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Avslutningsvis

Innan vi börjar titta på begreppet digitala utställningar, e-lärande och e-kultur bör vi ta ett steg
tillbaka och definiera några frågor: Vad vill arkiv och museer göra? Hur kan vi integrera detta
arbete med ny teknik och web 2.0 till att bäst utnyttja digitala utställningar och e-lärande?

Museer
Här är ett par definitioner: ICOM eller International Council of Museums fastslår att, museer
förvärvar, bevarar, forskar, kommunicerar och producerar utställningar. Varför? För utbildning,
studier och underhållning/nöje.
En annan definition kommer från de brittiska museernas organisation. Återigen belyses det
faktum att museer använder samlingar för inspiration, lärande och nöje. De samlar, skyddar och
gör samlingarna tillgängliga. Ett museum verkar vara en plats där vi bevarar, visar objekt i syfte att
erbjuda underhållning och utbildning.
Vad betyder ordet museum? Vi kan spåra ordets historia och hur det har utvecklats från antiken
till idag. Engelska "museum" kommer från det latinska ordet och är "museer" i plural. Detta
kommer ursprungligen från det grekiska Μουσείον (Museion), som betecknar en plats eller ett
tempel tillägnat muserna (skyddshelgon/gudomligheter i den grekiska mytologin för konsten).
Det var en byggnad avskilt för studier och konst, särskilt för filosofi och forskning. Det första
moderna museet anses ofta vara British Museum som inrättades år 1753. Detta var dock inte ett
museum i vår mening. Det var från början en herrklubb, där brittiska herrar som hade rest världen
runt och samlat antikviteter och kuriosa, utbildade sina kamrater.
Hur har museerna utvecklats? Från 1850-talet var museer nära knuten till idén om bildandet av
nationalstaten och senare under samma århundrade till utbildning av arbetarklassen. De var också
kopplade till idén om riket och glorifiering av vissa länder och folk. På 1960- talet började
museerna arbeta med politiska och sociala frågor och på 1970-talet och från 80-talet kan vi hitta
museer som tar en ledande roll i att förändra samhället, genom utställningar och debatt. På bilden
ser vi en affisch eller en vägskylt från Sydafrika från 1990- talet, som nu hänger i ett museum. Vi
kan också reflektera över frågan om massturism från 1970-, 80- och 90-talet fram till i dag och hur
museerna har utvecklats för att anpassa sig till detta fenomen.
Det finns naturligtvis museer inom många olika områden; konst, konsthantverk, arkeologi,
antropologi, historia, militärhistoria, vetenskap och teknik, barnmuseer, naturhistoria, botaniska
och zoologiska trädgårdar, historiska byggnader, utomhusmuseer etc. Vi kan även dela upp dessa i
ytterligare kategorier; museer för modern konst, lokal historia, marinhistoria, rock'n'roll, sport,
stad, by, pedagogiska museum, turistmuseum, etc.
Ordet eller begreppet "Museum" är inte skyddat eller upphovsrättsskyddat, på samma sätt som
institutioner som skolor och universitet. Ett museum behöver ingen stadga eller organisation. I
själva verket kan vem som helst eller en samling kallas för museum. Museer är mötesplatser
mellan experten och allmänheten. På ena sidan har vi den sakkunnige, intendenten, forskaren som
skapar eller konstruera vissa berättelser eller historier. På andra sidan har vi en besökare, som
genom att läsa utställningstexter som visas i utställningar skapar mening eller ny kunskap. Museer
kommunicerar med allmänheten på många olika sätt, här är bara några exempel, kronologisk
displayer, spontana displayer, interaktiva skärmar, guidade turer i 1:a person eller 3:e person, via
ljud, bild, foton video. Internet och ny teknik är i själva verket bara den senaste i en lång rad av
kommunikationsmedia som personal på museer kommer att utveckla och anpassas för att ta dessa
institutioner och deras samlingar i framtiden.

Fråga: Innan du börjar arbeta på din digitala utställning eller e-lärandematerial, är det förmodligen
en bra idé om du definierar vilken typ av museum du arbetar med. Vilken typ av museum är det som
du utvecklar en digital utställning eller e-lärandematerial för? Vad är den huvudsakliga metoden för
kommunikation? Hur tror du att den nya tekniken kommer att ändra, förbättra eller försämra
kommunikationen med allmänheten?

Till läraren:
Innan du börjar denna presentation; samla ihop olika definitioner av museer från deltagarna. De
kan skriva på lösa papper eller post-it-lappar namn på museer som de har besökt nyligen.
Gruppen delar därefter in museerna i olika kategorier. Dessa kan bestämmas av innehåll (t.ex. ett
marinmuseum) eller plats (ett lokalt museum eller ett nationalmuseum). De kan vara gratis eller ta
ut en avgift, de kan rikta sig till barn eller vuxna, de kan vara traditionella eller mer interaktiva.
Efter presentationen: granska dessa kategorier och se om dem komma på några flera. Be varje
deltagare att ge exempel på ett museum de tyckte kommunicerade framgångsrikt med besökaren
och lista de metoder som används. Gör samma sak med ett museum som inte lyckats med sin
kommunikation. Vad kan det misslyckade museet göra för att förbättra sin kommunikation? Vilka
principer kan lyftas från denna diskussion och vara användbara för att göra digitala utställningar
(t.ex. tydlighet av syfte, lättorienterad layout, direkt språk, interaktiva utställningar och
användning av teknik etc.)
Om deltagarna är yrkesverksamma inom ABM be dem att undersöka varför deras institution
ursprungligen grundades. Hade det en politisk, social eller estetiskt ändamål? Hur är det
finansierat? Vad är avsett förhållande till besökare etc? Ställ frågor om utvecklingen av museer och
styr diskussionen mot nya medier och hur kommunikationen ska/har ändrats.

Arkiv
Först ska vi titta på några av de traditionella sätten som arkiven fungerar och hur de försöker
öppna sina samlingar till experter och allmänheten. Vad gör arkiv?
Ett arkiv består av information, dokumentation, samlingar av föremål, etc. Arkiv kan vara privata
eller offentliga. Arkiv kan innehålla samlingar av historiska föremål och dokument som brev och
fotografier eller samlingar av muntliga och visuella historia i form av ljud eller video media. Många
moderna arkiv innehåller samlingar av digitalt material. Många arkiv har uppsökande eller
offentliga program, anordnar historiecaféer, talar om ämnen av intresse för den lokala
befolkningen såsom släktforskning, lokal byggnader; frågor som skulle intressera människor som
växte upp under tidigare årtionden.
De arbetar med föreläsningar och kan ha studiesalar för experter och allmänhet. Arkiv producerar
publikationer, utställningar, publicerar böcker, har fotografbyråer och skapar de databaser som
krävs för att ge människor tillgång till sina samlingar. Många arkiv använder frivilliga som arbetar
i samarbete med professionella.
Traditionella metoder för att göra arkivet tillgängligt innebär vissa svårigheter. Ett av de
vanligaste hindren är hanteringen av historiskt material. Ett arkiv kan i själva verket behöva
tjänster från en professionell konservator för att hantera vissa känsliga material. Det kan också
krävas speciell utrustning och arkivet kanske inte kan ge direkt tillgång till vissa material.

