge, som ikke er vant 

til at gå på museum. Museet har aktivt rekrutteret unge til kon-

kurrencen ved blandt andet at henvende sig til designhøjskoler 

og en produktionsskole. Muligheden for selv at få lov til at ud-

stille på Brandts skaber et stort ejerskab hos deltagerne, der 

både selv benytter Brandts gentagne gange og tager deres 

familie og venner med for at opleve de resulterende udstillinger. 

 

Læs mere om projektet på www.brandts.dk 

                                                      
41   http://samtidskunstogvisuelkultur.dk/. 

http://samtidskunstogvisuelkultur.dk/
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4.2.2 Odense Bys Museer: Samarbejder om 

undervisning 

Odense Bys Museer fokuser på børn og unge i 

undervisningssammenhæng og børn og børnefa-

milier i fritiden, men der er ikke samme fokus på at 

tiltrække unge i deres fritid.  

 

 

I museets årsplan for 2011 kan man under over-

skriften “Børn og unge” læse, at ”Odense Bys mu-

seers arbejde med børn og unge (…) rette[s] mod 

den del af befolkningen, der endnu ikke er fyldt 18. 

Formålet er dels at indgå i et samarbejde med by-

ens folkeskoler og gymnasier om bedst muligt at 

støtte skolernes læringsarbejde (…), dels at frem-

me børnenes kendskab til museerne”.
42

 Dette fo-

kus afspejles eksempelvis i museets samarbejde 

med lokale uddannelsesinstitutioner på gymnasialt 

niveau om udvikling af den digitale undervisnings-

ressource Historisk Atlas Fyn, der er støttet af Re-

gion Syddanmarks kulturpulje. 

 

En vigtig del af museets fremadrettede strategiske 

arbejde er imidlertid at øge fokus på at møde bru-

gere og ikke-brugere der, hvor de er. Som led i 

udviklingen af denne mere brugerfokuserede for-

midlingspolitik har museet på baggrund af inter-

viewundersøgelser i 2010 udviklet en række per-

sonificeringer af typiske brugere og ikke-brugere, 

som museet bruger i udviklingen af museets for-

midling. Disse personificeringer omfatter også un-

ge. 

4.2.3 Lav bevidsthed om lokale museer 

Det er påfaldende så få af Odenses museer, der er 

kendt af unge i byen. Ikke-brugerne har typisk 

kendskab til 2-3 lokale museer, og det er bemær-

kelsesværdigt, at ingen af de lokale unge respon-

denter nævner de museer, som formidler kompo-

nisten Carl Nielsen. Flere unge ikke-brugere sva-

rede i stil med en 22-årig sygeplejerskestuderede, 

når de blev spurgt til de lokale museer i Odense: 

“Møntergården? Jeg ved ikke, om det er et muse-

um, men det er i hvert fald gammelt”.  

 

Mange af byens unge har dog erfaring med besøg 

på enkelte af byens museer fra enten grundskole 

eller ungdomsuddannelser, særligt Fyns Kunstmu-

seum og Møntergården. Kun én respondent sva-

rede, at han, trods kendskab til flere af byens mu-

seer, aldrig havde besøgt nogen af dem. 

 

Brandts mere systematiske arbejde med at tiltræk-

ke unge brugere på Brandts i fritiden afspejler sig i 

                                                      
42  Odense Bys Museer 2011: 14. 

 

Case: Plankeværket 

Odense Bys Museer er i gang med at bygge en ny museums-

bygning, der skal rumme udstillinger om den fynske kulturhisto-

rie. Den nye museumsbygning skal åbne i 2012. I sommeren 

2011 blev det plankeværk, der omgiver byggeriet, udgangs-

punktet for et projekt, som skulle inddrage unge gennem graffi-

timaling. 

 

Deltagerne blev rekrutteret gennem unge graffitiundervisere, 

der er rekrutteret via en lokal ungdomsskole. De unge undervi-

sere styrede materialeindkøb og kontakten til de øvrige delta-

gende unge mod en symbolsk aflønning. I workshops på Møn-

tergården skulle deltagerne møde museets fagfolk og præsen-

teres for museets arbejde, hvorefter de unge fik til opgave at 

omsætte deres tanker om museet i graffitimaleri på plankevær-

ket. Diskussionerne mellem de unge deltagere og museets 

fagfolk blev video- og fotodokumenteres undervejs og efterføl-

gende publiceret på Museets hjemmeside. 

 

Hensigten med projektet var at etablere et møde mellem en 

gruppe unge og museets fagfolk, der øger museets viden om 

unge og deres opfattelse af museet og skaber kontakter til nye 

brugergrupper. Projektet præsenteredes på Kulturnatten d. 2. 

september 2011 med fest, kulturaktiviteter og Dj‟s på Mønter-

gården. 
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en større bevidsthed blandt byens unge om 

Brandts end om Odense Bys Museer. Det er også 

karakteristisk, at mange unge kender Brandts, men 

de er ikke altid bevidste om, at stedet egentlig be-

står af tre institutioner. De fleste unge kender hel-

ler ikke Odense Bys Museer som en samlet orga-

nisation, men kun enkelte af dens afdelinger. Det 

er de enkelte afdelingers fysiske tilstedeværelse i 

bybilledet, som de fleste unge hæfter sig ved, 

mens den bagvedliggende organisation er ukendt 

for de unge i byen.  

 

Brandts har dog i et vist omfang formået at vriste 

sig fri af det negative image, som mange museer i 

de tre case-byer lider af. En 23-årig kvindelig læ-

rerstuderende fortæller, at hun associerer museer 

med noget spændende, nyt og positivt, når hun 

tænker på Brandts, mens hun for eksempel forbin-

der Fyns Kunstmuseum med noget gammelt. Hun 

opfatter især Brandts som god til at have skiftende 

udstillinger og dermed som mere nyskabende.  

 

De unge brugere i fokusgruppen havde alle benyt-

tet sig af den gratis adgang som Brandts har hver 

torsdag aften. Også blandt de af byens unge, som 

ikke har været på museum inden for det seneste 

år, finder man respondenter, der har hørt om 

events eller gratis adgang torsdag aften på 

Brandts, og som har overvejet at besøge museer-

ne.  

 

En 25-årig kvindelig universitetsstuderende, som 

ellers ikke bruger byens museer, er ked af, hun 

endnu ikke har fået besøgt Fyns Kunstmuseum: 

“Det er skørt, at jeg ikke har været der endnu”. 

Hendes udsagn bekræfter, at det ikke nødvendig-

vis er uvilje mod museer, som afgør, at mange un-

ge ikke bruger byens museer. Flere unge mener, 

det skyldes ren dovenskab, mangel på tid – eller at 

de ikke kender nogen, som vil med. Også i Oden-

se pointerer de unge, at de lokale museer må blive 

mere synlige i unges hverdag, hvis de vil have fle-

re unge brugere.  

4.2.4 Traditionel markedsføring virker ikke 

Traditionel markedsføring, som f.eks. brochurer 

eller avisannoncer, er ikke synlig for unge i Oden-

se.  

 

Flere respondenter foreslog, at museerne i stedet 

satsede på at nå unge gennem biografreklamer, 

udstillinger og begivenheder i byrummet eller gen-

nem Studiebyen, som mange studerende benytter 

til at orientere sig i de lokale kulturtilbud. Synlighed 

alene gør det dog ikke. Flere af de unge muse-

umsbrugere i fokusgruppen havde set en plakat for 

særudstillingen “Øjenåbner” på Fyns Kunstmuse-

um, men ingen af dem kunne dog ud fra plakaten 

gennemskue, hvad udstillingen handlede om. Der-

for valgte de museet fra. Én ung bruger pointerede 

dog, at hvis der havde været gratis adgang, var 

han muligvis gået ind for at se udstillingen.  

4.2.5 Begivenheder tiltrækker unge 

Begivenheder appellerer i højere grad end faste 

udstillinger til unge. Både unge brugere og ikke-

brugere understregede dog samtidig, at begiven-

heder skal have en tydelig relation til museets ind-

hold og ikke være et forsøg på at være “ung med 

de unge”. Flere unge pointerede, at bevidstheden 

om, at et interessant tilbud kun kan opleves inden 

for et kort tidsrum, kan få dem til gøre en indsats 

og tage af sted – for eksempel til Kulturnat på Fyns 

Kunstmuseum, julemarked på Møntergården eller 

events på Brandts – mens man lettere kan udsky-

de ting, man altid kan gøre. Derfor ender mange 

faste tilbud og udstillinger med at blive fravalgt. 

Som en ung museumsbruger sagde: “Det er lidt 

pinligt, at jeg har været på vildt mange museer 

rundt i hele verden, men ikke på H. C. Andersen 

Museet i Odense”. 
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De unge respondenter i Odense, der kun i be-

grænset omfang benytter sig af byens museer, 

bruger stadig andre lokale kulturtilbud. Det er især 

populært at gå til koncerter og – som i de øvrige 

byer – går mange ikke-brugere i Odense også i 

biografen. Som i de to andre case-byer fremhæver 

de unge ikke-brugere i Odense selve det at være 

sammen med vennerne som væsentligt frem for 

rammerne for samværet.  

 

Odense skiller sig ud fra de øvrige case-byer på 

især ét centralt punkt. Hvor ikke-brugerne – og til 

dels også brugerne – i Randers og Roskilde i høj 

grad orienterer sig mod de nærliggende større by-

ers museumstilbud, så orienterer både brugere og 

ikke-brugere fra Odense sig mod byens midte og i 

museumssammenhæng navnlig mod Brandts. Et 

andet særligt kendetegn ved Odense er, at flere af 

ikke-brugernes seneste museumsbesøg i egen by 

var på eget initiativ og ikke et obligatorisk besøg 

som en del af undervisningen i grundskolen eller 

på en ungdomsuddannelse. I de tilfælde, hvor de 

unge odenseanske ikke-brugere selv har taget ini-

tiativ til museumsbesøg, har det været særudstil-

linger eller særlige arrangementer eller begivenhe-

der, der tiltrak dem. 

 

4.3 Roskilde 

Roskilde er især kendt for Roskilde Festival, og 

kommunens kulturpolitik har også musikken som 

det primære fokusområde for byen. Kommunens 

vision er at gøre Roskilde til en arena for både 

brug og skabelse af kunst og kultur – blandt andet i 

den nye kreative bydel Musicon.
43

 

 

Et andet kommunalt kulturpolitisk fokusområde er, 

at samarbejdet mellem Roskildes kulturinstitutioner 

skal styrkes, og at kulturarven skal formidles via ny 

teknologi – også i gadebilledet. Roskilde kommu-

                                                      
43  Roskilde Kommune 2008: 4-5. 

nes kulturbudget har været stigende i de senere år 

i modsætning til i de to andre case-byer.
44

 I Roskil-

de Kommunes kulturpolitiske vision indgår sats-

ningen “Roskilde – Innovativ Studieby 2030”, som 

skal gøre Roskilde til en bedre studieby. Her ar-

bejder man aktuelt med tre projekter: Unges ind-

flydelse i Roskilde, en elektronisk platform for kon-

takt mellem studerende og erhvervsliv samt udvik-

ling af mobiltelefon-baseret information om kultur.
45

 

Kommunen har ligeledes et ungeudvalg, hvor unge 

kan søge midler til at igangsætte aktiviteter, der 

har til formål at samle unge og udvikle unges med-

ansvar.
46

 

 

Roskilde har tre statsanerkendte museer: Roskilde 

Museum, Museet for Samtidskunst og Vikinge-

skibsmuseet. Andre kulturtilbud i Roskilde omfatter 

Roskilde Musiske Skole, Roskilde Kulturskole, 

Åben Dans (Roskilde Egnsteater), talentudvik-

lingsprojektet Bandakademiet, Gimle (Roskildes 

regionale spillested, studenterhus og ungdomskul-

turhus), undergrundsspillestedet Club Paramount, 

den kreative bydel Musicon, biografer, bibliotek og 

et varieret foreningsliv.  Byen huser en række ud-

dannelsesinstitutioner fra Roskilde Universitet til 

handelsskole, HF, gymnasium, VUC, teknisk skole, 

landbrugsskole, slagteriskole, luftfartsskole, pro-

duktionsskole og University College.  

 

Ud af byens 82.542 indbyggere er andelen af unge 

i Roskilde knap 19 % – omtrent svarende til ande-

len på landsplan.
47

  

                                                      
44  DAMVADs forskeradgang til Danmarks Statistik, 2011. 
45  http://www.musicon.dk/webtop/site.aspx?p=12345. 
46  http://www.musicon.dk/webtop/site.aspx?p=12345. 
47  Danmarks Statistik, 2011. 

http://www.musicon.dk/webtop/site.aspx?p=12345
http://www.musicon.dk/webtop/site.aspx?p=12345
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Unge indgår primært i en undervisningssammen-

hæng på museerne i Roskilde, og det er i høj grad 

sådan, museerne bruges af unge i byen. Alle tre 

statsanerkendte museer har undervisningsforløb, 

der også omfatter praktiske projektsamarbejder 

med en række uddannelser som f.eks. tekniske 

skoler og produktionsskoler. I forskningsregi sam-

arbejder byens museer også med RUC, eksem-

pelvis om ph.d.-projekter. 

4.3.1 Museet for samtidskunst: Fokus på unge 

Museet for Samtidskunst har f.eks. afgangsudstil-

linger fra kunst- og designfaglige studerende, som 

ikke blot har udstillet, men også har medvirket til at 

kuratere udstillinger på museet. Museet lægger 

vægt på forskningsbaseret undervisning i formid-

ling, og museet har fået midler af Kulturstyrelsen til 

det treårige projekt “Learning Museum”, hvor mu-

seet sammen med en række University Colleges 

skal udforske nye modeller for samarbejde mellem 

museer og læreruddannelser. Derudover har mu-

seet inddraget unge i workshops for beboergrup-

per i Trekroner til udstillingen “Body Art Index”, 

som også modtog støtte af Kulturstyrelsen. 

 

 

 TABEL 3: ROSKILDES MUSEER 

Museum Årsbudget 

2010, 

mio.kr. 

Årsværk/ 

fastansatte/ 

samlet års-

værk 2010 

Unge brugeres andel 

af de besøgende i 

2010 

Særlige projekter for unge 

Roskilde Museum 

- Hovedudstilling 
- Lejre Museum 
- Lützhøfts Købmands-

gård 
- Håndværksmuseet 
- Slagterbutikken 
- Fjordcenter Jyllinge 
- Tadre Mølle 
- Danmarks Rockmuse-

um 
- Domkirkemuseet 

21,958 26,1/33/35  

- 16 % 
- Ingen data 
- 10 % 
-  
- Ingen data 
- Ingen data 
- Ingen data 
- 5 % 
- (ikke åbnet end-

nu) 
- Ingen data 

Rockpiloterne 

Undervisningsforløb 

Museet for Samtidskunst 

 

5.538 4,7/6/5,32 21 % 

 

Samtidskunst og visuel kultur* 

Learning Museum* 

Kulturredaktionen 

Body Art Index* 

Undervisningsforløb, bl.a. BGK 

Vikingeskibsmuseet 34,4 37/48/58 20 % Undervisningsforløb 

 
 

Kilde : Damvad og Center for Museologi 2011. Projekter markeret med * er støttet af Kulturstyrelsen 
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CASE: Kulturredaktionen 

I maj 2010 tildelte Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi 

midler til “Kulturredaktionen”, et nyt projekt for unge i samar-

bejde mellem Museet for Samtidskunst, Roskilde Bibliotekerne 

og spillestedet Gimle.  

