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Indledning 
 
Hvad ville få dig til at tage på museum? 

”Hvis det ikke bare var sådan at man skulle gå rundt at kigge. 
Men der var noget aktivt eller man selv kunne opleve noget i 
stedet for bare at se det.” (pige, 10.klasse).  
 
 
En af de største udfordringer, som museerne står overfor i det 21. 
århundrede, er at fastholde og opbygge et loyalitetsforhold til 
det eksisterende museumspublikum samt at udvikle og skabe 
nye grupper af publikummer1. Det afgørende i disse 
udfordringer er, at museerne ikke blot er uforanderlige 
bevaringssteder. Siden det offentlige museums fremkomst i 
oplysningstiden, er der sket store forandringer med institutionen 
og dens rolle i samfundet2. Museerne konkurrerer om publikums 
gunst med andre forlystelses- og oplevelsessteder som Tivoli, 
zoologiske haver, biografer mfl. Derfor er det blevet vigtigt for 
museerne at udvikle og opdatere deres udstillinger og samlinger 
således, at deres tilbud kan matche alle disse muligheder og 
tilbud. 
  
Bl.a. nedsatte Kulturminister Brian Mikkelsen i 2005 et udvalg, 
der skulle undersøge hvordan museerne kan blive bedre til at 
præsentere deres samlinger på en levende og vedkommende 
måde. Udvalget skulle også undersøge mulighederne for at 
bruge nye medier i museernes formidling, herunder også til 

                                                      
                                                     1 Black 2005:46 

2 Himmelstrup 2004:128 

undervisningsbrug3. 
 
Eksempler på inddragelse af ny digital teknologi i 
museumsudstillinger og – formidling i Danmark er 
Kattegatcentrets kommende udstilling ”Laksen fra Å til Hav”, 
Statens Museum for Kunsts kunst-community til unge i alderen 
12-20 år fra 2007 kaldet ”unges laboratorier for kunst” samt 
Frilandsmuseets tilbud til skoleklasser ”Mulighedernes Land” 
fra 2007, hvori mobilteknologi og GPS indgår som en del af 
fortællingen og museumsoplevelsen.  
 
I skrivende stund arbejder Nationalmuseet på en ny udstilling på 
Brede Værk i Lyngby, som åbner i 2009. I udstillingen skal 
benyttes nye teknologier, der skal give de besøgende mulighed 
for at lære og opleve på en ny måde. Vi har i løbet af semestret 
haft en let tilknytning til projektet, i hvilken forbindelse vi har 
afholdt en række møder med museet. Vi har i forlængelse deraf 
valgt, at udarbejde en målgruppeanalyse af teenagere, som kan 
indgå i Nationalmuseets konceptudvikling af Brede Værk 
projektet.  
 
Motivation 
Både i Danmark og i udlandet er de digitale og interaktive tiltag 
på museerne stadig meget nye, og projekterne er således ofte af 
eksperimenterede karakter. Der er endnu ikke meget litteratur 
eller erfaringer museerne kan trække på, hvilket har haft 
konsekvenser for udviklingen af koncepter, valg og 
implementering af teknologi. Mange af museernes projekter er 
endvidere udviklingsprojekter, som er støttet af fonde eller 
bevillinger, hvilket betyder, at budgetterne og tiden museerne 
har til rådighed er begrænset. Målgruppeanalyser og 
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brugerinddragelser er desuden ikke noget de danske museer har 
arbejdet meget med tidligere4. 
Disse forskellige faktorer betyder tilsammen, at succesniveauet 
for mange af projekterne har været varierende.  

Formål 
Denne målgruppeanalyse tager afsæt i de kommende 
museumsgængere på Brede Værk, der åbner i 2009 med helt nye 
udstillings- og formidlingsformer, der levendegør 
industrialiseringen og det kulturhistoriske landskab, værket har 
udgjort i århundreder. Digitale teknologier og interaktivitet 
spiller en stor rolle i udstillingerne. Hertil hører en ’aktiv billet’, 
der skal målrette formidlingen og personaliserer besøget, samt 
knytte de forskellige udstillingsrum sammen5.  
 
Målgruppeundersøgelsens fokus er teenagere i alderen 13-19 år. 
Valget deraf bliver forklaret i afsnittet ”Afgræsning af og 
beskrivelse af målgruppen” s. 15. Målet med målgruppeanalysen 
er at udforske og afdække målgruppens museumsvaner og 
forforståelse af museer samt at søge svar på, hvorvidt teenagere 
reelt ønsker mere interaktivitet og digitale devices på museer. 
Dette ud fra hypotesen, som de fleste museer arbejder ud fra, 
nemlig vigtigheden af at fokusere på den digitale 
kulturformidling på museerne for at fastholde og tiltrække nye 
målgrupper6.  
 
Ved at sætte fokus på teenagernes ønsker, behov og forestillinger 
i forhold til et museum og en museumsoplevelse, håber vi, at 
Nationalmuseet vil arbejde mere målrettet med teknologien, 

                                                      
4 Bilag 15 
5 Konceptet for den ’aktive billet’ er i skrivende stund ikke fuldt udviklet og 
færdiggjort. 
6 Parry et al. 2007 

konceptet og brugerinterfacet og dermed opnå et bedre 
udstillings- og formidlingsresultat på Brede Værk. 
 
Fokus på en eller flere konkrete målgrupper betyder ofte at et 
produkt eller koncept bliver stærkere. Hvis målgruppen ikke er 
specifik, vil det ikke være muligt at udarbejde en konkret 
kravspecifikation og præcist afklare hvilke funktioner og behov 
skal opfylde.   
 
 
Problemformulering 
Hvordan forholder teenagere sig til brug af interaktive og 
digitale tilbud i en museumskontekst?  
 
Forskningsspørgsmål 

• Hvilke forståelser, behov og forventninger har teenagere 
til et museumsbesøg?  

 
• Vil digitale og interaktive tiltag kunne få teenagere til at 

benytte museerne? 
 
Opgavens struktur 
For at kunne besvare vores problemformulering vil vi først give 
en redegørelse og et historisk rids af Brede Værk for at give en 
større indsigt i og forståelse af Brede Værk projektets karakter. 
Herefter vil vi lave en kort interessentanalyse, for at klarlægge de 
forskellige interessenter, som har indflydelse på Brede Værks 
valg og håndtering af nye projekter og tiltag, og knytte dette til 
vores tolkning af vores dataindsamling, andre undersøgelser og 
andet litteratur i relation til vores målgruppe. Dette for at 
besvare fores forskningsspørgsmål og problemformulering. 
 
I teoriafsnittet vil vi redegøre for den anvendte teori i opgaven. 
Herunder museumsoplevelsen. Til dette vil vi bruge John H. 
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Falk & Lynn D. Dierkings model om interaktive oplevelser i en 
museal kontekst, som inddrager tre forskellige faktorer, som har 
betydning for museumsoplevelsen7. Dernæst vil vi redegøre for 
Erving Goffmans teatermetafor om symbolsk interaktion, som 
han udfolder i bogen The Presentation Self in Everyday Life fra 
19598.  
 
Dernæst vil vi gøre rede for vores undersøgelsesdesign, 
herunder de metoder vi har benyttet i vores dataindsamling, 
vores metodevalg samt vores metoderefleksioner. Dette er 
vigtigt for at forstå de resultater som vi er nået frem til. Til dette 
vi vil først og fremmest benytte os af Steinar Kvales bog Interview 
- en introduktion til det kvalitative forskningsinterview fra 1994, idet 
han er en af de største autoriteter inden for kvalitativ metode i 
Norden samt Bente Halkiers bog Fokusgrupper fra 2002. Begge er 
særdeles anvendelige i induktive og kvalitative 
metodesammenhænge.  I forhold til vores kvantitative 
undersøgelser vi vil anvende Preben Sepstrups afsnit 
”Stikprøveundersøgelser” fra bogen En undersøgelse viser…. – Om 
at bruge kvantitative undersøgelser uden at snyde sig selv eller andre 
fra 2002 og Erling Strange Nielsens artikel ”Konstruktion af 
strukturerede spørgeskemaer” fra 1983.   
 
I analysen vil vi behandle vores forskningsspørgsmål qua vores 
egen dataindsamling, Nationalmuseets publikumsundersøgelser 
samt litteraturen på området. Vi vil anvende Sepstrup til at 
analysere målgruppens forforståelser og relevans af museer og 
museumsoplevelser.  
 
Derudover vil vi også benytte os af Everett M. Rogers’ analyse af 
spredningen af innovation fra bogen Diffusion of Innovation fra 
1962. Innovation spreder sig i samfundet ud fra fire kriterier: 
                                                      

                                                     7 Falk & Dierking 1992:1-7 
8 Goffman 1959: 10-13 

innovationen, kommunikationskanalerne, tid og det sociale 
system. Sidstnævnte har han inddelt i fem grupper, ud fra hvor 
hurtigt folk tager innovationer til sig, fx teknologi. Disse danner 
almindeligvis en s-formet kurve (se fig. 19, s. 41), hvorpå et 
punkt med den kritiske masse fremgår. Denne opnås når 
tilstrækkeligt mange har taget innovationen til sig, og hvis 
punktet ikke opnås, så stopper innovationen9. Vi benytter særligt 
hans begreb ’tidlige adoptorer’, da vi finder det særdeles 
anvendelig i forhold til at analysere de unges villighed til at tage 
ny teknologi til sig.   
 
Vi vil afslutte analysen og målgruppeanalysen med at 
konkludere og opsummere samt undersøge hvorvidt vores egen 
dataindsamling har været tilstrækkelig eller hvad vi kunne have 
gjort anderledes. 
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Brede Værk 
I et tidligere kobberstøberi etablerede I.C. Modeweg i 1831 en 
klædefabrik i Brede nær ved Mølleåen10. 
Brede var et lille lukket patriarkalsk samfund bestående af de 
ansatte på fabrikken, lige fra fabriksdirektøren til mestre og 
arbejdere. ’Brederne’ levede der som oftest hele livet, og 
samfundet kunne nærmest anses for at være ét stort hushold, 
hvor der var sørget for næsten alt fra morgen til aften. Der var 
blandt andet en skole, spisehus, foreninger, en købmand, 
sparekasse, læge, en stiftelse for ældre, og endelig plads på 
Lundtofte kirkegård. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1. Akvarel af Brede  

                                                      
                                                     

10 Lafarque Pedersen 1994 

Pga. nedgangen i klædeproduktionen i 1950’erne i Danmark, 
måtte fabrikken i 1956 lukke. Herefter overgik ejendommene i 
1959 til Nationalmuseet11. Kulturarvsstyrelsen udpegede i 2007 
Mølleåen, hvor blandt andet Brede Værk ligger, til at være et 
nationalt industriminde. Fra 1979 til 2004 fungerede Brede Værk 
som et museum på linje med Frilandsmuseet i forhold til 
udendørsarealerne og bygningerne, der tilsammen udgør et 
kulturlandskab. Dog var der i de gamle fabriksbygninger 
udstillingslokaler med varierende udstillinger.  
 
Brede Værk i dag 
Der er ikke lavet nogen publikumsundersøgelser eller besøgstal 
separat på Brede Værk, men ifølge Danmarks Statistik, var de 
samlede besøgstal på Frilandsmuseet og Brede Værk i 2007 ca. 
275.00012. Dette betyder, at Frilandsmuseet og Brede Værk 
tilsammen udgør Danmarks sjette mest besøgte museum, dette 
til trods for at både Brede Værk og Frilandsmuseet har kun åbent 
i forår- og sommerperioderne. 
 

 
11 ibid. 
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Fig. 2. Danmarks Statistik 2008. Nyt fra Danmarks Statistik Nr. 156 
 
Nationalmuseet har siden 2004 arbejdet med at opbygge et nyt 
museumskoncept på Brede Værk. Det skal rumme udstillinger 
og aktiviteter, som giver publikum mulighed for at opleve en 
levendegørelse af de seneste 150 års kulturhistorie relateret til 
Brede Værk og det omkringliggende samfund. Hermed bliver 
kultur, teknik og historie knyttet sammen. Udstillingerne skal 
indeholde digitale og interaktive tiltag og skal tilbyde de 
besøgende en ny form for formidling, herunder spiller den 
’aktive billet’ en stor rolle13.  
 
Fra projektets begyndelse arbejdede Nationalmuseet med fire 
overordnede målgrupper:  
 

• Familier med børn  
• Elever i grupper (folkeskolen, teknisk skole, HTX, 

gymnasium, HF) 

                                                      

                                                     

13 Bilag 18 

• Personer med særlig interesse for koblingen mellem 
industri/teknologi og kulturhistorie 

• Et internationalt publikum14 
 
Disse vil efterfølgende danne baggrund for vores segmentering 
og indkredsning af målgruppen. 

Brede Værk i en kulturpolitisk kontekst 
At teenagere er underrepræsenteret på museer, fortæller både 
vores egne undersøgelser, oplysninger fra Danmarks Statistik 
samt Nationalmuseets publikumsundersøgelser. Ifølge Margot 
Wallace, professor i marketings kommunikation ved Columbia 
College, Chicago, udgør de unge imidlertid, en stor og 
betydningsfuld gruppe potentielle besøgende, som er vigtige for 
museerne at nå ud til15.  
 
Den gængse aktuelle antagelse indenfor museumsverdenen er, at 
de unges interesse for museer, kan vækkes ved at benytte nye 
medier i museumsformidling og undervisning, der iblandt 
mobiltelefoner.  
 

”Hvis vi vil have nutidens børn og unge i tale må vi med andre 
ord i højere grad, ikke blot tale deres sprog, men også gøre det ved 
hjælp af de medier de anvender i det daglige.”16.  

 
Der bliver dog også stillet spørgsmål ved denne antagelse, og 
dog lader det til at blive den valgte løsning i en lang række nye 
projekter i museumsregi. Der bliver endvidere ikke afsat 
tilstrækkeligt i budgettet til at foretage de nødvendige 
undersøgelser af de besøgendes ønsker, behov og forventninger, 

 
14 Bilag 18 
15 Wallace 2006: kap. 20 
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og museerne er tilbageholdne med at fokusere på en snæver 
målgruppe. Dette medfører imidlertid en reel fare for, at de nye 
projekter bliver halve succeser. Forsøger man at ramme alle, 
risikere man ikke at ramme nogen. 
  
Som det fremgår af figur 3 er Brede Værk knyttet til en række 
forskellige interessenter. Figuren er ikke en komplet oversigt, 
men har i stedet til formål at sætte Bred Værk ind i en større 
kontekst i samfundet og den kulturpolitiske scene.                

 
 
Brede Værk er en del af Danmarks kulturhistoriske 
hovedmuseum, Nationalmuseet og er således underlagt og 
reguleret af museets resultatkontrakt og Museumsloven fra 2001. 
I det følgende, vil der særligt blive lagt vægt på museet i en 
kulturpolitisk kontekst i relation til dets ansvar overfor 
publikum, læring og formidling. Museets mission lyder således:  

 
”Nationalmuseet rummer og udvikler forudsætningerne for at 
alle kan få indsigt i kulturarven.” 17.  
 

Foruden dette er Nationalmuseet både en kulturbærende og 
bevarende institution, der ifølge museumsloven har ”[…] til 
opgave at belyse Danmarks kultur…”18. 
 
Det står endvidere indskrevet i resultatkontrakten:  
 

”[m]useets brugere forventer i stigende grad, at museets 
formidling integrerer forskellige formidlingsformer, herunder 
former der betyder at brugerne aktivt inddrages.”’  

 
Det er fremhævet som en overordnet prioritering, at museet skal  
                                                      

                                                     17 Nationalmuseet 2007b 
18 retsinformation.dk u. å.     

 
 
Fig. 3. Interessentanalyse af Brede Værk 
 
”udvikle nye formidlingsformer, herunder især interaktive og digitale 
formidlingsformer.”19.  
 
Af publikationen Udredning om museernes formidling fra 2006, 
fremgår det yderligere, at det ”[…]må være ethvert museums 
formidlingsideal” at nå folk, hvor de er, og samtidig lægge noget 

 
19 Nationalmuseet 2007b 
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til20. Læring og formidling er således en central faktor i museets 
virke.  