Många arkiv vill utöka tillgängligheten till så många som möjligt och visa att det inte behövs en
akademisk examen för att arbeta med en samling. De vill öppna sina arkiv och samlingar och få
folk att känna sig välkomna. De vill locka yngre besökare och hjälpa dem att få tillgång till
samlingarna. De är intresserade av att främja både speciella eller särskilda samlingar och ge
tillgång till hela innehållet i arkivet.
Att ge tillgång till arkivmaterial har var it en avgörande fråga för många arkiv under de senaste
decennierna. E-arkivering är ett etablerat faktum. Många nationella och lokala arkiv har arbetat i
flera år med att göra till exempel folkräkning, födslar, dödsfall och vigslar tillgängliga via en
online-tjänst. De har också arbetat med digitalisering av fotografier och dokumentsamlingar.
Dessa har blivit en välkommen inkomstkälla till sådana institutioner .
Fråga: Hur fungerar ditt arkivs arbete med att göra sina samlingar tillgängliga? Hur förväntar du
dig att ny teknik och Web2.0 kommer att komplettera dessa metoder? Finns det något sätt vi kan
använda Internet och Web2.0 för att göra intressant material till allmänhetens kännedom?
Arkiv utökar fortlöpande sina samlingar av muntlig historia, databaser, fotografier och
digitaliserade dokument och kopplar dem till Internet. De kan använda digital video/ljudarkiv,
muntligt berättande, dokumentarkiv och fotosamlingar och koppla dem till en digital utställning.
Ny teknik och Web2.0 erbjuder nya möjligheter för samverkan mellan allmänheten och arkivet.
Frågor: Får du några idéer till hur din institution skulle kunna använda den här kursen och
materialet? Finns det någon användning av denna tjänst som vi inte har tänkt på?

Till läraren:
Ge kursdeltagaren en överblick över vilka olika typer av arkiv som finns. Diskutera betydelsen av
ett arkiv kontra ett museum. Har arkiv utställningar? Be deltagarna att ge exempel på arkiv som
deltagare som de känner till och har använt. Hur tillgängligt var det arkivet och hur lätt var det att
hitta information?
Som en uppföljningsverksamhet får deltagarna besöka olika arkiv online. Arkiven bör variera i
ämne, storlek och hur de öppnar upp sina samlingar för besökare. Förbered genom att titta på
flera Riksarkivet såsom:
Riksarkivet i Storbritannien http://www.nationalarchives.gov.uk/
Riksarkivet i USA http://www.archives.gov/
Riksarkivet i Sverige http://www.riksarkivet.se/
Etc.

Följ upp med att titta på några allmänna arkiv såsom:
Ellis Island Arkiv http://www.ellisisland.org/
Det nederländska institutet för Bilder
http://instituut.beeldengeluid.nl/index.aspx?Chapter ID=8532
Avsluta genom att titta på vissa lokala arkiv:

Vilka tjänster erbjuder de? Har de begränsat åtkomsten för vissa besökare jämför med andra
(akademiker etc.) eller är de öppna för allmänheten? Initiera en diskussion om Web2.0 och se
vilken kunskap som finns och reflektera över hur arkiv kan fungera mer öppet i framtiden.

Fallstudie av ett arkiv och Internet
Ett museum eller ett arkiv, beroende på dess storlek, kan innehålla samlingar av flera hundra,
tusentals eller miljontals fotografier, teckningar, dokument eller föremål. Många arkiv och museer
har gått igenom en serie av digitaliseringsprocesser för sina samlingar under 1980- och 90-talet
och kommer nu att förbereda sig för Web 2.0. För att förstå processen väl och för att förstå hur
Web 2.0 kan vara användbara, behöver vi titta på digitaliseringen inne i arkivet eller museet. Detta
kan fungera på flera sätt.

När en donation erbjuds, till exempel en samling av arkitektoniska papper, kommer ett beslut
fattas om att acceptera eller avböja donation. Om det är accepterat kommer samlingen till arkivet,
den rengörs och klassificeras. Klassificeringen kommer att föras in i ett digitalt register. Registret i
arkivet finns på museet och även på Internet. Allmänheten kan logga in och få tillgång till
information om specifika objekt i samlingen via Internet.
Processen ser ut så här; En samling anländer till museet, klassificeras, restaureras och lagras. Den
registreras och besökaren kan söka i registret via Internet. Ett digitaliserat register förekommer i
många arkiv. Det inte ger åtkomst till kopior av det ursprungliga materialet, det ger bara tillgång
till information om själva materialet. Detta är det första steget i digitaliseringen.
Arkivet kan ha en process för digitalisering av analoga fotografier. För det första är det
information om fotografierna som finns registrerade i en sökbar databas. Genom en sökmotor och
Internet kan allmänheten få tillgång till information om fotografierna. De kan också få tillgång till
en digital kopia av det analoga fotografiet. Slutligen kan de beställa en kopia av originalet i digital
form. Detta innebär en andra fas av digitaliseringsprocessen som ger tillgång till kopior av det
ursprungliga materialet.
Fråga: Hur kommer digitaliseringsprocessen i ett arkiv att se ut i framtiden med införandet av
web2.0 teknik?
I framtiden kommer mer och mer arkivmaterial att vara digitalt. Ritningar och fotografier kommer
att digitaliseras eller så kommer råmaterialet att vara i digital form. Dessa kommer in i arkivet
direkt som digitala filer. De kommer att registreras i ett register som vanligt, men möjligheten att
samverka över Internet med allmänheten kommer att öka. Speciellt om den görs tillgänglig via
användningen av digitala utställningar och e-lärande.
Här är en sammanfattning över hur vi skulle kunna förvänta oss att arkiv använder digitalt
material i framtiden. Digitalt material anländer från källa i form av digitala fotografier och texter,
ritningar, CAD- ritningar etc. Dessa placeras direkt i det digitala arkivet och kopplas till ett digitalt
register. Å andra sidan, analoga fotografier, teckningar kommer att digitaliseras genom scanning
och andra metoder och också placeras in i det digitala arkivet och registret.
Det blir också konverteringar av tidigare försök till digitala arkiv, vilka kommer att översättas och
tas in i det digitala registret. Många museer/arkiv har försökt att digitalisera och sedan 80-talet
har det funnits många olika format som används. Varje format i sin tur måste omvandlas till ett
nyare format och detta kommer att fortsätta. Utgången kommer att vara i form av digitala
utställningar och platser, e-lärande och sökbara databaser. Digitala utställningar kommer

förmodligen att delas upp för olika grupper, så vi kan ha utställningar eller tillträde för
branschfolk, för skolor, högskolor, universitet eller för allmänheten.
Frågor: Hur ser du på framtiden för digitalisering i arkiv och museer? Vilken typ av digitala
aktiviteter händer i din organisation idag inför imorgon? Hur ser du på Web2.0 och ny teknik när det
gäller inverkan på din institution?
Arkiv och museer kommer att dela objekt i olika kategorier för digitalisering. Den första kategorin
är objekt med särskilda begränsningar, till exempel den viktigaste, eller mest ömtåliga föremål
som lätt kan skadas. Dessa kan endast hanteras av experter och eventuella nya bilder som krävs
måste tas från redan befintliga analoga fotografier som skannas till exempel i GIF, TIFF, JPEG,
RAW-format. Viktiga analoga fotografier kan också falla inom ramen för denna kategori.
Ett system för digitalisering utförs av specialister. Idag produceras allt nytt material för
utställningar och kommunikationsstrategier och sparas i den formen. Arkiv har också kategorier i
samlingen utan särskild begränsning. Det kan vara interiörer, exteriörer, fotografier och kopior av
objekt till exempel. Denna kategori av objekt fotograferas från början i digital form för
dokumentationssyfte och för arkivet.
Arkiv kan ha stora samlingar av dokument, kartor, ritningar, tidningsurklipp och dessa kan
antingen fotograferas digitalt eller skannas beroende på statusen på materialet.
Frågor. Kan du identifiera något annat material i ett arkiv eller museum som skulle behöva gå
igenom en digitaliseringsprocess för användning i en digital utställning eller e-lärandeproduktion?
I din specifika organisation, vilka förordningar finns gällande digitalisering? Vem har rätt att
digitalisera? Vilka säkerhetsåtgärder är aktuella? Vad kostar det att beställa en digital kopia från
ditt arkiv? Hur kommer Web2.0 förstärka dessa processer?