 

Udgangspunktet er de lokale kulturinstitutioners manglende 

viden om unges behov, tanker og ideer samt om, hvor unge 

søger informationer om kulturtilbud i fritiden.  

 

Kulturredaktionen består af lokale unge kulturambassadører, 

der blandt andet skal anmelde kulturbegivenheder i en form, 

som vil interessere andre unge. Til dette formål etableres en 

blog, ligesom de medvirkende aktørers egne hjemmesider 

inddrages. Anmeldelserne tænkes bragt i lokale aviser og på 

en kulturkalender, som Roskilde Kommune er ved at udvikle 

som mobilapplikation. Derudover skal kulturredaktionen ind-

drages i kuratering og overvejelser om udvikling af formidling. 

Unge frivillige rekrutteres fra Spillestedet Gimles netværk, 

mens museet lægger lokaler til, og biblioteket bidrager med en 

ung medarbejder, der skal fungere som koordinator. De unges 

arbejde skal ske på frivillig basis med redaktionsmøder 1-2 

gange månedligt, og ud over adgangen til en række kulturbe-

givenheder vil projektet give de deltagende unge nye kompe-

tencer gennem kurser og workshops i journalistisk formidling, 

fotografering og optagelse af film på mobiltelefoner.   

 

Projektet har midler til et etårigt forløb, men håbet er, at sam-

arbejdet vil udvikle sig til noget mere varigt. 

 

4.3.2 Roskilde Museum: Fokus på fritidstilbud 

til unge 

Roskilde Museum opfatter ikke unge som en ho-

mogen gruppe. Derfor indgår de ikke som en over-

ordnet aldersdefineret gruppe i museets nye for-

midlingsstrategi. 

 

Roskilde Museum lægger dog vægt på at nå de 

studerende på RUC i deres fritid. I samspil med 

kommunens strategi for Roskilde som en god stu-

dieby vil museet sammen med universitetet indgå i 

en dialog med de studerende for at finde ud af, 

hvordan museet kan udvikle mere målrettet og re-

levant formidling til unge og med unge. Roskilde 

Museum vil ligeledes i højere grad arbejde på at 

formidle og være synlige i byrummet og formidle 

gennem medier, som unge bruger, eksempelvis på 

mobiltelefoner. 

4.3.3 Vikingeskibsmuseet: Også for ikke-

brugere 

Vikingeskibsmuseets placering ved havnen i Ros-

kilde giver museet muligheder for at udnytte og 

bidrage til det lokale liv. Det sker f.eks. gennem 

museets udendørs håndværksaktiviteter, der giver 

forbipasserende en museumsoplevelse, også uden 

at de behøver købe en billet.  

 

Vikingeskibsmuseet formidler ofte gennem events, 

der er knyttet til museets faglige profil. Museet ud-

byder eksempelvis polterabendarrangementer med 

sejlads, som tiltrækker mange yngre mennesker. 

Strategien er, at personer, som ikke nødvendigvis 

ser sig selv som “museumsbrugere”, kan få en god 

museumsoplevelse. Museets aktiviteter har ofte 

fokus på målgrupper, der går på tværs af alder. 

For eksempel arbejder flere generationer sammen 

i museets bådelaug, hvor udgangspunktet er en 

særlig interesse for både, sejlads og relaterede 

håndværk.  
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4.3.4 Begrænset kendskab til de lokale museer 

Hovedparten af de unge respondenter i Roskilde 

har besøgt de lokale museer i uddannelsesregi, 

primært Vikingeskibsmuseet og Roskilde Museum, 

men generelt er kendskabet til dem begrænset. En 

22-årig pædagogstuderende fortalte, at hun tit cyk-

ler forbi Roskilde Museum, men at hun ikke ved, 

hvilke udstillinger museet har.  

 

Flere unge ikke-brugere henviser til dårlige skole-

besøg som årsag til, at de ikke bruger de lokale 

museer. “Dem, der viser rundt på museer, er (…) 

ofte lidt for rutineprægede (…), og når man så en-

delig går med en guide, mangler de også passion 

og autenticitet i deres beskrivelser,” mente for ek-

sempel en 19-årig kvinde, der gav eksempler på, 

hvordan en guide ikke kunne svare på spørgsmål, 

der gik ud over den fastlagte rundvisningstale. Det 

er i høj grad formidlingens form, som afgør, om 

unge får gode eller dårlige museumsoplevelser. 

 

Flere ikke-brugere gav eksempler på gode muse-

umsoplevelser, som f.eks. en 24-årig HF-

studerende, der fremhævede Vikingeskibsmuseets 

udstilling af kopier af vikingetidsbeklædning, fordi 

hun her fik mulighed for at røre og prøve datidens 

tøj: “Det er skæggere, når man kan mærke tingene 

i hænderne”, mente hun og bekræftede den gene-

relle tendens i hele ikke-brugergruppen fra Roskil-

de om en højere grad af interaktion med udstillin-

gerne.  

 

Også de unge brugere i Roskilde fremhævede Vi-

kingeskibsmuseet som attraktivt, fordi museets 

formidling og udendørsarealer ofte appellerer til 

aktiv inddragelse af alle sanser gennem for ek-

sempel sejlads med vikingeskibene og demonstra-

tion og afprøvning af praktiske håndværk som reb-

slageri.  

 

Dette ønske om inddragelse har brugerne som 

nævnt tilfælles med ikke-brugerne, der dog skiller 

sig ud ved ofte på forhånd at have afskrevet sig 

selv muligheden for at få sådan en museumsople-

velse. Selvom den altså findes.  

4.3.5 De unge efterlyser synlighed og relevans 

I Roskilde mangler unge generelt viden om byens 

museer, og hvad de kan tilbyde. De unge skyder 

skylden på museerne, som efter deres mening 

kunne være mere synlige i deres hverdag – for 

eksempel med biografreklamer og opslag på ud-

dannelsesstederne eller begivenheder og happe-

nings i byrummet samt på sociale medier, som 

eksempelvis Facebook. Unge vil møde museerne, 

CASE: Rockpiloterne 

I 2014 åbner Danmarks Rockmuseum som en del af Roskilde 

Museum, støttet af blandt andre Egmont Fonden, Roskilde 

Kommune og Roskilde Festival. For at sikre at det fremtidige 

museum bliver et tilbud, som unge vil bruge, har museet invol-

veret unge i udviklingsarbejdet i form at initiativet “Rockpiloter-

ne”. 

 

Fra 2009 er 33 musikinteresserede unge mellem 14 og 19 år 

blevet tilknyttet museet som frivillige ambassadører gennem 

en proces med annoncering og ansættelsessamtaler, der giver 

de unge status af ressourcepersoner for museet. Rockpiloter-

ne har blandt andet stået for planlægning og afvikling af kon-

certer og andre arrangementer, som har skabt opmærksom-

hed om det nye museum blandt andre unge. Rockpiloterne har 

også været inddraget i arbejdet med formidlingen af museets 

samling. Det nye museum vil i høj grad lægge vægt på interak-

tiv præsentation af rockhistorien og blandt andet indeholde et 

lydlaboratorium, der præsenteres som “Et musik-

eksperimentarium, hvor du skal prøve det hele selv. Du skriver 

nummeret, spiller det, producerer det og fyrer den af på Oran-

ge Scene foran et virtuelt publikum!”  
 

Læs mere om projektet på:  

www.danmarksrockmuseum.dk/Primary/Rockmuseet 

http://www.danmarksrockmuseum.dk/Primary/Rockmuseet
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hvor de selv færdes – fysisk og/eller virtuelt, og de 

vil have let tilgængelige forklaringer på, hvad mu-

seerne kan tilbyde. 

 

En 29-årig kvindelig studerende på RUC var en 

dag gået ind i den købmandsbutik, som hun ofte 

var gået lige forbi. Det viste sig, at butikken var en 

del af Roskilde Museum, og hun fik en positiv og 

nostalgisk oplevelse, fordi der var en engageret 

formidler bag disken.  

 

De unge ikke-brugere i Roskilde er stadig brugere 

af andre kulturtilbud, f.eks. biograf og koncerter. 

Den generelle tendens til at fremhæve “bare det at 

være sammen” gør sig også gældende her. I Ros-

kilde er der dog flere ikke-brugere end i de andre 

case-byer, der ikke opfatter de lokale museer som 

relevante for dem. Flere ikke-brugere nævnte, at 

hvis de beslutter at tage på museum, tager de til 

København. Det er således ikke en uvilje mod mu-

seer generelt, der præger Roskildes unge, men 

blot en uvilje mod at bruge de lokale museumstil-

bud.  
 

4.4 Opsummering 

 De lokale museer i de tre case-byer er ikke 

synlige for lokale unge. Unge efterspørger en 

markedsføring fra museerne, der tydeligt viser, 

hvad museerne kan tilbyde dem, og som mø-

der dem, der hvor de er – for eksempel på de-

res uddannelsesinstitutioner, i byrummet eller 

på sociale medier. 

 

 Mange unge haren opfattelse af lokale museer 

som institutioner, der ikke forandrer sig, og 

som derfor ikke er attraktive fritidstilbud. Man-

ge unge har derimod positive erfaringer fra 

museumsbesøg i udlandet og i andre danske 

byer. Det kunne tyde på, at det ikke er museer 

som sådan, mange unge vælger fra, men at 

der er et behov for at udfordre unges opfattel-

se af museerne som støvede og gammeldags.  

 

 Museerne bliver ofte fravalgt i konkurrence 

med andre og ofte mere kommercielle fritidstil-

bud. Ifølge de unge i de tre case-byer skal mu-

seerne prioritere begivenheder og særudstil-

linger, hvis de vil have flere unge brugere.   

 

 Museerne i de tre case-byer samarbejder alle-

rede med flere forskellige kultur- og undervis-

ningsinstitutioner om undervisning eller formid-

lingsprojekter. Museernes erfaringer viser, at 

tværinstitutionelt samarbejde udvikler museer-

nes praksis og gør det muligt at løfte større og 

mere innovative tiltag, end det enkelte muse-

um vil være i stand til.  

 

 Strategiske satsninger på unge har en effekt. 

De højeste andele af unge brugere findes så-

ledes på Brandts, hvor museerne er kommet 

langt med at udvikle en strategi for unge bru-

gere. 

 

 Kommunens kulturpolitik kan være medvirken-

de årsag til, at der kommer mere fokus på un-

ge på museerne, og omvendt: At unge får et 

mere varieret kultur- og fritidsudbud i byerne.  
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Dette kapitel analyserer museernes tilgang til unge 

som målgruppe: Hvilke tiltag har de udviklet, og 

hvordan er tiltagene forankret på museet? Kapitlet 

analyserer også, hvordan museernes strategier og 

organisation understøtter eller sætter barrierer for 

unges brug af museer. 

 

5.1 Tiltag for unge på danske museer 

«Nu siger vi undervisning, fordi det er det, 

Kulturarvsstyrelsen gerne vil have, vi siger 

(…), men jeg ville ikke sige undervise til unge, 

der ville jeg jo formidle kunsten til dem. De vil 

jo ikke ind og undervises, de vil inddrages. » 

(Formidlingsansvarlig)  
 

De sidste fem år har Kulturstyrelsen gennem For-

midlingsplanens puljer givet støtte til en lang ræk-

ke projekter med unge som målgruppe, deriblandt 

også på museerne i de tre case-byer i denne un-

dersøgelse.   

 

Museerne nævner også de årlige formidlingssemi-

narer, der arrangeres af ODM med støtte fra Kul-

turstyrelsen, som inspirationskilde. Flere penge fra 

Kulturstyrelsens formidlingsplan har betydet, at 

seminarerne siden 2008 har haft en mere interna-

tional profil, hvilket har styrket seminarernes funk-

tion som udviklingsdynamo for især museernes 

formidling.   

 

I 2010 præsenterede læringsteoretikerne John F. 

Falk og George E. Hein deres forskning på konfe-

rencen. John F. Falk har udviklet “den interaktive 

museumsoplevelsesmodel”, som fremhæver, at 

samspillet mellem den personlige kontekst, den 

sociale kontekst og den fysiske kontekst i muse-

umsbesøget er af central betydning for den indivi-

duelle museumsoplevelse.
48

 Falk har i forlængelse 

heraf udviklet de fem museumsbrugerprofiler, som 

er omtalt i kapitel 2. George E. Hein er kendt for sit 

arbejde med museer som læringsinstitutioner.
49

 

Hein har problematiseret de to grundlæggende 

formidlingsgreb, som han – ud fra en angelsaksisk 

tradition – omtaler som den didaktiske formidling 

(afsenderorienteret) over for den konstruktivistiske 

formidling (modtagerorienteret). Netop den modta-

gerorienterede formidling har haft stor opmærk-

somhed blandt danske museumsformidlere, som 

på den baggrund har udviklet nye formidlingsfor-

mer.  

 

De fleste af museernes formidlingsprojekter for 

unge er afsenderorienterede. Det gælder både den 

formidling, der er tænkt i en formel læringsramme 

som f.eks. undervisningstilbud, men også formid-

lingen i en uformel læringsramme uden for en un-

dervisningskontekst. Langt de fleste formidlingstil-

tag på museerne kan grupperes i en af følgende 

tre grupper:  

 

 Formidling og undervisningstilbud til særudstil-

linger  

 Formidling og undervisningstilbud til den faste 

samling 

 Events og aktiviteter, som ikke er knyttet til 

museets faste samlinger eller særudstillinger. 

 

De følgende afsnit fokuserer på, i hvilken kontekst 

og med hvilke formål museerne formidler til unge. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
48  Falk 2009. 
49  Hein 1998. 

5 Museerne og unge 
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5.2 Undervisning som indgangsvinkel 

« De [unge] kommer så via skolen, dem der 

kommer – de kommer ikke selv. Det er jo lige 

som alle andre museer i landet: Det er den 

måde, man får dem ind på. » (Formidlings-

ansvarlig) 

 

Formidling for unge på museerne i de tre case-

byer i undersøgelsen er langt overvejende lavet 

som undervisningstilbud. Museerne har især satset 

på undervisningsforløb for unge i de ældste klas-

ser i grundskolen, HF- og gymnasieklasser, men 

enkelte museer har også tilbud til produktionssko-

ler og erhvervsskoler. 

