
Kursusforløb
Kulturarv og Digitalitet, Museologi: Kuratering og Kulturarv F2022

PRAKTISK INFORMATION

Undervisere:
Videnskabelig assistent og fagkoordinator Lærke Maria Andersen Funder, Museologi. 
Kontakt: 
Tlf.  93522796 (arbejdstlf), 61315856 (paniktlf)
Mail: klalmf@cc.au.dk 

Tid: Torsdag 8.15-14.00 
Sted: Langelandsgade 139, 1584, lokale 226 samt diverse museer/digitalt over Brightspace. 
OOOOOBS: d. 10.3. skal vi være i Nobelparken: 1483-444

Forløbet består af i alt 9 lektioner. Forløbet kræver aktiv deltagelse i alle aktiviteter for at 
kunne afslutte med eksamensprøve A. Underviseren definerer kravene for aktiv deltagelse. 
Lever man ikke op til disse krav skal man til reeksamen i eksamensprøve B.

Studieordning:
Formålet med faget er at sætte den studerende i stand til at identificere og forklare centrale
aspekter af digitalitetens betydning for kulturarvsbegrebet og at anvende disse til at 
analysere og diskutere forskellige strategier for nutidig kulturarvsforvaltning og -formidling.

Faget giver en teoretisk indføring i aktuelle kulturarvsprocesser og digitalitetens betydning 
herfor. Herunder begreberne digitalisering (dvs. tilgængeliggørelse) og autenticitet. Den 
studerende introduceres til forskellige musealiseringsprocesser, herunder digital 
samlingsforvaltning, registrering, tilgængeliggørelse og formidling af kulturarv samt 
problemstillinger omkring nationale og internationale databaser og rettighedsspørgsmål.

Faget giver den studerende en overordnet orienteringskompetence i relation til 
digitalitetens betydning for museologiske problemstillinger, fx mulighed for 
borgerinddragelse i vidensproduktion. Faget bygger videre på elementer fra 1. semesters 
introduktion til institutionaliserede kulturarvsprocesser og giver sammen med Kuratering og
brugere den studerende viden og redskaber til praksisforløbet. 
 
Læs hele studieordningen på: 
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/112035/Kulturarv-og-digitalitet



Eksamensinformation:
Ordinær prøve:
Forudsætningen for deltagelse i den ordinære prøve er undervisningsdeltagelse jf. 
studieordningens afsnit 2.1.

Prøven aflægges som en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. 
Omfang af synopsen: 1-2 normalsider. 
Varighed: 30 minutter (inkl. bedømmelse).
Synopsen skal afleveres til bedømmelse i Digital Eksamen inden afleveringsfristen, der er 
fastsat i eksamensplanen.

Synopsen er en selvstændig problemformulering med en udfoldet argumentation for brug af
teori og metode på en konkret problemstilling. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i 
den studerendes uddybning af synopsen og efterfølges af en dialog mellem den studerende 
og eksaminator, hvor fagets øvrige pensum inddrages. Bedømmelsen sker på baggrund af en
samlet vurdering af synopsen og den mundtlige præsentation.

Omprøve:
Prøven aflægges som en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. 
Omfang af synopsen: 2-3 normalsider. 
Varighed: 30 minutter (inkl. bedømmelse).
Synopsen skal afleveres til bedømmelse i Digital Eksamen inden afleveringsfristen, der er 
fastsat i eksamensplanen.

Overodnet struktur for undervisningen
Vi starter dagene med forelæsninger og en række små øvelser, både individuelle og i 
grupper. Herefter vil vi bruge vores teoretiske og metodiske viden i praksis enten gennem 
længere øvelser, hvor vi eks. bruger de lokale museer og cases, eller gennem 
gæsteforelæsninger, hvor I ofte vil blive bedt om at forholde jer til en række konkrete 
problematikker præsenteret af gæsteforlæseren. Endelig har vi tre eksamensworkshops, 
som ligger sidste på dagen, hvor vi vil forberede os til at få en god eksamensoplevelse.  

Da vi lever i en usikker tid, kan vi ikke vide i hvilket format undervisningen skal udfoldes i 
løbet af kurset. Vi håber alle inderligt, at semestret kommer til at forløbe uden afbrydelser, 
men vi må tage foråret, som det kommer. Det er derfor ikke muligt for mig at planlægge 
undervisningen i detaljer, men kurset vil blive løbende tilpasset vores situation. Ligeledes kan
vi opleve, at nogle af vores eksterne bidragsydere kan aflyse med kort varsel.  

