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FRA DIGITALISERING TIL ONLINE 
MUSEUMS PRAKSIS

❖ standarder

❖ infrastruktur

❖ institusjonelt samarbeid

❖ crowd-sourcing

❖ online museums praksis



DIGITALISERINGENS TO ANSIKTER; 
BEVARING OG DEMOKRATISERING

❖ tilgang til kulturarven; over tid  og for alle

❖ maktforskyvning; autoritet i brukerens hånd

❖ endring av museers praksis



❖ besøkene på museernes hjemmeside søger først og fremmest information om museernes åpningstider og 

billetpriser

❖ museerne ikke har udnyttet de d igitale mediers potentiale

❖ måske også en relativ konservativ forestilling i befolkningen om, hvad  et museum er, og hvordan et museum 

skal agere – også i en d igital kontekst

❖ handler om å række ud  efter publikum med det d igitaliserede materiale og så udvikle og indrette systemerne 

og organisationerne derefter

❖ digital formid ling ikke nødvendigvis bare er et projekt, som det er let at få mid ler til, og som man afslutter og 

lader ligge, når projektet er færd igt

Nanna Holdgaard  2014; Online Museum Practice, IT University of Copenhagen Culture, 

Aesthetics, Organisations and  Society 



“i stedet for målgruppehysteri og diverse hvervekampagner, der ikke har noget med 

museet at gøre, mener jeg, at vi skal tilbage til det naturlige råstof i ethvert museum: 

kunstoplevelsen”

Glyptoteket direktør Flemming Friborg



DIGITAL OPPLEVELSE

❖ hva er det?

❖ hva innvirker på den?

❖ hvordan



DET DISTRIBUERTE MUSEUM

DISTRIBUERT 

MUSEUM
MUSEUM



• Involvering av båtbyggerlag

• Lokal kunnskap

• Kontinuitet og tradisjon

DIGITALE MEDIER OG 

TRADISJONSBÅTBYGGING

• video opptak

• foto

• Blog

• Facebook

DEN TREDJE GOKSTADBÅTEN BARCODE BÅTEN



DEN TREDJE GOKSTADBÅTEN, 2007-2008











VIDEO DOKUMENTASJON

❖ “born d igital” - objekter

❖ eksisterende standarder for klassifisering

❖ CIDOC crm standard



DOKUMENTASJON OG 

KOMMUNIKASJON MED VIDEO



BARCODE 6; 2011-2012 



CONTACT 2009-2013: Norsk Maritim Museum 
rekonstruksjon ‘BARCODE 6’



BARCODE utgravingen Bjørvika 2009-2015:

source: VG 27.03.2009 



Å KOMMUNISERE PROSESS



DOKUMENTASJON AV PROSESS



DOKUMENTASJONENS ROLLE ER Å
BYGGE RELASJON 



DOKUMENTASJON 

OG REFLEKSJON 

MED SOSIALE 

MEDIER



DOKUMENTASJON SOM 
INVITASJON



digitalt engagement: ut-av-museet
CONTACT- Akerselva Digitalt , Norsk Teknisk Museum/ Oslo Museum 2011-2012



Utfordring: snu museums deltakelse på hodet

EXPERIMENT: definere deltakelse

Hvordan kan dokumentasjon 

av museum samlinger delta i 

folks hverdagsliv langs 

Akerselva?



Hermeneutisk tilnærming

DAKERSELVA DIGITALT 2012-2013

Kuratorer 

skrivesamling
Walkshop: 

design students 
Ungdomsklubber; 

tilhørighet og identitet

Studenter Lokal 

identitet og tilhørighet 
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Museum online 

innhold og Instagram



ISSUE

#akerselva stream



from

OVERSETTELSER: SEMANTIKK OG KATEGORIER 





INSTAGRAM ALONG 

AKERSELVA

METODER FOR Å KOMME I DIALOG MED

PUBLIKUM RUNDT DIGITALE OBJEKTER





brukermedvirkende aspekter :

❖ dokumentasjons teknologi

❖ støvfri teknologi

❖ opplæring i word  press

❖ tags, taxonomier og kategorier

❖ multi-touch flate utendørs

❖ lyd  utendørs

❖ deltakelse fra museet andre 

avdelinger

❖ relasjon til både online 

besøkende og fysisk 

besøkende

❖ relasjon til overordnet d igital 

strategi for museet



FRA OPPBEVARING OG UTSTILLING 
TIL “USER PULL”

❖ digitaliserte museum samlinger krever at museet re-tenker kommunikasjonspraksis og 

forståelse

❖ samlinger  bør re-defineres utfra objektenes koblingspotensiale

❖ samlinger handler om “connectivity – and wires not walls” 

❖ fra oppbevaring og utstilling av objekter til et sted  der objekter kobles med temaer 

og d iskusjoner

❖ den neste fasen av d igitalisering handler om praksis og kommunikasjon.

❖ digital teknologi  endrer kommunikasjonsprosessen ved  at brukeren er en aktiv 

part i kommunikasjonsprosessen - user pull

Susan Keene 2005: Fragments of the world: uses of museum collections

https://iris.ucl.ac.uk/iris/publication/56532/1


DIGITALISERING OG 
MANGETYDIGHET

• digitalisering åpner opp for  å dokumentere objekters mangetydigheter

• digitalisering gjør det mulig å samkjøre ulike datasett; lyd , bilde, 

grafisk materiale

• digital dokumentasjon åpner for nye kunnskapsformer

• utfordring å samkjøre universelle klassifikasjonsskjemaer og 

objektbasert meningsdannelse

Cameron, F 2007, 'Introduction', in F Cameron & S Kenderd ine (eds), Theorizing d igital cultural heritage: a critical 

d iscourse Opens in a new window, MIT Press, Cambridge, pp. 1-18. 