 

 

Tilbuddene til ungdomsuddannelser og videregå-

ende uddannelser har hovedsageligt været omvis-

ninger. Kulturstyrelsens kortlægning af museernes 

undervisningsaktiviteter, som også er en del af 

formidlingsplanen, har givet anledning til, at formid-

lingspuljerne har prioriteret undervisningsprojekter 

til ungdomsuddannelserne.
50

 

 

Det har blandt andet ført til et projekt som Intrface, 

der startede i 2008. Her har museer, gymnasier og 

HF i Region Midtjylland samarbejdet om at udvikle 

undervisningsforløb inden for en række fag, såvel 

som i almen studieforberedelse, hvor museolo-

giske forløb er ramme for tværfaglige emner.
51

 

Lignende tiltag er også udviklet på Sjælland og 

Fyn.
52

 

 

Museerne har kunnet bruge forløbene til at få mere 

viden om unge som museumsbrugere og til at ud-

vikle nye undervisningsformer på museerne. Man-

ge af forløbene har to-tre dages varighed, hvor 

eleverne arbejder med et givent emne og afslutter 

med et produkt, som kan være en udstilling, digital 

formidling eller lignende. Dermed får de deltagen-

de unge indsigt i museernes arbejdsprocesser og 

ikke bare i den viden, som findes i samlingerne.  

 

Museerne vælger de formelle undervisningstilbud 

til unge af to årsager.  

 

For det første fremhæver såvel ledere som formid-

lingsansvarlige, at det at bidrage til brugernes 

dannelse er en af museumsinstitutionens centrale 

samfundsmæssige forpligtelser. På Naturhistorisk 

Museum i Aarhus blev museets deltagelse i Intrfa-

ce eksempelvis begrundet med henvisning til, hvad 

ledelsen opfattede som institutionens overordnede 

formål: “Vi har jo et naturvidenskabeligt dannel-

sesprojekt, som vi mener, vi har en forpligtelse til 

at gennemføre”.  

 

                                                      
50  Se også Kulturarvsstyrelsen 2009b og 2009c. 
51  Se http://www.intrface.dk/?o=9&fag=1.   
52  Se f.eks. Bøje et al. 2005 og 

http://sofie3.ci.kk.dk/skoler/sankt_annae_gymnasium4/inde
x.php?id=1. 

« Det er gået op for os, at når vi kigger på 

unge, så er det alene ud fra et 

undervisningsaspekt. Det er jo nok i 

virkeligheden en vanetænkning: Unge, så 

tænker vi undervisning, og når vi tænker børn, 

så er det familieaktiviteter. Så vi har den 

skelnen, at når vi laver aktiviteter, så er det, 

når mor og far kan komme med. Og så 

udelukker det jo unge, fordi de bestemt ikke 

har mor og far med. Så man kan sige: I 

virkeligheden er det fordi, vi ikke har tænkt 

det. » (Formidlingsansvarlig) 

http://www.intrface.dk/
http://sofie3.ci.kk.dk/skoler/sankt_annae_gymnasium4/index.php?id=1
http://sofie3.ci.kk.dk/skoler/sankt_annae_gymnasium4/index.php?id=1
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Også på Roskilde Museum blev dannelsesprojek-

tet fremhævet af ledelsen: “Det er også en af de 

ting, vi meget gerne vil – vi vil meget gerne beken-

de os til et dannelsesbegreb, og i dannelsesbegre-

bet ligger der også et spørgsmål om at blive udfor-

dret på sine færdigheder og få dem forbedret, og 

det er en af de ting, som vi gerne vil vedgå os her 

på stedet: At vi rent faktisk er ude i et dannelses-

projekt, og det dannelsesprojekt vil have de største 

muligheder for at blive gennemført i det øjeblik, 

man bruger de medier, som de unge mennesker 

også forstår.” I denne sammenhæng opfattes dan-

nelse som det at tilegne sig viden og færdigheder 

og i mindre grad som et individuelt identitetspro-

jekt. 

 

For det andet fremhæver de interviewede muse-

umsfolk undervisningstilbuddene som den bedste 

mulighed for at komme i kontakt med unge. De 

fleste museumsledere finder det meget ressource-

krævende at få unge på museum i deres fritid.  

 

Gennem de organiserede undervisningsforløb, 

hvor kontakten skabes gennem lærere på skoler 

og uddannelsesinstitutioner, kan museerne både 

få unge i tale og arbejde for at give dem viden om 

og interesse for museer og kulturarv. Derfor bliver 

det vigtigt for museerne at skabe rammerne for 

gode museumsoplevelser og udvikle de pædago-

giske kompetencer på museerne.  

 

Der er derfor en øget opmærksomhed på formen i 

de undervisningstilbud, som museerne tilbyder. 

Museerne tilbyder ikke længere bare en omvisning 

i samlingen, der er i stadig højere grad tale om 

facilitering af udveksling af viden baseret på ind-

dragelse.  

 

 

 

 

 

Der kan for eksempel være tale om forskellige hi-

storiefortællinger, afhængigt af brugernes adfærd, 

og sanseindtryk skabt via iscenesættelse. Eksem-

pelvis arbejder Vikingemuseet sammen med RUC 

på prototypeudvikling af et interaktivt formidlingstil-

tag, som udnytter teknologien fra wii-spil til at ska-

be et fysisk rum, hvor sensorer kan registrere bru-

CASE: Intrface 2008-2011 

Intrface er et projekt om samarbejde mellem museer og de 

gymnasiale uddannelser i Region Midtjylland finansieret af 

regionen og Kulturstyrelsen.  

 

Målet er at skabe et fagligt og kreativt samarbejde mellem 

museer og lærere med henblik på at udvikle undervisningsfor-

løb og aktiviteter, som fremmer unges bevidsthed om museer 

som en vigtig samfundsinstitution. 

 

Projektet er baseret på udvikling af tætte, lokale partnerskaber 

mellem museerne og uddannelsesinstitutionerne, og det har 

resulteret i etablering af omkring50 partnerskaber. Hensigten 

har fra starten været, at Intrface efter en treårig forsøgsperiode 

videreføres som et koordinerende ressource- og serviceorgan, 

der forankres i regionen, fungerer på institutionerne og kan 

udbredes yderligere. Til dette formål fortsættes arbejdet gen-

nem Foreningen Intrface.  

 

Center for Museologi ved Aarhus Universitet har haft følgefor-

skere tilknyttet projektet. Deres forskning peger på, at vanske-

ligheden i udvikling af museumsundervisning til unge ikke 

ligger i at få unge til at bruge museer, men i at få kvalificeret 

dialogen mellem gymnasielærere og museer og i at få etable-

ret partnerskaber, hvor man får indsigt i hinandens institutioner 

og behov. Selv om der er mange ligheder mellem museer og 

gymnasier, så er institutionerne også meget forskellige hvad 

angår pædagogik og didaktik. Gymnasielærere og museums-

folk har derfor brug for mere indsigt i hinandens arbejdspro-

cesser og i de institutionelle forskelle for at fremme samarbej-

det mellem dem. 

 

Læs mere om Intrface på www.intrface.dk 

http://www.intrface.dk/
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gernes bevægelser og som respons herpå kan 

projicere data op på væggen, som forandres af-

hængigt af brugernes interaktion med rummet. I 

dette projekt er udbyttet af formidlingen tænkt ind i 

en uformel læringskontekst, hvor udbyttet afhæn-

ger af de unges baggrund, motivation og behov. 

 

CASE: Medborgerskabet 

Ni sjællandske museer indgår i projektet “Medborgerskabet” 

skabt af den æstetiske faggruppe ved Skoletjenesten Sjæl-

land.  

 

Projektet sætter fokus på museernes rolle i samfundet som et 

forum for udvikling og dannelse af medborgere til samfunds-

borgere gennem dialogbaserede undervisningsforløb. Der er 

tilknyttet følgeforskere, blandt andre George Hein og Olga 

Dysthe, og sidstnævnte har evalueret otte af projektets under-

visningsforløb, hvoraf de fire var for unge i denne undersøgel-

ses målgruppe.  

 

Alle forløbene tog udgangspunkt i flerstemmighed, selvreflek-

sion og inddragelse. Specielt de tilknyttede værksteder, og det 

at blive taget alvorligt, blev meget positivt modtaget af elever-

ne.  

 

Udfordringerne for underviserne var blandt andet, at dialogba-

seret undervisning kræver autentiske spørgsmål, dvs. at un-

derviseren ikke kender svaret og skal være ægte interesseret i 

elevernes svar og bygge videre på deres input. Det kræver 

stor faglig viden og fleksibilitet. Her er underviseren facilitator 

snarere end at fungere som en traditionel forelæser eller omvi-

ser. Samtidig afliver Dysthe myten om, at dialogbaseret under-

visning ikke er vidensfokuseret: Alle forløb havde et stærkt 

kundskabselement. Det er også værd at understrege, at det 

havde en positiv effekt på undervisningen, når klasserne hav-

de forberedt sig, hvilket peger på, at samarbejdet mellem ud-

dannelsesinstitutioner og museer er vigtigt i udvikling af forlø-

bene (Dysthe 2009). 

5.3 Rammer for unges deltagelse 

« Man bliver nødt til at gå ind og kigge på sig 

selv og erkende – har vi overhovedet noget, 

som tiltrækker de unge, som de unge synes er 

interessant? » (Formidlingsansvarlig)  

 

Det har stor betydning for unge brugere, som 

kommer uden for de formelle undervisningstilbud, 

at rammerne om besøget opfylder deres forvent-

ninger om deltagelse og aktivitet.  

 

Der er en tendens til, at museernes formidlingspro-

jekter bevæger sig mere i retning af begivenheder, 

arrangementer og events. Som en museumsleder 

udtaler: “Særudstillingsbegrebet er på en eller an-

den måde blevet slidt og har ikke udviklet sig på en 

hensigtsmæssig måde. Kulturhistoriske særudstil-

linger trækker stort set ingen gæster nogen steder, 

næsten uanset deres pris og indhold. Så måske – 

det er i hvert fald den erfaring, vi har her – kan vi 

ramme dem bedre ved at gå ud med en begiven-

hedsrettet formidling.”  

 

Et andet karakteristiskelement for museernes til-

bud til unge er brug af digital teknologi i formidlin-

gen.  

 

Thorvaldsens Museum var blandt de første, da de i 

2006 åbnede “Tilbygningen”, en virtuel udvidelse 

af museet henvendt til de 14-18årige.
53

 Tilbygnin-

gen var finansieret af Kulturnet Danmark puljen, 

som fra 1996-2009 tildelte midler til digitalisering. I 

de første år gik projekterne i høj grad ud på at stille 

samlinger til rådighed for offentligheden, men fra 

2000 tog projekterne en mere formidlende drejning 

med blandt andet Kongens Kunstkammer, og med 

                                                      
53  http://tilbygningen.dk/ (se også Andreasen 2008). 

http://tilbygningen.dk/
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Thorvaldsens Museums tilbygning blev det også 

muligt for brugerne at bidrage til siden.
54

  

 

 

I mange af de projekter, som har fået tilskud fra 

formidlingspuljerne siden 2007, arbejdes der nu 

med forskellige former for informationsteknologi, 

enten virtuelt via internettet, via digitale elementer i 

udstillingen eller via forskellige former for hånd-

holdt teknologi, f.eks. mobiltelefoner. I det hele 

taget er der stigende fokus på den digitale muse-

umsformidling. Denne udvikling afspejles også på 

museerne i de tre case-byer i denne undersøgelse.  

 

Roskilde Museum fremhæver for eksempel, at kon-

takten med unge brugere også går via museets 

                                                      
54  www.kongenskunstkammer.dk.  

hjemmeside og de tilbud, som findes der, såsom 

information og spil. På flere af museerne i de tre 

case-byer er der et ønske om at udvide det digitale 

rum, men også erkendelse og frustration over, at 

det er dyrt. Et af de museer, som har arbejdet me-

get med digital tilstedeværelse på nettet, er Dan-

marks Rockmuseum under Roskilde Museum. 

 

En anden tendens er at flytte museet ud af de arki-

tektoniske rammer. Det sker ikke bare i form af 

events, men også som udstillinger. I både Ran-

ders, Odense og Roskilde arbejder museerne ak-

tuelt med projekter, som har udstillingselementer i 

byrummet, sådan som unge i undersøgelsen efter-

spørger.  

 

I Randers festuge viste Museum Østjylland med 

“Byens billeder” billeder på skærme i byens butik-

ker og banker. I forbindelse med særudstillingen 

“Oldtiden under lup” på Museum Østjylland i for-

året 2011 har museet forsøgt at skabe opmærk-

somhed med en model af et pollenkorn forstørret 

100.000 gange, som blev opstillet på en central 

plads i byen. Ifølge museumslederen har unge 

som besøger særudstillingen i undervisningssam-

menhæng meldt tilbage, at denne brug af byrum-

met er et tiltag, som de faktisk har bemærket.  

 

I Odense er Brandts ved at forberede en særudstil-

ling med kunstneren Søren Lose i samarbejde 

med elever fra en teknisk skole om at bygge og 

udstille skulpturer i byrummet.  

 

Roskilde Museum har i forbindelse med den aktu-

elle særudstilling “Iscenesat – boligen gennem 

1000 år” inddraget elementer i byrummet, hvor 

brugerne kan benytte deres mobiltelefon til at tilgå 

informationer gennem stregkoder. 

 

Selvom ledere og formidlingsansvarlige på muse-

erne i de tre case-byer omtaler unge som kræven-

CASE: Flirt, filosofi og Facebook 

Nationalmuseets projekt om Ida Charlotte Finnelstrup fra 

1700-tallet er et eksempel på museumsformidling, som ikke 

er bundet op på museets fysiske rammer, men foregår på 

Facebook. Målgruppen var unge kvinder mellem 15 og 30 år.  

 

En fiktiv ung kvinde fra Ålborg, Ida Charlotte, fortæller i sin 

Facebookprofil om, hvordan det er at komme til København 

og bo hos sin tante og onkel. Historien er baseret på faktuel 

viden om, hvordan det var at bo i København i 1770‟erne. Ida 

Charlottes venner kunne så spørge og kommentere hendes 

fortællinger og dermed blive inddraget i historien.  

 

Inden projektet blev lanceret, afholdtes et fokusgruppemøde 

med syv kvinder fra målgruppen for at teste de emner, som 

skulle bringes på banen i løbet af det halve år, som profilen 

var aktiv. Der blev i løbet af perioden også afholdt nogle 

arrangementer på Nationalmuseet, hvor vennerne kunne 

møde Ida Charlotte. Hun fik 854 “venner” i løbet af det halve 

år, hvoraf knap halvdelen var fra målgruppen. Det var dog de 

ældre venner, som var mest aktive på siden. 31 % af Ida 

Charlottes venner kom ofte på Nationalmuseet, mens 41 % 

ikke opfattede sig som brugere af museet. (Boritz et al. 2011, 

Kulturarvsstyrelsen 2010b: 56-58). 

http://www.kongenskunstkammer.dk/
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de brugere, nævnte de meget få konkrete eksem-

pler på problematikker i forbindelse med udførel-

sen af tiltag for unge.  