Till läraren
Innan du börjar denna presentation ta reda på hur för trogen deltagarna är med digitaliseringen
inom resp. institution. En punkt som diskuteras kommer att handla om vilket format som ska
användas. Många institutioner har varit i en ständig förändring när det gäller digitalisering och
tvingas byta från ett digital format till ett annat när tekniken utvecklas. Det finns en viss skepsis
kring ämnet när det gäller utveckling av teknik och förmåga för arkivet att hänga med och faktiskt
vara med och betala för utvecklingen.
Läraren måste uppdatera sig inom det senaste när det gäller teknik. Ett bra exempel på forskning
för toppmodern digitalisering är Nederländerna och Institute of Moving Pictures där det är möjligt
att få omedelbar tillgång till alla rörliga bilder som hittills visats i Nederländerna.
Digitaliseringsprocessen inkluderar här toppmodern teknik som automatiskt gör säkerhetskopior
av digitalt material när det lämnar det analoga livet.
Be deltagarna, i grupper, att kartlägga den process, händelsekedja, som de inbillar sig att ett
dokument går igenom från receptionen i arkivet ända till publicering på webben. Vilka frågor
skulle de förvänta sig att upptäcka i varje led (dvs. papperets bräcklighet, rengöring utan att
förstöra, problem med kategorisering, hur kommer en besökare veta att handlingen finns
tillgänglig på webben etc.) Grupper bör ordnas efter förtrogenhet med digitaliseringsprocessen.
Experterna arbetar inom en grupp och de med mer begränsad kunskap i en annan. Efter att ha
visat presentationen går de tillbaka till sin händelsekedja och med hjälp av en expert görs
justeringar som krävs för att gå vidare i sin förståelse för de möjligheter och problem som uppstår
i digitaliseringsprocessen.

Digitala utställningar
I denna presentation kommer att titta på begreppet digitala utställningar och ställa frågan, varför
ska arkiv och museer producera dem? Virtuella museer är en ganska sentida utveckling. En av de
första institutionerna att ta konceptet på allvar var det virtuella museet i Kanada. The Virtual
Museum of Canada är en central organisation som reser runt i Kanada och hjälper små till
medelstora museer med att synas på Internet.
Fråga; Finns det liknande institutioner i vårt land?
Det har varit en hel del kritik mot virtuella museer och virtuella utställningar. Vissa kritiker säger
att virtuella museer på något sätt skulle försämra auktoriteten och det äkta hos ett arkiv eller ett
museum. I konstmuseernas värld finns en oro om bildstöld och upphovsrättsliga frågor. Vissa
museer anser att besökare kommer att sluta komma om de får tillgång till museerna via Internet.
Det finns naturligtvis liknande frågor inom områdena musik, litteratur och film. Resultatet kan
dock vara det motsatta - ju mer kunskap du ger människor, ju mer vill de ha. Ju mer arkiv och
museer kan sprida sin närvaro via webben, desto mer intresse skapas det bland potentiella
besökare.
Det finns en liknande fråga i Google Books-konceptet där Google skannar och faktiskt ger bort
gratis kopior eller delar av vissa böcker. De kopplar också kopior till försäljning av böcker. I de
flesta arkiv och museer måste det digitala valet motiveras, i konkurrens med andra metoder för
lärande, gentemot en ofta liten budget? Vi bör därför ställa oss frågan varför vi ska göra en digital
utställning och diskutera dess relation till andra medier. Varför ska vi använda den lilla mängd
finansiering vi har till en digital utställning i stället för en fysisk utställning?
Med en utställning på Internet kan du;
1. Nå en mycket större publik.
2. Du kan nå en publik från andra delar av världen.
3. Det finns möjligheter för pedagogisk samverkan mellan allmänheten och museet.
4. En digital utställning på Internet inte behöver ersätta den fysiska utställningen, tvärtom kan
man förbättra den.
5. En digital utställning är emellertid också ett kommunikationsmedel i sig själv och personalen
kan behöva förstärka detta.

Till läraren:
Innan presentationen, samla ihop första tankar och åsikter om varför museer och arkiv kan
behöva utveckla digitala utställningar. Gör en lista över för- och nackdelar med digitala
utställningar. Till exempel kan den digitala utställningen göra samlingarna mer tillgängliga för en
bredare publik men det kan i sin tur skapa känslan att ett fysiskt besök verkar onödigt. Det
omvända har dock befunnits vara fallet, det finns inget som ersätter upplevelsen av att komma
nära ett originalföremål.

Du kanske bestämmer dig för att pausa presentationen att titta på virtuella museet i Kanada eller
andra lämpliga webbplatser. Du kan också titta på ett urval av digitala utställningar och jämföra
dem.
Vad är det som gör en digital utställning till just en utställning i motsats till en samling bilder tagna
från institutionernas digitala samlingar? Vilka metoder används för att förklara syftet med
utställningen till betraktaren? Hur ska tittarna uppmuntras att interagera med digitala
utställningar? Kan man ställa frågor? Kan de ställa frågor med hjälp Web2.0 teknik? Kan de välja
bilder de är intresserade av och jämföra dem med varandra på ett intressant sätt? Kan du lista
faktorer som gör en digital utställning särskilt intressant?

Vad gör en utställning bra?
Är en digital utställning detsamma som en fysisk utställning? Är det möjligt att jämföra en
fysiskutställning med en digital utställning? De är båda utställningar med ambitioner att berätta en
historia och nå en publik. Vi kan säga att de har liknande ambitioner, men kommunicerar genom
olika medier. Är det möjligt att tänka fysiskt när du gör en digital utställning?
Kräver olika medier helt olika didaktik? Vad krävs för att göra en bra fysisk utställning? Det finns
inte ett sätt eller en metod för hur man producerar en meningsfull, bra fysisk utställning. Olika
utställningar kräver olika lösningar. Det finns dock vissa komponenter som är bättre att använda
än andra.
Punkterna nedan ger exempel på förutsättningar som kännetecknar en bra fysisk utställning idag.
• Håll dig till en berättelse, ett tema, en historia
• Ta publiken från det kända till det okända
• Skapa meningsfulla upplevelser
• Gör det enkelt att lära sig
• Gör "rum" intressanta
• Gör det möjligt att vara aktiv
• Kräv inte aktivitet
• Leda besökarnas tankar mot objektet
• Var inte tråkig!

Följande länkar visar två olika digitala utställningar. Försök att använda komponenterna ovan för
att se om de kunde användas som "bevis" för en bra digital utställning. Till exempel, vilken
utställning berättar för många historier, vilken är för avancerad redan från början, vilken gör det
lätt att lära etc.
http://www.britishmuseum.org/explore/online_tours.aspx
http://www.history.org/ http://www.history.org/media/

Du kommer förmodligen att upptäcka att vissa av komponenterna för att göra en god fysisk
utställning fungerar även för en digital utställning. Försök att hitta flera olika digitala utställningar
och gör reflektioner kring "bra" och "dåligt". Använd listan av komponenter som en hjälp att
identifiera kvalitet eller utställningarnas användbarhet.

Vad behöver vi för att göra en digital utställning?
Liknande regler gäller när du gör en digital utställning som när du gör en fysisk utställning. Du bör
börja med att identifiera följande;
a. målgrupper,
b. på vilken nivå du kommer att skriva dina texter,
c. hur du kommer att interagera med din publik,
d. vilket format du ska använda,
e. vilken typ av innehåll,
f. bilder och objekt som ska inkluderas
g. vilka som kommer att ingå i teamet som gör utställningen,
h. vilken digitaliseringsprocess som behövs

Fråga: Vem är utställningen för? Är det barn, vuxna, familjer, turister, allmänhet, yrkesgrupper,
skolbarn, universitetsstuderande?