Deltagelseskrav:

Rettidig aflevering af opgaver og feedback på opgaver i arbejdsgruppe, der svarer til 
feedback-kravene. 



KURSUSOVERSIGT
Uge 5: 3.2. Kulturarv – Digitalitet – Museer

Undervisning: 
8.15-9.00: Intro til fag, studieordning, deltagelseskrav, eksamen Undervisningsform: 
ekskursioner, opgaver, proces
9.15-11.00: Forelæsning m summeøvelser
11.15 -12.00: Øvelser: Digitaliteten på museerne: Hvad bruger museerne det digitale til?  
12.00-12.45: Pause
12.45-14.00: opsamling på øvelser

Vi skal undersøge kursets grundbegreber og teoretiske rammer: Hvordan forstår vi begrebet
kulturarv historisk, teoretisk og institutionsmæssigt? Hvad forstår vi ved digitalitet som både
teoretisk og praktisk begreb? Hvordan spiller udviklingen af digitaliteten ind i vores 
kulturarvsbegreb(er)?

Kulturarv er et begreb under konstant udvikling. Spændingen mellem de materielle og 
immaterielle aspekter af kulturarven hænger tæt sammen med den teoretiske og 
praktiserede forståelse af dens betydning og hvordan den skabes. 

Vi skal undersøge, hvordan betydning skabes, fastholdes og forandres i en museal kontekst 
på tværs af det materielle og immaterielle, og diskutere, hvem der er med til at skabe 
betydning og inden for hvilke rammer i en museal kontekst.  

Læsespørgsmål

Hvad forstår Bernand Eric Jensen ved kulturarv? Hvad er forskellen på et deskriptivt og 
normativt kulturarvsbegreb? Kom med eksempler fra dit eget fag på, hvilken type 
kulturarvsbegreb og –opfattelse, I arbejder med.

Hvorfor og hvordan er kulturarven til forhandling ifølge Beate Federspiel?

Synes du, digitaliteten skaber forskydninger i vores kulturarvsbegreb – hvordan? Har Simon 
Knell fået ret i sine forudsigelser fra 2009?

Litteratur
Federspiel, Beate Knuth: ”Kulturarv – et begreb til forhandling” i Nordisk Museologi 2012 
nr., s. 4-19. (15 s.)

Jensen, Bernhard Eric: Kulturarv – et identitetspolitisk konfliktfelt, København 2008, s. 40-59
(kap. 3: Et indviklet begreb) (20 s.)    



Nørskov, Vinnie og Ane Hejskov Larsen: Samlingen i en teknologisk Tidsalder i Digital 
Museumsformidling - i brugerperspektiv, Kulturarvsstyrelsen 2009 s. 19-24 (5 s.) 

Knell, Simon J.: ‘The Shape of Things to Come: museums in the technological landscape’ I 
Museums in a Digital Age, Ross Parry (red.), Routledge, London and New York 2010, 435-453
(19 s)

Visser, Jasper: ’Museernes fremtid handler om holdning ikke teknologi’ i i SHARING IS 
CARING.  Åbenhed og deling i kulturarvssektoren, Merete Sanderhoff (red.), Statens 
Museum for Kunst, København 2014, s. 212-220. (8 s.)

I alt 67 s. 

Uge 6: 10.2. Autenticitet og museet - et begreb mellem det 
materielle og immaterielle

8.15-10.00: Forelæsning m. summeøvelser
10.15-12.00: Besøg på Antikmuseet og Stenomuseet med autenticitetsøvelser 
12.45-14.00: Opsamling og diskussion

Autenticitet er tæt forbundet med vores kulturarvsbegreb og museernes selvforståelse. 
Mens autenticitet traditionelt har været forbundet med ideer som materialitet, ægthed og 
originalitet, udfordres denne forståelse af digitalitetens mange nye muligheder for at 
indfange kulturarven og erkendelsen af at kulturarv ikke kun har en materiel form, men også
er et immaterielt fænomen. 