 

Et af problemerne er manglende plads: Unge kræ-

ver rum til udfoldelse, hvilket stiller krav til lokaler til 

workshops og andre aktiviteter, men også rum til 

bare at være der. I visse tilfælde kan problemet 

med plads til unge være et spørgsmål om museets 

formidlingsmæssige praksis og vaner. Som en 

museumsleder udtrykker det: ”Vi er jo rigtig meget 

tilbøjelige til at fylde rummene ud med viden, gen-

stande og alt det, som er vores primære funktion, 

men vi glemmer tit, eller har oftest ikke plads til – 

synes vi – at sætte en stor flydesofa ind, som gør, 

at man godt kunne slå sig ned.” 

 

For nogle museer er mangelfulde fysiske rammer 

dog et konkret problem, som de ansatte føler, be-

grænser institutionens og de unges udfoldelses-

muligheder, både fagligt og socialt. Som en anden 

museumsleder udtaler: “Bygningen sætter græn-

ser, for vi har ikke lokaler, som er egnede. Bare 

det, at vi ikke har et auditorium!”  

 

Samarbejdet med unge giver museerne erfaringer 

med, hvad der virker i forhold til unge brugere. En 

museumsleder fortæller, at hans museum havde 

oplevet problemer i et projekt, hvor en gruppe un-

ge skulle producere en udstilling i forbindelse med 

et undervisningsforløb i samarbejde med gymnasi-

et. Her lykkedes det ikke at få udstillingen færdig til 

den annoncerede åbningsdato, fordi de unge ikke 

overholdt de aftalte deadlines. Det medførte et 

skred i tidsplanen, som involverede flere grupper 

af ansatte fra museet. Da udstillingssamarbejde 

med unge var et nyt område for museet, betragte-

de ledelsen dog oplevelsen som et led i en nød-

vendig læring og udvikling, snarere end som en 

grund til at afskrive fremtidige projekter: “Vi har 

fået nogle erfaringer, og de har bestemt også fået 

nogle erfaringer. Jeg tager det nu sådan: Fint, så 

blev vi så kloge. Der skal vi så, næste gang vi la-

ver et projekt – sørge for at bygge nogle mekanis-

mer ind, så vi ikke kommer derhen igen.”   

 

Da mange projekter for og med unge inddrager 

flere forskellige parter, er det en krævende proces 

med stor mødeaktivitet. Én museumsleder næv-

ner, at det ville være nemmere bare at lave det 

hele i huset. Flertallet af de interviewede muse-

umsledere mener dog, at projekter med unge mu-

seumsbrugere rykker ved deres måde at tænke 

museet og dets praksis på en positiv måde. Især 

fremhævede de, at projekterne for og med unge 

ikke bare giver museerne viden om unge som 

målgruppe, men også i høj grad er med til at udvik-

le museet som institution. Som en leder på et af 

museerne udtaler: “Det er jo altid inspirerende at 

arbejde med den aldersgruppe, og det giver noget 

tilbage til os og holder os skarpe – og alene derfor 

synes jeg også, det er en væsentlig målgruppe at 

arbejde med. De stiller nogle herlige spørgsmål 

ved tingene og ved verden. På den måde synes 

jeg, det er berigende.”  
 

5.4 Museernes opfattelse af unge 

« Det er en gruppe, som vil noget andet, og vi 

har egentlig respekt for, at de har hormoner i 

kroppen, de har kærester, de får børn, de har 

travlt på anden vis, og vi skal ikke presse 

nogen til at tage på museum. » 

(Museumsleder)  

 

« Hvad skal unge mennesker på 17 år på et 

museum i maj måned, når solen skinner? I 

virkeligheden skal de slet ikke opholde sig 

her. » (Museumsleder) 
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Mange af de interviewede museumsledere omtaler 

unge som en gruppe, der er vanskelig at få til at 

bruge museerne, fordi de er optaget af alt mulig 

andet. Det betragtes som naturligt, at de kommer 

som børn, og så igen, når de selv får børn.  

 

Holdningen er, at tiden fra pubertet til etablering i 

voksenlivet behøver museerne ikke fokusere på. 

En af de interviewede formidlingsansvarlige beteg-

nede det således som et sundhedstegn, at unge er 

optaget af alt andet end museer.  

 

Det er også en grundlæggende forestilling blandt 

de interviewede museumsledere, at mange unge 

finder museer støvede og kedelige, og at unge 

hurtigt mister interessen, hvis de ikke er under-

holdt. Interviewene med både brugere og ikke-

brugere bekræfter delvist det korrekte i den opfat-

telse. Særligt ikke-brugerne er styret af deres for-

domme om museerne, som steder der kræver for-

håndskundskab og er distancerende.  

 

Museumsmedarbejderne undrer sig over, hvor de 

unges fordomme om museer stammer fra. Som en 

formidlingsansvarlig udtrykker det: “Nogle gange 

undrer vi os over, hvor unge ikke-brugere har de-

res fordomme fra? Og dem må de jo så have fra 

deres forældre. Eller bare i samfundet.” En muse-

umsleder mener også, at noget af skylden ligger 

hos museerne selv: “I 1976 var der måske 3 eller 4 

millioner mennesker, der kom på museerne, nu er 

det 11 millioner. Så et eller andet sted er det en 

succeshistorie, men vi har selv været med til at 

tale den ned, fordi vi hele tiden går og siger, at 

museer er støvede og alt muligt andet.” 

 

Museernes medarbejdere oplever unge som uer-

farne museumsbrugere. “Vi bliver nogle gange 

overraskede over, hvor lidt de ved, som før var 

almen dannelse og paratviden. De mangler parat-

viden til at kunne orientere sig,” som en museums-

leder udtaler.  

 

Museer med samtidskunst mener selv at have en 

fordel, fordi samtidskunsten ofte benytter sig af et 

visuelt og digitalt sprog, som unge er fortrolige 

med. Som en formidlingsansvarlig på et kunstmu-

seum udtrykker det: “Jamen, de synes, at det er 

fedt, for de er tit vant til, at museerne er kedelige, 

støvede steder, hvor man bare bliver halet rundt 

og skal se på en hel masse malerier eller skulptu-

rer. Hos os går de ind i en høstak med brægende 

får, ser en videoinstallation eller hører noget lyd 

eller ser sig selv gengivet på en video. Vi bruger 

ofte de nye medier i forhold til de kunstværker, vi 

udstiller, og vi har også en meget inddragende un-

dervisningsform, hvor de selv skal tage stilling til 

forskellige ting”.  

 

På de fleste af undersøgelsens museer har med-

arbejderne en ret klar forestilling om, hvad der til-

trækker unge mennesker.  

 

Lederen af Museum Østjylland er eksempelvis ikke 

i tvivl om, at museets digitale runesten, Mejlbyste-

nen, taler til unge: “Nu opdager folk, den er her, og 

den formidler umiddelbart i et sprog og på en fy-

sisk måde, som folk kan genkende. Sådan er ver-

den i dag. Og det tror jeg egentlig har været mu-

seumsproblemet: Vi har levet med et – eller vi har 

været udtryk for et dannelsesideal – som ikke læn-

gere findes. Og det gør, at specielt unge menne-

sker har svært ved at afkode et museum.” “Rune-

stenen lever op til unges præferencer om at kunne 

deltage og ikke bare lytte,” som en anden muse-

umsmedarbejder udtrykker det. Museernes fokus 

lægges således i stigende grad på aktiviteter, som 

rækker langt ud over den traditionelle omvisning i 

en udstilling.  
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Det er altså en helt grundlæggende forestilling på 

museerne, at unge skal aktiveres og inddrages og 

gerne gennem teknologiske løsninger. Interviewe-

ne med unge brugere og ikke-brugere bekræfter, 

at unge vil inddrages, men deres ønsker om delta-

gelse afhænger både af den konkrete udstilling, 

deres motivation for at bruge museet og af inddra-

gelsens form. Informationsteknologi er kun interes-

sant for unge, hvis den bidrager til et helhedsind-

tryk og i øvrigt undgår at overskygge det formidle-

de. Unge museumsbrugere kommer for at opleve 

autenticiteten, ikke teknologien.55
 

 

Museumsledere og formidlingsansvarlige på flere 

af de undersøgte museer erkender, at de har be-

grænset viden om unge som museumsbrugere. 

Unge, som kommer på museerne, er de særligt 

interesserede, og erfaringerne fra museumsmed-

arbejdernes egne børn er ikke repræsentative for 

unge i almindelighed.  

 

Unge er også underrepræsenterede blandt medar-

bejderne på museerne. Det medfører, at museerne 

går glip af netværk, som de ellers kunne udnytte i 

arbejdet med unge. Flere af de interviewede mu-

seumsfolk begyndte i løbet af interviewene at re-

flektere over, hvordan deres museum havde prak-

tikanter og andre unge tilknyttet i forskellige funkti-

oner. Det kunne tyde på, at der her ligger et stort 

uudnyttet potentiale i at arbejde mere bevidst med 

de unge som ressourcepersoner, og særligt i ud-

dannelsesbyer er der gode muligheder for at til-

knytte studerende som studentermedhjælpere, i 

                                                      
55  At teknologi ikke er den afgørende attraktion i de gode mu-

seumsoplevelser afspejles også i DREAM‟s undersøgelse 
af unges medie- og museumsbrug. Her er udsagnet “Jeg 
talte med mine forældre, min lærer eller mine venner om 
det, jeg oplevede,” det oftest angivne svar på, hvad der er 
den ”bedste måde at bruge museet på”, mens eksempelvis 
svarmuligheden “Jeg brugte materiale, som var sendt til min 
mobiltelefon” slet ikke var angivet af respondenterne i for-
hold til besøg på danske museer (Kobbernagel et al. 2011: 
55). DREAM‟s undersøgelse er dog ikke vægtet i forhold til 
om teknologiske formidlingstilbud, såsom brug af mobiltele-
foner, har været tilgængelige i de museumsoplevelser, re-
spondenterne har haft.  

praktikforløb og på anden vis udnytte den ressour-

ce, som uddannelsesinstitutionerne er. 

 

Vikingeskibsmuseet i Roskilde har mange unge-

medarbejdere, ikke blot blandt det store sæsonan-

satte frontpersonale, men også blandt museums-

inspektørerne. Ifølge museets leder har den al-

dersmæssige sammensætning af medarbejderne 

betydning for museets arbejdsmetoder. For ek-

sempel er det faglige personale i den ældre gene-

ration meget fokuseret på udviklingen af informati-

ve og velformulerede tekster, mens de unge ansat-

te er mere fokuserede på formidlingens form og 

dens effekt på brugernes oplevelse af museums-

besøget. Det giver anledning til mange frugtbare 

diskussioner i medarbejdergruppen om værdierne 

på museet og om, hvad et museumsbesøg egent-

lig handler om. 

 

Det er kun få af de undersøgte museer, som har 

en egentlig strategi for unge brugere, og der er stor 

forskel på, i hvor høj grad de forskellige museer 

fokuserer på at få flere unge brugere. De større 

museer arbejder typisk med en lang række mindre 

og meget veldefinerede målgrupper inden for en 

ramme, der omfavner alle. De mindre museer fo-

kuserer typisk på kernemålgrupperne: De ældre og 

børnefamilierne. Alle museerne har fokus på, at de 

skal henvende sig til et bredt udsnit af befolknin-

gen, skønt de er bevidste om, at denne tilgang kan 

være ekskluderende for nogle grupper, deriblandt 

unge. 
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5.5 Hvem får ideerne, og hvordan udvikles 

de? 

« Der sidder folk rundt om i de forskellige 

afdelinger, som synes, det er vigtigt [at 

arbejde med unge]. Formidlerne diskuterer de 

her ting – vi tager selvfølgelig afsæt i museets 

overordnede vision og formidlingsstrategi, 

men vi går ind og konkretiserer det. Det er 

ikke implementeret i hele organisationen, og 

der er nogle, der er mere til det end andre. » 

(Formidlingsansvarlig) 

 

Fælles for museernes tiltag for unge er, at de ud-

vikles i formidlingsafdelingen. Typisk vil et formid-

lingsprojekt i form af undervisningsmateriale være 

en del af et udstillingsprojekt, som udvikles af det 

faglige personale, f.eks. museumsinspektørerne. 

Emnet for udstillingen ligger fast, inklusiv hvilke 

genstande, værker og elementer, der skal være i 

udstillingen, og hvordan de udstilles. Bagefter ud-

vikler museets formidler eller formidlingsafdeling 

materiale til grundskolen eller ungdomsuddannel-

serne. Målgruppen bestemmes ud fra en vurdering 

af, hvem der kunne være specielt interesseret i 

emnet.  

 

Randers Kunstmuseum arrangerede for eksempel 

specielle omvisninger for gymnasieklasser i for-

bindelse med en særudstilling af Poul Anker Bechs 

malerier i 2010-11, fordi hans værker ifølge muse-

ets erfaringer appellerer til et reflektionsniveau, 

som passer bedre til de ældste klasser i grundsko-

len og i gymnasiet end til de mindre klasser.  

 

Jo større museerne er, jo mere kompliceret bliver 

planlægning af formidlings- og udstillingsaktivite-

terne ofte. Nogle museer har idéudviklingssemina-

rer eller fora, hvor forskellige medarbejdere i insti-

tutionen deltager. Mange af de projekter for unge, 

som har fået støtte af Kulturstyrelsens formidlings-

puljer, er opstået i museernes formidlingsafdelin-

ger.  

 

Som en af de interviewede formidlingsansvarlige 

forklarer, så opstod ideen til et projekt hos et par 

medarbejdere efter, hvad de selv kalder græs-

rodsmetoden: “Det handler meget om, at det ikke 

er ovenfra [initiativet til at arbejde med unge kom-

mer], men nedefra. Det er en græsrodsmåde at 

arbejde på, men min erfaring er nok, at hvis man 

vil prøve de her eksperimenter, så skal man gøre 

det, for i det øjeblik, det ligger konkret, så kan vi 

meget bedre få en [intern] dialog. Jeg tror, at der er 

forskel på (…), om det er en stor organisation eller 

en lille organisation – fordi der bliver længere fra 

ledelsen til publikum [i en stor organisation].”  

 

Det er ofte formidlerne, der har kontakt til bruger-

ne. Typisk er det en eller to ildsjæle i museet, som 

brænder for dialogen mellem museet og brugerne, 

og de projekter for unge, der initieres af sådanne 

ildsjæle, har ofte en høj grad af inddragelse – også 

i udviklingen af udstillingen.  