Valet av målgrupp kommer att kontrollera eller påverka valet av material, typ av media du
använder och nivån på texterna. En digital utställning som visas via Internet kan göras mycket
interaktiv. Om den görs rätt kommer det att göra det möjligt för publiken att delta med
kommentarer, att publicera synpunkter och idéer via bloggar och chattar. Det kan också
möjliggöra direktkontakt med de experter som har gjort utställningen och som kan svara på frågor
direkt.
Museet kan nå en ny publik genom att koppla en digital utställning till sådant som Flickr, blogg,
chat, eller skapa en tidning eller tidskrift med funktioner för feedback. Podsändningar eller
webbkameror kan också användas. Det finns möjligheter till interaktion via internet som
möjliggör en bra dialog med allmänheten. Allmänheten kanske kan bidra med information som
förbättrar själva utställningen. Folk kan lägga till sina egna fotografier i ämnet, de kan bidra med
sina egna berättelser eller skicka sina egna ljud och videofilmer på samma sätt som t.ex. Youtube
används.
Arkivet eller museet kan utnyttja web 2.0 till egen fördel när man använder digitala utställningar
på Internet genom att ha direkt tillgång till publiken. Kopplingen mellan experter på respektive
område och allmänheten sker via chatt, bloggar och forum för feedback. Det är värt att åter betona
här att med korrekt användning av tillgänglig teknik kan en digitalutställning blir verkligt
interaktiv.
Fråga: Vilka format skulle du använda?

Formaten för en fysisk utställning, brukar vara objekt såsom, konst, ljud, video, film, fotografier
och texter. Detta förändras inte i en digital utställning, förutom att allt skall digitaliseras. Du
kommer förmodligen inte behöva någon särskild utrustning eller särskilt format. Om du är bekant
med att arbeta vid dator samt att ta och redigera ett digitalt foto bör du ha kompetensen och den
teknik som behövs för att slutföra en digital utställning. Formaten som används inkluderar MP3,
WAV, powerpoint, QuickTime, pdf etc.
Frågor när man överväger att göra en digital utställning på Web2.0. Vilken är din målgrupp? På
vilket sätt kan en digital utställning förbättra samspelet mellan målgruppen och dina samlingar?
Vad skulle den största skillnaden vara mellan att producera en digital och fysisk utställning i din
institution?

Till läraren:
Innan presentationen; be deltagarna att lista olika målgrupper som arkiv och museer syftar till.
Kan de tänka på särskilda institutioner som är särskilt bra på mötet med någon av dessa
målgrupper. Om de jämfört digitala utställningar i den förra presentationen kan de tänka tillbaka
och försöka identifiera målgrupper i de utställningarna.
Efter presentationen; Gruppvis skissa en plan för en digital utställning. Få varje grupp att
identifiera en målgrupp (ex. barn, mödrar, fotbollsfans, musiker).
Vad är temat i utställningen? (Fotbollshuliganer)
Vad vill utställningen säga till sin målgrupp? (rasism inom fotbollen måste hanteras)
Vilka typer av material kommer utställningen att innehålla? (Bilder, intervjuer, nyheter, filmer,
tidningar rappor ter om rasism inom fotbollen och dess negativa inverkan på fans, spelare och
samhället i stort)
Reflektera över hur de nämnda teknikerna kan användas för att öka deltagandet från dessa
målgrupper. En facebook-kampanj mot rasism inom fotbollen, bloggar som kommenterar aktivitet
vid fotbollsmatcher etc. Vad skulle vara annorlunda med detta jämfört med en fysisk utställning?
Vilka är fördelarna och nackdelarna med en digital utställning?

Tips för att göra en digital utställning och e-lärande
Den gyllene regeln för att göra en digital utställning är ”less is more”. Ta bort material och text i
stället för att lägga till. Försök att inte klämma in så mycket som möjligt i utställningen. Om du har
mycket material att visa, gör en serie utställningar i stället för en lång utställning och dra full nytta
av länkar till andra material, videos, audios, voice-overs mm.
Använd olika typer av media. Använd texter bilder, bilder, korta film, video, animationer, ljudklipp,
ljud, musik, intervjuer etc. Du kan länka till annat material om samma ämne eller relevant material
på Internet. Skapa en atmosfär, till exempel genom att lägga till musik eller röster. Skapa en
möjlighet att förstora bilder när du är specifikt talar om en viss del av utställningen.
En startsida kommer att behövas, med en titel och en navigation och logotypen för den institution
som är ansvarig. Bakgrundsfärgen är viktig. En neutral mellan- till mörkgrå färg ger en lugn
konsekvent avspänd stämning. Andra färger kommer att skapa andra atmosfärer. Samma gäller
för utformningen av bilder och teckensnitt. Utseendet och känslan av en utställning bestäms av

färgen på bakgrunden men även av text och teckensnitt, som måste anpassas till det visuella
materialet.
Storleken på bilden i en utställning är viktig. Det är ingen idé att använda små bilder. Bilderna
måste visas i rimlig storlek så vi kan se vad som händer i bilden. Återigen måste du tänka på färgen
på den bild du använder och välj en färg som matchar bakgrunden. Försök att välja färger som ger
utställningen en personlig touch och gör utställningen unik. Håll dig dock till några enkla grafiska
regler som exempelvis att vit text på mörk röd bakgrund är bra för läsbarhet, medan en ljusblå
text på en blå bakgrund kan ge dig problem.
Kom ihåg: utställningens identitet kan uppnås med hjälp av olika kombinationer av bakgrund,
bildmaterial, video, text och färger.

Till läraren:
Vid denna punkt i kursen kan det vara värt att bekanta deltagarna med några enkla övningar i att
försöka använda olika färger tillsammans med olika typsnitt. Använd till exempel Microsoft Word
för detta på en enkel nivå eller ett mer avancerat arbete där du använder Photoshop. Reflektera
över storlekar på bilder som är fördelaktiga och hur olika atmosfärer skapas med olika
bakgrundsfärger men med samma bilder. Om deltagarna redan har jämfört digitala utställningar
be dem att återvända till dessa och överväga några av de designbeslut som fattades. Var de
framgångsrika eller kan de förbättras?

Målgrupper för e-lärande och digital utställningar
I denna presentation kommer vi att gå lite djupare in i hela frågan om målgrupper. Det är viktigt
att få ordning på detta innan du börjar göra din digitala utställning eller e-lärandeprodukt. Vem
vill du nå med ditt material?
Fråga: Vem kommer att lyssna på dig? Vem kommer att använda ditt material? Vem ska svara på
dina frågor?
Att försöka skriva och producera material för alla kommer förmodligen att sluta med att det inte
är användbart för någon.
Frågor: Vad kan du erbjuda och hur är det relaterat till din organisation? Vad gör du i din
organisation? Vad vill du med din utställning? Vilka är dina visioner, idéer och ambitioner med
utställningen? Vad är kärnan i vad du erbjuder? Hur återspeglar din utställning visionen och
ambitionen för din organisation? Vem pratar du med? Pratar du till alla eller bara en person som är
t.ex. 44 år? Siktar du mot individen eller gruppen?
Vem, är den viktigaste frågan. Utan ett svar på denna fråga kommer din utställning eller
e-lärandematerial inte att lyckas.
Vilka är dina elever, dina kunder, dina besökare? Vilka är dina viktigaste kunder och besökare? Vad
uppskattar de mest med din organisation? Vet du svaret på dessa frågor?
Var sker lärandet? I den traditionella lärandesituationen f inner du vanligtvis elever i ett klassrum.
Ett museum och en utställning är emellertid inte ett klassrum. Vi måste tänka på varifrån de
studerande besöker den digitala utställningen? Är de hos en kompis, på ett bibliotek, hemma, i
arkivet, på jobbet, i ett museum, på semester, på ett café eller ett internetcafé?
Hur länge kommer utställningen att visas? Inte alla är beredda att spendera en eller två timmar för
att besöka en digital utställning eller ta sig igenom en e-lärandekurs. Forskning visar att i en fysisk
utställning är besökaren beredd att titta på utställningen i genomsnitt är cirka 15 till 20 minuter .