Vi vil i dag arbejde med autenticitet både som teoretisk og historisk begreb. Vi vil anvende 
begrebet praktisk i en række øvelser og så vil vi diskutere anvendelse af begrebet i en 
samtidig museal konktekst med fokus på digitalitetens påvirkning af udviklingen.

Læsespørgsmål

Hvordan forstår Stephan Schwan og Silke Dutz det autentiske i forhold til det materielle på 
museerne? Hvad mener de, det autentiske kan? Hvilken rolle spiller det i museerne?

Hvordan definerer Thomas Bloch Ravn autenticitet? Er der materielle og immaterielle 
aspekter i hans forståelse?

Sammenlign Fiona Camerons og Vesterbæks forståelse af aura og autenticitet. Hvordan 
forstår de disse to begreber ift. materialitet og immaterialitet? 

Litteratur



Cameron, Fiona: ‘Beyond the cult of the replicant: Museums and historical digital objects, 
Traditional Concerns, New Discourses’ i Theorizing Digital Cultural Heritage: A Critical 
Discourse, Fiona Cameron og Sarah Kenderdine (red.) MIT Press Scholarship Online, 
Cambridge Massachusetts 2007 s. 49-74 (28 s.)

Ravn, Thomas Bloch: ”Autenticitet og faglig troværdighed” i Den Gamle Bys Årbog, Den 
Gamle By, Aarhus 2008. (6 s.)

Schwan, Stephan og Silke Dutz: ‘How do Visitors Perceive the Role of Authentic Objects in 
Museums? ‘ Curator-The Museum Journal, 63 no 2, 2020, s. 217 – 237 (20 s.)

Mortensen, Mette Vesterbæk: ”Genstandens autenticitet – udstilling af originaler og kopier”
i Nord Nytt, Tidsskrift for Etnologi og folkloristik, 84, 2002, s. 65-81. (16 sider)

I alt 70 s.

Uge 7: 17.2 Adgang, ejerskab og medskabelse – Digitale samlinger

 Gæsteforelæsning ved Merete Sanderhoff, inspektør og seniorrådgiver inden for 
digital museumspraksis

8.15-10.00: Forelæsning og summeøvelser
10.15: Intro til opgave med Merete Sanderhoff
10.15.-12.00: opgaveløsning
12.45-14.00: Præsentation af løsninger og diskussion med Merete Sanderhoff

Digitaliseringen af vores kulturarv har skabt et væld af nye platforme, hvor museerne kan 
tilgængeliggøre kulturarven for brugerne og invitere brugerne ind som medskabere. Vi skal 
undersøge, hvad adgang indebærer som begreb og hvordan digitaliteten skaber nye rum for
medskabelse, aktivisme og deltagelse, men også se på, hvad de nye platforme fordrer af 
engagement fra museerne. Vi vil forholde os til konkrete eksempler på digitale 
kulturarvsplatforme og diskutere på hvilken måde, de skaber muligheder for adgang, 
medskabelse og deltagelse. 

Læsespørgsmål
Orienter jer på EUROPEANA (se vejledning nedenfor) og læs Jill Cousins introduktion til sitet. 
Hvordan er jeres oplevelse af EUROPEANA? Hvad giver det jer adgang til? Hvad giver det jer 
mulighed for? Hvordan? 

Orienter jer på SMK open. Hvordan oplever I den platform i forhold til EUROPEANA?

Flere af dagens tekster diskuterer muligheder og begrænsninger ved digital adgang til 
kulturarv og deltagelse i kulturarvsprocesserne. Hvilke pointer fremhæver de? Er de enige? 

Hvilke pointer har Bernadette Flynn om autenticitet, oplevelser og digitale brugerflader?



Hvad er en digital surrogat i Emma Stanfords optik? Hvad kendetegner en god en af 
slagsen? Er du enig?

Orienter jer på: 
SMK-OPEN: https://open.smk.dk
EUROPEANA: https://www.europeana.eu/en

Vejledende spørgsmål: 
 Hvad har I adgang til i de åbne databaser? Hvordan navigerer I rundt i dem? 

 Hvilken slags information får I og hvem er afsender? Hvilke link-strukturer er der? 
(hvordan bliver I ledt videre rundt i databasen?)

 Hvad kan I gøre med informationen og genstandene?

 Kan I bidrage til databaserne? Hvordan?

 Hvad er intentionen med databaserne fra SMK og Europeanas side?