Teori 
 
Museumsoplevelsen 
To amerikanske museumsanalytikere John H. Falk og Lynn D. 
Dierking skriver i bogen The Museum Experience fra 1992, at 
ethvert museumsbesøg er afhængigt af tre forskellige faktorer, 
der gensidigt påvirker hinanden, og det er igennem disse 
publikum oplever museumsbesøget. Det drejer sig om den 
personlige kontekst, den sociale kontekst samt den fysiske 
kontekst21. Grundlæggende bygger modellen på en antagelse 
om, at det ikke blot er de udstillede museumsgenstande, der har 
betydning for hvorvidt oplevelsen er vellykket eller ej. 
Museumsoplevelsen konstrueres i lige så høj grad ud fra 
museumsgangerens personlige erfaringer, viden og interesse, 
hvem museumsgangeren følges med og de fysiske omgivelser på 
museet.  
 
Vi vil vende tilbage til denne model i analysen af 
dataindsamlingens resultater. 

 

                                                      
20 Kulturministeriet 2006a: 11 
21 Falk & Dierking 1992:1-7 

 
 

Fig. 4. Den interaktive oplevelsesmodel. Falk & Dierking 1992 
 
 
Symbolsk interaktionsanalyse: Goffman  
Sociologen Erving Goffman belyser symbolsk interaktion i bogen 
The Presentation of Self in Everyday Life fra 1959 og benytter 
teaterscenen som en analytisk metafor til at beskrive menneskets 
selvopretholdelse og -fremstilling. Iflg. Goffman kontrollerer vi 
de indtryk og billeder af det vi gerne vil have andre skal se. Dvs. 
at der er en scene (frontstage), som er det selvbillede vi forsøger at 
give for omverdenen og en bagscene (backstage), som er det vi 
ikke ønsker at vise frem22.  
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Undersøgelsesdesign 
Vi har igennem vores dataindsamling arbejdet med en 
kombination af, hvad Bente Halkier kalder den positivistiske og 
konstruktivistiske brug af metoder og har søgt dels at triangulere 
vores data og resultater, samt at udforske og afklare de 
forskellige fortolkninger og holdninger, der er til det emne og 
problemstilling, som vi har arbejdet med23. Vi har derfor selv 
indsamlet kvalitativt og kvantitativt data, og erhvervet os 
Nationalmuseets egne publikumsanalyser, imageundersøgelse, 
kendskabsundersøgelse samt statistisk data fra skoletjenesten 
vedrørende i hvor høj grad skolerne benytter de forskellige 
tilbud. Endeligt har vi læst litteratur om museumsoplevelser, 
museumsformidling og læring.  
 
Som udgangspunkt for vores dataindsamling, har vi gjort os 
klart, hvad vores overordnede forskningsspørgsmål skulle være, 
hvem afsenderen var, samt hvad vi havde brug for, for at kunne 
indkredse vores målgruppe. Dette i overensstemmelse med 
Steinar Kvales tematiseringsfase24. Herefter udformede vi første 
udkast til vores undersøgelsesdesign. Undersøgelsesdesignet 
ændrede sig flere gange, i takt med at de forskellige 
undersøgelser skred frem, idet designet skal ses som en 
dynamisk proces snarere end som en statisk størrelse. For et 
fuldstændigt overblik over fuldførte undersøgelser se bilag 1. 

                                                      
23 Halkier 2006: 18 
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Fig. 5. Oversigt over de væsentligste dele af vores metode.  
 
Udvælgelse af informanter og respondenter 
Vi skelner i denne rapport mellem informanter og respondenter. 
Vi betragter informanterne som knyttet til de kvalitative metoder 
og respondenterne til de kvantitative metoder. Med andre ord er 
informanterne de personer, som vi har interviewet, herunder de 
personer, som medvirkede i miniinterviewundersøgelsen i 
Prinsens Palæ på Nationalmuseet samt pigerne fra 
TiendeklasseCenterRoskilde i Roskilde, der deltog i 
fokusgruppeinterviewet. Respondenterne er de personer, der har 
svaret på spørgeskemaerne.  
  
Udvælgelsen af informanterne udført på samme vis i begge 
interviewundersøgelser, men i forskellige kontekster. Begge er 
gjort efter ’convenience-samplingsmetoden’. I denne udvælgelse 
ligger at udvælge de informanter som er tilgængelige, 
imødekommer undersøgelseskravene og ønsker at deltage25. På 
Nationalmuseet befandt vi os i forhallen og stoppede og 
interviewede museumsgængerne der. På 
TiendeklasseCenterRoskilde var vi afhængige af en gate-keeper, 
der arbejder på skolen som lærer, der skulle være behjælpelig  
 
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

25 Blomberg et al. 2003: 968 

med at finde egnede elever til os. Det er dog værd at bemærke, at 
vi på forhånd kendte til gruppen af informanter i form af 
karakteristika, alder, beskæftigelse mv., men ikke selv kunne 
udvælge hver enkelt informant. 
 
I forhold til spørgeskemaundersøgelsen benyttede vi ligeledes 
’convenience-samplingsmetoden’. På Nationalmuseet var vi 
lørdag afhængige af personalet i informationsskranken, der 
skulle uddele spørgeskemaerne, mens vi selv søndag 
hånduddelte skemaerne i forhallen til respondenter, der ønskede 
at deltage. Spørgeskemaerne på TiendeklasseCenterRoskilde 
blev uddelt af lærere på skolen, hvorfor vi ingen indflydelse 
havde på respondenterne. 
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Segmentering og målgruppeafgrænsning 
På baggrund af de målgrupper, som Nationalmuseet i 2004 
havde fastsat som målgrupper for Brede Værk, udførte vi en 
segmentering i tråd med Kvales tematiseringsfase26, hvoraf 
resultatet blev som følger: 
 

• Skoleklasser (elever og lærer i skoleregi, både folkeskolen 

og gymnasieskolen) 

• Børnefamilier (danske og turister) 

• Teenagere  

 
 

Fig. 6. Børnenes museum på Nationalmuseet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                      
                                                     

26 Kvale 1994:95 

Disse grupper er langt fra homogene grupper, som Søndersted-
Olsen argumenterer for at de bør være i Marketingshåndbogen27, 
idet fx børnefamiliers eneste fællesnævner er børn.  Alligevel har 
vi valgt denne segmentering, da de eksempler på segmenter, 
som Søndersted-Olsen selv fremstiller, heller ikke er homogene, 
men blot har enkelte fællestræk, som alder, samme bopæl mv. 
 
I vores segmenteringen har vi ligeledes fravalgt nogle grupper. I 
Nationalmuseets egen publikumsundersøgelse fra 2007 foretaget 
i Prinsens Palæ, fremgår det fx at 51.5 % af undersøgelsens 
respondenter har anden nationalitet end dansk28. Vi har dog 
valgt, ikke at fokuserer på turister som en gruppe for sig, da 
denne gruppe er af meget blandet karakter og således bør 
inddeles i mange undergrupper. I stedet vælger vi at tænke 
turister ind i de allerede eksisterende målgrupper, så som 
skoleklasser (udenlandske), teenagere (udenlandske) samt 
børnefamilier (udenlandske). 
 
Segmentet skoleklasser 
Skoleklasserne udgør en stor del af de besøgende, og på trods af 
at Brede Værk kun kommer til at være sæsonåbent, vil det være 
muligt for skoleklasser at bestille et undervisningsforløb på 
værket hele året.  
 
Det er forventeligt at mange folkeskoleklasser fra 5.klasse og op 
efter vil have interesse for Brede Værk hvortil der er koblet et 
undervisningsforløb, idet der i læseplanerne på 5. og 6. klassetrin 
fra Undervisningsministeriet til faget historie kræves, at eleverne 
på disse klassetrin skal arbejde med kontinuitet og forandring i 
menneskers samfundsmæssige liv samt gennem undersøgelse 
have indsigt i leve- og produktionsvilkår i forskellige tidsaldre.  
Dette går godt i spænd med industrialiseringen, og Brede Værk 

 
27 Søndersted-Olsen 2007: 117 
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danner netop rammen for mange forskellige tilgange til 
samfundsformer, produktionsformer og arbejdsvilkår29. 
 
Ligeledes i gymnasieskolen er industrialiseringen og 
industrikultur en vigtig del af historieundervisningen. Og 
industrialiseringen står som en del af kernestoffet i perioden 
1776-1914. Både i læseplanerne til historie på A-, B- og C-
niveau30.   
 
Segmentet børnefamilier 
Børnefamilierne benytter ofte museerne som en weekend eller 
ferieaktivitet for hele familien. I tråd dermed fremgår det af tal 
fra Frilandsmuseet, at størstedelen af de besøgende besøger 
museet i selskab med et eller flere børn. I følgeskab med yngre 
børn bliver museumsbesøget ofte på børnenes præmisser31. Dette 
betyder at tilbud som Børnenes Museum, børneworkshops, 
børneomvisninger mv. i høj grad er populære på 
Nationalmuseet, men også på andre museer som fx Børnenes 
Værksted på Statens Museum for Kunst.  
 

                                                      
29 Undervisningsministeriet 2006  
30 Undervisningsministeriet 2008 
31 Bilag 15  

 
Fig. 7. Publikumsundersøgelse fra Frilandsmuseet 2001 (Bilag 17) 
 
Segmentet teenagere 
Teenagere tilhører både gruppen af skoleklasser, samt 
børnefamiliegruppen, men de unge stiller ofte andre krav og har 
nogen andre forventninger end mindre børn og voksne har. 
Teenagere er kendetegnede ved at være meget aktive og 
udadvendte. I forhold til andre aldersgrupper, så dyrker de 
forholdsvis meget sport og motion, synger og spiller, går til 
koncerter og i biografen. De har erhvervsarbejde og tilbringer 
meget tid med venner og kammerater32.  Men det er også meget 
svære at ramme og fastholde teenageres interesse. Derfor er det 
nødvendigt med en helt speciel og målrettet tilgang, når det 
drejer sig om teenagere33. 
 
Teenagerne er imidlertid en underrepræsenteret gruppe på 
museerne34. Dette gælder både i Danmark og i udlandet, og på 

                                                      
32 Jørgensen 1999: 88 
33 Bilag 15 
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Nationalmuseet i Prinsens Palæ udgør børn og unge op til 20 år 
kun 3,9 % af det samlede antal besøgende. 
 
Efter at have segmenteret målgrupperne udstukket af 
Nationalmuseet, valgte vi at indsnævre og indkredse 
målgruppen, hvilket vil blive beskrevet i det følgende afsnit. 
 
Afgrænsning og beskrivelse af målgruppen 
Som Danmarks hovedmuseum for kulturhistorie35 er det 
Nationalmuseets forpligtigelse, at alle kan få adgang til og 
indsigt i kulturhistorien36. Men som allerede beskrevet er en 
mere konkret og snæver målgruppe nødvendig i udarbejdelsen 
af et specifikt koncept som den ’aktive billet’. På baggrund af 
vores første undersøgelser, afgrænsede vi teenagere i alderen 13-
19 år som analyseobjekt for denne målgruppeanalyse.  
 
På trods af at en kulturvaneundersøgelse fra 2004 udgivet af 
Kulturministeriet viser, at flere ældre end yngre går på museer37 
og da vores egen datamateriale viser samme resultat, har vi valgt 
at udelade denne gruppe, som objekt for analysen.  Beslutningen 
beror på vores antagelse om at gruppen, ikke vil være de mest 
modtagelige for nye digitale tilbud at de allerede er 
overrepræsenteret på museerne.  
 
Vi vil både analysere de unge, som aldrig eller meget sjældent 
kommer på museerne, samt de som kommer på museerne: 

• med skolen,  
• med arbejdet eller gennem et fritidstilbud,  
• med venner 
• med familie eller bekendte  

                                                      

                                                     

35 retsinformation.dk 
36 Nationalmuseet – Mission og Vision 
37 Kulturministeriet 2006a 

Analysemetodik 
I dette afsnit vil vi komme ind på de overvejelser og refleksioner 
vi har gjort i forbindelse med de forskellige metoder. 

 
Positionering 
Qua vores uddannelsesbaggrund, studiejobs samt interesse for 
museer, har vi en bestemt måde at anskue museumsgængere på, 
samt de, der ikke går på museum. Vi har altså også en 
forforståelse, (for)domme og erfaringspositioner som vi skal 
være opmærksomme på38. Som Bente Halkier påpeger, skal man 
altid være bevidst om, at man ikke må se bort fra sin sociale og 
kulturelle uvidenhed selvom, man i princippet undersøger ens 
egen ’nationale’ kultur39. Samtidig skal man også være sig 
bevidst om det som Judith Okely kalder for ’dobbelt syn’, at man 
som forsker eksisterer både som observatør og forsker samtidig 
med, at man også har sit eget personlige eksistensgrundlag og 
identitet. Når man foretager undersøgelser i sit eget land eller 
område, så er det ikke muligt at trække sig tilbage og forlade 
felten, som hvis man foretog feltarbejde på fx Trobrianderne40 41. 
 
Ifølge antropolog Kirsten Hastrup, kan man næsten umuligt 
undgå, at forskeren i løbet af sin undersøgelse, kommer til at øve 
vold på informanterne, trods finfølelse, takt og tone. Forstået 
således, at der i mødet mellem forskeren og informanten 
eksisterer en hierarkisk relation42. I denne opgaves regi, gør det 
sig eksempelvis gældende i fokusgruppeinterviewet, hvor vi 
nødvendigvis må fremstå professionelle og udstråle autoritet, 

 
38 Jensen 1998: 106-19 
39 Halkier 2002: 19 
40 Trobrianderne er det sted, hvor Malinowski udførte det feltarbejde i 1915-
1918, som har lagt grund for socialantropologiens og etnografiens feltarbejde. 
41 Okely 1996: 22-25 
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hvis vi skal kunne få pigerne fra TiendeklasseCenterRoskilde til 
at tage os alvorligt, og besvare vores spørgsmål.  
 
Etiske overvejelser  
Statens samfundsvidenskabelige forskningsråd har udarbejdet 
en række vejledende etiske retningslinjer for god forskningsskik, 
som bl.a. peger på, at forskeren bør tage hensyn til 
informanterne, og så vidt det er muligt, undgå at volde besvær 
eller krænke andres privatliv. Forskeren har endvidere et ansvar 
for at personlige oplysninger, som muliggør identifikation af 
informanterne, hemmeligholdes samt at forskeren så præcist som 
muligt, skal fremlægge sine resultater i overensstemmelse med 
den empiriske data43. 
 
Vi har for så vidt mulig, søgt at have dette for øje, med hensyn til 
vores informanter, samt indsamling og behandling af vores data. 
Vi har således valgt, at anonymisere alle vores informanter. Disse 
er som udgangspunkt, blevet informeret om vores ærinde og 
formålet med undersøgelsen, og de har efterfølgende givet 
tilsagn om at deltage.  
 
I vores databehandling har vi endvidere, bestræbt os på at 
tydeliggøre omstændighederne, vores tilgang og processen. Som 
Hastrup skriver, bør man ikke afsløre mere, end man mener, at 
kunne stå inde for. Man bør altid være beviste om, at man taler 
på andres vegne, når man analyserer og fortolker på baggrund af 
ens empiriske materiale44. 

Dokumentation og analysemetoder 
Med henblik på analyse af vores datamateriale, har vi 
dokumenteret vores interviews og deltagerobservationer vha. 
                                                      

                                                     

43 Statens Samfundsvidenskabelige forskningsråd 2002  
44 Hastrup 1992: 70 

lydoptagelser, notater og fotografier. Efterfølgende har vi valgt 
at transskribere de interviews, som vi har optaget på diktafon. 
Dette er gjort i overensstemmelse med Steinar Kvales fjerde 
stadie i interviewundersøgelsen45. I den forbindelse er det værd 
at holde sig for øje, at det at omsætte tale til skrift kan anses for 
at være en oversættelse, og i enhver oversættelse ligger der 
fortolkning46.  I tråd med Kvale, har vi således lagt vægt på at 
støtte transskriberinger af lydoptagelser og notater, ved at 
nedskrive de indtryk, refleksioner og forbehold vi lagde mærke 
til i løbet af interviewet eller observationen47.  Det er endvidere 
fordelagtigt at benytte teknikker, som kan bidrage til at 
visualisere interview eller deltagersituationen. Fotografier kan 
gøre det lettere at huske, informanternes reaktionsmønstre, 
handlinger og interaktionen informanterne imellem48. Vi har 
imidlertid kun benyttet os af denne metode i løbet af 
deltagerobservationen på Frilandsmuseet, da situationen gjorde, 
at det ikke virkede forstyrrende på informanterne. 
  