Denna tid är förmodligen mycket kortare på internet. Vi talar nog om minuter, inte timmar. Hur
kommer detta påverka din digitala utställning? Till exempel kan en lektion på en yrkesskola vara
50-60 minuter, hur skulle din digitala utställning passa in i denna tidsram? Människor besöker
oftast en fysisk utställning på sin lediga tid eller på semestern. Hur länge skulle du vara beredd att
titta på en utställning för?
Här är en övning vi vill att du ska göra för att hjälpa dig att definiera målgruppen för din
utställning. Det kallas att göra en Persona. Det finns många möjliga typer av målgrupper som vi
kan fokusera på för en digital utställning. Men vi får inte glömma individen. Genom att fokusera på
den enskilde kan det hjälpa dig att definiera din målgrupp. En Persona är en fiktiv målgrupp eller
person, som du beskriver i detalj. Om du vill att din utställning skall gruppen lärare kan du göra en
profilpersona av bara en lärare. En profilpersona hjälper dig att behålla fokus på någon speciell
istället för alla.
Gör en Person; ge personen ett namn, en ålder, ett kön, en familj, beskriv deras intresse, deras
attityder, vad de arbetar med och hur du förväntar dig att personen kommer att använda
utställningen. Använd din erfarenhet om vad du redan vet om dina besökare och beskriv den
specifika personen i detalj.
När du har gjort din Persona av den speciella personen börjar du bygga upp din utställning från de
uppgifter som du har samlat. Matcha nivån på språket med utbildningsnivå, graden av intresse för
utställningen, färgscheman, mallar etc. Allt runt utställningen bör anpassas till denna person som
borde vara den perfekta företrädare för den grupp som du försöker nå.
Fråga: Vet du vad besöks statistiken ser ut för din verksamhet och vilka grupper besöker dina
utställningar? Förväntar du dig att samma grupper kommer att besöka dina digitala utställningar?
Om inte, vilka grupper förväntar du dig? Hur kan du integrera digitala enkäter i dina digitala
utställningar?

Till läraren:
Det är många frågor som integreras i den här presentationen så det är nog värt att spela igenom
det två gånger. Innan du börjar, se till att deltagarna förstå omfattningen av presentationen.
Först; identifiera särdrag hos deltagarnas olika institutioner/verksamheter. Vad betraktar
besökaren som de viktigaste objekten/föremålen i samlingen? Finns det dolda skatter som
behöver nå en bredare publik. Vilka grupper av människor besöker museet nu? Detta gör det
möjligt för deltagarna att identifiera sin nuvarande publik men även ta hänsyn till de grupper som
inte kommer. Vad kan en digital utställning göra för att locka dessa "saknade" grupper?
Innan du spelar presentationen för andra gången delas deltagarna in i par och be dem att
kortfattat definiera deras nuvarande besökargrupper men även framtida målgrupper. Spela
igenom presentationen och stoppa det varje gång det finns frågor som ska diskuteras. Paren
diskuterar frågorna tillsammans.
Gör en Persona. Arbeta i par och börja skissa på en möjlig digital utställning med den här personen
i åtanke med hänsyn till intresse, passande språk, tilltalande presentationsstil osv. Denna viktiga
reflektion kan vara det som gör att besökaren blir intresserad av utställningen. Vad får
utställningen för lockande rubrik?
När dessa skisserade utställningar har tagit form, ref lektera över om de skulle vädja till andra
Personas som tagits fram i andra grupper . Hur kan de anpassas för att tilltala en annan grupp?
Tanken är inte att skapa en digital utställning som kan tilltala alla, men att noggrant överväga olika
stilar och nyanser som tilltalar en viss målgrupp i motsats till en annan.

Besöksstatistik. Det är särskilt användbart om besöksprofiler finns tillgängliga för att diskutera.
Detta bidrar med att identifiera målgrupper i termer av att antigen öka besökstatistiken inom
nuvarande besöksprofiler eller för att identifiera de grupper som fortfarande kan nås. Kom ihåg
att du måste vara realistisk, din samling tilltalar inte vissa grupper . Men ge inte upp utan att
försöka, du kan bli förvånad!

Texter för digitala utställningar och e-lärande
I denna presentation kommer vi att studera hur man skriver text för digitala utställningar och
e-lärande. Åter igen måste vi börja med att titta på målgruppen vi skriver för, vuxna, barn,
människor från staden eller personer från landsbygden, rika människor, fattiga människor,
experter, specialister, allmänheten? Vi måste titta på utbildningsnivån.
Vi måste veta om vi skriver för lokalbefolkningen med lokalkännedom eller för tur ister som inte
har någon grundläggande kunskap om området eller utställningens innehåll. Vi måste tänka på
vilka språk vi ska skriva texten i, är det lokala språket eller måste vi ta hänsyn till tur ister och
utlänningar på besök i området?
Ett bra sätt att börja denna uppgift är genom att titta på museets uppdrag. För vem är museer till
för, vilken är den primära målgruppen? Är det ett allmänt museum för alla, ett specialistmuseum
för experter, ett museum för barn eller ett museum med en särskild undervisande roll eller ett
museum speciellt för turister . Vi måste välja, vi kan inte skriva för alla.
Här är en liten guide för att skriva text till en digital utställning. Först av allt behöver vi någon form
av inledande panel som förklarar syftet med hela utställningen och varför besökarna ska stanna
och läsa eller titta på denna utställning. Detta kommer att bli motsvarigheten till en startsida för
utställningen. Vi behöver då avsnittspaneler, som kapitel i en bok och detta ger viss allmän
bakgrundsinformation om ämnet eller avsnittet eller den del av utställningen vi tittar på.
I hela texten bör vi ställa frågor och svaren på frågorna kan hittas i bilder eller den
visuella/ljudinformation som vi ger . Om du använder större föremål kan det vara en idé att ge
dem en etikett som kan ge mer detaljerad information om föremålen själva, förklara vad de är och
varför de har betydelse för utställningen.
Forskning har visat att museets texter ofta är alltför komplicerade, de är ofta skrivna av experter
långt från besökarens kunskapsnivå. De flesta besökare kommer troligen vet mycket lite om
ämnet. Å andra sidan kan utställningstexter vara för enkla om de bara består av en titel t.ex.
”grekisk vas 2000 f Kr .” Det ger ingen extra information till besökaren. Ofta kan texterna vara för
långa. En gyllene regel eller tumregel är att hålla det kortare. Vem är den här texten för?
Fler tumregler: För den inledande texten som berättar om utställningen, vad det handlar om och
dess sammanhang; Max 150 ord, men 50 ord bättre. Löpande text; igen max 200 ord men 50 ord
är bättre. Etiketter som berättar om de specifika objekt eller delar av själva utställningen; 40 ord
som mest. Om du behöver mer text än detta är det antagligen bättre att sätta in texten i en pdf och
låta besökaren ladda ner som ett tillägg till utställningen. Håll det enkelt, använd inte jargong,
använd inte ”expertspråk” om du inte riktar dig till experter.
När du skriver text på engelska: Här är en liten övning för att hamna på rätt nivå i din utställning.
För varje hundra ord i texten, räkna antalet meningar och mängden stavelser. Ett sex eller sju år
gammalt barn kommer förmodligen att använda 115 stavelser per hundra ord. En person med en
universitetsutbildning kommer att använda 160 stavelser per 100 ord. Ett sex-sju år gammalt barn
kommer att använda cirka 13 meningar per 100 ord. En universitetsutbildad person kommer att

använda 3-4 meningar per 100 ord. Vi bör sträva efter en textnivå för en digitalutställning för
allmänheten på en språknivå riktad till 12-14 åringar.
Övning och tid för eftertanke. Ta ett objekt från din ficka, plånbok eller väska och skriv en kort
museitext om objektet. Det skall finnas en inledande text, löptext och etikett-text. Använd inte mer än
30 ord per rubrik.