Litteratur

Axelsson, Bodil: ‘Online collections, curatorial agency and machine-assisted curating’ i The 
Routledge Handbook of Museums, Media and Communication, Kirsten Drotner, Vince 
Dziekan, Ross Parry, Kim Christian Schrøder (red.), Routledge London og New York 2019,
s. 67-79 (12 s.)

Cousins, Jill: ’En digital Kulturarvsfælled’ i SHARING IS CARING.  Åbenhed og deling i 
kulturarvssektoren, Merete Sanderhoff (red.), Statens Museum for Kunst 2014, s. 132-139 (7
s.)

Sheratt, Tim: ’Hacking Heritage: understanding the limits of online access’ i The Routledge 
International Handbook of new Digital Practices in Galleries, Libraries, Archives, Museums 
and Heritage Sites, Hannah Lewi, Wally Smith, Dirk vom Lehn og Steven Cooke (red.), 
Routledge, London og New York 2020, s. 116-130 (14 s.)

Flynn, Bernadette: ‘The Morphology of Space in Virtual Heritage’ s. 349-368, i Theorizing 
Digital Cultural Heritage: A Critical Discourse, Fiona Cameron og Sarah Kenderdine (red.) MIT
Press Scholarship Online, Cambridge Massachusetts 2007 (19 s.)

Stanford, Emma: ’ A Field Guide to Digital Surrogates Evaluating and Contextualizing a 
Rapidly Changing Ressource’ i The Routledge Companion to Digital Humanities and Art 
History, Kathryn Brown (red.) Routledge, New York 2020, s. 203-214. (9 s.)

I alt: 63 s. 

https://www.europeana.eu/en
https://open.smk.dk/


Uge 8: 24.2 Digitalitet i Udstillingerne - formidling og betydningslag

8.15-10.00: Forelæsning m. summeøvelser
10.15: Afgang til Moesgaard
11.00-14.00: Øvelser på Moesgaard og opsamling

På baggrund af vores diskussioner af det autentiske og Piearroux’ tekst om læring og 
engagement vil vi undersøge, hvordan digitale lag og perspektiver virker i en udstilling. Hvad
gør det ved autenticitetsoplevelsen? Hvilke muligheder giver det os som gæster for at 
opleve og lære? hvor meget styrer vi selv, og hvad styrer museet? Ændrer de digitale greb 
på, hvad der kan komme på museum? 

Læsespørgsmål

Hvilken oplevelse af autenticitet beskriver Sarah Kenderdine og Andrew Yip? Hvilken status 
har originalgenstanden? Hvordan er magtbalancen mellem museum og bruger i skabelsen 
af mening? Sammenlign med Karin Wagners pointer.

Hvad er Palmyre Pierraux pointer om museet som medielandskab? Hvilke rammer for læring
skaber brugen af medier? Hvad kræver det af museet som organisation at skabe de rette 
digitale rammer? 

Vi bruger Hede et al til at bygge videre på vores forståelse af autenticitet i 
museumsudstillingen.

Litteratur

Kenderdine, Sarah og Andrew Yip: ’The proliferation of aura. Facsimiles, authenticity and 
digital objects’ i The Routledge Handbook of Museums, Media and Communication, Kirsten 
Drotner, Vince Dziekan, Ross Parry, Kim Christian Schrøder (red.), Routledge London og 
New York 2019, s. 274-289 (15 s.)

Pierraux, Palmyre; ´Learning and Engagement in Museum Mediascapes,´ i The Routledge 
Handbook of Museums, Media and Communication, Kirsten Drotner, Vince Dziekan, Ross 
Parry, Kim Christian Schrøder (red.), Routledge London og New York 2019, 128 – 142 (14 
s.)

Wagner, Karin: The mummy and the medical gaze: digital visualisations in the British 
Museum’s exhibition Ancient lives, new discoveries, MUSEUM MANAGEMENT AND 
CURATORSHIP, 2017 VOL. 32, NO. 2, 160–175 (15 s.)

Hede, Anne-Marie; Garma, Romana; Josiassen, Alexander; Thyne, Maree; ‘Perceived 
authenticity of the visitor experience in museums’ European Journal of Marketing; 
Bradford Vol. 48, Iss. 7/8,  (2014): 1395-1412. (17 s.)