 

Et af eksemplerne er “Byens puls”, som det davæ-

rende Randers Kulturhistoriske Museum, nu Mu-

seum Østjylland, udviklede sammen med en tea-

tergruppe på initiativ af museets arkitekt og en af 

museets formidlere. Netop samspillet mellem mu-

seets faglige viden, kunstnernes utraditionelle vink-

ler og brugernes interesser fører til nytænkning, 

som i “Byens puls”, som også medførte, at museet 

fik Bikubens specialpris i 2010. 
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Et andet eksempel er Museet for Samtidskunst, 

som tidligere havde en kulturcafe, hvor gymnasie-

elever kunne komme en gang om måneden for at 

bruge museet. Museets tovholder på projektet var 

en engageret billedkunstlærer fra Roskilde Gym-

nasium, men fordi cafeen var bundet op på hendes 

engagement, blev den ikke videreført, da den på-

gældende lærer ikke var der mere. Det er ofte 

medarbejdernes personlige netværk, der sikrer 

museet kontakt til eksterne partnere, men derfor 

bliver museerne også sårbare, når ildsjælene 

stopper. 

 

På de museer, som har gjort erfaringer med tiltag 

for og med unge, bliver projekterne vurderet som 

et væsentligt element i udviklingen af museets 

formidling og arbejdsprocesser. Lederen af Muse-

um Østjylland fortæller om erfaringerne med at 

inddrage unge i udstillingen “Byens puls”, at “By-

ens puls udfordrede os jo gevaldigt. Ved at byde 

de unge mennesker ind som medproducenter og 

se, hvad sker der, får vi rykket nogle af vores vante 

forestillinger. Kan vi overhovedet holde det ud, el-

ler hvad sker der? Og der blev vi rykket, helt klart.”  

 

I nogle projekter er indsamling og generering af ny 

viden i forhold til museets ansvarsområde en vigtig 

faktor. Naturhistorisk Museum i Århus har eksem-

pelvis gode erfaringer med sin involvering i en bru-

gergenereret hjemmeside om fugle og natur, hvor 

en stor del af de brugere, som melder observatio-

ner ind, er unge.
56

 Brugerne af siden kan både 

indsende spørgsmål, beretninger og fotos og kan 

på museets laboratorium deltage i kurser om ek-

sempelvis fototeknik.  

 

Nørrebroprojektet på Københavns Museum, der er 

støttet af Kulturstyrelsens formidlingspulje og Kø-

benhavns Kommunens integrationspulje, er et an-

det eksempel på, hvordan et museum kan kombi-

nere formidling og indsamling med unge som mål-

gruppe. 

 

Samarbejde er kodeord i mange af museernes 

tiltag. Og det stiller også krav til institutionerne. 

Med en museumsleders ord: “Der er jo ikke nogen 

af de her projekter, der er uproblematiske. Der er 

masser af problemer i det – masser af problemer, 

der skal løses, masser af initiativer, der skal tages, 

masser af mødevirksomhed – for det tager jo tid at 

inddrage andre, det ved vi jo godt. Det nemmeste 

er jo sådan set bare at sidde inden for væggene og 

så lave sine egne projekter.” 

 

                                                      
56  http://www.fugleognatur.dk/ er Danmarks største natur-

hjemmeside med felthåndbog, spørgsmål og svar, observa-
tioner og fotos. 

CASE: ARKEN’s brobygningsforløb 

Alle elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne 

skal i brobygningsforløb for at hjælpe dem med at finde 

ud af, hvilken uddannelse de skal vælge.  

 

Derfor har ARKEN etableret et samarbejde med Uddan-

nelsescenter København Vest, hvor skoler gennem ud-

dannelsescentret kan tilmelde sig brobygningsforløb på 

museet. Gennem disse forløb med workshops og vej-

ledning i skolen såvel som på museet får unge kendskab 

til kunstfaglige uddannelser og museologi.  

 

Samarbejdet har kunnet lade sig gøre, fordi museet har 

en outreach-medarbejder, som har en vejlederuddannel-

se. Også samarbejdet med skoletjenesten på Sjælland 

fremhæves på ARKEN som afgørende for udviklingen af 

undervisningstiltag, da samarbejdet i dette regi styrker 

faglig vidensudveksling og netværk til uddannelsesinsti-

tutionerne.  

 

Læs mere om projektet på:  

http://arken.wp.dk/content/dk/arken_for/undervisning/ark

en_brobygning/brobygningsforlob 

 

http://www.fugleognatur.dk/
http://arken.wp.dk/content/dk/arken_for/undervisning/arken_brobygning/brobygningsforlob
http://arken.wp.dk/content/dk/arken_for/undervisning/arken_brobygning/brobygningsforlob
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På basis af ovenstående kan museernes projekter 

for unge fordeles på tre typer: 

 

 Formidlingsprojekter og undervisningstilbud til 

særudstillinger: Her udarbejdes materiale og 

aktiviteter ud fra et givent tema bestemt af le-

delsen. Ofte bestemmes målgruppen ud fra 

medarbejdernes forestillinger om, hvem der 

kunne være interesseret i det pågældende te-

ma. 

 

 Formidlingsprojekter og undervisningstilbud til 

den faste samling: Her udgår initiativet fra for-

midlingsafdelingen. 

 

 Events og aktiviteter, som ikke er knyttet til 

museets faste samlinger eller særudstillinger. 

Her udgår initiativet som oftest fra en enkelt el-

ler to personer, som har en særlig tilknytning til 

eller interesse for målgruppen. 

 

 

5.6 Den ledelsesmæssige og organisatoriske 

understøttelse på museerne 

« Der bliver bakket op om, at vi skal vægte 

det, men der bliver helt klart også bakket op 

om det, fordi vi bliver ved med at vise, at det 

har potentiale. Og derfor kan det godt være, at 

der ikke bliver gjort en hel masse for det i 

udstillingen eller overordnet set, men der er 

rum for, at vi kan. » (Formidlingsansvarlig)  

 

Flere museumsmedarbejdere pointerer, at strategi 

og planlægning af udstillinger ligger hos ledelsen, 

mens de er ansvarlige for formidling i form af un-

dervisningsforløb og samarbejde med undervis-

ningsinstitutioner. Medarbejderne har samtidig en 

grundlæggende overbevisning om, at unge bør 

være en del af hele museets strategi, og at det er 

vigtigt at få hele institutionen med.  

 

Et af problemerne med, at mange projekter for un-

ge udspringer i museernes formidlingsafdeling eller 

hos enkeltpersoner, er den manglende strategiske 

bevidsthed om arbejdet med unge brugere hos 

ledelsen og generelt i hele museets organisation. 

Når arbejdet med unge er implementeret i hele 

organisationen, er det langt bedre forankret og me-

re robust for opsigelser hos nøglepersoner.  

 

Interviewene med museumsledere peger i retning 

af, at der er en vis tilbageholdenhed hos lederne 

over for at udarbejde særlige strategier for unge 

brugere. De fleste ledere ønsker ikke at fremhæve 

nogen brugergrupper frem for andre, men arbejder 

med enten nogle meget faste store grupper eller 

med mindre og mere definerede målgrupper, som 

varierer alt efter projektet.  

 

Roskilde Museum fremhæver i særlig grad vigtig-

heden af formaliserede samarbejder frem for de 

mere ad hoc projektbaserede samarbejder, som 

ellers er fremherskende på museerne. Museet har 

et formaliseret samarbejde med RUC på forsk-

ningsområdet, og museet har planer om at udvide 

samarbejdet til også at gælde formidlingsområdet. 

Museets leder anser det formelle samarbejde som 

essentiel for at sikre konsolidering, så relationen er 

sikret i et længere tidsperspektiv end den periode, 

hvor en specifik gruppe studerende eller en be-

stemt medarbejder på museet er involveret i et 

projekt. Der skal være en institution bag, som tager 

ansvar. 

 

Museum Østjylland har gennemført mange projek-

ter med unge, fordi medarbejderne selv har taget 

initiativ til det. Det betyder, at der har været projek-

ter for unge, selv om der ikke er en specifik strategi 

på museet for denne målgruppe. Museets leder 
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understreger, at der til strategierne skal knyttes 

personer, som kan føre dem ud i livet. Hvis der 

ikke er nogen medarbejdere, som synes, det er 

interessant, så kan det være lige meget. Det viser 

tydeligt, at der er et behov for at inddrage medar-

bejderne i udarbejdelsen af ungestrategier for at 

sikre medejerskab og opbakning. 

 

Samtidig er det også vigtigt, at institutionen er klar 

til at udvikle sin praksis, for det udfordrer hele mu-

seet at arbejde mere intensivt med unge.  

 

På ARKEN i Ishøj har Olafur Elisassons værk “din 

blinde passager” for eksempel krævet, at både 

ledelse, faginspektører og frontpersonale er med 

på det og involveres. Som en undervisningsan-

svarlig forklarer: “Vi har den lige nu meget tydeligt 

med Olafurs værk, som på enormt mange måder 

bryder med den måde, man går på museum, for 

når man er inde i det værk, så kan man ikke se 

noget. Den eneste vision man har, er at tale sam-

men. Når det er unge, så kan det også være at 

råbe sammen, og der er rigtig, rigtig, rigtig mange 

unge, der er super begejstrede for det, og der har 

vi den positive problemstilling, at der er rigtig man-

ge unge, der løber tilbage til værket, når de har 

frokostpause – og det er måske der, det larmer 

allermest. Der var en af vagterne, der spurgte, om 

vi ikke bare kunne sige til dem, at de ikke må gå 

tilbage i frokostpausen, men nej, det kan vi ikke! 

For det er den største succes, jeg har oplevet end-

nu i mine fem år på Arken!”  

 

Den formidlingsansvarlige på Brandts pointerede 

tilsvarende, at både en fælles bevidsthed om mål 

og det fælles ansvar er afgørende i arbejdet med 

unge, fordi det kræver en aktiv indsats: “Der er 

man nødt til at arbejde med hver evig eneste, som 

er i organisationen, så de ved, at nu er det det her, 

vi gør. Vi gjorde det netop med at lave kursusdage 

for vagterne. Det [vigtige] er, hvordan man taler om 

tingene: Når vi taler om noget, der sker i den her 

sammenhæng, så har vi et fælles sprog om det. 

Hvad gør man så, hvis man som vagt synes, at det 

bliver for meget hyggeklub, det bliver for meget 

ungdomsklub, eller der bliver for meget fis og fest? 

Kan du gå ind og kvalificere de ting i stedet for ba-

re at sige: Det her er en dårlig ide? Hvordan disku-

terer vi det? Hvad er vores succeskriterier i det 

hver gang?” 

 

5.7 Barrierer og muligheder i museernes ar-

bejde med unge 

« Der kan altid gøres mere, men sagen er jo, 

at vores bemanding er så fåtallig, at vi er nødt 

til hele tiden at skifte fokus for at fastholde alle 

grupper af befolkningen. Og der er jo sådan 

en naturlig interesse for at gøre særlig meget 

for børnene, de er jo fremtiden. Det er de 

unge jo også, men børnene bliver der satset 

meget på. Og så har vi pensionisterne, det er 

især dem, de høje alderstrin, som støtter op 

om museet: Der har man nogle kernebrugere, 

som vi også gerne vil pleje, og det gør vi altså 

meget ud af. » (Museumsleder)  

 

Museumsledere og formidlere nævner oftest tid og 

økonomi som de væsentligste barrierer for at satse 

mere på unge. Hvis man i forvejen er presset i sit 

job, så kan det være svært at finde tid til at udvikle 

tilbud til unge, med mindre man er helt overbevist 

om, at projektet vil lykkes.  

 

For museerne i denne undersøgelse har det stor 

betydning, at der er et fornuftigt forhold mellem de 

ressourcer, som lægges i projektet, og det antal 

brugere, der aktiveres. Hvis museet er afhængigt 

af entreindtægter, får det endnu større betydning. 
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Samtidig handler det om prioritering. På mindre 

museer arbejder medarbejderne med mange for-

skellige projekter samtidig, og der skal prioriteres 

hårdt. Derfor kræver det mod at satse mange res-

sourcer på unge, som man ikke er hundrede pro-

cent overbevist om vil finde vej til museets tilbud.   

 

Som en museumsleder forklarer: “Hvis vi kan få 

flere af de gæster, der på forhånd faktisk bidrager 

positivt til museets økonomi, så er det en ret dårlig 

forretningstankegang at smide en masse penge på 

de brugergrupper, som man skal hale ind, simpelt-

hen fordi de ikke gider komme, og som oven i kø-

bet smutter hurtigt igen og ikke lægger nogen pen-

ge – og det er jo ikke en betragtning, jeg har lyst til 

at have, men det er en betragtning, man er nødt til 

at gøre sig, når nu økonomien er, som den er.”  
 

Nogle af de interviewede efterlyser flere succeshi-

storier efter flere års fokusering på de unge. Hvad 

fik Statens Museum for Kunst egentlig ud af Unges 

Laboratorier for Kunst, og stod det mål med muse-

ets store arbejdsindsats for at etablere tiltaget?, 

spørger en formidlingsansvarlig i et af undersøgel-

sens interviews. Og hvorfor ikke bare vælge at 

satse på børnefamilier, som er så meget større og 

lettere at gå til som målgruppe? En museumsleder 

mener om museernes indsatser for unge, at “i for-

hold til det vi skulle bruge til at markedsføre os el-

ler til at lokke dem ind, så kunne vi næsten køre 

dem ind i guldkaret”.  

 

Jo vigtigere entreindtægter er for museet, desto 

tungere bliver det økonomiske argument. På den 

anden side gør en af de interviewede medarbejde-

re også opmærksom på, at udvikling altid er mere 

ressourcekrævende, men at der ved implemente-

ring af langsigtede programmer kan laves procedu-

rer og manualer, som sænker tidsforbruget på sigt.  

Samtidig peger flere af de interviewede på, at der 

også er en vis vanetænkning på museerne, som 

kan være en hindring i forhold til arbejdet med nye 

målgrupper som f.eks. unge.  

 

En af de interviewede formidlingsansvarlige me-

ner, at “vi skal ud over den mentale barriere, at vi 

tror, folk kommer af sig selv – for det gør de ikke, 

det er hårdt benarbejde”. 

 

Samtidig er der er en vis tryghed i at formidle til 

kernepublikummet på 50+, da mange medarbejde-

re på museerne er i samme aldersgruppe.  

 

En formidlingsansvarlig mener, at “det er ikke fordi, 

vi synes, de er vanskelige, men det er slet ikke 

tænkt, at man kunne tænke sit museum som et 

sted for unge. Jeg synes, øvelsen er interessant: 

Vi laver et nyt museum, hvordan skal det være, 

hvis de unge skal synes, at det var det fedeste 

sted at hænge ud?”  

 

Et andet element, som kan være en barriere for 

unges brug af museer, er åbningstider. Som en 

formidlingsansvarlig konstaterer: “Vi har lukket, når 

de har fri”. Brandts succes med gratis torsdagsaf-

tener viser, at det virker, når museerne er åbne, 

når unge har fri.  

 

For nogle museer har formålet med at etablere 

inddragende processer være at udfordre sig selv. I 

“Byens puls” i Randers ønskede man at afsøge 

nye veje i forhold til både form, indhold og ikke 

mindst relevans, og her var inddragelsen af unge 

mere udfordrende for museet end at formidle til 

ældre brugere, som for de flestes vedkommende 

allerede havde afkodet museet som institution. 