Till läraren:
Som förberedelse för denna presentation; be deltagarna att hitta digitala utställningar som de
finner särskilt attraktiva. Be dem att titta noga på det sätt som språket används. Hur lockas man
till utställningen? Finns det en inledande sida som tydligt anger syftet med utställningen direkt
och med ett okomplicerat språk? Hur långa är bildtexterna? Hur kan denna information skilja sig
från det som skrivs i en fysisk utställning? Normalt sätt är texterna normalt mycket kortare och
omfattar t.ex. inte tekniska information som förvärvsnummer.
Kan de hitta flera tekniska termer som de kanske inte har stött på tidigare. Om de verkligen är
intresserade av något, kan man finna ytterligare textdokument, länkar till andra bilder och kanske
till och med andra utställningar och webbplatser?
Genomför skrivövningen och dela dem med hela gruppen. Försök till exempel att, tillsammans,
förbättra mängden information och textens intressenivå. Diskutera också de största skillnaderna i
att skriva text för fysiska och digitala utställningar. Kan gruppen komma fram till några gyllene
regler?

Digital storyboard
Denna modul utforskar användningen av en storyboard när du planerar en digital utställning. En
digital utställning är lättare att planera med ett storyboard.

Vad är en storyboard? Det kan vara en enkel bit papper eller ett sofistikerat datorprogram. Det
illustrerar delarna av din utställning och den som producerar utställningen får möjligheten att
överföra tankar till logiska handlingar. En storyboard hjälper dig med anteckningar, skapande av
prototyp eller flödesschema. Schemat blir hanterbart, du kan kontrollera dina prioriteringar och
belysa vilken utrustning du behöver. Du kan använda post-it-lappar, både på papper och
elektroniskt för att hålla koll på dina inspirerande idéer. En storyboard hjälper dig sätta in dessa
anteckningar i ordning.
Om du skapar din första formella storyboard, måste du bestämma om du ska arbeta analogt eller
digitalt, på papper eller dataskärm. Båda har sina fördelar och nackdelar - och båda finns i så
många typer att du kan ägna lång tid åt att bestämma vilket som passar dig bäst. Ny teknik liknar
penna och skrivblock och levereras med elektroniskt suddgummi. Det finns program för
taligenkänning för att mata in idéer rakt in i din elektroniska storyboard. Skriftigenkänning och
OCR-program kan överföra alla dina befintliga analoga storyboards digitalt till datorn.
Elektroniska storyboards har andra fördelar jämfört med de gjorda på papper. Du kan dela dem
via nätverket eller Internet. Genom att dela med dig grundas din storyboard på samarbete och
därmed blir ditt innehåll rikare och kommer upp till en högre grundnivå.
Analoga storyboards har också fördelar - inte alla bär på en handdator eller bärbar dator överallt papper finns överallt. Det är bra att använda ett litet anteckningsblock för att fånga din plötsliga

eller planerade idé. Den enskilt största fördelen med en digital storyboard är möjligheten att göra
kopior. Använd gärna en kombination, både papper och dator men omvandla papperskopian
digital så snart som möjligt.
I sin enklaste form kan en digital storyboard vara en enkel ordbehandlare till exempel Anteckningar som följer med Microsoft ® Windows ®. Nästa alternativ är en ordbehandlare – du
kan använda dem som de är, eller kan du använda dem med en speciell storyboardmall. Sådana
mallar kan också skrivas ut på papper. Om du vill skapa en mall i din ordbehandlare, kan du
använda storyboard mall i Adobe ® 's PDF-format här - denna är mycket grundläggande och man
kan använda den i alla ordbehandlare.
Det finns också speciella storyboardprogram. Program som gör att du kan rita på skärmen, andra
gör att du kan mata in text och skapa länkar. Du behöver ett digitalt skrivblock och digital penna,
helst tryckkänslig. Detta gör att du kan rita på skärmen. Med viss mjukvara/hårdvara kan du rita
inuti Microsoft ® Word ®. När du har ett digitalt skrivblock, kan du prova gratis
storyboardprogram, till exempel Springboard http://6s ys.com/
Storyboard för digitala utställningar består av olika element – representation av verkliga element i
en färdig utställning. Dessa är i form av text, video, ljud, bilder och mycket mer. En storyboard
består inte av allt som kommer att bli en del av din färdiga utställning. En storyboard är ett
mellanliggande stadium och en möjlighet att bevara dina idéer för användning i själva
slutprodukten.

Till läraren:
Bruket av denna modul kommer att bero väldigt mycket på de behov och nivåer av IT-kompetens
som finns i gruppen. Om du har kunskap för att visa digitala storyboard, gör det, annars kan du
utforska pappersversionen. Utifrån idéer som kan ha utvecklats i andra moduler är det bra att
börja med att bestämma det huvudsakliga syfte och fokus för utställningen. Detta bör göras i
förhållande till i uppdragsbeskrivningen för den verksamhet deltagaren kommer i från,
samlingens potential och egenskaper, målgrupp etc.
Nästa steg är att bestämma temat och budskapet i utställningen och se till att dessa är lämpliga för
målgruppen. Organisera de olika steg som besökaren möter utställningen. Ett bra sätt att göra
detta är att identifiera de viktigaste frågorna som du ska använda för att stimulera tänkande och
uppmuntra interaktion med dina besökare. Här behöver du hålla målgruppen och språkbruket i
åtanke.
Innan vi går vidare är det nödvändigt att fundera över de mallar som ni kan tillhandahålla. Vilken
mall tjänar bäst ditt syfte? Hur ändras din utställningsidé genom de olika möjligheter som erbjuds
med mallarna? Kan du vara mer interaktiva än du först trodde?
Du måste nu planera för de viktigaste objekten/föremålen i din utställning. Finns dessa redan
digitalt eller behöver du bearbeta dem? När du gör detta måste du ha en bra blandning av bilder,
video, ljud, text etc. När du är nöjd med pappersversionen av din utställning dela den med en
kritisk vän. Se till att du är tvungen att motivera dina beslut. Kontrollera om kommunikationen är
tydlig. Nu kan du lägga ut din utställning online med hjälp av mallarna. Återigen kan du använda
kritiska vänner för att kolla om du får fram ditt budskap på ett effektivt sätt.