61 s.

https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Thyne,+Maree/$N?accountid=14468
https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Josiassen,+Alexander/$N?accountid=14468
https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Garma,+Romana/$N?accountid=14468
https://www.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Hede,+Anne-Marie/$N?accountid=14468


Uge 9: 3.3 Workshop - SARA. Registreringen, genstande og 
betydning mellem det digitale og fysiske

 Gæsteundervisning ved Majken Høgh, projektleder Vardemuseerne og SARA-
ekspert. 

8.15-9.00: Forelæsning og midtvejsevaluering.
9.15-10.00: Oplæg v. Majken om Sara
10.15-12.00: Øvelser i Sara
12.00-12.45: Frokostpause
12.45-14.00: Opsamling og diskussion. 

Vi skal arbejde konkret med museernes digitale registreringssystem SARA for at undersøge 
hvordan genstande og fænomener omsættes til data i en museal kontekst. Vi skal diskutere, 
hvad man kan og ikke kan registrere og overveje, hvad det øgede fokus på immateriel 
kulturarv betyder for museernes indsamlings- og registreringspraksis.  

LÆSESPØRGSMÅL:
Hvad er Michel Foucaults centrale pointer omkring kategoriseringer?

Hvad er Svanbergs hovedpointer i forhold til museerne, systemer og deres samlinger? 
Hvordan spiller de sammen med Foucaults pointer?

Kan og skal man registrere alle former for kulturarv? Hvad er den digitale registrerings 
muligheder og begrænsninger? Kan man registrere så grundigt, at man kan kassere de 
fysiske genstande?

Litteratur
Christensen, Hans Dam: ”Digitale forskydninger. Hvorfor bevare museernes fysiske 
kulturarv, når den kan digitaliseres?” i Niels E. Lund (red.): Digital formidling af kulturarv. Fra
samling til sampling. Multivers, København 2009, s. 99-125. (25 s.)

Foucault, Michel: “Preface” i The order of Things. Routledge , London & New York, 2003, s. 
xvi-xxvi. (11 s.)

Kullberg, Mads: ”Skal al kunst registreres som kunstværker?” i Cybermuseologi – kunst, 
museer og formidling i et digitalt perspektiv. Aarhus Universitetsforlag 2015, s. 329-343.  (14
s.)

Svanberg, Fredrik: ”Database och Represenstation” i Museer och Samlande, Statens 
historiska museum, Stockholm, Huskvarna 2009, s. 68-83. (15 s.)

Stengaard, Lene: ’Hej SARA, hvordan går det? Danske Museer nr 3, 2020 (3 s.)
https://danskemuseer.dk/hej-sara-hvordan-gaar-det/

https://danskemuseer.dk/hej-sara-hvordan-gaar-det/


i alt 68 s. 

Uge 10: 10.3. Bevaring, digitaliteten og vidensdeling

OOOOOBS: d. 10.3. skal vi være i Nobelparken: 1483-444

 Gæsteforelæsning v. Lektor i kunsthistorie Lisbet Tarp (AU og SMK)

8.15-10.00: Forelæsning og summeøvelse
10.15-11.00: Forelæsning v. Lisbet Tarp, Lektor på Kunsthistorie, AU
11.15-12.00: Øvelser 
12.00-12.45: Frokostpause
12.45-14.00: Introduktion til eksamen og forberedelse

Museerne har en forpligtigelse til at bevare deres samlinger for fremtiden. Med den øgede 
opmærksomhed på de immaterielle aspekter af vores kulturarv bliver bevaring mere end et 
spørgsmål om fysisk konservering og restaurering. Samtidig må vi også stille os selv 
spørgsmålet om alt kan og skal bevares? 

LÆSESPØRGSMÅL:

Hvordan forstår Trilce Navarette og John Mackenzie Owen begrebet metadata? Og hvilken 
rolle spiller metadataen internt i museumsorganisationer for bevaring og for brugerne? Læs 
Nicole Budrovich’ tekst som et eksempel på metadatabegreber.

Skal alt bevares på museerne? Er der noget, vi ikke kan bevare? Gælder Tina Mariane Krogh 
Madsens pointer også i en kulturhistorisk kontekst? 

Litteratur
Navarette, Trilce og John Mackenzie Owen: ‘The Museum as Information Space: Metadata 
and Documentation’ i Cultural Heritage in a Changing World, Karol Jan Borowiecki, Niel 
Forbes og Antonella Fresa (red.), Springer, Cham 2016, s. 111-123 (12 s.)