Ovenstående projekter med inddragelse af unge 

viser, at projekterne udvikler museerne på flere 

niveauer: Museet får nye, krævende brugere, der 

samtidig kan være med til at udvikle museet som 

organisation. 
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5.8 Kommunikation 

« Der var en, der elskede fotos på Louisiana, 

som boede her og ikke anede, at der var et 

fotomuseum. Den er jo ikke så god! Det 

handler meget om markedsføring. » 

(Formidlingsansvarlig) 

 

Museumslederne mangler efter deres egne ud-

sagn viden om, hvordan de skal kommunikere med 

unge.  

 

Museerne har generelt ikke penge til store mar-

kedsføringskampagner, og de bruger ofte traditio-

nelle markedsføringskanaler som f.eks. oversigts-

foldere, halvårsprogrammer, avisannoncer, radio, 

pressedækning, plakater og annoncering via mu-

seets hjemmeside. Alle museumsledere i denne 

undersøgelse er klar over, at det langt fra er til-

strækkeligt til at nå unge. 

 

Som det fremgik af kapitel 4, efterlyser unge mar-

kedsføring, der hvor de er – f.eks. på deres ud-

dannelsesinstitutioner, på cafeer eller biblioteker. 

Flere unge foreslår reklamespots i biograferne, 

men det ligger uden for de økonomiske rammer for 

de fleste museer.  

 

Samarbejde med andre kultur- og uddannelsesin-

stitutioner med kontakt til unge er mere omkost-

ningseffektivt for museerne. Brandts har eksem-

pelvis etableret et samarbejde med Studiebyen i 

Odense, som lægger information om Brandts 

events ud på deres begivenhedskalender og deres 

side på Facebook. 

 

Vikingeskibsmuseets leder nævner, at de bruger 

Facebook som en bevidst markedsføringsstrategi 

over for unge brugere. De fleste af museerne i 

denne undersøgelse har oprettet en Facebooksi-

de, men museerne er meget usikre på, hvilken ef-

fekt tilstedeværelsen på Facebook har.  

 

 

Hvis tilstedeværelsen på Facebook skal virke, 

kræver det, at der er unge, som bliver tilknyttet 

siden og anbefaler den videre. På den måde kan 

museerne udnytte de unges netværk. De færreste 

unge vil aktivt søge efter museerne i Facebook, og 

der skal derfor noget ekstraordinært til for at skabe 

opmærksomhed – som for eksempel da unge på 

Museet for Samtidskunst kuraterede udstillingen 

“Animated” med film af afgangselever fra Den 

Danske Filmskole.   

 

Unges fokus har udviklet sig væk fra den individu-

elle identitet til i højere grad at dreje sig om at væ-

re en del af meningsfulde fællesskaber (van 

Hauen, 2009). Unge i dag tilhører “generation net-

værk”, blandt andet på baggrund af de sociale on-

line medier, som denne generation er opvokset 

med (Bay 2006). 

 

Nogle museer har allerede gjort erfaringer med 

netværksbaseret markedsføring via samarbejds-

partnere som for eksempel foreninger inden for 

museets faglige område og via netværk gennem 

medarbejdere og frivillige.  

 

CASE: Animated 

Museet for Samtidskunst etablerede i 2010 udstillingen “Anima-

ted” i et tværfagligt samarbejde, hvor studerende i Performance 

Design fra RUC kuraterede en udstilling med værker af af-

gangselever fra Den Danske Filmskoles animationslinje.  

 

De unge udviklede selv markedsføring i form af flyers og en 

meget aktiv Facebookprofil, hvorigennem de aktiverede deres 

egne netværk og tiltrak unge brugere til udstillingen.  

 
Læs mere på: 

http://samtidskunst.dk/view/objekt/?tabel=udstillinger&id=223 

http://samtidskunst.dk/view/objekt/?tabel=udstillinger&id=223
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“Unges Laboratorier for Kunst” på Statens Muse-

um for Kunst og Rockmuseets Rockpiloter arbejder 

netop med ideen om at bruge unge som ambassa-

dører, som gennem deres arbejde og netværk 

markedsfører museet over for specifikke målgrup-

per.  

 

Lederen af Roskilde Museum konkluderer på bag-

grund af museets erfaringer med at inddrage unge 

i udviklingen af Rockmuseet, at “frivillige er normalt 

noget, man ser i det grå guld-segmentet, men det 

holder jo slet ikke stik, for det viste sig jo, at de der 

rockpiloter faktisk også rummede et frivilligheds-

begreb i ungdommen, så de er også parate til at 

gøre en frivillig indsats! Så er de unge også en 

ressource, som man måske ikke har tænkt ind på 

nuværende tidspunkt, men som vores erfaringer 

siger, også er der, når bare man kommer med det 

rigtige emne. Og det er det første led i processen: 

Vi bliver nødt til at vende vores hoveder om og 

tænke på en anden måde, end vi har været vant 

til.” 

 

5.9 Opsummering 

 Museerne har i de seneste år udviklet deres 

formidling til unge baseret på retningslinjerne 

for Kulturstyrelsens formidlingspuljer.  

 

 Museumsmedarbejdere betragter unge som en 

vanskelig gruppe at trække ind på museerne, 

og de er tøvende over for, om resultaterne står 

mål med ressourceforbruget. Samtidig er mu-

seerne i undersøgelsen meget bevidste om, at 

de mangler viden om unges behov og præfe-

rencer. 

 

 Museerne udvikler hovedsageligt formidling for 

unge i form af undervisningstilbud til grundsko-

len og ungdomsuddannelserne. Forløbene ud-

CASE: Ungestrategi på Brandts 

Museerne på Brandts har gennemført forskellige tiltag 

målrettet unge: ”Young Docs”, ”Inspired by… Brandts” og ”Ung 

Brandts” (se kapitel 4).  

 

Gennem de tre projekter har Brandts oparbejdet en række 

erfaringer med unge brugere, og i 2010 fik de støtte af Kultur-

styrelsen til at lave en undersøgelse af unge brugere og ikke-

brugere for at kvalificere arbejdet med denne målgruppe. Re-

sultaterne har ført til udarbejdelsen af en ungestrategi.  

 

Som udgangspunkt arbejder Brandts ikke med unge som én 

homogen gruppe, men har i stedet været inspireret af Falks 

fem motivationsbaserede brugertyper (se kapitel 2). Udgangs-

punktet for strategien er derfor bevidstheden om, at unge har 

forskellige skiftende behov, og at Brandts kunne være et sted, 

hvor disse kunne tilgodeses.  

 

De allerede eksisterende tilbud er udgangspunktet for en plan 

med fem forskellige elementer:  

1. Gratis-aftener om torsdagen. Her kommer de unge alle-

rede. 

2. Fire årlige events på torsdage med fokus på unge. Øget 

markedsføring. 

3. Værkstedsforløb: Med skolen på museum og samarbejde 

med undervisere. 

4. Gæsten som medproducent: Videreudvikling af ”Young 

docs” og ”Inspired by … Brandts” for unge som ønsker en 

tilknytning til Brandts. 

5. Formelt og uformelt samarbejde med unge: Praktikanter 

og studerende som laver projekter på institutionerne. 

 

Strategien opstiller en række krav til udvikling af hele institutio-

nen i forhold til de enkelte tiltag. Målet er at integrere tiltagene i 

den daglige drift og komme væk fra projektformen. Strategien 

bygges på den nyeste forskning og viden om målgruppen, 

men samtidig bygger den videre på den allerede eksisterende 

erfaring i institutionen og de netværk med unge, som allerede 

er etableret. 
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vikles i stadig tættere samarbejde med uddan-

nelsesinstitutionerne.  

 

 Mange tiltag for unge er gennemført af ildsjæle 

i museernes formidlingsafdeling. De skal hele 

tiden overbevise museets ledelse om, at det er 

væsentligt at arbejde med denne gruppe. Kun 

få museer har reelt strategier for inddragelse af 

unge brugere. 

 

 De steder, hvor projekter for og med unge er 

gennemført, er der enighed om, at projekterne 

er meget udviklende for museet, også selv om 

det er krævende, fordi de involverer mange 

eksterne partnere. 

 

 Få museer har formaliserede samarbejdsafta-

ler med uddannelsesinstitutioner og andre lo-

kale kulturinstitutioner, der kan sikre samar-

bejdet ud over de enkelte medarbejderes en-

gagement.  

 

 Der er et stort udviklingspotentiale i museernes 

kommunikation og markedsføring over for un-

ge. Samarbejde med andre kultur- og uddan-

nelsesinstitutioner med kontakt til unge og mu-

ligheden for at trække på unges egne netværk 

nævnes som eksempler på effektiv kommuni-

kation med unge. 
 

 



UNGES MUSEUMSBRUG 55 

I dette kapitel sammenfattes de væsentligste resul-

tater af målgruppeundersøgelsen.  

 

I best practice publikationen Unge og museer, som 

Kulturstyrelsen udgiver parallelt med denne rap-

port, kommer styrelsen med en række anbefalinger 

til museer og kommuner. Anbefalingerne er base-

ret på de 21 cases om formidling til og med unge i 

best practice publikationen samt resultaterne i 

denne rapport.   

 

Unge og museer kan downloades på 

www.kulturstyrelsen.dk. 

 

UNGE HAR MUSEUMSERFARING 

Alle undersøgelsens unge har museumserfaring. 

Den stammer både fra lokale museer, museer i 

andre danske byer og fra museer i udlandet. Der 

er dog stor forskel på, hvor meget erfaring respon-

denterne har.  

 

Ikke-brugerne har meget begrænsede erfaringer 

med at bruge de lokale museer i fritiden. Hvis ikke-

brugerne har erfaring med de lokale museer, 

stammer den fra uddannelse, primært i folkeskolen 

og gymnasiet.  

 

UNGE ER MERE POSITIVE OVER FOR UDEN-
LANDSKE MUSEER OG MUSEER I ANDRE DE-
LE AF LANDET END FOR DERES LOKALE MU-
SEER 

Unges museumserfaringer stammer som nævnt 

både fra de lokale museer, fra museer i andre 

danske byer og fra museer i udlandet. Museums-

besøg hører i vidt omfang med til det at være tu-

rist, hvorfor mange unge har haft deres bedste 

museumsoplevelser i udlandet.  

 

Unge er også mere tilbøjelige til at benytte museer 

i andre dele af landet frem for de lokale museer i 

nærmiljøet. Sidstnævnte betragtes kun af særligt 

interesserede som et relevant fritidstilbud. Særligt 

unge ikke-brugeres forestillinger om de lokale mu-

seer er negative, men baseret på fordomme snare-

re end på viden om, hvad museerne reelt tilbyder. 

 

UNGES MUSEUMSOPFATTELSE FORMES I 
FOLKESKOLEN 

Mange unge har deres erfaringer med museer fra 

besøg i forbindelse med skole og anden uddannel-

se. Mens besøg i folkeskolen ofte lagres som ne-

gative erindringer, så sætter besøg i forbindelse 

med ungdomsuddannelse og videregående ud-

dannelser eller aftenskoler i højere grad positive 

erindringsspor.  

 

De dårlige museumsoplevelser i folkeskolen har 

forskellige årsager: En dårligt forberedt lærer, en 

dårlig oplevelse med personalet på museet, for 

eksempel en uengageret og rutinepræget omvis-

ning, eller gruppekulturen i skoleklassen, hvor nog-

le elever saboterer besøget med støj eller mang-

lende forståelse for besøgets begrundelse.  

 

De dårlige oplevelser former de unges forventnin-

ger og syn på museerne og forårsager ofte bevid-

ste fravalg af museer senere i livet.  

 

Det betyder også, at unge ikke-brugeres forestillin-

ger om museumsinstitutionen er præget af foræl-

dede billeder frem for et reelt kendskab til, hvad 

museer er i dag. Omvendt skaber gode museums-

oplevelser forventninger til museer som interes-

sante læringssteder, som unge også ønsker at 

bruge i fritiden. 

 

INDHOLDET MOTIVERER FREM FOR ALT 

Som andre brugergrupper er unge motiveret af 

interessen for indholdet i museets udstillinger. De 

lokale museer bliver også interessante, når unge 

er tilflyttere – så bruger de museerne til at lære 

byen at kende. Unge brugere kommer desuden på 

de lokale museer, når der er specielle events, for 

6 Sammenfatning  
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eksempel julemarked, eller når der er særlige ud-

stillinger, der interesserer dem.  

 

Netop fordi det er museets indhold, der er altafgø-

rende for motivationen, dækker de gode oplevelser 

også alle former for udstillinger. Når unge beskri-

ver ønsker til museets form, uafhængigt af særlige 

udstillinger, så lægger de vægt på tilgængelighed, 

interaktivitet, variation og ikke mindst relevans – 

både samfundsmæssigt og i forhold til dem selv.  

 

UNGE ER IMPULSIVE OG PÅVIRKEDE AF DE-
RES NETVÆRK 

Unge er impulsive i deres valg af fritidsaktiviteter: 

Unge planlægger med familien, ikke med venner-

ne. Unge er meget påvirkede af deres netværk, og 

det betyder meget med en personlig indgang: En 

ven, som arbejder på et museum, kan gøre hele 

vennekredsen til museumsbrugere.  

 

Blandt andet på grund af impulsivitet, påvirker mu-

seernes åbningstid også fravalget, da fritiden først 

starter efter kl. 16, hvor museerne lukker. Gratis 

entré er stimulerende for valg af fritidsaktiviteter og 

kan få indflydelse på det impulsive fritidsvalg, men 

det er ikke afgørende, hvis interessen er stor nok.  

 

DET ER AFGØRENDE FOR UNGE AT FØLE SIG 
VELKOMNE  

For unge er museet en helhedsoplevelse, hvor 

museets indretning og personale spiller en væ-

sentlig rolle for, hvordan de føler sig modtaget.  

 

Unge henviser ofte til de “uskrevne regler” på et 

museum, fordi de føler, de skal gætte sig til, hvor-

dan man skal opføre sig. Unge oplever det som 

pinligt, hvis de ikke kan forstå museumsbesøgets 

koder, og når de bliver mødt med kontante forbud 

af vagter eller andre museumsansatte.  

 

Flere unge ikke-brugere har således også den for-

ståelse, at museumsbesøg kræver en forhåndsvi-

den, som de ikke umiddelbart besidder. Denne 

opfattelse er de museumsansatte enig i: De me-

ner, at unge mangler den viden, som er nødvendig 

for at kunne bruge museerne. 

 

FOR UNGE ER MUSEUMSBESØGET EN SOCI-
AL AKTIVITET 

For mange unge er det vigtigt at dele museumsop-

levelsen med nogen. Kun de få særligt interesse-

rede unge, derbesøger udstillinger for at koncen-

trere sig om indhold, går alene på museum.  