Som tillæg til lydoptagelserne har vi taget notater. Dette var 
særligt vigtigt i forbindelse med fokusgruppeinterviewet. Som 
beskrevet i afsnittet om positionering, er der eksempelvis i 
fokusgruppeinterviewet, nemlig tale om et relationelt 
magtforhold. Det er derfor vigtigt ikke blot at anskue 
informanternes tale, som den eneste kilde til information i 
dataindsamlingen, men at betragte hele interaktionen som objekt 
for analysen49.   
 
Efter endt transskribering og indskrivning af notater, har vi 
kodet fokusgruppeinterviewet efter Halkiers anvisninger (se 

 
45 Kvale 1994:95 
46 ibid. 161 
47 Ibid. 162 
48 Ibid.161-162  
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bilag 10). Dette er foregået ved at kondensere informanternes 
udsagn ved at inddele dem i tematiserede kategorier, med hver 
sin overskrift50.  Miniinterviewundersøgelsen på Nationalmuseet 
og observationerne fra Frilandsmuseet, er hver især blevet 
farvekodet, for ligeledes at kategorisere, og bidrage til overblik i 
datamaterialet.  
Den kvantitative data er blevet behandlet og analyseret ud fra en 
univariat analysemetode51, og for at opnå et visuelt overblik og 
gennemskueliggøre datamaterialet, har vi samlet dataen en 
række figurer. Der kan læses mere om dette i afsnittet 
”Spørgeskemaundersøgelsen på Nationalmuseet” s. 19. 
 
Endelig fortolker vi i analysen på vores materiale, forstået som 
en mere dybdegående meningsfortolkning, hvor man reflekteret 
over, hvilke forbehold man bør have, hvilke forhold har spillet 
ind i forhold til informanternes og respondenternes svar, samt 
hvordan og i hvilken kontekst man kan ”læse” datamaterialet52. 
Fortolkeren går derved ud over det umiddelbart sagte, og 
forsøger at skabe sammenhæng og forståelse53.  

Metoderedegørelse og analyse 
I dette afsnit vil vi kort præsentere og analysere vores data på 
baggrund af metodeovervejelser og refleksioner. 
 
 
 

                                                      

                                                     

50 Halkier 2006: 78-79 
51 Østbye 1997: 140 
52 ”At læse” skal ses som den hermeneutiske forståelse, af at man ”læser over 
skulderen på informanten for derved af lære og forstå” som Clifford Geertz 
skriver i ”Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight”. 
53 Kvale 1994: 109 

Miniinterview og spørgeskemaundersøgelse på 
Nationalmuseet 
Det overordnede formål med miniinterviewundersøgelsen samt 
spørgeskemaundersøgelsen på Nationalmuseet på Prinsens Palæ 
i weekenden 1.-2. marts 2008, var at få en fornemmelse af de 
museumsbesøgenes ønsker og forventninger til et 
museumsbesøg på Nationalmuseet (i Prinsen Palæ) og generelt 
på museer. Vi havde forinden indkredset og afgrænset 
målgruppen, men udførte disse undersøgelser for at sætte 
teenagerne ind i en større kontekst. Undersøgelserne betragtede 
vi som forundersøgelser i forhold til den udvalgte målgruppe. 
For at forstå gruppen af teenagere, betragtede vi det for 
nødvendigt at starte med det generelle. I forhold til 
miniinterviewundersøgelserne samt spørgeskemaerne, anså vi 
disse for at være stikprøveundersøgelser af museumsgængernes 
forestillinger og oplevelser af museumsbesøget. Vi arbejdede 
med stikprøveundersøgelserne efter Sepstrups forskrifter, dvs. til 
at estimere karakteristika ved et segment eller gruppe af 
personer54, dog med den undtagelse at vores populationer var så 
små, at undersøgelserne ikke kan betragtes som repræsentative.   
 
Miniinterviewundersøgelse 
Almindeligvis betragtes stikprøveundersøgelser som kvantitativ 
metode, hvilket udelukker interviews. Men da vi havde 
tilrettelagt miniinterviewundersøgelsen som standardiserede 
semi-strukturerede interviews og havde udformet en kort 
spørgeguide med tre spørgsmål og et ekstra spørgsmål i 
baghånden, hvor formen og rækkefølgen af spørgsmål var faste 
(se bilag 4)55, så var vi i højere grad i stand til at bearbejde 
datamaterialet som ved et spørgeskema. Fordi formålet med 
miniinterviewundersøgelsen var eksplorativt i forhold til 
museumsgængernes generelle forforståelser af et 

 
54 Sepstrup 2002: 26 
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museumsbesøg56, så anså vi ikke demografiske fakta for 
interessante i denne sammenhæng. Ydermere var det vores 
hensigt at stille meget få spørgsmål, idet vi var bevidste om at vi 
brød ind i en (social) oplevelse og det er vores erfaring, at folk 
har en tendens til at undvige, hvis der er flere en tre-fire 
spørgsmål.  
 
Vores spørgeguide: 

1) Hvor ofte går du på museum? 
2) Hvad er dine forventninger til en god 

museumsoplevelse/ er godt museumsbesøg? 
3) Ønsker du tilbud såsom rundvisninger, audiotours eller 

vil du gerne selv navigere rundt i udstillingen? (hvorfor?) 
4) Evt. Hvad synes du om at museerne begynder at benytte 

forskellige teknologier i udstillingerne?  
 
Vi udførte 12 miniinterviews søndag 2. marts kl. 11-12.30 i 
forhallen i Prinsens Palæ, heraf var seks af interviewene med par 
enten ægtepar, venner eller deslige. Vi havde valgt at placere os i 
forhallen, idet vi her kunne møde museumsgængere som endnu 
ikke havde været inde i udstillingerne og museumsgængere som 
havde været inde i udstillingerne, i museumsbutikken eller i 
museumscaféen. Museumsforhallen kan betragtes som en 
transitionszone. Det er igennem denne, museumsgængerne 
bevæger sig fra hverdag til ’eventyr’ og oplevelser. Dernæst er 
forhallen rum for udforskning, bestemme og planlægge 
besøget57. Også af disse årsager valgte vi at udføre vores 
miniinterviews i det område, hvor museumsgængerne er ved at 
omstille sig fra den ene verden til den anden. Vi formodede, at 
det var sværere at få fat i respondenterne inde i udstillingerne, 
da vores tilstedeværelse her ville være mere påtrængende og at 

                                                      
56 Kvale 1994:104 
57 Wallace 2006: 133 

museumsgængene derfor ville være mindre villige til at svare på 
spørgsmål. 
 

Resultater fra miniinterviewundersøgelsen 

Vi talte med 7 mænd og 11 kvinder. Aldersspredningen på 
informanterne er fra 20erne til 70erne. Da vi ikke direkte spurgte 
til alder, er dette blot antagelser. Over halvdelen er turister både 
udenlandske turister og turister fra Danmark. 
 
Halvdelen går på museum ca.1-2 gange om året, mens de andre 
går på museum mellem 4-24 gange om året. Der er ingen 
umiddelbar forskel på mænd og kvinder eller hvorvidt 
respondenterne er i 20erne eller i 50-60erne. 
 
De fleste tager på museum for at lære, opleve nyt og for at være 
sammen med venner eller familie. Både de yngre og de lidt ældre 
anser museumsbesøg for en social aktivitet. En del tager også på 
museum alene. Dette gælder først og fremmest for de 
museumsgængere, som kommer på museerne mere end fire 
gange om året. De der går tit på museum siger at de gør det. De 
udenlandske turister siger i høj grad, at det er for at lære om 
Danmark og Danmarks historie. 
 
At det at gå på museum af mange anskues for at være en 
’aktivitet for den finkulturelle elite’ er et synspunkt, som også er 
tilstedeværende i denne miniinterviewundersøgelse. En af 
respondenterne understreger, at hun tager på museum, oftest 
kunstudstillinger, af interesse og ikke pga. kultursnobberi 
(Kvinde, 40-50 år, bilag 3)). Ligeledes kan det ses i udtalelserne 
om hvor ofte respondenterne går på museum. En kvinde udtaler, 
at hun og manden går på museum ofte, hvilket viser sig at være 
hvert halve år, mens andre udtaler mere henkastet, at de går på 
museum et par gange om måneden. At museumsgængerne er en 
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smallere gruppe end fx biografgængere, viser størstedelen af 
undersøgelser, som er lavet både indenlands og udenlands om 
museumspublikummets sammensætning. Disse viser, at især 
børn, unge, personer med handicaps, personer som kommer fra 
landdistrikterne, arbejdsløse, personer med kort eller ingen 
uddannelse og lavere socialklasser er underrepræsenterede på 
museerne58.  
 
I forhold til omvisninger vs. audioguides, så siger langt de fleste 
af respondenterne, at de foretrækker omvisninger. Det der er den 
afgørende faktor er den personlige kontakt og formidling. 
Oplevelsen bliver mere personlig, når det er muligt at stille 
spørgsmål til en ’levende’ person. Omvisere bliver betragtet som 
eksperter.  
 
Audioguides har mange af respondenterne benyttet. De fleste er 
ikke positive stemt overfor disse. Især de lidt ældre 
museumsgængere har den opfattelse at ”[…] audioguides er 
upersonlige og lukker en af for omgivelserne.” (To damer, 50-60 år, 
bilag 3). En enkelt respondent siger dog, at audioguides er gode i 
forhold til information og ekstra viden og at han har benyttet 
disse tidligere for at få mere ud af besøget. 
 
Hvorvidt respondenterne er tilfredse med museernes 
udstillinger i forhold til at implementere ny digital teknologi i 
udstillinger er der meget forskellige og modsatrettede 
holdninger til. Her er der forskel på de yngre (i 20erne) og de lidt 
ældre (i 50-60erne) respondenter59.  De yngre er generelt mere 
positivt stemt overfor brug af ny teknologi i udstillingerne. Et 
par nævner selv en række museer de har besøgt, som indeholdte 
interaktive udstillinger (Et par i 20erne). Et par fra Tyskland 
mener, at trykskærme i udstillinger fungerer rigtigt godt fordi 

 Fig. 8. Nationalmuseets forhal 

                                                      
                                                     58 Black 2005:53 

59 Det skal medtages at kun seks interview indeholdte sidste spørgsmål. 

man her kan få mere viden. De har lidt svært ved at forestille sig 
hvordan mobiltelefoner og lyd ville kunne implementeres 
(Mænd, 20erne). De ældre museumsgængere siger næsten 
samstemmende, at ”Det er mere for de unge.” (Dame, 50-60erne), 
”[…] kan godt lide de gammeldags udstillinger.” (Dame, 50-60erne) 
og ”Det har ingen interesse. Det er for de unge.” (Dame, 60erne)60.  
 
 
Spørgeskemaundersøgelse på Nationalmuseet 
Spørgeskemaundersøgelsen kørte både lørdag 1. marts og 
søndag 2. marts 2008. Lørdagen delte Nationalmuseets personale 
i informationen dem ud til interesserede, mens vi selv uddelte 
spørgeskemaerne søndag middag. Dette gav størst resultat. 
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Spørgeskemaet havde vi konstrueret efter Erling Strange 
Nielsens forskrifter fra artiklen ”Konstruktion af strukturerede 
spørgeskemaer” fra 1983. Desuden havde vi undersøgt andre 
spørgeskemaer om museumsbesøg. Blandt disse var 
imageundersøgelsen fra Nationalmuseet 200761. Vi var meget 
bevidste om spørgsmålenes udformning og strukturering. 
Specielt var vi opmærksomme på, at spørgsmålene var entydige 
og klare. I Nationalmuseets imageundersøgelse bliver 
Nationalmuseet sammen med Statens Museum for Kunst 
vurderet som de mindst levende blandt Nationalmuseet, Statens 
Museum for Kunst, Experimentarium og Københavns Zoo. Det 
mest levende er ifølge undersøgelsen Københavns Zoo. Dette 
viser hvor svært det er at konstruere et godt spørgeskema med 
fuldstændigt entydige spørgsmål. I undersøgelsen er det uklart 
hvorvidt ’levende’ henfører til levende væsener, at institutionen 
er dynamisk eller om den er realistisk. 
 
Inden vi sendte spørgeskemaet ud på Nationalmuseet, så testede 
vi det på fire personer, hvorefter vi foretog enkelte ændringer og 
endte med nedenstående spørgsmål.  
For det fulde spørgeskema se bilag 4 og 5. 
 
Spørgsmålene så ud som følger: 
 

1. Køn 
2. Alder 
3. Uddannelse 
4. Postnummer 
5. Hvor ofte går du på museum?  
6. Hvornår går du på museum?   
7. Hvorfor går du på museum 
8. Hvor godt kender du følgende? 
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9. Hvad savner du ved udstillinger på Nationalmuseet? 
(eksempelvis mere tekst, multimedier, selv at kunne 
bidrage med noget) 

 
De første fire spørgsmål er demografiske spørgsmål. Disse var 
tiltænkt både som en let start, som alle respondenter skulle være 
i stand til at besvare og derfor ikke skulle føle sig fremmedgjorte 
allerede fra spørgeskemaets start. De demografiske spørgsmål 
var også tiltænkt, som en måde hvorpå vi kunne validere vores 
datamateriale og sammenligne det med Nationalmuseets egne 
undersøgelser af deres publikum. Det femte spørgsmål om 
frekvensen af museumsbesøg pr. år stillede vi, for at få at 
undersøge om der var sammenhænge mellem besøgendes 
forestillinger og forventninger til et museumsbesøg og antallet af 
museumsbesøg pr. år.  Det femte spørgsmål leder således videre 
til sjette og syvende spørgsmål, hvor vi spørger indtil årsagerne 
til at besøge et museum. Spørgsmålene er ikke fuldstændigt 
endimensionelle, idet der kan være tvivl om hvilke museer 
spørgeskemaet hentyder til. Vi var bevidste om, at vores 
svaralternativer til disse spørgsmål ikke var fuldstændigt 
udtømmende og derfor tilføjede vi en ”andet”, som en sidste 
kategori, hvor respondenterne havde mulighed for at konstruere 
deres egne svar62. Dette også fordi svarene kan være forskellige 
alt efter hvilket museum, der er tale om. 
 
Det ottende spørgsmål om hvor godt respondenterne kender 
forskellige teknologier kan synes at være trukket ud af 
konteksten, men spørgsmålet har til hensigt at lede 
respondenterne hen i retningen af det spørgeskemaets sidste 
spørgsmål, som er et åbnet spørgsmål63: ”Hvad respondenterne 
savner i udstillingerne på Nationalmuseet?”. Vi vil gerne 
undersøge hvad respondenterne gerne vil have ændret i 

 
62 Nielsen 1983: 25 
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udstillingerne generelt, men i den sammenhæng også undersøge, 
hvorvidt deres teknologikendskab har betydning for deres 
ønsker.  
 
Spørgeskemaet var både i en dansk og i en engelsk udgave, idet 
der på Nationalmuseet i weekenderne er mange turister, som vi 
også gerne ville have i tale.  
 

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen på Nationalmuseet 

Fra det indsamlede datamateriale fra spørgeskemaundersøgelsen 
har vi samlet udvalgte data i forskellige datamatricer på 
baggrund af univariate analyser af kvantitativ data64. Vores 
undersøgelse er ikke repræsentativ, da hver enkelt gruppe af 
populationen ikke overstiger 100 respondenter65 (51 personer 
besvarede spørgeskemaet). Målet med denne 
spørgeskemaundersøgelse har været at afsøge mønstre og 
tendenser i materialet, for derefter at kunne foretage yderligere 
og mere indgående undersøgelser af en mere snæver og konkret 
målgruppe.  
 
