
9.30-10: Check-ind, morgenbrød og kaffe 
10-11: Arbejde 1: Gennemgang af lektier - hvilke greb bruges der i de 
udleverede fortællinger?  
11-11.30: Oplæg om formidlingsværktøjer i museumsverdenen v. 
Arendse 
11.30-12: Arbejde 2: Hvor er vi? Hvad kan vi tage med os i 
bibliotekssektoren fra museumsverdenen? 
12-13: Frokost 
13-13.15: Materialer til Klogskabets emner v. Thomas og Emilie 
13.15-14.45: Arbejde 3: Hvordan kan vi sætte materialerne ind i en 
narrativ kontekst ift. emnerne? Hvilke greb er vigtige? 
14.45-15: Kaffe 
15-15.10: Eksempel på skitsearbejde v. Emilie 
15.10-16.50: Arbejde 4: Skitsér de elementer/containers, som 
Klogskabet skal indeholde 
16.50-17: Check-ud 

Workshop 2 - Det digitale i det fysiske 



Den narrative 
udstillingspraksis i 
museumsverdenen 

 



Formålet med Klogskabet: 

 
"et møbel, der kan åbne genstandsområdet op, 

så det bliver spændende for den voksne 
borger" 

"et møbel, der gør emner, du ikke vidste 
interesserede dig, spændende" 

"et møbel, der gør 'græsning' i den digitale 
samling mulig i det fysiske rum" / serendipitet 



Museumsgæsten 
• Explorer-identiteten er motiveret af nysgerrighed og ønsket om at 

lære nyt. 
 
• Facilitator-identiteten er derimod motiveret af andres behov. Et 

typisk eksempel er forældre, der ser museumsbesøget som noget 
positivt for deres børn.  

 
• Experience seeker-identiteten er motiveret af at ”samle” oplevelser. 

Ofte er de turister, som gerne vil kunne krydse en bestemt 
seværdighed af på deres liste.  

 
• Professional/hobbyist-identiteten er motiveret af en meget specifik 

faginteresse. 
  
• Recharger-identiteten er derimod motiveret af en opfattelse af 

museet som et sted, hvor man kan slappe af og koble fra.  
 



• Den accidentale udstilling er karakteriseret ved mangel på orden og rummer en 
del tilfældighed. Hensigten er blot at vise genstandene frem. 

 

• Præsentationsudstillingen præsenterer uden bagtanker og ganske enkelt bedst 
muligt de genstande, som formodes ar være væsentlige for den besøgende eller museet 
selv. 

 

• Den leksikale udstilling er saglig og fuld af informationer. Den er god at søge 
oplysninger i, fordi den er ordnet som et leksikon, dvs. ud fra videnskabelige 
ordningssystemer. Den giver derimod ikke svar på eksistentielle spørgsmål. 

 

• Den narrative udstilling ønsker at fortælle. Den har en hensigt og ønsker at styre 
den besøgende hen imod en bestemt erkendelse eller oplevelse. Den ønsker at give 
overblik og vise den sammenhæng, som genstandene indgår i. Den giver dog ikke 
specifikke oplysninger om enkeltgenstande. 

 

• Den associative udstilling forsøger at stimulere den besøgendes muligheder 
og lyst til selv at danne sig meninger. Den stiller ikke selv med færdige svar, men stiller 
spørgsmål til den besøgende, som må gøre brug af sine egne erfaringer.  

 
 
De forskellige typer vil sjældent ses rendyrket på museerne – der vil som regel være tale om 

udstillinger med træk fra flere forskellige typer. 

Museologiske udstillingsgenrer 



Det museologiske udstillingsgreb 

 

greb sb.  

Et greb er det, udstillingsproducenten gør, for at åbne en 
genstand 



”Museer skal tjene samfundet og ikke først og 
fremmest passe på samlinger af genstande. 
Selvfølgelig skal vi bevare, og vi skal forske, 
men udgangspunktet må altid være vore 
gæster og brugere. Hvordan inspirerer vi dem, 
hvordan gør vi dem nysgerrige, og hvordan får 
vi dem til at åbne op for den indsigt, kundskab 
og erfaring, som museerne rummer?” 