Personalplanering för en digital utställning - Vem gör vad?
I denna modul kommer vi att titta på vem som gör vad i produktionen av en digital utställning.
Vilka är med i arbetsgruppen bakom utställningen? I ett större museum, kan det finnas ett stort
team som producerar digitala utställningar. I ett större ett museum skulle en pedagog producera
de pedagogiska idéerna bakom utställningen kanske i samarbete med en särskild grupp,
pensionärer, ungdomar, barn, skolor, högskolor.
Ett större museum skulle också anställa en intendent, en innehållsexpert, som tar fram historiska
fakta, kronologi, gör jämförelser, går djupare in i materialet, skapar debatt, planerar själva
utställningen och väljer utställningsobjekt. Det kan också finnas en arkivarie eller forskare som
bidrar till utställningen med expertutlåtanden. En designer eller en grafisk formgivare som med
visuell kommunikation skulle använda ljud och ljus för en spännande och intressant utställning. En
IT-specialist och en webbdesigner skulle arbeta med produktionen för både en fysisk och digital
utställning.
I ett mindre museum kan det vara så att en enda person måste göra allt detta. De måste vara
pedagogen, intendenten, arkivarien, forskaren, designern, scenografen, IT-specialisten och
webbdesigner.
Vad gör en museipedagog? De utvecklar och levererar museernas lärandeprogram till särskilda
målgrupper utifrån museets samlingar och resurser. I många fall producerar de
informationsmaterial och lärarhandledningar. Vad gör en kurator, innehållsexperten? En kurator
hanterar samlingar, ibland designar de utställningar, utvärderar äktheten i objekt, förhandlar om
priser för att förvärva objekt etc. De kan skriva utställningstexter och behöver kunskaper inom
affärsmannaskap, och personalfrågor, kunskap om PR och marknadsföring även om detta, i ett
större museum, kan vara uppgifter för särskild personal.
Arkivarier och forskare skapar tillgång och samla föremål till samlingarna, de organiserar,
konserverar och bevarar . De producerar nya teorier och genomför annat akademiskt arbete. Ett
stort museum kan också ha flera konservatorer. Utställningsdesigner och grafiskdesigner formger
den fysiska utställningen. De fattar beslut om utrymmet och stilen på en utställning. De
konstruerar och förvandla utrymmet till lärandesituationer . De skapar den grafiska designen och
de estetiska kvaliteterna.
IT-specialisten eller webbdesignern, skapar digitala presentationer för webben, de skapar
interaktiva funktioner/egenskaper och kunskaper genom en rad olika medier. Många människor
som arbetar i arkiv och museer har utmärkta kunskaper inom media och kommunikation. Men den
kan vara så att det inte är tillräckligt för att göra digitala utställningar och arbeta inom e-lärande.
Det är där den här modulen är användbar. Vi tar den goda kommunikationsförmåga som finns hos
yrkesverksamma inom arkiv och museum till ett nytt media och ett nytt sammanhang på ett enkelt
och ekonomsikt sätt.
Fråga. Hur är personalsituationen vid din institution? Vem/vilka skulle medverka i en digital
utställning?

Till läraren:
Be deltagarna att skriva ned de olika jobb som måste göras vid produktionen en fysisk utställning
och vem/vilka som skulle göra dem. Detta kommer att variera beroende på institutionens storlek.
Markera de beslut som är de mest avgörande för att skapa en framgångsrik utställning. Reflektera
över hur dessa beslut kan skilja sig i skapandet av en digital utställning. Gör kompetensanalys för
deltagarnas respektive institutioner/verksamhet. Vilka ytterligare färdigheter behöver deltagarna

utveckla för att utföra en digital utställning på ett bra sätt? Diskutera på vilket sätt mallarna kan
hjälpa till.

Använda bilder i digitala utställningar och e-lärande.
I denna övning ska vi titta på hur man använder bilder på ett kreativt sätt. En digital utställning är
ett kreativt visuella media. Vi kommer att titta på hur vi kan använda oss av fotografiska och andra
visuella material. En bild är inte bara en bild, den är vad du vill att det ska vara. Du kan använda en
bild för att berätta olika historier och berättelser eller framhäva olika känslor, frågor eller
konflikter.
I denna korta praktiska övning kommer du att kunna göra reflektioner kring hur bilder kan
användas, var kreativ.
1. Vad finns på en bild, titta på denna bild, vilken typ av information ger denna bild dig? Vilket år
togs det? Var togs den? Vilket arbete gör kvinnan? Vad är hennes civilstånd?
Här följer en e-lärandeövning i hur man kan använda bilder, beskära bilder och utlämna ut
information, skapa berättelser om bilder etc.
Att använda bilder på ett kreativt sätt i en digital utställning handlar inte om att ljuga eller
använda fakta felaktigt. Det handlar om att skapa ett intressant budskap tillsammans med texter,
ljud och andra tillgängliga verktyg.

Till läraren:
Genomför aktiviteterna som beskrivits. Dela erfarenheterna genom diskussioner. Använd mallarna
för att prova olika sätt att använda bilder.

Digitala utställningar, e-lärande och sammanhang
I denna modul vill vi att du ska ref lektera över de objekt som du ska använda i din utställning och
hur man kan relatera objekten till utställningens sammanhang. Här är objektet (bilden av kvinnan)
vi vill placera i en utställning…
… och här är sammanhanget. Ta en minut för att titta på denna bild. Vad gör objektet i denna
situation? Var är hon? Vad är sammanhanget?
Och åter igen, om vi sätter objekt i en annan situation, ett annat sammanhang. Ta en minut för att
tänka på vad objektet gör här. Vad är berättelsen/budskapet? Och den tredje situationen, vad
händer här? Ett annat sammanhang men samma objekt. En annan historia.
Poängen är att, i vår digitala utställning måste vi tänka på att matcha bakgrunden till utställningen,
föremålen, ljud, video, bilder och texter. Vi måste vara medvetna om att vi använder ett visuellt
media. Genom att placera ett fotografi i en digital utställning på nätet kommer vi att ändra bildens
sammanhang. Inom ramen för museer och utställningar; Genom att välja något föremål och
placera det i en utställning ändras innebörden av objektet. Ett enkelt föremål som en tekopp, får
en annan innebörd när vi lägger den i en utställning.

Till läraren:
Använd kontroversiella bilder. Vissa personer kan bli störda av dessa bilder och till exempel hur
de objektifierar kvinnor. Detta är faktiskt syftet, så se till att detta tas upp i diskussionen. Detta
skulle kunna leda till en mycket viktig diskussion om hur olika människor representeras och
synliggörs i museer och, i vårt sammanhang, på webben.
Välj olika objekt och diskutera på vilka sätt de kan visas för att ge olika innebörd. Till exempel kan
ett isolerat objekt betraktas utifrån sina estetiska kvaliteter men som i ett annat sammanhang
representerar olika aspekter av mekanisering eller industrialisering. I ytterligare ett sammanhang
kan det representera vissa sociala, ekonomiska eller politiska processer.

Digitala utställningar, e-lärande, ny teknik och Web 2.0
I denna modul kommer vi att titta på web 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan
vara användbara för arkiv, bibliotek och museer vid produktion av digitala utställningar. Några av
de nyare teknikerna omfattar e- lärande, mobilt lärande, IKT för personer med funktionshinder,
internetradio, spel och seriösa spel, virtual life, Second Life, podsändningar, digitala
utvärderingstjänster, web 2.0. Vi tar en djupare inblick i vad denna teknik representerar och
funderar på hur vi kan använda dem i digitala utställningar och e-lärande för kultur institutioner.
Som tidigare påpekats använder sig arkiv, bibliotek och museer eller turist och
kulturarvsindustrin sig av digitala inställningar. Digitala utställningar kan visas online eller via
displayer i en fysisk utställning eller på plats i anknytning till ett objekt i olika kulturmiljöer. De
kan vara allt från enkla skapelser gjorda med ett vanligt CMS-verktyg, eller de kan bli mycket dyra
och unika produktioner. En digital utställning kan placeras i en fysisk utställning i en mässhall och
samma utställning kan ses på webben. E- lärande kan delas in i två olika metoder, informella och
formella.
Till exempel varje gång du går in på nätet och söker via Google, läser en tidning eller surfar, läser
ett magasin, besöker Wikipedia så involverar det förmodligen ett informellt lärande. Formellt
lärande är oftast placerad i en mer strukturerad miljö, ett virtuellt klassrum eller ett virtuellt
laboratorium. E-lärande kan användas av studenter för e-Portfolio för visning av elevarbeten och
onlinepresentationer. E-lärande kan också handla om virtuella världar, snabbt e-lärande och
mobilt lärande.
Många arkiv och museer använder sig allt mer av E- lärande. Presentationer kan placeras online
för att komplettera en fysisk- eller virtuell utställning. De riktar sig vanligtvis till skolor eller
yrkesutbildningar med syftet att fördjupa förståelsen av en utställning. Mobilt lärande, eller
m-learningtekniker gör det möjligt för eleven att få tillgång till läromedel nästan överallt i världen,
när som helst och var som helst. Huvudprincipen för mobilt lärande är att det är den studerande
som är rörlig och inte enheten. Om du har ditt klassrum på webben har du tillgång till rummet
överallt i världen och när du vill. En mängd olika anordningar kan användas för m-learning, det
kan vara din bärbara dator men det kunde lika gärna vara en iPod, mobiltelefon etc.
Virtuella världar börjar bli mycket intressanta för museer och kulturarvet i allmänhet. Detta är
förmodligen där framtiden för virtuella utställningar ligger. Du skapar en andra värld och du kan
delta i eller flytta runt i den världen. För närvarande de används mycket i historiska
rekonstruktioner främst på TV. Ta en titt på t.ex. Discovery, History Channel eller program från
National Geographic och du kommer att se många exempel på fotorealistiska virtuella världar och
rekonstruktioner av historiska miljöer och byggnader. På en annan nivå finns det virtuella världar
där du kan delta i världen, experimentera, planera, lösa problem, förhandla, samarbeta, träffa
andra människor, utvärdera, lära av misstag, ta risker och skapa mycket starka lärosituationer.