Vi har valgt at udregne enkelte dele i procent selvom Helge 
Østbye fraråder dette med hensyn til enheder, der er mindre en 
10 eller 2066. Vi har beregnet procenttal, fordi vi således kan 
sammenligne vores datamateriale med Nationalmuseets 
procenttal67. 
 
Der var 51 respondenter, som besvarede 
spørgeskemaundersøgelsen på Nationalmuseet. Heraf var 39 
danske og 12 udenlandske. Materialet ikke udviser udsving i 
                                                      
64 Østbye 1997: 140 
65 Sepstrup 2002: 39 
66 ibid. 162 
67 Fra publikumsundersøgelsen fra 2007 (bilag 16) 

forhold til nationalitet og regionale forskelle, dette skyldes 
formodentlig det beskedne antal af respondenter i 
undersøgelsen. Vi havde især forventet at se større udsving i 
forbindelse med frekvensen af besøg, da bl.a. 
kulturvaneundersøgelsen fra 2004 giver det resultat at byboere i 
langt højere grad benytter sig af kulturtilbud, herunder også 
museumsbesøg68. 
 
Spg. 1: Køn 
Fordelingen af mænd og kvinder er ligeligt fordelt. Dette 
stemmer ikke helt overens med publikumsundersøgelserne fra 
Nationalmuseet om kønsfordelingen af museumsgæsterne og 
generelle undersøgelser om museumsbesøg i almindelighed. Her 
er der en overvægt af kvinder69. Tabellen viser forskellene på 
vores data og tal fra Nationalmuseets publikumsundersøgelse 
fra 2007. 

 
Fig. 9.  Kønsfordeling på Nationalmuseet 

                                                      
68 Bille et al. 2004: 294 
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Spg. 2: Alder 
Respondenternes aldersspredning er fra 16-75 år. I vores 
undersøgelse er størstedelen af respondenterne i 20erne eller i 
30erne. Dette er ikke i overensstemmelse med Nationalmuseets 
egne tal. Tabellen 10 viser vores data overfor Nationalmuseets. I 
vores undersøgelse er 33,33 % i 20erne, mens Nationalmuseets 
egne tal er 10 procentpoint mindre, nemlig 23,1 %. For de 
besøgende i 30erne viser vores undersøgelse, at gruppen udgør 
31,25 %. Tallet er også langt højere end Nationalmuseets 
publikumsundersøgelse. Her er knapt 16 % i 30erne. Til gengæld 
er antallet af de besøgende i 50erne og op efter langt lavere end 
undersøgelserne fra Nationalmuseet.  
 

 
Fig. 10. Aldersspredning på Nationalmuseet 
 
Spg. 3: Uddannelse 
Langt størstedelen af respondenterne i vores undersøgelse (78,4 
%) havde færdiggjort en mellemlang- eller videreudgående 
uddannelse. Alle undersøgelser både i Danmark og i udlandet 
viser, at uddannelse har en signifikant betydning for antallet af 

museumsbesøg. Nationalmuseets egen publikumsundersøgelse 
viser, at hovedparten i deres undersøgelse, havde en 
længerevarende uddannelse (44,7%), efterfulgt af gruppen med 
en mellemlang uddannelse (30,2%). 
 
Spg. 4: Hvor ofte går du på museum? 
Lige knapt halvdelen af respondenterne tager på museum 1-2 
gange om året. Der er ingen kønsforskelle Eftersom der er en stor 
overvægt af respondenter med en mellemlang- og lang 
udannelse i undersøgelsen, er det ikke muligt ud fra vores 
materiale at sige noget om uddannelsens signifikans i forhold til 
frekvensen af museumsbesøg. Ligeledes forholder det sig med 
alder, da andelen af respondenter i 20erne og 30erne overstiger 
60 % af respondenterne. Kulturvaneundersøgelsen fra 2004 viser 
dog, at sandsynligheden for at tage på museum stiger med 
længden af uddannelsen og alder70. 
Dette stemmer godt overens med resultaterne fra 
miniinterviewundersøgelsen. 
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Fig. 11. Frekvensen af museumsbesøg pr. år. 
 
Spg. 6 og 7: Hvornår og hvorfor går du på museum? 
Størstedelen af respondenterne tager på museum i deres ferier, 
for at være sammen med familie eller venner eller i weekenden. 
Her er der ingen forskel på mænd eller kvinder. Vi uddelte 
spørgeskemaerne i weekenden, hvorfor vi formoder, at denne 
svarmulighed har slået stærkt ud. Kun meget få svarer, at de 
tager på museum når de har tid for dem selv eller når de tager af 
sted med skole eller arbejde.  
 
Årsagen til at de besøgende tager på museum er først og 
fremmest ”For at lære noget nyt”. Dette gælder både for mænd 
og kvinder. Den anden topscorer er ”For at dele en oplevelse 
med familie og venner”. Mens fordelingen af mænd og kvinder 
var ligelig i spørgsmålet om hvornår respondenterne tager på 
museum, også under svaret for at være sammen med familie og 
venner, så er fordelingen af kvinder og mænd anderledes i svaret 
til hvorfor respondenterne tager på museum. Især svaret, ”For at 
dele en oplevelse med familie og venner”. De fleste kvinder har 

krydset dette svar af. Langt færre mænd har valgt dette 
svaralternativ. Tredje, fjerde og femte pladsen er stort set lige. 
Respondenterne tager således også på museum for at blive 
underholdt, for at få ro og afslapning og for at blive udfordret. 
Kun en har svaret at vedkommende tager på museum ”Fordi jeg 
skal”. 
 
Spg. 8: Kendskab til teknologi 
Stort set alle respondenter bruger mobiltelefonen, Internettet og 
digitalkameraet ofte. Halvdelen benytter ofte mp3-afspillere, 
mens 1/6 bruger GPS. GPS er den teknologi som færrest kender. 
Her svarer flest kvinder at de slet ikke kender GPS, hvorimod 
meget færre mænd svarer det samme. Hvorvidt dette faktisk 
forholder sig således eller om det hvorimod siger mere om 
kønsforskellene på mænd og kvinder i forbindelse med viden og 
kunnen, er ikke til at sige noget om ud fra tallene. 
 
Spg. 9: Hvad savner du ved udstillinger på Nationalmuseet 
Rigtigt mange af respondenterne har skrevet et svar. Heraf har 
ca. 1/3 skrevet at de ønsker mere interaktivitet, flere multimedier 
og større muligheder for aktivitet. En stor del af svarerne går på 
selve udstillingerne og ønsker flere og mere skiftende 
særudstillinger, en mere tematisk tilgang i udstillingerne og 
udvidelser af enkelte samlinger. Enkelte svarer også, at de slet 
ikke ønsker noget ændret på Nationalmuseet. Der synes ingen 
køns- eller aldersforskelle i svarerne. 
 

Opsamling 

Undersøgelserne på Nationalmuseet viste, at der er meget stor 
forskel på hvad museumsgængerne på Nationalmuseet ønsker 
og forventer af et museumsbesøg. Der var ingen tydelige 
forskelle i forhold til køn, uddannelse eller bopæl. For den ældre 
gruppe var det tydeligt, at de i høj grad allerede i dag er tilfredse 
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med hvad museerne tilbyder. De har meget svært ved at 
forholde sig til ny teknologi i udstillingerne og foretrækker 
fortrinsvis personlige omvisninger, frem for audioguides, 
mobiltelefoner eller lignende tilbud. Derimod var det yngre 
publikum meget mere positive overfor teknologi og interaktivitet 
på museerne. I spørgeskemaet svarede flere respondenter, at de 
gerne så mere interaktivitet og multimedier i formidlingen. 
Generelt set viste undersøgelsen, at det at tage på museum er en 
social aktivitet i ferier og weekender og at man tager på museum 
for at lære, slappe af og blive underholdt. 
 
Spørgeskemaundersøgelse  og  fokusgruppeinterview  på 
TiendeklasseCenterRoskilde i Roskilde 
Efter de indledende undersøgelser på Nationalmuseet, 
indsnævrede vi fokus således, at de følgende undersøgelser 
specifikt drejer sig om vores valgte målgruppe: teenagere 13-19 
år.  
Vi udsendte derfor 75 spørgeskemaer til 
TiendeklasseCenterRoskilde, med det formål, at undersøge de 
unges museumsvaner og deres holdninger til teknologi i 
udstillingerne. Efterfølgende blev disse fulgt op med et 
fokusgruppeinterview, for at kunne spørge dybere ind til 
ovenstående, samt de unges forestillinger om museer.   
 
Vores forskningsspørgsmål:  
 

• Hvilke forståelser, behov og forventninger har teenagere 
til et museumsbesøg?  

 
• Vil digitale tiltag kunne få teenagere til at benytte 

museerne? 
 
Baggrunden for vores valg af informanter er vores eget 
datamateriale, samt Nationalmuseets egne 

publikumsundersøgelser, som peger på, at teenagere er en 
underrepræsenteret gruppe på museerne. Endvidere havde vi 
semestret forinden udført interviews og deltagerobservationer 
med unge fra Statens Museum for Kunsts kunst-community, som 
var meget interesserede i museer. Se bilag 12. Ifølge 
statistikkerne, repræsenterede de altså en atypisk gruppe af 
teenagere.  
 
 Vi ønskede at få nogle teenagere i tale, som i højere grad 
stemmer over ens med statistikkerne, og sjældent besøger 
museer. Valget af skole hænger sammen med, at vi kender en af 
lærerne på skolen, som gerne ville fungere som vores gatekeeper, 
og i uge 11 indvilgede han i at tage vores spørgeskemaer med til 
eleverne. Resultatet blev 54 besvarelser. 
 
Som Bente Halkier påpeger, kan en kombination af metoder 
forbedre metoderne gensidigt samt uddybe vidensproduktionen. 
Man vil altså få et større udbytte af det indsamlede 
datamateriale. Eksempelvis  
følger forskere til tider et spørgeskema op med en fokusgruppe, 
for at kvalificere forklaringer på mønstre i datamaterialet71. I tråd 
dermed erfarede vi, at vores spørgeskema forsynede os med 
statistisk materiale, men vi manglede fortsat en dybere forståelse 
af målgruppen. Den 31. marts tog vi således ud til 
TiendeklasseCenterRoskilde, for efter aftale med en af lærerne, at 
lave en fokusgruppe med syv piger fra Kreativ linje. 
 
Spørgeskemaundersøgelse på TiendeklasseCenterRoskilde 
Spørgsmålene til spørgeskemaet udarbejdede vi på baggrund af 
spørgeskemaet fra Nationalmuseet. Dog med det udgangspunkt, 
at ikke alle tager på museum. Vi udelod spørgsmålene om 
uddannelse, postnummer, da vi anså, at disse i denne 
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sammenhæng ikke var vigtige.  Ligeledes har vi udeladt 
spørgsmålet om kendskab til teknologier, idet vi antager at de 
unge er ’tidlige adoptorer’72, hvad angår tilegnelsen og brugen af 
teknologi. Vi har dog erstattet det af et spørgsmål, om de ville 
tage på museum, hvis det var muligt at bruge en mobiltelefon 
eller mp3-afspiller i udstillingen. Spørgsmålet kan synes ude af 
kontekst, men leder som i det andet spørgeskema frem til det 
afsluttende spørgsmål, hvor vi gerne ville have de unge til at 
tænke teknologi ind i udstillinger. Vi har tilføjet spørgsmål til de 
der sjældent eller aldrig går på museum, for at finde ud af 
årsagerne dertil.   

Svaralternativerne har vi  tilpasset  således, at de passer  til 10.klasser. 
Det  betyder  bl.a.  at  vi  har  adskilt  familie  og  venner  i 
svarmulighederne.  

Spørgsmålene i spørgeskema til TiendeklasseCenterRoskilde:  

1. Køn  
2. Alder  
3. Hvor ofte går du på museum (alle slags)? (sæt x)  
4. Hvornår går du på museum (alle slags)? (sæt x ved de 

udsagn, der passer til dig. Max 3)  
5. Hvorfor går du på museum (alle slags)? (sæt x ved de 

udsagn, der passer til dig. Max 3)  
6. Hvis du sjældent går på museum: Hvorfor ikke? (alle 

slags)? (sæt x ved de udsagn, der passer til dig. Max 3)  
7. Ville du tage på museum, hvis du kunne bruge fx din 

mobiltelefon eller mp3-afspiller i udstillingen?  
8. Hvad ville få dig til at tage på museum?  

                                                      
72 Rogers 1995:11 

 I datamaterialet er der forekommer ingen bemærkelsesværdige 
kønsforskelle i undersøgelsen. Vi har valgt at sætte materialet 
ind i en datamatrice på baggrund af en univariat analyse73.   

33 af besvarelserne er piger, mens 21 er drenge. De er  i alderen 16 – 
18 år. 

 
Fig. 12. Frekvensen af museumsbesøg pr. år blandt eleverne på 
TiendeklasseCenterRoskilde 
 
Størstedelen tager på museum 1-2 gange om året, herefter 
kommer gruppen, der aldrig tager på museum. 
 
Ifølge kulturvaneundersøgelsen fra 2004 kommer 34 % af børn 
og unge aldrig på kunstmuseum eller kunstudstilling, mens 
tallet er 21 % for andre slags museer end kunstmuseer. Heller 
ikke i denne undersøgelse er der nogle nævneværdige forskelle 
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drenge og piger imellem74. Set i forhold til 
spørgeskemaundersøgelsen på Nationalmuseet, så 
går 10.klasseseleverne meget mindre på museum. 
Dette er helt i tråd med andre undersøgelser, der 
viser at teenagere er en underrepræsenteret gruppe 
på museerne75.  
 
Spg. 4 og 5: Hvornår og hvorfor går du på museum? 
For eleverne i 10.klasse gælder, at de først og 
fremmest tager på museum med skolen, med familien 
og når de er på ferie. Dette adskiller fra 
undersøgelsen på Nationalmuseet, specielt i forhold 
til følgeskabet med skolen. Respondenterne i 
10.klasserne svarer i udtalt grad at de tager på 
museum ”Fordi jeg skal”. Herefter følger ”For at lære 
nyt” og ”For at dele en oplevelse med familie og 
venner”. Især de to sidste årsager er i 
overensstemmelse med respondenternes svar på 
Nationalmuseet.   
  
    

Fig. 13. Hvornår går du på museum? TiendeklasseCenterRoskilde 
vs. Nationalmuseet

 
 (vores egen data) 

                                                      
74 Bille et al. 2004: 219 
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Spg. 6: Hvorfor går du sjældent på museum? 
Af de elever der aldrig går på museum, svarer størstedelen at 
årsagen dertil er, at de keder sig. Dernæst at der ikke sker noget 
aktivt og fordi de ikke må røre noget og skal være stille.  
 
Spg. 7: Mobiltelefoner og mp3-afspillere på museerne? 
Hvorvidt mobiltelefoner og mp3-afspillere kan lokke de unge på 
museum er tvivlsomt ifølge dette spørgeskema. 10 svarer ”Ja” og 
17 svarer ”Nej”, mens resten fordeler sig ligeligt mellem 
”Måske” og ”Ved ikke”. På trods af at spørgsmålet er 
endimensionelt og svarmulighederne er gensidigt udelukkende, 
så fungerer spørgsmålet ikke optimalt, idet det ikke fremgår 
tydeligt af spørgsmålet, hvad mobiltelefonerne og mp3-
afspillerne skal benyttes til.   

 

 
Fig. 14. Mobiltelefoner og mp3-afspillere i museumsudstillinger 
 
Spg. 8: Hvad kan få de unge på museum? 
De unge er ikke konkrete i deres forslag. En del svarer, at 
ingenting vil kunne få dem på museum, mens andre svarer, at 
hvis det bliver mere interessant, så vil de tage på museum. At de 
ikke uddyber dette svar, skyldes måske spørgsmålets åbne 
karakter. En lille del mener ikke, at museerne skal gøre noget 
specielt for at nå de unge, de kan lide dem som de er. Dette er de 

meget aktive museumsgængere, som tager dette synspunkt. 
Mobiltelefoner og interaktivitet er der et par stykker som nævner 
i forhold til mere levende museer, men det er ikke den 
overvejende del. 
 