Madsen, Tina Mariane Krogh: ”At holde flygtigheden i live – netkunst, processualitet og 
bevaring” i Ane Hejlskov Larsen, Rune Gade og André Wang Hansen (red.): Cybermuseologi 
– kunst, museer og formidling i digitalt perspektiv. Aarhus Universitetsforlag 2015, s. 312-
326 (15 s.)

Tarp, Lisbet. A New View: ‘Creating Tools to Access, Conserve, and Understand Visual Cultural
Heritage’, i Passepartout, (16 s.)

Budrovich, Nicole: ‘Digging in digital archives: Recovering Context for the Getty Museum’s 
Orpheus Mosaic’ i Collecting and Provenance. A Multidisciplinary Approach, Jane Milosch og
Nick Pearce (red.), Rowan and Littlefield Publishers, Washington DC 2019, s. 73-86. (13 s.)

https://pure.au.dk/portal/da/persons/lisbet-tarp(e26258f7-3b1e-4a77-91db-01224cd6e0f2).html


56 s.

OPGAVE:
D. 15.3.: Rids af synopsis afleveres på Brighspace til peer-feedback. Max 1. side. Se 
Brightspace for vejledning. Læs hinandens synopser.

Uge 11: 17.3. Museerne som vidensinstitutioner: Digitalitet, Citizen 
Science og vidensindsamling

 Gæsteforelæsning: Andres Dobat, ph.d., Enhed for arkæologisk IT og DIME

8.15-10.00: Forelæsning og summeøvelser
10.15-12.00: Forelæsning v. Andres
12.00-12.45: Frokostpause
12.45-14.00: Arbejde m. synopsis

Museer er vidensinstitutioner, der skaber viden gennem undersøgelser, forskning og 
udvikling. Hvor museernes viden tidligere blev forstået som bundet til deres genstande og 
som oftest blev skabt af de mennesker, der arbejdede på museerne, ser vi i dag viden som 
noget relationelt frem for objektivt. Digitaliten åbner op for nye måder at skaffe, behandle 
og strukturere viden på i museerne. Vi skal i dag undersøge, hvordan museerne bruger de 
digitale redskaber til at indsamle og skabe viden og diskutere hvilken art viden, der er tale 
om. 

LÆSESPØRGSMÅL:

Hvordan forstår Hans Dam Christensen og Trilce Navarette og John Mackenzie Owen 
museernes rolle i skabelse af viden historisk i forhold til nu? Hvilken rolle spiller digitaliteten?
 
Sammenhold også med Dora Constantidis pointer om samme tema – Er der sket en udvikling
i teksternes kerne-argumenter over tid, fra Dam Christensens tekst i 2012 til Navarette og 
Owen og Constantidis i 2016? 

Hvordan teoretiserer Fiona R. Cameron de digitale objekters status som vidensobjekter?

Hvad er ifølge Dora Constantidis nogle af udfordringerne ved at inddrage borgere i 
vidensindsamling? Har alle lige mulighed for at deltage? 

Orienter jer på: 
DIME: https://www.moesgaardmuseum.dk/nyheder/nyt-digitalt-vaerktoej-for-
amatoerarkaeologer/

Enhed for Arkæologisk IT:  https://arkit.au.dk

https://arkit.au.dk/
https://www.moesgaardmuseum.dk/nyheder/nyt-digitalt-vaerktoej-for-amatoerarkaeologer/
https://www.moesgaardmuseum.dk/nyheder/nyt-digitalt-vaerktoej-for-amatoerarkaeologer/


Litteratur

Cameron, Fiona R.: ’Theorising heritage collection digisations in global computational 
infrastructures’ i The Routledge International Handbook of new Digital Practices in Galleries,
Libraries, Archives, Museums and Heritage Sites, Hannah Lewi, Wally Smith, Dirk vom Lehn 
og Steven Cooke (red.), Routledge, London og New York 2020, s. 55-67 (12 s.)

Constantidis, Dora: ‘Crowdsourcing Culture: Challenges to Change’ i Cultural Heritage in a 
Changing World, Karol Jan Borowiecki, Niel Forbes og Antonella Fresa (red.), Springer, Cham 
2016 s. 215-234 (19 s.) 