 

Museumsdirektøren for ”Den gamle By” 



Design af følelsesmæssige 
oplevelser v.h.a. et 
narrativt udstillingsgreb 



Hvorfor? 



Narrativitet som 
organisering af indtryk 
og erfaringer 



”At gå igennem et museum er 
ligesom at læse en bog” 

 

… men der findes ikke kun en 
enkelt retning for fortællingen… 



Den narrative analyse 
• Indhold 
• Afsender-modtagerforhold 
=> Er der en 1. person-fortæller eller 3. person-fortæller i de udvalgte genstande? Og hvordan er samspillet mellem os som kuratorer og 

bibliotekets brugere? Er det tydeligt, at vi har truffet kuratoriske valg og formet udstillingen eller er afsender skjult? 

• Diskurs - Hvilken tid og rum udgår genstanden fra ift. i dag?  
=>Evt. konstruktionsdiskurser (politiske, religiøse, kulturelle, økonomiske, racemæssige, digitale, videnskabelige, identitet)? Hvordan placerer 

den sig ift. biblioteket? 

Kontekst 
Hvordan understøtter følgeteksten genstanden? Hvad siger følgeteksten om genstanden? Hvilket sprog er anvendt? 
Hvordan er samspillet mellem udstillingen og rummet? 

• Symbolik 
Er genstandene udvalgt efter, hvad de symboliserer? 

• Effekt - Hvad ”gør” udstillingen ved sin modtager?  
=Sanselige oplevelse m. ex. lyde, dufte, taktilitet, visuelle træk 
=Følelsesmæssige oplevelse m. ex. dramatik, temposkift, overraskelser, skabes der suspense? 

• Udsagn/Budskab 
• Komposition 
 hvordan er udstillingen/fortællingen sat op? 

• Perspektivering 
Hvad kan vi bruge udstillingen til? Hvad bygger den bro til? Hvad minder dette os om? 

• Medie – hvad har vi med at gøre? 
= Podcasts,  video, artikel, skønlitteratur, etc.  
=> Hvilke medier bruger vi til at understøtte fortællingen? 

 



Morten Teilmanns narrative tjekliste 

TROVÆRDIGHED 
 Tror jeg på det, jeg får at vide? 
 Kan jeg stole på det, jeg oplever? 

 
DYBDE 
 Bliver jeg klogere? 

 Får jeg noget mere at vide? 

 
ORIGINALITET 
 Bliver jeg overrasket? 

 Er det fortalt på en opfindsom måde? 

 
KLARHED 
 Bliver jeg ført godt gennem centret? 
 Kan jeg forstå formidlingen? 

 
NÆRVÆR 
 Vedkommer det mig? 
 Handler det om mig? 

 
DYNAMIK 
 Er det spændende? 
 Er det afvekslende? 
 Føler jeg mig godt underholdt? 



Brugen af digitale medier 

McLuhans temperaturskala revideret til brug v. digitale medier: 

 

Hotte medier: Digitale audioguides, 3D-modeller og 
mange informationsskærme vil typisk have de 
specialiserede og informationsmættede træk, 
som kendetegner et hot medie. 

 

Cool medier: Facebook-sider, mobilspil og 
simulationer vil typisk have de brede og 
ufuldendte træk, som kendetegner et cool medie. 





Arbejde 2: Hvor er vi? Hvad kan vi tage 
med os i bibliotekssektoren fra 

museumsverdenen? 

Formålet med Klogskabet: 

"et møbel, der kan åbne genstandsområdet op, så 
det bliver spændende for den voksne borger" 

"et møbel, der gør emner, du ikke vidste 
interesserede dig, spændende" 

"et møbel, der gør 'græsning' i den digitale samling 
mulig i det fysiske rum" / serendipitet 

 