 

Unge vægter generelt det sociale højt, når de væl-

ger fritidsaktiviteter. Det handler om at kunne dele 

oplevelsen med andre og om at kunne sætte den i 

relation til ens øvrige sociale liv. Unge bruger de-

res venner og familie til at tolke og reflektere over 

oplevelsen, også fordi det gør museumsbesøget 

mere underholdende. Fravalg af museet sker der-

for også ofte, når unge ikke kan forbinde deres 

livsstil med museerne, eller fordi de ikke synes 

museet kan rumme deres sociale adfærd, jf. oven-

for.  

 

FORMIDLING SKAL INDDRAGE 

Unge vil gerne inddrages mere direkte i formidlin-

gen, og de vil også gerne aktiveres og kunne røre 

ved genstandene.  

 

Alle undersøgelsens unge museumsbrugere efter-

lyser formidling, som ikke giver dem hele forklarin-

gen, men som overlader noget til eftertanke og 

refleksion.   

 

Unge foretrækker den direkte personlige kontakt 

under selve besøget, som for eksempel levende 

formidling af engagerede medarbejdere. Unge ef-

terspørger kun i begrænset omfang brug af digital 

teknologi i formidlingen.  
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Interaktive og sansestimulerende aktiviteter appel-

lerer til unge, der efterspørger praksisorienteret og 

involverende formidling.  

 

MUSEERNE MÅ IKKE LAVE UNDERHOLDNING 
FOR UNDERHOLDNINGENS SKYLD  

Unge har det til fælles, at de opfatter museerne 

som et læringssted, snarere end som underhold-

ning. Derfor er de også kritiske overfor tiltag, som 

opfattes som rene tiltrækningsmagneter, for ek-

sempel en koncert helt uden relation til museets 

arbejdsområde. Unge tager også afstand fra tiltag, 

som virker barnlige, så det er vigtigt for museerne 

at adskille formidling til børn og formidling til unge.  

 

Unge bryder sig heller ikke om aktiviteter, som lef-

ler for dem som ungegruppe. Derimod savner un-

ge aktiviteter, som understøtter socialt samvær, og 

som er dristige og engagerende i deres indhold.  

 

MUSEERNE ER IKKE SYNLIGE NOK 

Museerne har gennemgående en svag markedsfø-

ring over for unge. Museerne kommunikerer ikke i 

tilstrækkelig grad deres aktiviteter ud på de steder 

eller platforme, hvor unge er eller søger informati-

on om arrangementer og oplevelser, for eksempel 

Kultunaut. Museerne er også for lidt synlige på 

uddannelsesinstitutioner og i det offentlige rum.  

 

Unge efterspørger i højere grad markedsføring, 

som udfordrer deres opfattelse af museer, og som 

pirrer deres nysgerrighed.  

 
MUSEERNE OPFATTER UNGE SOM EN SVÆR 
GRUPPE MED MANGE FORSKELLIGE BEHOV  

Unge opfattes af museumslederne som kritiske 

brugere, som er svære at fastholde, og som befin-

der sig i en livsfase, hvor det traditionelle museum 

har svære vilkår. Flere museumsledere ser her et 

dilemma for museerne mellem at udfylde en vigtig 

samfundsopgave på den ene side og tage hensyn 

til markedskræfternes muligheder på den anden: 

Det koster mange ressourcer at få relativt få nye 

brugere, når man arbejder med unge som mål-

gruppe, ikke mindst fordi unge har meget forskelli-

ge behov. 

 

Museerne opfatter det generelt som et stort arbej-

de at udvikle kvalificeret formidling til en forholds-

vis lille gruppe unge, og museerne mangler midler 

og personale til at løfte formidlingsopgaven. Muse-

erne savner også kompetencer inden for sociale 

og digitale medier, hvilket museumslederne også 

ser som en medvirkende årsag til, at de ikke kan 

tiltrække unge. 

 

INDDRAGELSE ØGER UNGES ENGAGEMENT 

Alle museer i undersøgelsen har formidling til un-

ge, men først og fremmest i en formel lærings-

sammenhæng via samarbejder med folkeskoler, 

gymnasier, VUC, aftenskoler og andre uddannel-

sesinstitutioner. Nogle museer har desuden igang-

værende samarbejder med universiteter, enten i 

undervisningssammenhæng, som praktiksted for 

studerende eller i form af ph.d.-projekter. 

 

Et fåtal af museer har erfaring med fritidstilbud 

målrettet unge. De få museer, som har særlige 

fritidstilbud til unge, har inddraget dem i tilrette-

læggelsen af deres aktiviteter, for eksempel ved at 

give dem status af ambassadører og ved at ind-

drage dem i fokusgrupper i forbindelse med udvik-

ling af formidling. Inddragelsen af unge i udviklin-

gen af projekter øger unges engagement.  

 

UNGES INDDRAGELSE UDVIKLER MUSEERNE 

Museumslederne oplever, at unge mangler forud-

sætninger for at bruge museerne. Omvendt har 

museerne svært ved at slippe autoriteten og forstå 

og imødekomme unges behov.  

 

De museer, som har unge medarbejdere, oplever, 

at unge er medvirkende til at udvikle museet. Man-
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ge museer har unge medarbejdere i form af prakti-

kanter, omvisere og andre løst tilknyttede, som 

kunne udnyttes mere i arbejdet med den unge 

målgruppe. Unges egne netværk kan udnyttes til 

både udvikling og markedsføring. 

 

Unge kan se på museet med friske øjne, og de kan 

dermed være med til at gøre museet relevant og 

aktuelt, ikke bare for unge, men for hele befolknin-

gen.  

 

UNGESTRATEGIER SIKRER KONTINUITET 

Museumsledere udviser en vis tøven over for at 

udarbejde særlige strategier for arbejdet med un-

ge.  

 

Ungeprojekter varetages derfor ofte af nogle få 

medarbejdere, og projekterne bliver ikke tænkt 

med i museets samlede formidlingsstrategi. Det er 

også ofte individuelle netværk, som muliggør nye 

samarbejder og udvikling af tiltag for og med unge.  

 

Kontinuitet, medejerskab og erfaringsopbygning i 

arbejdet med unge kan sikres gennem strategier, 

som udarbejdes af hele medarbejderstaben. Når 

tiltagene baseres på formelle samarbejder og stra-

tegier, er de ikke så afhængige af individuelle 

medarbejdere.  
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Dette kapitel gennemgår målgruppeundersøgel-

sens design og metode.  

 

Målgruppeundersøgelsen bygger på flere former 

for vidensindsamling og dokumentation. Den er 

baseret på et kvalitativt datagrundlag, og den tager 

udgangspunkt i en case-baseret tilgang medde tre 

danske byer Randers, Odense og Roskilde som 

udvalgte cases.  

 

Undersøgelsens dokumentation består af: 

 Forskningsreview af national og international 

forskning og undersøgelser. 

 Interviews med 25 ikke-brugere (otte deltagere 

fra henholdsvis Randers og Odense og ni fra 

Roskilde) med spredning på alder, køn og ud-

dannelsesbaggrund.  

 Interviews med museumsledere eller formid-

lingsansvarlige på de statsanerkendte museer 

i Randers, Odense og Roskilde.  

 Supplerende interviews med museumsledere 

eller formidlingsansvarlige på Naturhistorisk 

Museum i Aarhus og ARKEN i Ishøj. 

 Fokusgruppeinterviews med unge museums-

brugere fra Randers, Odense og Roskilde. 

 

Alle tre museumstyper er således repræsenterede 

i undersøgelsen: Kunstmuseer, kulturhistoriske 

7 Undersøgelsesdesign og metode 

 FIGUR 1 

Undersøgelsens metodiske design 

 

 
Kilde: DAMVAD og Center for Museologi, 2011 
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museer og naturhistoriske museer. Undersøgelsen 

viser dog, at unge ikke altid er klar over, hvilken 

museumstype de har besøgt. De forbinder gerne 

deres museumsoplevelser med et mere alsidigt 

museumsbegreb, som også indbefatter attraktio-

ner, gallerier, kunsthaller og private museer.  

 

Undersøgelsesdesignet kan opsummeres som i 

figur 1. 

 

7.1 Forskningsreview 

Formålet med forskningsreviewet har været at 

skabe overblik over viden om den nyeste nationale 

og internationale forskning om unges forhold til og 

brug af museer. Derudover har hensigten været at 

opstille hypoteser for, hvad der betinger og motive-

rer unges museumsbrug som afsæt for tilrettelæg-

gelse af undersøgelsen og udformning af inter-

viewguides.  

 

Forskningsreviewet har omfattet videnskabelige 

publikationer, udredninger fra museerne (for ek-

sempel evalueringer) samt mere policy-orienterede 

dokumenter og undersøgelser, herunder Kultursty-

relsens nationale brugerundersøgelse.  

 

Der er både inddraget litteratur, som beskriver ten-

denser i ny museologi generelt, og litteratur som 

behandler unge museumsbrug specifikt. Både na-

tional og international litteratur har været inddra-

get.  

 

7.2 Case-metoden 

Rapporten er baseret på undersøgelser i de tre 

case-byer Randers, Odense og Roskilde.  

 

En vigtig begrundelse for valget af case-metoden 

med dens geografiske udgangspunkt er, at både 

museernes praksis og de unges museumsadfærd 

skal ses i en bredere social kontekst. Den analyti-

ske præmis i rapporten er, at museer ikke kan for-

stås som isolerede institutioner, men må betragtes 

som en del af deres lokale miljø, herunder de eksi-

sterende undervisnings- og fritidstilbud for unge. 

For at forstå forholdet mellem museerne og lokale 

unge er det nødvendigt at se de unges museums-

brug i en bredere kontekst, som omfatter museer-

nes tiltag, kommunens kulturpolitik og de øvrige 

lokale kulturtilbud såvel som udbuddet af uddan-

nelsesinstitutioner i byen.  

 

I de tre case-byer er de respektive museers tiltag 

undersøgt, der er gennemført interviews med unge 

ikke-brugere i området, gennemført fokusgruppein-

terviews med unge brugere af museerne, og ende-

lig er der udført interviews med museumsledere 

eller formidlingsansvarlige. Det har styrket den me-

todiske triangulering i undersøgelsen ved, at de 

enkelte cases er blevet belyst fra forskellige vinkler 

– samtidig med at det bliver muligt at se på tværs 

af ikke-brugere, brugere og museumsmedarbejde-

re. Casestudierne er suppleret med undersøgelser 

af kulturpolitikken i de tre kommuner samt demo-

grafiske og socioøkonomiske nøgletal.  

 

En yderligere begrundelse for valget af case-

metoden er, at det metodisk er udfordrende at in-

terviewe ikke-brugere, fordi man beder dem for-

holde sig til et genstandsfelt, som de ikke har et 

forhold til. For at sikre validiteten i undersøgelsen 

var det derfor vigtigt at anvende en metode, som 

kunne sikre, at undersøgelsens unge ikke-brugere 

tilnærmelsesvis havde et forhold til de lokale mu-

seer. Med undersøgelsens geografiske udgangs-

punkt steg sandsynligheden for, at ikke-brugerne, 

på trods af manglende museumsbrug, havde et 

minimalt kendskab til nogle, om ikke alle, af muse-

erne i den by, hvor de er bosiddende. På den bag-

grund opnås et bedre grundlag for at undersøge 

og få begrundet de unges til- eller fravalg af muse-
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erne. Denne viden fra ikke-brugerne sammenhol-

des i undersøgelsen med interviewene med de 

unge brugere i området og museumsledernes vur-

deringer af, hvad der er vigtigt for at tiltrække unge 

til museerne.  

 

Ulempen ved case-metoden og udvælgelsen af 

Randers, Odense og Roskilde har omvendt været, 

at alle byerne er kendetegnet ved at være mellem-

store uddannelsesbyer, der har andre forudsæt-

ninger for at tiltrække unge end museer i mindre 

provinsbyer. Det metodiske argument er dog, at 

der, trods ungegruppens heterogenitet, er en ræk-

ke generelle træk ved unges forhold til museer, 

som også gælder uden for de mellemstore uddan-

nelsesbyer. Udfordringer vedrørende transport og 

tilgængelighed, som man oftest oplever i mindre 

provinsbyer, synes ikke at knytte sig specifikt til de 

unge som brugergruppe, men er et generelt vilkår 

for alle museumsbrugere i provinsen.  

 

De naturhistoriske museer er ikke repræsenteret i 

de tre udvalgte case-byer, og derfor er der foreta-

get et supplerende interview med vicedirektøren 

på Naturhistorisk Museum i Aarhus. 

 

7.3 Interviews med ikke-brugere 

Formålet med disse interviews var at opnå et dy-

bere kendskab til unge ikke-brugere og årsagerne 

til deres manglende brug af museer, herunder og-

så at få indblik i unges sociale mønstre, deres fo-

restillinger om museer samt deres øvrige brug af 

kulturtilbud. Endelig var der særligt fokus på at un-

dersøge, hvordan unge ikke-brugeres interesse for 

museer ville kunne øges. 

 

Rekrutteringen af unge ikke-brugere er sket via en 

række forskellige tilgange. Den oprindelige rekrut-

teringsstrategi gik ud på, at sociale medier skulle 

være den primære kilde til rekruttering af respon-

denter. Det viste sig dog vanskeligere end ventet. 

Derfor blev sportsforeninger, uddannelsesinstituti-

oner og lignende inddraget i rekrutteringen af ikke-

brugerne.  

 

For at sikre en hensigtsmæssig spredning i ikke-

brugernes baggrund og erfaringsgrundlag er re-

spondenterne udvalgt på baggrund af ønsket om 

spredning på køn, alder, uddannelsesniveau og 

arbejdsmarkedstilknytning. Den endelige fordeling 

fremgår af nedenstående tabel, der viser en til-

 TABEL 4:  

Fordeling af respondenter i ikke-bruger interviews 

Uddannelsesbaggrund Uden for arbejdsmarkedet På arbejdsmarkedet 

Folkeskole 1 0 

Ungdomsuddannelse 10 0 

Erhvervsuddannelse 1 2 

Kort videregående uddannelse 6 0 

Lang videregående uddannelse 2 3 

Køn 15-20 år 21-25 år 26-30 år 

Mand  5 6 3 

Kvinde 2 8 1 
 

Kilde Damvad og Center for Museologi 2011 
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fredsstillende spredning. Det er dog vigtigt at be-

mærke, at unge i den pågældende aldersgruppe 

oftest er under uddannelse, og at andelen af unge 

på arbejdsmarkedet derfor er relativt lille.  

 

Der er i undersøgelsen ikke umiddelbart belæg for 

en rubricering af ikke-brugernes opfattelser af mu-

seerne med afsæt i baggrundsfaktorer. Der refere-

res undervejs i rapporten til tendenser i ikke-

brugernes svar, men generelt synes der ikke at 

være belæg for at underinddele ikke-brugerne i 

forhold til baggrundsfaktorer – tværtimod går ten-

denserne på tværs af de unges alder, køn og ud-

dannelse.  