Opsamling 

54 elever fra 10.klasse besvarede vores spørgeskema, heraf går 
størstedelen på museum 1-2 gange om året i forbindelse med 
skoleudflugter, med familien i ferier og weekender. Derfor 
svarer de fleste således også at de tager på museum fordi de skal. 
Hvorvidt mobiltelefoner og mp3-afspillere vil gøre en forskel for 
at få de unge til at tage på museum er ikke entydigt. Dette skal 
formodentlig ses i sammenhæng med spørgsmålet, som kan 
forekomme lidt diffust, sammenholdt med at de unge tager på 
museum fordi de skal og ikke altid af lyst.  
 
Fokusgruppeinterview  

Metodiske valg og overvejelser 
Beslutningen om at foretage et fokusgruppeinterview, frem for 
individuelle interviews, hænger sammen med vores forforståelse 
af teenagere, som værende yderst beviste om sociale 
dynamikker, samt påvirkelige i sociale sammenhænge. Ifølge 
Bente Halkier er fokusgrupper netop gode til at producere data 
om gruppers interaktioner, fortolkninger og normer. Der er 
imidlertid også en reel fare for at gruppeeffekterne kan forsage 
tendens til enten konformitet eller polarisering, hvilket kan 
lægge hindringer i vejen for en givende diskussion og 
produktion af data  76. Det var imidlertid netop disse 
gruppedynamikkers betydningsdannelse vi fandt interessante og 
betydningsfulde for vores undersøgelse.  
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For at sikre os de bedste omstændigheder for dataindsamlingen, 
søgte vi at få et ulige antal informanter, for at fordre en 
dynamisk interaktion i gruppen. Som Bente Halkier skriver, kan 
små grupper, såvel som store være problematiske. Vi var 
forberedte på, at ikke alle informanterne nødvendigvis ville 
deltage lige aktivt i diskussionen grundet den uvante situation, 
vores tilstedeværelse, som værende interviewere og 
universitetsstuderende samt emnet museer, som ikke 
nødvendigvis ville være af størst interesse for vores informanter. 
Vi valgte på baggrund deraf, at have en lidt større gruppe på 
omkring syv deltagere, samt at undgå en blanding af piger og 
drenge, da dette potentielt kunne resultere i at informanterne 
kunne have svært ved at koncentrere sig om emnet77.  At det 
endvidere netop blev disse syv piger fra Kreativ Linie, som 
deltog i fokusgruppen, hænger først og fremmest sammen med 
convenience-sampling78, da det var lærerne, som skulle finde 
elever til os på baggrund af ovenstående ønsker. 
  
Vi valgte at gennemføre fokusgruppen på skolen af tre årsager. 
Dels sikrer vi os i højere grad at have deltagere, når vi tager dem, 
hvor de er.  Skolen er et nogenlunde neutralt sted, og dog er det 
kendte rammer, der gør at informanterne føler at de er på 
hjemmebane79. 
 
Nanna var tildelt rollen som moderator og Celia skulle således 
holde sig i baggrunden og tage noter af både det sagte under 
interviewet og observationer.  Vi havde valgt at benytte en 
semistruktureret spørgeguide med udgangspunkt i vores 
forskningsspørgsmål, og inspireret af tragtmodellen, forstået 
således at vi vil starte ud med nogle åbne spørgsmål, der skal 
lægge op til at deltagerne skal fortælle om deres egne 
                                                                                                           
77 Halkier 2006: 38-39 
78 Blomberg et al. 2003: 968 
79 Halkier 2006: 41-43 

erfaringer80. Efterfølgende vil vi anvende en række mere 
specifikke og målrettede spørgsmål, som vi vil bruge til at 
konkretisere og afklare udsagnene81. 
 
Som det en gang imellem er tilfældet, gik interviewet ikke så let, 
som vi havde håbet, og vi måtte således begge deltage aktivt i 
interviewet, for at holde informanternes interesse, og finde frem 
til netop de formuleringer, som vores informanter kunne 
forholde sig til, og gjorde det muligt for dem at ytre deres tanker 
og holdninger om emnet.  
 

Kreative metoder  

I et forsøg på at fremkalde reaktioner hos interviewpersonerne, 
samt udfordre deres forforståelser af museumsbegrebet, 
benyttede vi os af teknikker kaldet kreative metoder eller 
provokationsmetoder. Formålet er at skaffe mere fælles viden og 
forståelse, end gænge interviewmetoder kan frembringe82. Til 
dette er der mange forskellige metoder. 
 

 
80 Bilag 9 
81 Halkier 2006: 43-47 
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Især i forbindelse med gruppeinterviews eller fokusgrupper er 
disse metoder anvendelige, idet de kan løsne op og skabe mere 
dynamik. Vi anvendte kreative metoder i vores 
fokusgruppeinterview på TiendeklasseCenterRoskilde i 
Roskilde. I forsøg på at få de unge til at tænke i andre baner 
medbragte vi associationsbilleder. Disse bestod af forskellige 
fotos af bygninger og settings, som kunne tænkes at replikere et 
museum. Ifølge Christina H. Pedersen er billeder og fotos gode i 
kvalitative interviews fordi de fremmer kontakten mellem 
interviewer og informant83. Formålet var ikke at afklare hvorvidt 
de unge opfattede de forskellige billeder, som museer eller ej. 
Billederne skulle i stedet stille spørgsmål ved den traditionelle 
opfattelse af hvad et museum er, og hvad der ligger i 
museumsbegrebet ifølge de unge.  
 
Den anden kreative metode, som vi benyttede os af, fungerede 
som afslutning på interviewet. Vi bad vores informanter om at 
skrive et postkort til Kulturminister Brian Mikkelsen. De havde 

                                                      
83 Pedersen 2004: 54 

hver fået 10.000.000 kr. til at lave et nyt museum, en ny udstilling 
e. lign. og skulle så beskrive deres drømmemuseum eller 
udstilling. Denne øvelse havde en eksplorativ karakter og var 
ment som en god afrunding på fokusgruppeinterviewet. 
 

Beskrivelse og refleksion 

Vi havde fået kontakt til en af lærerne på skolen, som havde 
indvilget i at ’låne’ os fem til syv elever fra hendes klasse fredag 
den 28. marts kl. 9-11, hvorefter klassen skulle over på teknisk 
skole og spise frokost.  
 
Det var første gang at læreren skulle undervise denne klasse, og 
hun kendte således ikke sine elever på forhånd. Der skulle have 
været 18 elever i klassen (alle piger), men da timen begyndte, var 
kun fire elever mødt op. Vi fik derfor lov til at gå i gang med det 
samme, og vi blev alle siddende i klasselokalet, hvor vi satte os 
sammen i det ene hjørne af den hestesko, som bordene var 
placeret i. Da vi havde præsenteret os, og skulle til at starte 
interviewet, ankom endnu tre piger. 

Fig. 15. Pigerne fra 10. klasse 

Det viste sig fordelagtigt, at størstedelen af informanterne 
tidligere havde besvaret vores spørgeskemaer, og derfor fandt 
det interessant at deltage i yderligere undersøgelser. 
 
Under hele forløbet sad læreren bag os, og lyttede med. Det lod 
dog ikke til at påvirke situationen for pigerne. I stedet fik vi det 
indtryk, at det sociale forhold pigerne imellem betød langt mere i 
forhold til de ting pigerne sagde eller ikke sagde. 
 
Det blev hurtigt klart, at informanterne havde en meget snæver 
forforståelse af museumsbegrebet og deres forventninger til 
besøget, forstået på den måde, at de lagde ud med at sige, at 
museer er steder man udstiller, hvor der er stille og man ikke må 
røre ved noget. De var meget fokuserede på kunstmuseer, og det 
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var først hen imod midten af interviewet, at de begyndte at 
tænke i andre baner. 
 
Vi havde associationskort med, i håb om at kunne 
fremprovokere nye opfattelser af museer hos vores informanter. 
Det viste sig dog, at gruppedynamikkerne var så stærke blandt 
vores informanter, at de ikke uden videre lod sig påvirke af 
vores spørgsmål og øvelser. Hvilket betød, at selvom der var syv 
informanter tilstede under interviewet, så var der kun fem reelle 
deltagende informanter.  
 
Særligt én af pigerne var glad for at gå på kunstmuseum. Dog fik 
vi det indtryk, at en del af hendes kommentarer til tider sagde 
mere om hendes forsøg på at opretholde hendes selvfortælling, 
som sociologien Erving Goffman ville sige det, end hendes 
personlige holdning til spørgsmålet84.  
 
Interessant er det at bemærke, hvordan størstedelen af 
informanterne indledningsvis sagde, at museer er kedelige og for 
gamle mennesker. Alligevel lod det til, at den pige, der var glad 
for museer, fik de andre til at genoverveje deres udtalelser, og 
svare mere reflekterende på vores spørgsmål end tidligere i 
interviewet.  
 
På trods af at de syntes at museer er kedelige, vil de alligevel 
ikke ændre noget og da slet ikke implementere teknologi på 
museerne. Dette var dog ikke enstemmigt, en pige mente at 
mobiltelefoner måske kunne ændre unges holdning generelt til 
museer, hvorimod nogle af de andre mente at mobiltelefoner 
kunne være et forstyrrende element, og hellere ville være 
foruden. 

                                                      
84 Halkier 2006: 94-95 
 

Pigerne var meget tilstede i nuet, hvilket gjorde at der ikke var 
nogen konsistens i deres udsagn. Dissonansen i udsagnene er 
således først og fremmest et udtryk for måden teenagere 
kommunikerer på snarere end deres direkte holdninger til 
museer. Det ene øjeblik kunne de sige at museer kun var for 
gamle mennesker, mens de det næste øjeblik kunne sige, at det 
var dem der bestemte i familien, at den skulle tage på museum i 
ferierne.  
 

Opsummering af resultater 

I tråd med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen på 
skolen, tager kun en af informanterne regelmæssigt på museum, 
og af egen vilje. Ofte lyder svaret:  
 

”Jeg tager kun på kunstmuseum, når det er med skolen.. der er så 
mange andre ting at lave.”  Men det bliver også påpeget, at 
”[h]jemme hos os er det meget børnene, der bestemmer, fordi de 
voksne gider ikke tage af sted, hvis ikke vi gider.” 

 
Generelt var der endvidere en række forbehold i forhold til brug 
af mobilteknologi i en museal kontekst. For det første påpegede 
vores informanter at internettet er for dyrt, og de er 
opmærksomme på at der er GPS i deres mobiltelefoner, men de 
bruger det aldrig.  
 
Én kunne godt forestille sig at det ville være ”[…] lettere at få det 
på mobilen. For hvis man skal stå i kø, for at komme hen og se, hvad der 
står, så opgiver man tit.” Alligevel, var der dog relativ enighed om, 
at brug af mobiltelefoner kan ”blive for meget”.  
 

”Et museum, er jo sådan et sted, hvor man går ind og kigger, og 
ser på nogle billeder. Det skal ikke være igennem telefoner.” 
”Man lukker jo fuldstændig af for alle andre, når du går rundt 
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med den der mobil.”  ”Jeg tror også at blive ville være kedeligt, at 
det kun var sms’er ....så hellere læse i en bog, end en hel vild lang 
sms.” ”[…] hvis man ser i en bog, at der bare er sådan et stykke, 
så læser man det. Det virker mere overskueligt.” Og skal der 
være billeder, ”[…] bliver bogstaverne meget små.” 

 
I forhold til brug af lyd og en ’aktiv billet’ á la den på Brede 
Værk, siger informanterne, at ”[...] hvis der så er 30 vaser, og alle 
kører kortet igennem på en gang.. så bliver der snakket. Det går ikke!”. 
Og ”[h]vis der er særligt mange mennesker, så tror jeg at folk dropper 
det, for så skal de stå og vente [...]”. Informanterne giver dog udtryk 
for at det gør en væsentlig forskel, at man selv skal gøre noget i 
udstillingen.  
 

”Indlevelse ville hjælpe meget! ”. ”Det kommer ligesom tættere 
på én, når man kan mærke det med kroppen.”  

 
Retningsbestemt lyd85 kan informanterne imidlertid godt se 
fordelene ved, men har stadig nogle forbehold. Særligt påpeger 
de at lydsekvenserne skal være korte, for dels at undgå, at folk 
står ”i den der kø igen” og at ”man glemmer halvdelen”. 
 
I løbet af interviewet, påpegede informanterne selv at 
museumsbegrebet er tabubelagt blandt unge. De har dog ingen 
forslag til hvad, der ville kunne ændre dette. Nogle mener 
simpelthen at det ikke kan lade sig gøre, at gøre museer seje, og 
siger i stedet at: 

 
 ”Museer har bare fået et eller andet ry som kedeligt.” ”Der er så 
mange gamle mennesker” og ”[…] jeg tror også at det er ordet 
museum, der lyder så kedeligt og gammelt.” 

                                                      
                                                     85 Retningsbestemt lyd er lyd, der bliver udsendt i stråler, således at lyden kan 

udsendes direkte inden for et bestemt radius og derfor også kun kan høres her. 
Dette bl.a. er brugt på ARoS i Mariko Moris udstilling ”Oneness”. 

Heller ikke tanken om brug af nye teknologier og 
formidlingsstrategier på museerne, kan uden videre overbevise 
informanterne.  
 

”Jeg tror ikke at jeg ville komme mere på museum, så skulle det 
være et eller andet konkret emne, der gjorde at jeg ville tænke 
wow! Ellers tror jeg ikke jeg vil gøre det, også lige gyldigt om det 
er som nu eller ej.” 
 

Deltagerobservation på Frilandsmuseet 
Vi havde fået mulighed for at følge en 7. klasse fra Sølvgadeskole 
den 11. april 2008 fra kl. 9-12, mens de skulle spille 
Frilandsmuseets digitale tilbud "Mulighedernes Land" fra 2007. 
Overordnet var formålet med deltagerobservation at observere 
de unge mens de spillede, og høre deres reaktioner og 
holdninger dertil. Vi ville gerne få en indsigt i hvad der fungerer 
i spillet, eller ikke gør, og hvorfor? Hvordan 'arbejder' eleverne 
med teknologien? Er det nogensinde en hindring for spillet, 
oplevelsen og læringen? Og får de noget fagligt ud af spillet? Vi 
havde således endnu engang taget Kvales tematiseringsfase med 
i vores betragtninger.  
  
Ifølge Chris Mann og Fiona Stewart kan observationer netop 
indeholde visse fordele i forhold til interviews, da observationer 
kan bidrage med information om en målgruppe, som ellers ikke 
ville være blevet italesat under et interview, eller som ligefrem er 
i modstrid med det sagte86. Folk forsøger måske at sige det 
'rigtige', eller har blot en anden opfattelse af et givent emne eller 
handling, end det i realiteten viser sig at være tilfældet87. At 
observere drejer sig netop om, at forskeren noterer ned til det der 
bliver sagt, set, erfaret og oplevet undervejs i undersøgelsen. 
Ordet 'deltagerobservation' betyder endvidere, at forskeren 

 
86 Mann & Stewart 2000: 84 
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observerer alt imens han deltager i den sociale sammenhæng, 
som studeres og noterer de ting ned undervejs, som bliver sagt 
og gjort88.  
 
Undersøgelsen på Frilandsmuseet skal således ses i forlængelse 
af det foregående spørgeskema og fokusgruppeinterview på 
TiendeklasseCenterRoskilde i Roskilde, hvor det fremgik, at 
teknologi i en museal kontekst ikke uden videre tiltaler de unge. 
Der skal mere til, for at fange deres interesse for museer. De var 
dog heller ikke direkte modstandere af tanken om teknologi på 
museer, men har måske lidt svært ved at forestille sig, hvordan 
det ville fungere i praksis. Interaktion, indlevelse og 
sammenhæng i fortællingen og teknologien trækkes dog frem, 
som værende faktorer af stor betydning.   
  