Christensen, Hans Dam: ”Mellem formidling og kommunikation? Eller fra autoritativ viden til
forhandlet viden på museer” i Anita Maurstad og Marit Anne Hauan (red.): Museologi på 
Norsk. Universitetsmuseernes gjøren, Akademika forlag, Trondheim 2012, s. 123-139. (16 
sider)

Coughenour, Chance. ’How your pictures can help reclaim lost history’
https://www.ted.com/talks/
chance_coughenour_how_your_pictures_can_help_reclaim_lost_history?rss=172BB350-
0331&fbclid=IwAR3lUPQjHRYtllFqQMaZEQxJRJHTVlefXLyWxoLZJR7vTBk9Am5CfGtDEGs#t-
12926

Dobat, Andres et al. ‘The DIME project - Background, status and future perspectives of a 
user driven recording scheme for metal detector finds as an example of participatory 
heritage’, DANISH JOURNAL OF ARCHAEOLOGY 2019, VOL 8, 1-15. (15 s.)

I alt 62 s.

OPGAVE: 
På baggrund af dette afleveres en revideret synopsis d. 22.3. på Brightspace

I grupperne giver I hinanden skriftlig feedback over Brightspace ud fra feedback-guide inden 
d. 24.3.

Uge 12: 24.3. Museerne, kulturarven, og det digitale for fremtiden -
indsamling, etik, repræsentation, genstandsbegreber 

 Magnus Kaslov, Museet for Samtidskunst

8.15-10.00: Forelæsning og summeøvelser
10.15-12.00: Arbejde med synopsis og kursusevaluering
12.00-12.45: Pause
13.00-14.00: Oplæg v. Magnus Kaslov, Museet for Samtidskunst

https://www.ted.com/talks/chance_coughenour_how_your_pictures_can_help_reclaim_lost_history?rss=172BB350-0331&fbclid=IwAR3lUPQjHRYtllFqQMaZEQxJRJHTVlefXLyWxoLZJR7vTBk9Am5CfGtDEGs#t-12926
https://www.ted.com/talks/chance_coughenour_how_your_pictures_can_help_reclaim_lost_history?rss=172BB350-0331&fbclid=IwAR3lUPQjHRYtllFqQMaZEQxJRJHTVlefXLyWxoLZJR7vTBk9Am5CfGtDEGs#t-12926
https://www.ted.com/talks/chance_coughenour_how_your_pictures_can_help_reclaim_lost_history?rss=172BB350-0331&fbclid=IwAR3lUPQjHRYtllFqQMaZEQxJRJHTVlefXLyWxoLZJR7vTBk9Am5CfGtDEGs#t-12926


Som afrunding på kurset vil vi samle op på vores mange vinkler på kulturarv og digitalitet og 
diskutere hvilke tendenser vi ser for museerne og det digitale i fremtidens 
kulturarvslandskab med særligt fokus på temaerne socialt ansvar, etik og  
museumsbegrebet.

Læsespørgsmål

Tænk tilbage på Simon Knells tekst fra første gang og sammenhold den med Suse Andersons
tanker om det digitale og museernes fremtid: Hvad har ændret sig? Er der problematikker, 
der stadig er gældende?

Hvad siger Paula Uimonens tekst om museernes fremtidige indsamlings og 
formidlingsstrategier? 

Hvad er Oonagh Murphy and Elena Villaespesa pointer om museernes indsamling af data 
om deres brugere?

Orientér jer på Museet for Samtidskunst: https://www.samtidskunst.dk/
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Uge 25: 7.6. Eksamensworkshop

Aflevering d. 2.6.:

Her afleveres et rids af den mundtlige præsentation i form af en powerpoint/film med kort 
speak over Panopto. Max 5 -7 minutters varighed. Samtidig afleveres foreløbig synopsis i 
Brightspace. 

Senest d. 6.6.: 

I grupperne læser I hinandens synopser og ser videoen. Herefter tager man noter til 
mundtlig feedback efter feedbackguiden som findes på Brightspace. 

8.15.-10.00: Oplæg om eksamen + spørgsmål
10.15.-12.00: gruppearbejde ud fra afleveringer
12.00-12.45: Frokostpause
12.45-14.00: Opsamling og afsluttende afklarende spørgsmål til eksamen 
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