 

Interviewene blev gennemført som personlige, 

semistrukturerede interviews. Til formålet var der 

udarbejdet en spørgeguide, som har sikret, at der 

systematisk er blevet indhentet information om de 

samme temaer fra respondenterne. Samtidig har 

den semistrukturerede tilgang betydet, at det har 

været muligt at forfølge interessante emner, der 

ikke var forudset, da spørgeguiden blev udarbej-

det.  

 

Interviewene blev foretaget telefonisk, og der blev 

udarbejdet et tematisk referat, som indbefattede 

citater. Interviewene havde en gennemsnitlig va-

righed på omkring 30 minutter. I alt blev der fore-

taget 25 interviews med otte deltagere fra hen-

holdsvis Randers og Odense og ni deltagere fra 

Roskilde. 

 

Den analytiske proces har fulgt de menings- og 

betydningsdannelser, som fremkom på tværs af de 

unge ikke-brugeres svar. Analysen er baseret på 

tendenser i de indsamlede data, så også de emner 

eller temaer, som lå ud over de på forhånd define-

rede hypoteser, fik deres plads i analysen.  

Databehandlingen blev således en induktiv proces, 

hvor der på tværs af de forlods fastsatte spørgsmål 

viste sig fremtrædende temaer, der derefter er ble-

vet behandlet i analysen – for eksempel de unges 

opfattelse af, at der eksisterer uskrevne regler på 

museerne, eller at bestemte udstillingsformer så-

som montrer skaber distance. Dette er et bevidst 

metodisk valg om at lade unges udsagn dominere 

frem for forhåndsfastsatte teorier og antagelser. 

 

7.4 Interviews med museumsledere og for-

midlingsansvarlige 

For at opnå viden om museernes holdninger til og 

tiltag for unge blev der gennemført ni interviews 

med ledere eller formidlingsansvarlige fra de stats-

anerkendte museer i de tre case-byer samt Natur-

historisk Museum i Aarhus og ARKEN i Ishøj.  

 

Interviewene havde til formål at opnå et dybere 

kendskab til, hvorvidt museerne gennem særlige 

strategier forsøger at tiltrække unge, og hvilken 

tilgang de har til muligheder og barrierer for 15-30-

åriges museumsbrug.  

 

Der blev på forhånd udviklet en spørgeguide, som 

skulle give en dybere indsigt i museernes tilgang til 

unge. Interviewene blev foretaget med en muse-

umsleder eller en formidlingsansvarlig. I kraft af 

deres forskellige positioner i institutionerne kunne 

ledere og formidlingsansvarlige bidrage med hver 

deres perspektiver på museernes strategi og prak-

sis. Interviewene blev foretaget som tilstedeværel-

sesinterviews med brug af en diktafon og efterføl-

gende transskriberet og analyseret for betydnings-

dannelser og fællestræk på tværs af interviewene.  

 

7.5 Fokusgruppeinterviews 

For at opnå viden om, hvad der stimulerer unge til 

museumsbrug, og hvad der kendetegner den gode 

museumsoplevelse for unge, blev der gennemført 
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tre fokusgruppeinterviews med unge brugere fra 

de tre case-byer.  

 

For at sikre en effektiv og målrettet rekruttering til 

fokusgrupperne blev museerne i de tre case-byer 

bedt om at assistere. Til formålet fik museerne et 

rekrutteringsskema, hvor interesserede unge kun-

ne udfylde deres kontaktoplysninger, når de be-

søgte museerne. Den tilgang viste sig særlig ud-

fordrende i Roskilde, fordi der var meget få unge 

besøgende i rekrutteringsperioden. Derfor blev 

rekrutteringen suppleret med alternative rekrutte-

ringsstrategier, herunder de sociale medier og mu-

seernes netværk. Det fik den konsekvens, at flere 

af brugerne i Roskilde er rekrutteret i uddannel-

sessammenhæng. Det viste sig at være hensigts-

mæssigt, idet der derved blev skabt kontakt med 

en anden type af respondenter, som ellers var un-

derrepræsenteret i undersøgelsen, nemlig unge 

med en erhvervsuddannelse og unge med grund-

skolen som højeste gennemførte uddannelse. Den 

samlede fordeling af unge i fokusgrupperne frem-

går af tabellen nedenfor. 

 

Der blev afholdt et fokusgruppeinterview i hver ca-

se-by. Faciliteringen var planlagt på forhånd, og 

fokusgruppeinterviewene involverede en spørge-

guide samt en række billeder, som dannede ud-

gangspunkt for interviewene. Undervejs blev der 

taget udførligt referat, ligesom fokusgruppeinter-

viewene blev optaget på diktafon. 

 

Trods mange ligheder med det semistrukturerede 

interview har fokusgruppeinterviewet den fordel, at 

det frem for at være en samtale mellem interviewer 

og respondent snarere er en diskussion mellem de 

forskellige deltagere, hvor intervieweren i stedet 

fungerer som facilitator. Fordelen ved en fokus-

gruppe er også, at deltagernes udsagn kan bruges 

til at skabe en dynamik blandt deltagerne, der un-

dervejs i processen bliver mere reflekterede over 

deres brug af museerne samt mulige tiltag. Brain-

storming om mulige forbedringer og konkrete tiltag 

bliver i den sammenhæng mere givtige, når flere 

udvikler ideerne. Fokusgrupper er derfor ganske 

brugbare til indhentning af nuancerede, kvalitative 

data om centrale problemstillinger for undersøgel-

sen og ikke mindst til at omsætte disse erfaringer 

til fremadrettede anbefalinger til museerne. 

 

En mulig faldgrube i forhold til fokusgruppeinter-

views er imidlertid, at gruppedynamikken kan ven-

de sig imod den enkelte og blive til et dominans-

forhold, hvor nogle deltagere taler andre efter 

munden. Det var der en mindre tendens til blandt 

enkelte deltagere i fokusgruppeinterviewene. Det 

vurderes dog ikke at påvirke validiteten af under-

søgelsen. 

 TABEL 5:  
Fordeling af respondenter i fokusgruppeinterviews med brugere 

Uddannelsesbaggrund  Uden for arbejdsmarkedet På arbejdsmarkedet 

Folkeskole 6 0 

Ungdomsuddannelse 1 3 

Erhvervsuddannelse 2 0 

Videregående uddannelse 7 2 

Køn 15-20 år 21-25 år 26-30 år 

Mand  4 3 1 

Kvinde 6 4 3 
 

Kilde : Damvad og Center for Museologi 2011 
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9 Bilag 1: Interviewguides 

9.1 Interviewguide til ikke-brugere: telefonisk interview 

Om informanten 

 Alder/Beskæftigelse/uddannelsesbaggrund/boligforhold/etnisk baggrund 

 

Forbrug af kulturtilbud 

 Hvad laver du i din fritid? 

o Biograf, koncerter, sportsbegivenheder, andre arrangementer 

 Hvor ofte bruger du disse tilbud? 

 Hvordan (hvor) finder du ud af, hvad der foregår, som du kunne tænke dig at lave i fritiden? 

 Hvad er vigtigt for dig, når du skal vælge hvad du laver i din fritid? 

o Prisen, venner/families anbefaling, det foregår sammen med venner/familie etc.  

 Hvad laver du, når du er sammen med dine venner? 

 

Relation til museer 

 Hvornår har du sidst brugt et museum? I hvilken forbindelse? 

o Med skole/gymnasium/uddannelse, familie, venner 

 Kender du til museer i din by? 

o Har du brugt nogle af dem?  

 Hvad er det første der falder dig ind, når vi snakker om museer? Prøv at give eksempler på dine oplevelser.  

 Hvad er dine bedste museumsoplevelser? Hvad var det som gjorde dine oplevelser gode? 

o Spændende udstilling, god formidling, det var i fællesskab med familie/vennerne?  

 Har du haft museumsoplevelser, som gjorde dårligt indtryk på dig? Hvorfor fungerede det ikke? 

 Har du haft overvejelser inden for det seneste år om at bruge et museum? 

o Hvad gjorde dig interesseret i at bruge museet? 

o Hvordan hørte du om det pågældende museum/museumsaktivitet? 

o Hvad gjorde, at du ikke brugte museet alligevel?  

 

Initiativer og tiltag 

 Hvad kan et museum gøre, for at tiltrække dig og andre unge? 

o Udstilling/aktiviteter om specielle emner/temaer 

o Museets indretning og fysiske rammer 

o Øget indflydelse ift. museets udvalg 

o Benytte digitale medier, mobile applikationer mv. 

o Lave arrangementer i forbindelse med andre begivenheder (koncerter/filmvisninger) 

o Pris, åbningstider, transportmuligheder, mv.  

 Har du ellers nogle idéer til, hvordan man gøre museernes tilbud mere attraktive for unge? 

 Hvor kunne museernes markedsføring være til stede for at blive synlig for unge? 

o Gymnasier, idrætsforeninger, sociale medier, magasiner, ungdomsklubber, cafeer 
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 9.2 Interviewguide til brugere: fokusgruppeinterview 

 

Tema Spørgsmål Tid (akkumule-

ret) 

Introduktion  Kort om undersøgelsen 

 Spilleregler: Ingen rigtige eller forkerte svar, anonymitet 

 Kort præsentation af alle 

15 min 

Hvorfor muse-

umsbrug? 

I har været på museum inden for de seneste par måneder:  

 Hvor fik I ideen fra til at bruge museet?  

 Hvem bruger I museet sammen med? 

 Hvor bruger I mest museer (hjemby/-kommune/region/nationalt/i 
udlandet). I forlængelse heraf: Er museumsbrug et ‟hverdags-‟ 
eller feriefænomen? 

 Hvad synes du, at du får ud af at dit museumsbesøg? 
 

45 min 

Hvad stimulerer 

museumsoplevel-

sen? 

Viser slideserie med forskellige billeder af museumsrum, genstande, 

bygninger, hjemmesider, aktiviteter, mv.  

 Hvilke associationer får I umiddelbart, når I ser disse billeder? 

 Hvordan vil I beskrive jeres bedste museumsoplevelse? Hvad 
gjorde den god? 

 Har du/I haft museumsoplevelser, som gjorde dårligt indtryk på 
dig/jer? Hvorfor fungerede det ikke? 

 Prøv at uddyb hvad der er særlig vigtig for jeres museumsople-
velse fx: 

o Stemningen på museet,  
o udstillinger (præsentation og emner), 
o muligheden for at lære nyt og for refleksion 
o arrangementer 
o mulighed for at deltage aktivt 
o hjemmeside 
o tilgængelighed  

1 t 10 min 

Hvad skal er til for 

at øge museums-

brug?  

 Er der ting, du/I har savnet, når du/I kommer på museum? Hvil-
ke og hvorfor? 

 Hvis nu du var museumsdirektør og havde helt frie midler hvad 
ville du så gøre for skabe den bedste museumsoplevelse? Ger-
ne konkrete ideer fx: 

o Inddragelse  
o Indretning af museets rum 
o Digitalisering 
o Arrangementer 
o Særlige udstillinger 

 

1 t 35 min 

Afslutning  Er der noget, som I gerne vil bemærke, som vi ikke har berørt? 

 Kort om hvordan fokusgruppen vil indgå i undersøgelsen 

 Opfordre til at melde sig til at lave individuelt interview til You-
Tube-film til brug for workhop 

1 t 45 min 
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9.3 Interviewguide til museumsledere/formidlingsansvarlige: tilstedeværelsesinterview 

Indledning 

Undersøgelsen handler om museumsbrug blandt unge mellem 15 og 30 år. Spørgsmålene i interviewet kommer 

til at handle om jeres erfaringer i forhold til denne brugergruppe. 

Museets indsats for målgruppen unge ml. 15-30 

 Har I en særskilt strategi for de unges brug af museet? 
o Hvis ja: Hvad er hovedlinjerne i den strategi? 
o Hvis nej: Hvorfor ikke? (Satser museet mere på andre målgrupper, mangler museet viden/ressourcer, 

forekommer det for vanskeligt at tiltrække unge - og i så fald hvorfor?) 

 Hvilken plads har unge som målgruppe i museets daglige arbejde? (Hvor meget fylder unge her i forhold til 
museets andre målgrupper? Synes I, de unge benytter museet i tilstrækkeligt omfang?) 

 Har I iværksat særlige tiltag med unge mellem 15-30 som specifik målgruppe? (Det gælder både undervis-
ning, udstillinger, indsamling, web, etc.) 
o Er der tale om projekter eller permanente tilbud? 

 Hvad har været det primære formål med disse tiltag?  

 Hvordan er aktiviteterne finansieret? 

 Har I haft eksterne samarbejdspartnere i jeres arbejde med unge som målgruppe? 
o Hvem? (Uddannelsesinstitutioner, andre kulturinstitutioner, fritidsinstitutioner, offentlige myndigheder, 

erhvervsliv el. a?) 
o Hvordan fungerer dette samarbejde i praksis?  
o Har samarbejdet påvirket museets generelle praksis/tilgang til projekter, og i så fald hvordan? 

 Har I evalueret jeres arbejde med unge brugere? (Hvis ja, kan vi få adgang til evalueringerne?) 

 Hvad har I kunnet uddrage af evt. evalueringer? 

 Hvordan har I kunnet bruge erfaringerne i jeres arbejde? 

Museets ressourcer 

 Hvor mange ressourcer har museet investeret i at arbejde med unge som målgruppe? 
o Hvor meget fylder arbejdet med unge i museets økonomi og daglige drift? 
o Hvem i personalet har ansvar for museets arbejde med unge, og hvor stor en andel af museets ar-

bejdskraft afsættes hertil? 

 Hvem har været idemager på museets arbejde med unge? 

 Hvordan støtter museets ledelse op om arbejdet med den unge målgruppe på museet? 

 Hvordan er samspillet mellem formidling til unge og museets øvrige aktiviteter og formidling? 

 Er unge repræsenteret blandt museernes medarbejdere?  

 Har I oplevet interne barrierer i forhold til at arbejde med unge? 
o Organisationsstrukturer? 
o Medarbejdernes kompetencer/arbejdsopgaver/indstilling? 
o Økonomi? 

Tilbuddenes genklang hos de unge: 

 Hvordan er museets tiltag blevet modtaget af de unge? 

 Hvad har I gjort for at få fat i de unge? 

 Hvordan kommunikerer I med unge?  

 Har I observeret nogle barrierer i forhold til unges brug af museer 
o Fordomme eller opfattelser af museer? 
o Økonomiske begrænsninger? 
o Manglende tid? 
o Manglende interesse? 

 Har I haft nogle særlige succeser med at ”få hul igennem” til ungegruppen? Og hvis ja, hvilke? 

 Hvad er ifølge jeres erfaringer mest effektfuldt i forhold til at tiltrække unge? 

Strategiske overvejelser: 

 Hvad mener du, er de væsentligste kendetegn ved unge ml. 15-30 som brugergruppe på museerne? 

 Kan du se muligheder i arbejdet med ungegruppen som ikke er udnyttet? 

 Har du konkrete anbefalinger til andre museer, som arbejder med unge? 
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