Vi var beviste om at informanterne var nogle år yngre, end 
informanterne fra TiendeklasseCenterRoskilde, men som 13-
14årige befandt de sig indenfor vores målgruppe, og var således 
interessante i forhold til målgruppeanalysen. Vores forforståelse 
af den aktuelle gruppe informanter var, at de ligesom 
informanterne fra TiendeklasseCenterRoskilde, var 
teknologivante, og således ikke ville se en GPS og mobiltelefon, 
informanterne var dog alligevel yngre og vi forventede et udslag 
i relation dertil, hvorledes det ville manifestere sig måtte vi vente 
og se. 
  

Deltagerobservation på Frilandsmuseet 

 Som aftalt med museet, ankom vi en time inden 
undervisningsforløbet i "Mulighedernes Land" skulle begynde. 
Vejret var godt, solrigt, men koldt, og vi mødte dagens omviser i 
personalebygningen på Frilandsmuseet. Frilandsmuseet åbnede 

                                                      
88 Kaijser & Öhlander 1999: 74-80 

for sommersæsonen få uger forinden og hun fortæller, at dette 
vil være hendes første omvisning med Mulighedernes Land i år. 
Mens hun taler med os, har hun travlt med at tænde 
mobiltelefonerne, og efterfølgende går vi udenfor, for at hjælpe 
hende med at gøre GPS'er og telefoner klar. Hun fortæller, at 
inden tilbuddet trådte i kraft sidste sommer, fik omviserne en 
lang oplæring i teknikken, men "[…]vi prøver os stadigvæk frem om 
hvad der fungerer." "Jeg har en passiv rolle i stedet for en aktiv rolle, 
som omviser. Det er lidt svært at vænne sig til."  
  
De har skoleklasser ned til 6. Klasse på "Mulighedernes Land", 
men hun syntes at de er lidt for unge. De forstår ikke altid de 
roller de spiller, og er ikke altid i stand til at overskue de valg de 
skal tage i spillet, hvilket er temmelig afgørende for spillet. Når 
eleverne ankommer, er der en forventning om at de i forvejen 
ved lidt om spillet, perioden og de forskellige karakterer, for 
ellers kan spillet være svært at forstå, og træffe de rigtige valg. 
  
Kl. 9.30 ankommer de 14 7.klasseselever og deres lærer, og de 
bliver vist ind i skolestuen, hvor de får en kort indføring i spillet 
og teknikken. Det skal gå stærkt da forløbet slutter allerede kl. 
11.30 og der er meget at nå. Eleverne lytter interesserede og det 
fremgår af spørgsmålene, at de er spændte på det der skal ske. 
"Er husene der virkeligt?" spørger en pige, og nikker bekræftende 
og smilende. De har delt rollerne ud hjemmefra, og de har valgt 
at benytte dem alle med undtagelse af karakteren Karen, som 
deres lærer spillede. 
  
Inden vi går ud af skolestuen forklare vi, hvem vi er og hvad 
vores ærinde er. Læreren spørger eleverne, om der er to grupper, 
som vil have en af os med rundt mens de spiller. Vi forklarer 
naturligvis, at vi overhovedet ikke må blande os i spillet, og to 
grupper melder sig med det samme. Nanna følger med to 
drenge, og Celia følger med to piger. 
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For at sikre sig, at eleverne har forstået spillet og hvordan 
teknologien fungerer, går vi ud til 'Stationsbyen'89 på 
Frilandsmuseet. Der skal eleverne spille et kort prøvespil, hvilket 
i højere grad lod til at øge elevernes forvirring. Det stod hurtigt 
klart, at eleverne ikke anså teknologien, som en udfordring, men 
de havde svært ved at forstå, hvornår spillet reelt set gik i gang.  
 

  

 
Da eleverne endelig blev sendt af sted, var der en time tilbage af 
forløbet. De to piger Celia fulgte, gik målrettet af sted, og fandt 
hurtigt deres fødegård, og de havde hverken svært ved at bruge 
kortet, mobiltelefonen eller GPS'en.  
  

                                                      
89 En del af Frilandsmuseet, som fortæller om små byer på landet i perioden 
1880-1950. 

 

 
Det viste sig at være langt sværere at opfange signalerne med 
GPS'en, end forventet. I starten går sport i at finde signalerne, 
men der bliver overhovedet ikke reflekteret over, om hvorvidt 
det overhovedet ville være smart at 'tale med' alle disse 
'personer' som prikkerne på telefonen indikerer. Pigerne er 
effektive og strategiske i deres måde at spille spillet på. De deler 
blandt andet opgaverne imellem dem, og samarbejder for at 
opnå det bedste resultat, men da teknikken ikke rigtig fungerer, 
og de ingen point for ud af deres anstrengelser, siger den ene af 
pigerne til sidst: ”Det er mega forvirrende det her”, og de bliver til 
sidst irriterede over at det ikke fungerer.  

Fig. 16. Drengene på ser på kortet og GPS’en 

Fig. 15. Pigerne på Frilandsmuseet hører en besked  

  
Størstedelen af tiden kommer således til at gå med at gå rundt 
om den samme gård og lede efter signaler, så de når kun hen til 
en gård mere, inden tiden er gået. På et tidspunkt falder GPS'en 
ud, men den ene pige siger bare ”Det er jo bare en telefon med 
GPS.” Så hun finder den hurtigt igen.  
  
De to drenge, som Nanna fulgte rundt, havde problemer med at 
finde den første gård. Det er lader til at drengene ikke er vant til 
at læse kort. De forsøger, men uden held. De har meget svært 
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ved at orientere sig, men har også svært ved at koncentrere sig. 
Da de endelig finder gården er der kun 15 minutter tilbage af 
spillet. På deres vej rundt på Frilandsmuseet havde drengene 
mødt andre fra deres klasse, som havde lignende problemer, og 
der lyder kommentarer som: "Vores kort virker ikke." og "Fuck det 
her er besværligt." 
 
Ligesom pigerne, oplever drengene også at GPS'en går ud, men 
efter et par forsøg, er den indstillet korrekt igen. De begynder at 
gå rundt på gården, og da de finder ud af, at de skal kigge 
ordentlig på telefonen for at finde punkterne, lykkes det dem 
hurtigt at fange et signal. Ingen af drengene fanger imidlertid 
beskeden selvom de begge to står ved telefonen og lytter. De 
forsøger at finde punktet igen. Men uden held. "Den er virkelig 
langsom den her GPS. De nye GPS'er er ordentligt syge." 
  
Da tiden er gået, og de skulle finde tilbage til 'Stationsbyen' var 
de igen i tvivl om retningen. Kortet kunne de stadig ikke rigtig 
finde ud af, men de bekymrede sig imidlertid ikke meget om det, 
de hyggede sig. Til sidst måtte Nanna træde ind, og vise dem 
vejen tilbage. 
  
Fælles for begge grupper var således, at de aldrig kom rigtig i 
gang med at spille spillet. Pigerne påpeger i denne forbindelse, at 
der simpelthen ikke var tid nok.  
 

”Det er noget andet end en rundvisning, hvor der bare er en, som 
går og fortæller en masse.” ”Det er fedt at kunne gå rundt selv.” 
”Det er sjovt, men der er for lidt tid! Vi skulle have brugt en hel 
skoledag. Altså 5 timer.”  

  
Tilbage i 'Stationsbyen', hvor hele klassen samles, viser det sig, at 
mange af grupperne har den samme opfattelse, og spørger, om 
spillet virkelig allerede er slut. Mange har også oplevet, at 

GPS'en gik ud undervejs, men omviseren fortæller, at hun aldrig 
før har oplevet, at kun én gruppe har opsøgte hende for hjælp. 
Hun var faktisk blevet lidt bekymret for om de bare alle sammen 
havde opgivet. Hun havde dog ikke mulighed, for at gå ud og 
finde ud af det, da eleverne skulle kunne finde hende, hvis de 
havde behov for det. Det er således tydeligt, at eleverne som 
tidligere nævnt i afsnittet Spørgeskemaundersøgelse på 
TiendeklasseCenterRoskilde er ’tidlige adoptorer’ i forhold til 
teknologi, da de slet ikke fandt teknologien en udfordring, og de 
lod heller ikke til at være blevet trætte eller opgivende da de 
havde svært ved at få point, finde de rigtige gårde eller fange 
signalerne. Efter spillets afslutning, påpeger omviseren at de 9.-
10. klasser hun har haft i ”Mulighedernes Land” er der altid en 
eller flere, som har fået 70 point (som er det højeste). I dag var 
der derimod ingen, som gennemførte spillet. 
  
Overordnet set var eleverne tilfredse med ”Mulighedernes 
Land”, men det er dog bemærkelsesværdigt, at en tidligere 
skoleudflugt med en almindelig omvisning på Frilandsmuseet, 
stadig står helt klart for de to piger, Celia fulgte rundt. Blev de 
dog spurgt, hvad de syntes at have fået ud af rollespillet, svarede 
den ene pige:  
 

”Jeg har slet ikke lært noget. Vi har ikke rigtig fået noget 
information.”  

  
Som pigerne fra fokusgruppeinterviewet påpegede, er det en fare 
at teknologien kommer til at fylde for meget, når man går rundt 
på museet, og så er det vigtigt, at der er en klar sammenhæng i 
fortællingen og teknologien. I ”Mulighedernes Land” muliggør 
mobiltelefonerne og GPS'erne en ny type formidling, der qua 
rollespils-metaforen søger at få deltagerne til at skifte perspektiv, 
og se verden gennem nye briller, samt anskue konflikter og 
værdier fra nye vinkler. Spillets korte tidsramme og teknologiens 
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betingelser, kan dog netop resultere i, at deltagerne i spillet 
begrænses i at udforske og opleve museet de befinder sig på. 
Blandt andet skulle eleverne være passe på med at gå ind i 
husene og gårdene mens de spillede, da dette kunne få GPS'en til 
at falde ud. GPS'en var endvidere temmelig langsom, og kunne 
eksempelvis ikke altid følge med når eleverne gik af sted i et 
roligt tempo, og så var det til tider svært at fange signalerne, som 
tidligere beskrevet. 
  
Det skal imidlertid også påpeges, at det er svært med denne 
gruppe af unge teenagere, da der er en betydelig forskel på piger 
og drenges koncentrationsevne, og tilgang til det samme. 
Samtidig fordrer spillet et vist refleksions- og 
abstraktionsniveau, og som vi erfarede og vurderede i løbet af 
deltagerobservationen, var dette ikke realistisk at forvente af en 
7. klasse.  
 

Opsamling 

Deltagerobservationen i ”Mulighedernes Land” på 
Frilandsmuseet viste, at eleverne ingen problemer havde med at 
bruge mobiltelefoner og GPS. De lod endda til at synes det var 
meget spændende som udgangspunkt at skulle bruge 
mobiltelefoner og GPS i rollespillet og at få lov til at gå alene 
rundt i par. Der hvor problemerne opstod og 
koncentrationsevnerne svigtede, var når GPS’ens 
informationspunkter blev for svære at finde og for drengenes 
vedkommende beskederne skulle høres til ende. Ydermere viste 
deltagerobservationen, at spillets karakter, hvor eleverne skal 
foretage valg for deres roller på baggrund af rollernes 
livssituationer, er for abstrakt og svært tilgængeligt for en 
7.klasse. 
 

Metodernes reliabilitet, validitet og 
generaliserbarhed 
I det følgende vil vi anskue vores undersøgelsers validitet, 
reliabilitet og generaliserbarhed. Vi vil ikke gå ind i hver enkelt 
undersøgelse, men overordnet beskrive fejlkilder, forbehold mv. 
 
Validitet 
Både Kvale og Halkier arbejder med validitet, som det at 
undersøge og sikre, at ens forskningsspørgsmål og formålet med 
undersøgelserne er opnået. Kvale siger derudover, at validitet 
ikke kan ses som et særskilt stadie, men skal indarbejde i alle syv 
stadier af undersøgelsen90. Igennem hele forløbet har vi løbende 
valideret vores undersøgelsesdesign, som en iterativ proces. Vi 
har løbende reflekteret over vores materiale, vores 
fremgangsmåder, vores spørgeguides, spørgeskemaer og vores 
positioneringer, hvilket kommer til udtryk i metoderedegørelse 
og – analyse afsnittet. Derforuden har vi trianguleret vores 
datamateriale med statistisk data både vores egen og data fra 
Nationalmuseet, Danmarks Statistik og Kulturministeriet og 
derved tilstræbt at arbejde med validitet som en 
håndværksmæssig kvalitet, kommunikativt og pragmatisk91.  
 
Reliabilitet  
I forhold til kvantitative undersøgelser stilles der nogle konkrete 
krav til dataindsamlingen og omfanget af undersøgelsen. 
Reliabilitet er ifølge Halkier en måde hvorpå man gør sin 
databehandling gennemskuelige og eksplicitte for andre i 
kvalitative undersøgelser92. Dette har vi gjort ved at lægge alt 
vores data i bilag, således at det er muligt at læse hvor vores data 
kommer fra og hvordan vi har gjort.  

                                                      
90 Halkier 2006: 109; Kvale 1994: 232 
91 Kvale 1994: 234-244 
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Erling Strange Nielsen fremstiller fire hovedkilder til manglende 
reliabilitet, som vi har indtaget i vores databehandling. Disse er: 
 

1. Subjekt-reliabilitet 
2. Observatør-reliabilitet  
3. Instrument-reliabilitet 
4. Situations-reliabilitet93  

 
Både for vores kvalitative og kvantitative data spiller subjekt-
reliabiliteten en stor rolle. Informanterne og respondenternes 
sindstilstand og motivation er af afgørende betydning for deres 
medvirken og svar. For undersøgelserne på Nationalmuseet 
gjaldt, at vi brød ind i en social situation, hvor informanter og 
respondenter var på museet som en ferie eller weekendaktivitet, 
mens undersøgelserne på TiendeklasseCenterRoskilde foregik i 
elevernes undervisningstid. Dette har følgelig haft betydning for 
villigheden og lysten til at besvare spørgsmål og spørgeskemaer, 
både positivt og negativt. 
 
Observatør-reliabiliteten er mest afgørende for de undersøgelser, 
hvor vi selv var tilstede og kunne influere svarafgivningen. Fx på 
Nationalmuseet, hvor blev vi forvekslet med 
’informationsmedarbejdere’ og forestod som om vi arbejdede på 
museet.  
 
På trods af at vi havde testet begge spørgeskemaer inden deres 
udsendelse, er det nødvendigt at medtage instrument-
reliabiliteten som værende udslagsgivende for reliabiliteten. 
Dette gælder også i de kvalitative undersøgelser, her har 
informanterne dog en chance for at stille spørgsmål, hvis fx 
spørgsmålene ikke er endimensionelle.  

                                                      
                                                     

93 Nielsen 1983: 15 

 
Hvad angår situations-reliabiliteten har denne også altid stor 
betydning for svarafgivningen, både i forhold til kvalitative og 
kvantitative undersøgelser. På TiendeklasseCenterRoskilde har 
det selvfølgelig betydning at undersøgelserne finder sted på 
skolen. Bl.a. i forhold til villigheden og lysten til at deltage og 
måden man svarer på. 
 
Generaliserbarhed 
Da ingen af vores undersøgelser er repræsentative, så synes det 
umiddelbart svært at lave generelle betragtninger over 
målgruppen på baggrund af vores egen dataindsamling. Ifølge 
Halkier er det muligt at generalisere kvalitative undersøgelser 
analytisk. Dette ud fra sociokulturelle mønstre i samfundet til 
tendenser samme mønstre i datamaterialet94. Da vi har 
trianguleret vores materiale med statistisk data på området om 
museer og teenagere, kan vi udlede tendenser og mønstre, som 
ligger i forlængelse af at lave generaliseringer. 
 

Museumsmyten 
Ifølge museumsforsker Eilean Hooper-Greenhill har museerne 
gennemløbet en betydelig forandring i løbet af de seneste årtier, 
men myten om museer som værende støvede og gammeldags, er 
fortsat til stede i manges bevidsthed og forståelse af museer95. I 
tråd dermed gav pigerne fra fokusgruppeinterviewet udtryk for 
en yderst konservativ opfattelse af, hvad et museum er. Der blev 
sagt, at museer er kedelige, steder hvor man kan se på kunst, 
man skal være stille og må ikke røre og så er der mange gamle 
mennesker.  
 

 
94 Halkier 2006: 113 
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Pigerne havde imidlertid alle sammen tidligere besøgt 
Experimentarium og påpegede, at det netop var sjovt fordi, at 
man måtte prøve noget selv og mærke det på egen krop. De 
kunne dog ikke forestille sig, at et museum skulle kunne have 
lignende tilbud til de besøgende. De kom da heller ikke til at 
tænke på et museum, da de så postkortet fra Statens Museum for 
Kunst, som så smart ud med farver og graffiti. De kunne ikke 
genkende bygningen, og det til trods for, at de under hele 
interviewet igennem taler om kunstmuseer. Reaktionerne var:  
 

”Det ser i hvert fald meget sejt ud, hvis det der var et museum.” 
”Det er ikke bare sådan en stor grå bygning, som man normalt 
forbinder et museum med.”96. 

 

 

                                                      

                                                     

96 Bilag 10 

Også museumsinspektør Lars Jørgensen fra Nationalmuseet 
påpeger vigtigheden af at fange de unges interesse, men siger 
også, at der går nogle år, hvor de unge har så meget andet i 
hovedet, og ikke gider at tage med forældrene på museum. Når 
de så bliver lidt ældre kommer interessen for museer igen97. Han 
siger således, at det er helt forståeligt, at teenagere kan være 
svære for museerne at fange. Pigerne fra fokusgruppen siger i 
tråd dermed, at museer er tabu blandt de unge. De havde heller 
ingen forslag eller idéer til, hvad museerne skal gøre for at 
overskride dette tabu og blive smart. De mente rent faktisk, at 
det ikke ville kunne lade sig gøre. Som en af pigerne påpegede, 
så ligger der noget implicit i ordet museum, som giver 
associationer til noget kedeligt og gammelt, men i ordet 
oplevelsescenter ligger der ligeledes en forventning om et sted 
som Experimentarium. Så det ville ikke være passende i en 
museal kontekst. En siger endvidere, at ”nogle museer er for 
voksne, og der skal man være stille. Og så er der andre museer, som 
måske er mere indrettede til børn, hvor man må røre, og der er mere 
støj”98. I Kulturministeriets Udredning om Museernes Formidling 
fra 2006, bliver denne opfattelse af at noget er for voksne og 
andet er for børn, netop fremhævet som værende en af 
barriererne, som afholder unge fra at komme på museerne. 
Derforuden står der at unges måde at være sammen på ikke er 
velanset på museer i dag99. Dette lægger sig imidlertid op ad 
Hooper-Greenhills pointe om, at mange fortsat anser museer, 
som værende støvede og statiske institutioner, på trods af at 
mange museer i dag søger at forandre denne opfattelse100.  
 

   Fig. 17. Statens Museum for Kunst  
 

 
97 Bilag 15 
98 Bilag 10 
99 Kulturministeriet 2006a: 87 
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Mulighedernes Land 
I relation hertil, er det interessant at inddrage Frilandsmuseets 
”Mulighedernes Land”, hvor informanterne påpegede det 
positive ved at kunne gå rundt selv. Endvidere var det tydeligt, 
at spillet muliggjorde en social interaktion de unge imellem. De 
kunne pjatte, tale højt, løbe og prøve ting. En af pigerne sagde, at 
hun ikke syntes at have fået ret meget skolerelevant ud af 
forløbet101. Man kan imidlertid stille spørgsmålstegn ved, om det 
siger mere om hendes opfattelse af læring. Det var tydeligt, at 
hun opfattede en omvisning, som undervisning hun får noget 
vidensmæssigt ud af, men oplevelsesbaseret læring bør dog ikke 
uden videre underkendes. I bogen Oplevelsesbaseret 
kommunikation af Jens Ørnbo et al. fra 2004 fremgår det, at 
mennesker kommunikerer og forstår omverdenen via sanserne. 
Perception og læring fungerer således bedst med hele 
kroppen102. 
 
På Frilandsmuseet er det teknologi og rollespil, som muliggør en 
helhedsoplevelse bestående af et narrativ og påvirkning af 
sanserne. I fokusgruppen var der dog delte meninger omkring 
brugen af teknologi på museer, hvilket vil blive behandlet mere 
dybdegående senere i rapporten. Én af pigerne var direkte imod 
tanken, men de andre kunne måske godt se det som en 
mulighed, men fandt det alligevel svært at forestille sig. Det 
bemærkelsesværdige er at pigen, som var imod teknologi, 
generelt set var helt imod forandringer på museerne. Hun gjorde 
meget ud af at fortælle og vise hendes kendskab til kunstmuseer. 
I løbet af fokusgruppeinterviewet lod de andre informanter sig 
påvirke til en vis grad103, da de ikke ønskede at blive koblet af, 
eller fremstå som værende helt uvidende om museums- og 
kunstverdenen. Det lykkes således en enkelt pige, at gøre det det 
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106

                                                     
101 Bilag 11 
102 Ørnbo et al. 2004: 35  
103 Bilag 9 

at gå på museer lidt smart, hvilket kan ses som et udtryk for 
Goffmans begreber selvopretholdelse og – fremstilling104. Den ene 
pige spejler sig i sine klassekammerater, og søger derved at skabe 
et billede af sig selv, som værende kulturel og intellektuel. Dette 
lægger sig op ad kunstpiloterne fra ”unges laboratorier for 
kunst” (u.l.k.), et kunst-community på Statens Museum for 
Kunst, både online og onsite. Disse kunstpiloter, er u.l.k.s ansigt 
udadtil. De er selv teenagere, og er en meget interesserede i 
kunst, arkitektur og design, og kernebrugerne af u.l.k. er foruden 
kunstpiloterne en meget smal skare. For dem er ”[d]et er et helt 
bevidst valg vi har taget […] scooterdrengene fra Rødovre vil vi ikke 
amme. Stedet ville miste sin integritet.” .  r

  
Set i forhold til både pigerne fra fokusgruppeinterviewet, og 
kunstpiloterne fra u.l.k., er det interessant, at mange unge, ifølge 
Wallace, ikke tror at deres venner går på museum, hvilket ofte 
viser sig at være ukorrekt. Wallace har imidlertid særligt set på 
college studerende, som lader til at være stolte af deres brug og 
tilknytning til museer, men det er dog ikke noget de umiddelbart 
fortæller deres venner om.  I tråd med Hooper-Greenhill, 
påpeger Wallace endvidere, at mange unge har den opfattelse at 
museer er snobbede og elitære, men samtidig bliver de tiltrukket 
af den status, som de mener at museerne kan give dem. De føler 
således stolthed ved at være en del af en højt agtet 
æringsinstitution .   l

 
Meget litteratur og mange undersøgelser fortæller, at teenagere 
er en svær gruppe at få ind på museer. Anne Nielsen et al. 
skriver i en artikel til Museum and the Web konferencen i 
Canada 2008, at man på Statens Museum for Kunst mener at 
have formået at ramme børnene, men teenagerne har de endnu 

 
104 Goffman 1959: 1-16 
105 Bilag 12 
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ikke opnået at holde fast i107. I forlængelse deraf, og på baggrund 
af ovenstående, kan man således slutte, at de syv piger i 
fokusgruppen i høj grad stemmer overens med tidligere 
undersøgelser, som siger, at unge ikke går på museum. Og dog 
kan man observere tendenser i retning af kunstpiloterne, som 
ofte besøger museer af egen fri vilje, forstået således at der 
hersker en konservativ holdning og forventning til, hvad et 
museum er, og har at tilbyde. Dermed ikke sagt, at de unge 
generelt set, overhovedet ikke kan forestille sig, at museerne 
udvikler sig, det skal blot ske på en måde, som ikke underminere 
museernes integritet, autoritet og den status, som smitter af på 
de besøgende. Som Lars Jørgensen fortæller, kan man ikke 
forvente at teenagere vil komme meget på museerne. De har så 
meget andet at tænke på, men når de bliver lidt ældre, skal 
museerne være klar til at tage imod dem108.  

Teenageres forventninger til museumsoplevelser 
 
Personlig kontekst 
Som beskrevet i teoriafsnittet om Falk og Dierkings interaktive 
oplevelsesmodel, så kan denne benyttes som en optik 
hvorigennem museumsoplevelse og museumsbesøg kan 
anskues109. Dette ud fra tre kontekster. Den personlige kontekst 
afhænger af tidligere erfaringer, viden, interesser og motivation, 
hvilket betyder at enhver besøgende ankommer med sin egen 
personlige agenda110. For eleverne på 
TiendeklasseCenterRoskilde vidner langt størstedelen af deres 
udsagn om, at deres syn på museer hænger sammen med deres 
tidligere erfaringer. Det kan især aflæses i begyndelsen af 

                                                                                                           
107 Nielsen et al. 2008 
108 Bilag 15 
109 Falk & Dierking 1992: 2 
110  ibid. 25-26 

fokusgruppeinterviewet, hvor pigerne kun forbinder museer 
med kunstmuseer. Til spørgsmålet ”Hvad er et museum?”, 
svarer én ”Et sted hvor man tager hen for at få mere viden om 
kunsten.”111. I langt størstedelen af svarene til hvorfor eleverne i 
10. klasserne aldrig eller sjældent tager på museum, er svaret 
oftest fordi det er kedeligt112. Den manglede interesse hænger 
sammen med deres livssituation113. Årsagen til hvorfor de er på 
museum er, at de er tvunget med skolen. Derfor er deres 
motivation og den subjektive relevans for at tage på museum lav. 
 
Social kontekst 
I forhold til den sociale kontekst, så afhænger 
museumsoplevelsen også af, hvem man er i følgeskab med. For 
teenagerne gælder, at de oftest i følgeskab med skolen eller deres 
familie, hvorfor oplevelsen også er forskellig. Her sætter de 
sociale processer i gang. Selvfremstillingen og – fortællingen114 
vil formodentlig være anderledes i familiesammenhænge end 
med skolen og veninderne. Dette kan også ses i 
fokusgruppeinterviewet, hvor pigerne i begyndelsen er 
konsekvent negative i forhold til museer. Indtil den styrende 
pige i interviewet fremstiller det at gå på museum, som værende 
intellektuelt og kulturelt.  
Ydermere er det at gå på museum en social begivenhed. Dette 
gælder både for teenagere og for voksne museumspublikum. Se 
figur 13 s. 26.  

 
111 Bilag 9 
112 Bilag 8 
113 Sepstrup 2006: 142 
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Den fysiske kontekst 
Den fysiske kontekst, dvs. rammerne 
for besøget, har også stor betydning 
for oplevelsen115. I 
fokusgruppeinterviewet siger en af 
pigerne:  
 
”Man kan sige, at nogle museer er for 
voksne, og der er stille så der ikke løber 
skrigende børn rundt. Og så er der 
andre, der måske er mere indrettede til 
børn, hvor man må røre, og der er mere 
støj.”116.  
 

 
 
 

I dette citat ligger både en distinktion mellem forskellige former 
for museer og forskellige tilgange til museer, som bunder i 
forforståelser og erfaringer. På NaturBornholm har man arbejdet 
med at gøre entréen spektakulær. Naturvejleder Jens Kofoed 
udtaler om entréen:  
 

”[…] det er kun for at lave en utraditionel måde at komme ind i 
udstillingen på. For lige at bombardere sanserne og sætte folk i en 
stemning af at nu skal de opleve, nu skal de ud og have det 
sjovt.”117.  

 
Denne indgang er lavet for at få museumsgængerne til at tænke i 
helt nye baner og rykke ved deres forventninger og opfattelser til 
et museum. 
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116 Bilag 9 
117 Bilag 14 

 
Den fysiske kontekst rækker længere ud over udstillingerne og 
museumsarkitekturen, i dette ligger også andre faciliteter såsom 
toiletter, elevatorer, trapper, butikker og caféer på museet. Det 
betyder noget at de basale behov bliver dækket for at oplevelsen 
er god. 

Teknologi i udstillinger 
Formidling er, som tidligere nævnt, en af museernes 
hovedopgaver ifølge museumslovgivningen118. Derfor er der 
også meget fokus på formidling og læring på museerne, i 
Kulturministerierne og Kulturarvsstyrelsen og i de seneste år har 
digital formidling på museer været midtpunkt for diskussionen, 
især i forbindelse med børn og unge.  Fig. 18. Indgangen der er  

et rullende fortov Børn og unge oplever i stigende grad en hverdag med 
interaktive medier, herunder hovedsageligt mobiltelefoner og 
computere. Igennem disse handler, leger, lærer, kommunikerer 
og skaber de sociale sammenhænge med andre119.   
 
’Tidlige adoptorer’ 
Teenagere og deres adoption af teknologi skal selvfølgeligt 
betragtes i forhold til, hvilken innovation der er tale om. 
Sædvanligvis betragtes teenagere som ’tidlige adoptorer’ af 
innovationer. Pigerne fra fokusgruppeinterviewet i 
TiendeklasseCenterRoskilde siger således om anskaffelsen af nye 
mobiltelefoner, at ”[d]et skal være det nyeste af det nyeste.”, at det 
afhænger af ”[…] farverne på mobilen og designet” samt ”[…] at den 
passer til ens egen stil.”120.  
 

 
118 Kulturministeriet 2006a: 19 
119 Holm Sørensen 2001: 11-12 
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I citaterne ligger relative fordele121, herunder social prestige og 
glæde i forhold til at have det allernyeste, kompatibilitet122 jf. at 
det skal stemme overens med den personlige stil og 
observerbarhed123, at andre vil hurtigt kunne erfare 
nyerhvervelsen af en mobiltelefon. Testbarheden124 i forhold til 
mobiltelefoner er generelt stor, idet det er muligt at teste og røre 
ved telefonerne i forretningerne, se dem på internettet og prøve 
hinandens telefoner. Kompleksiteten125 af mobiltelefoner er 
individuel og afhænger af situation og kontekst, men synes 
meget lille for pigerne i 10.klasse. Dog er de meget bevidste om, 
at andre kan finde brugen af mobiltelefoner svær. Eksempelvis 
udtaler en af pigerne om at bringe mobiltelefoner ind i 
udstillinger på museer, at ”[d]et er en dårlig idé! For så kommer 
forældrene da i hvert fald ikke med, det er da helt sikkert. Hvis min mor 
hørte om sådan noget, så gad hun i hvert fald ikke tage med.” Pigen 
hentyder til, at hendes forældre ikke finder brugen af 
mobiltelefoner lige så let som hende selv. Hun fortsætter og siger 
”[…] og så er der de der gamle mennesker, som ikke kan sætte den på 
lydløs, og så bipper den helt vildt hele tiden[…]”126.  
 
Teknologiens kompleksitet er formodentlig heller ikke det mest 
afgørende for teenagere, da de i høj grad prøver og leger sig frem 
til løsninger. Dette observerede vi på Frilandsmuseet, hvor 
eleverne i 7. klasse let navigerede rundt i mobiltelefonernes 
menuer og GPS, når teknologien svigtede. 
 
 

                                                      
121 Rogers 1995: 15 
122 ibid. 15 
123 ibid. 16 
124 ibid. 16 
125 ibid. 16 
126 Bilag 9 

 
 
Fig. 19. Rogers’ diffusion af innovations kurve. 
 
 
Ikke teknologien for teknologiens skyld 
Selvom teenagere kan betragtes som ’tidlige adoptorer’ af 
innovationer og er ivrige efter at få ”[…] det nyeste af det nyeste”, 
så betyder dette ikke at de umiddelbart altid anser 
tilstedeværelsen og brugen af digitale og interaktive løsninger på 
museer som en positiv udvikling eller som spændende tiltag. 
Spørgeskemaundersøgelsen i 10.klasse viste, at kun 10 ud af 54 
synes at det er en god idé med mobiltelefoner og mp3-afspillere i 
udstillingerne, mens 17 ud af respondenterne svarer nej til 
spørgsmålet127. 
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I fokusgruppeinterviewet er pigerne i 10. klasse også 
overvejende mistroiske overfor idéen. Måske fordi de ikke helt 
kan forestille sig brugsscenarierne. Et par af pigerne synes dog, 
at det lyder spændende og kan se forskellige muligheder fx at få 
informationer om de udstillede genstande på mobiltelefonen via 
bluetooth.  
 

”Jeg tror det ville være en rigtig god mulighed. Også måske for at 
få noget mere at vide, om noget man synes er interessant.”  

 
En anden pige udtaler:  
 

”Ja, det kunne være meget rart på fx et billedgalleri. I stedet for 
at skulle hen og læse, ville det være lettere at få det på mobilen. 
For hvis man skal stå i kø, for at komme hen og se, hvad der står, 
så opgiver man tit.”128.  

 
Disse udsagn vidner om, at pigerne allerede har erfaringer med 
museumsbesøg, som har været problematiske i forhold til at få 
de informationer, man har brug for når man selv ønsker det. 
Hvis mobiltelefoner eller mp3-afspillere skal benyttes i 
udstillinger, skal det dog udelukkende være til at få mere viden 
og mere information. Spil eller lege kan de ikke forholde sig til, 
dette igen på baggrund af deres forforståelser om, hvad et 
museum er og hvad et museumsbesøg skal indeholde. Den 
samme forforståelse kan ses i bemærkningerne fra de 7. klasses 
piger vi fulgtes med på Frilandsmuseet. En af dem siger efter 
spillet:  
 

”Jeg har slet ikke lært noget. Vi har ikke rigtigt fået noget 
information.”129.  
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Alligevel er pigerne i 10.klasse positive overfor interaktivitet og 
oplevelsesbaserede udstillinger, hvor det er muligt at prøve, røre 
og lege. Om Eksperimentarium siger de:  
 

”Det var rigtig sjovt fordi, at man kommer til at prøve noget. Det 
at man er med indeni det, og ikke bare skal stå og kigge.”130.  

 
Forbehold 
Som tidligere beskrevet har pigerne et meget konservativt syn på 
hvad et museum er, og er ikke i stand til at overføre deres 
erfaringer og oplevelser med teknologi til fx et kunstmuseum. 
Den styrende pige i gruppen udtaler:  
 

”Man kan sige, at nogle museer er for voksne, og der er stille så 
der ikke løber skrigende børn rundt. Og så er der andre, der 
måske er mere indrettede til børn, hvor man må røre, og der er 
mere støj.”131. 
 

De negative kommentarer til digitale og interaktive løsninger i 
udstillinger går både på tekniske og operationelle overvejelser 
samt på den sociale kontekst, som et museumsbesøg også er. 
I relation til teknik og operationalitet specifikt på brugen af 
mobiltelefoner i udstillinger, er der visse forbehold vedrørende 
mobiltelefonernes skærme. Informanterne udtaler, at hvis man 
modtager information på sin telefon både tekst og billeder, så 
bliver bogstaverne meget små og ”Man kan hurtigt blive træt, så 
gider man ikke […]”. Pigerne kan ikke forestille sig at skulle læse 
genstandstekster på telefonen. Med hensyn til brug af mp3-
afspillere, så siger de, at hvis der strømmer musik eller hvalsang 
ud i ørerne på én, mens man går rundt i en udstilling:  
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”Så kunne man lige så godt sidde derhjemme og se Animal 
Planet.”132.  

 
Ser man pigernes kommentarer i forhold til ”Mulighedernes 
Land” på Frilandsmuseet, så havde 7. klasses eleverne ingen 
forbehold overfor brugen af GPS og mobiltelefoner til spillet. De 
stod også med mobiltelefonerne og GPS’erne i hånden og skulle 
ikke forestille sig hvordan det ville fungere i udstillingen, men 
kunne prøve det med det samme. Derudover kom de med skolen 
og deres historielærer, hvorfor der allerede fra spillets 
begyndelse var en antagelse om, at det måtte fungere godt. Deres 
negative overvejelser bygger snarere på, at GPS’erne var meget 
langsomme og at det derfor var svært at løse de opgaver de 
skulle. Drengene vi fulgtes med sagde derfor således:  
 

”Den er virkelig langsom den her GPS. De nye GPS’er er 
ordentligt syge!”133.  

 
Derforuden mente de, at den time der var afsat til spillet, var alt 
for kort tid, både fordi GPS’erne ikke fungerede optimalt (denne 
dag?), men også fordi de skulle bevæge sig fra den ene ende til 
den anden af Frilandsmuseets store areal. 7.klassen udtalte ikke, 
at teknologien overskyggede Frilandsmuseet, så telefonen blev 
centrum for opmærksomheden, men vi observerede at, idet 
GPS’en ikke fungerede inden døre, så nåede eleverne aldrig 
rigtigt ind i de forskellige huse og oplevede de forskellige levevis 
og levevilkår. Lige præcis dette advarer 10. klassespigerne om:  
 

”Jeg synes også at det kan blive for meget, at det hele skal 
omhandle mobiltelefoner og teknologi. Et museum, er jo sådan et 
sted, hvor man går ind og kigger, og ser på nogle billeder. Det 

                                                      
                                                     

132 Bilag 9 
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skal ikke være igennem telefoner. Det kan også blive for 
meget.”134.  

 
Pigerne er bange for, at teknologien kommer til at stå i vejen for 
genstandene, der burde være i fokus i udstillingerne, eller at 
genstandene nødvendigvis skal remedieres gennem en 
mobiltelefon eller et andet digitalt device. Dette bliver ofte nævnt 
blandt museumsprofessionelle som den teknologiske fælde eller 
teknologien for teknologiens skyld135.  
 
Teknologi er ikke nok 
Vores undersøgelser siger, at teknologi ikke automatisk gør 
teenagere interesseret i at gå på museum. Dette faktum har 
oplevelsescenteret NaturBornholm grebet an således, at de i lige 
så høj grad bruger naturvejlederne som teknologiske løsninger, 
som et medium i formidlingen til teenagerne. Naturvejleder 
René Larsen siger:  
 

”[Teenagere] er de værste at ramme, fordi de har så mange 
hormoner kørende oppe i hovedet, at det er meget svært at få dem 
til at fokusere på noget andet.” Han fortsætter: ”Så på den 
måde, bruger vi nogle løsninger, noget teknologi, men vi bruger 
meget os selv som medie for at gøre det interessant.”136.  

 
Ifølge René Larsen er sex en god måde til at fange teenagernes 
interesse med i forhold til fx omvisninger vedrørende biologi. 
Når teenagerne først er fænget, så er det muligt at fylde noget 
mere ’kedeligt’ information på dem. I fokusgruppeinterviewet 
oplevede vi noget ligeledes. Ved at dreje interviewet over på sex 
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og museer vågnede pigerne pludselig op, og diskuterede på livet 
løs, og således i stand til at fortsætte interviewet137. 
 
I relation til andre former for teknologi i udstillinger som 
retningsbestemt lyd er pigerne meget opmærksomme på om det 
vil bevirke ventetid, hvis der er mange besøgende i 
udstillingerne.  
 

”Hvis der er særligt mange mennesker, så tror jeg at folk dropper 
det, for så skal de stå og vente, og så bliver det lige pludselig 
uinteressant, og så kan man hurtigt finde noget der er bedre.”  

 
På den anden side, så er pigerne positive overfor ikke at skulle 
læse genstandstekster selv.  
 

”Det ville være et godt alternativ i stedet for, at man skulle gå og 
læse.”138. 

 
Den sociale oplevelse 
Den anden årsagsklynge med forbehold overfor teknologi i 
udstillinger tager udgangspunkt i museumsoplevelsen som en 
social oplevelse. Som allerede beskrevet udgør den sociale 
kontekst en � af en museumsoplevelse jf. Falk og Dierkings 
model om interaktiv oplevelse på museer. I 
fokusgruppeinterviewet spiller det sociale samvær også en stor 
rolle i overvejelserne om teknologi i udstillingerne. Uanset om 
pigernes synspunkt i forhold til spørgsmålet er overvejende 
positive eller negative, så advarer de alle sammen om, at 
teknologien ikke må gribe for meget ind og overskygge det 
sociale samvær. En af pigerne fra 10. klasse udtaler:  
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”[…] hvad så med dem man går sammen med. Man lukker jo 
fuldstændig af for alle andre, når du går rundt med den der 
mobil.” Det kan godt blive lidt for meget.” 139 

 
Også mp3-afspillere får samme kommentar med på vejen, at den 
bevirker, at man lukker af for omverdenen og ”[…]så går man jo 
bare for sig selv, inde i sin egen verden.”140.  
 
Lee Humphery benytter Goffmans Behavior in Public Places fra 
1963, hvori han arbejde med grupperinger i det offentlige rum og 
deler individer i to grupper ’singles’ og ’with’ til at analysere 
hvorledes den sociale interaktion forandrer sig ved brugen af 
mobiltelefoner i grupper141. Dem der er alene og dem, som er 
sammen med andre. ’Singles’ bliver ifølge Goffman bedømt 
hårdere af andre og er mere sårbare end ’withs’142. Humphery 
anvender Goffmans begreber i forhold til mobiltelefoner i det 
offentlige rum. I en gruppe (’with’) vil det betyde at den ene 
bliver forvandlet til en ’single’, hvis den anden begynder at 
interagere med sin mobiltelefon. For at legitimere sin væren i det 
offentlige rum og for ikke at udsætte sig selv for at befinde sig i 
en sårbar situation, vil den første ofte udføre forskellige 
handlinger som at læse avis, tage sin egen telefon op mv. for at 
beskytte sig selv.  Denne måde at forstå brugen af en 
mobiltelefon i det offentlige rum kan overføres til en 
museumskontekst, hvor håndholdte digitale devices (som fx 
mobiltelefoner, PDA, mp3-afspillere) er en del af formidlingen. 
Det at benytte digitale devices i udstillinger kan bevirke en 
udskillelse og medføre mange ’singles’, idet ikke alle kan, vil, 
eller har lyst til at benytte det digitale tilbud. Set i forhold til 
rollespillet ”Mulighedernes Land” på Frilandsmuseet, så 

 
139 Ibid 
140 Bilag 9 
141 Humphrey 2005 

Side | 44  
 

142 ibid.  



bevirker brugen af mobiltelefoner og GPS, dog ikke altid en 
opsplitning i ’singles’. Tværtimod er rollespillet meget socialt og 
for at løse opgaverne er man nødt til at tale sammen, både med 
den gruppe man tilhører, og andre fra spillet, man møder på sin 
vej. Deltagerobservationen viste at digitale devices ikke 
nødvendigvis skaber en kløft mellem gruppemedlemmerne. 
Både pigerne og drengene vi fulgte delte opgaverne således, at 
den ene gik med mobiltelefonen, mens den anden bar GPS’en. 
Hvilket betød at de hele tiden var nødt til at følges ad.  
 
Til de udfordringer som museerne står overfor i forhold til at 
implementere digitale og interaktive tiltag i udstillinger, der er 
målrettet teenagere er der ikke noget entydigt svar på, hvordan 
dette bedst skal gøres. Teenagerne udtaler selv, at det er vigtigt 
ikke bare at bruge digitale løsninger for at nå dem. Det handler i 
lige så høj grad om hvordan løsningerne udføres, det skal være 
en helhedsoplevelse, hvor teknologien fungerer optimalt. 
Ydermere må teknologien ikke være påtrængende og forstyrre 
det sociale samvær. Museumsinspektør på Nationalmuseet Lars 
Jørgensen, siger:  
 

”[museerne] bliver jo nød til at følge med udviklingen. Det nytter 
ikke noget at museet bliver en statisk størrelse, alt imens verden 
går videre udenfor vinduerne.”143. 

Konklusion  
På baggrund af vores undersøgelser af teenagere, deres 
forforståelser af museer og museumsbesøg samt hvad der kan få 
dem til at tage på museum, er vi blevet bevidste om, at der 
eksisterer tre undergrupper indenfor målgruppen teenagere 13- 
19 år: 
 
                                                      
143 Bilag 15 

• De, der selv tager på museum. Enten alene eller sammen 
med venner 

• De, der gerne tager på museum sammen med familien 
• De, der tvinges til at tage på museum sammen med 

familien eller skolen 
 
I løbet af denne rapport er alle tre typer teenagere blevet 
repræsenteret qua 7. klassen i ”Mulighedernes Land” på 
Frilandsmuseet, spørgeskemaet og fokusgruppeinterviewet på 
TiendeklasseCenterRoskilde samt kunstpiloterne fra u.l.k. på 
Statens Museum for Kunst. Der er mange forskelle imellem de 
tre undergrupper i forhold til ønsker, behov og forventninger til 
museer, men de har også en del ting tilfældes.  
Bl.a. at museerne skal tilbyde usædvanlige oplevelser, som 
aktiverer følelser og taler til unge i alderen 13-19 år. At 
teenagerne på den ene side godt kan lide tilbud, som er direkte 
målrettet deres aldersgruppe, men på den anden side ønsker 
tilbud, der heller ikke taler ned til dem og som udfordrer dem. 
 
Det vil således være tilrådeligt, for museerne at overveje og være 
beviste om følgende i udviklingen af digitale og interaktive 
formidlingstilbud til teenagere på museer: 
 

• Der hersker en konservativ forestilling og forventning 
om, hvad et museum er og bør være 
Skal forestillingen forandres, må museerne gøre sig klart, 
hvordan de ønsker at de unge skal opfatte dem. Skal det 
være et fritidstilbud, som biografen og ungdomsgruppen, 
eller et sted, der udviser autoritet og faglighed? 

 
• Teenagere er teknologivante, men stiller krav til 

teknologiens funktionalitet og kontekstuelle relevans. 
Mange teenagere er kritiske, men mangler viden og 
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erfaring med mulighederne ved kendte teknologier i en 
museal kontekst.  

 
• Teknologien skal tilføre formidlingen en ekstra 

dimension, ellers er den ligegyldig. Man kan således ikke 
regne med at teenagere vil gå på museum blot fordi der 
er interaktive og digitale formidlingstilbud, der er 
målrettet dem 

 
• Teenagere er kritiske, bevidste og lader sig ikke lokke 

eller overbevise let. Der skal være en personligrelevans 
for dem, førend de vil tage på museum 

 
• Særligt unge teenagere mister hurtigt koncentrationen, 

hvis noget bliver for abstrakt og kompliceret 
 

• Det sociale aspekt er utroligt vigtigt for teenagere. Det er 
således vigtigt at udvide rammerne for socialt samvær og 
interaktion på museerne 

 
• Det er vigtigt at være sig bevist om at teenagere som 

målgruppe, kan inddeles i ovenstående undergrupper. 
Formidlingen skal målrettes forskellig, til hver af dem 

 
• Meget få teenagere tager på museum alene eller sammen 

med venner. Vil man således søge at ramme teenagere, 
vil det være fordelagtigt at fokusere på børnefamilier og 
skoleklasser 

 
Vi har i denne målgruppeundersøgelse søgt at besvare 
problemformuleringen:  
Hvordan forholder teenagere sig til digitale og interaktive tilbud i en 
museumskontekst? 

Dette synes besvaret med ovenstående anbefalingsliste. Vi håber 
at Brede Værk vil benytte denne målgruppeanalyse og se 
værdien deraf, således også få udført lignende 
målgruppeanalyser på de resterende målgrupper, som forventes 
at komme på Brede Værk i 2009.  

Perspektivering 
Denne målgruppeanalyse bygger på både kvalitative og 
kvantitative undersøgelser af museumsgængerne på 
Nationalmuseet samt teenagernes forforståelser og forventninger 
til et museumsbesøg og museer.  
 
Det ville have været fordelagtigt, hvis vi havde afhold flere 
fokusgrupper således at vi havde talt med repræsentanter fra alle 
de tre undergrupper, hvis vi havde mødt informanterne i 
fokusgruppeinterviewet flere gange og hvis vi kunne have lavet 
deltagerobservation med informanterne i fx ”Mulighedernes 
Land”. Dette kunne også have været givende, at have lavet et 
fokusgruppeinterview med 7. klassen efter de havde prøvet 
”Mulighedernes Land”.  
 
Man kan pege på flere ting, som vi kunne have gjort, hvis 
omstændighederne havde været til det. Inden for de rammer vi 
har haft har vi i stedet trianguleret vores metoder og data og 
sammenholdt vores resultater med statistik fra Nationalmuseet 
og Danmarks Statistik, og vi anser vores dataindsamling for 
tilstrækkelig til at besvare vores problemformulering.  
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