Kanske en av de mest kända är Second Life där kan du skapa en identitet, en avatar för dig själv
och flytta runt i en virtuell värld.
Inom en snar framtid kommer dessa virtuella världar blir mer realistiska och utifrån
kulturarvshistoriska situationer kan du skapa en virtuell värld med historiska miljöer, t.ex.
virtuella antika Rom, forntida Egypten, vikingatiden och du kommer att kunna delta med ditt
virtuella liv i en historisk miljö. Arkiv, bibliotek och museer måste vara mycket medvetna om att
ökande möjligheter för personer med funktionshinder och här kan en digital utställning vara
mycket användbar.
Om du har ett funktionshinder, behöver du inte besöka den fysiska platsen eftersom arkivet eller
museet kan erbjuda service för handikappade online. Människor som är synskadade kan få hjälp
av en digital utställning med talfunktioner. Ett sätt vi kan använda den senaste tekniken för IKT i
digitala utställningar vore att göra ett av utställningens språk på teckenspråk genom ett program
som t.ex. Camtasia. Internet-radio, som ibland kallas webb-radio, nätradio, streaming, e-radio är
audiotjänster som sänds via Internet och kan vara mycket intressanta för arkiv, bibliotek och
museer i användandet av omfattande ljudarkiv.
Ett intressant sätt vore att göra en ljudutställning utan något visuellt material utifrån de tekniker
som vi använder med internetradio. Föreställ dig att skriva en utställning bara för ljud och
förmedla den radiosändning. Internetradio är något annorlunda än vanlig radio. Internetradio är
på sätt och vis interaktiv. Lyssnaren kan inte bara bestämma när man ska lyssna och var man
lyssnar, de kan även bestämma hur länge och i vilken ordning. De har kontroll över strukturen på
lyssnandet. Internetradio visualiseras och lyssnaren får tillgång till och kan bygga sina egna arkiv.
Den erbjuder en yta på vilken lyssnaren, på sätt och vis, kan titta på radio!
Tekniken för spel används nu i vad som kallas Serious Games. Det gör det möjligt studerande att
uppleva simulerade situationer som annars skulle vara ganska svåra att ta dem till. Åter igen kan
arkiv, museer och kulturarvsinstitutioner använda speltekniker för att skapa historiska miljöer
och sätta upp spel runt en historisk situation. Du kan delta i slaget vid Hastings,
Dagen-D-situationer eller i själva verket vilken historisk situation som helst. Du kan använda
speltekniken och idéer kring detta för att undervisa i historia. Spel kräver att eleven är engagerad
och vem som helst med barn kommer vet att de är engagerade. Du kan sätta ihop olika historiska
personligheter; du kan träffa en berömd kung eller drottning eller andra personligheter ur
historien.
Digitala undersökningar och rapporter kan användas för att till exempel mäta besöksstatistiken
för din utställning. Museum är intresserade av vem som besöker deras utställningar, varför de går,
vilken ålder de är osv. för att kunna planera för framtiden. Digitala undersökningar och rapporter
kan också användas för att genomföra feedback och marknadsundersökningar.
Vad är en podcast/podsändning? Det är en serie av digitala mediafiler som kan vara antingen ljud
eller bildfiler som publiceras regelbundet, nästan som en tidskrift eller en tidning. Du kan
prenumerera på podsändningar och ofta är de avgiftsfria. De kommer att sändas automatiskt till
din bärbara dator eller din mobiltelefon eller din iPod. Du kan lyssna på dem när du vill. Detta
skulle kunna vara ett mycket intressant användningsområde inom arkiv, bibliotek och museum
där historiska ljudband eller videoband kan placeras i en utställning och sedan laddas upp/ner till
mp3-spelare. Besökaren kan skapa ett abonnemang och varje månad eller varje vecka kan de få en
ny ljud-utställning eller visuell utställning.
En screencast eller videoskärmdump är en inspelning av allt du ser på datorskärmen och ofta med
en berättarröst. På liknande sätt som med podsändningar kan du ladda upp och ladda ner dem

direkt till din laptop. Det finns god potential för att göra korta, enkla informativa visuella
utställningar och sedan skicka ut dem på internet.
Web 2.0 är förenat med webbapplikationer som på något sätt är interaktiva. Arkiv och museer
som är mycket interaktiva medier skulle kunna vara användbara på web 2.0. Några exempel på
web 2.0 är webbaserade communities, bloggar och webbapplikationer, webbplatser för sociala
nätverk som Facebook, videodelningssidor, musikdelningssidor, wikis, och mashups.
Några frågor om den nya tekniken;
Hur kan denna nya teknik inför livas i praktiken inom arkiv, bibliotek och museum?
Hur kan dessa tekniker inför livas i en digital utställning i allmänhet?
Hur kan dessa tekniker inför livas ett Digitala Extra koncept?

Öppen källkod kontra enstaka produktioner, länkar och fria resurser
Från den kulturarvshistoriska sidan tittar vi mycket sällan på vinstdrivande organisationer eller
ens institutioner med stora budgetar. Ett arkiv eller museum kommer att tvingas att välja mellan
öppen källkod eller enstaka produktioner för digitala utställningar och e-lärande.
Öppen källkod, vad är det? Öppen källkod är tillämpningar till exempel content management
system, CMS, som utvecklats av företag och distribueras som öppen källkod. Ett CMS är en
webbapplikation för att skapa och hantera HTML- innehåll. Öppen källkod är programvara vars
kod är delad på Internet. Normalt kostar det inget att uppdatera och underhålla en OSS (Open
source software). De använder en General Public License. En General Public License tillåter
användare att göra ändringar i programvara med öppen källkod utan att meddela utvecklarna.
Förändringar i kommersiellt syfte och andra skäl är också tillåtna. General Public License är även
kallat GNU eller GPL.

Synlighet på Internet för arkiv och museer
Denna modul handlar om att göra din virtuella utställning/produktion synlig och tillgänglig på
Internet och också om att mäta besöksstatistik. Det första du kan behöva göra med din virtuella
utställning är att optimera den via olika sökmotorer på Internet. Sökmotoroptimering (Search
engine optimization), SEO gör din webbplats sökbar via olika sökmotorer på Internet, dvs. Google,
Yahoo osv. De viktigaste sökmotorerna är Google, Yahoo, Bing och Ask.com. Google har ca 78 % av
marknaden, Yahoo 7 % och Bing ca 3 %. Så uppenbarligen vill du att din utställning skall hittas via
Google. Du behöver också en IP-adress, Internet Protocol address.
Att kunna mäta trafiken och få statistik över antalet besökare på din utställning, din webbplats, är
ett verktyg för att få en inblick i hur väl utställningen fungerar och vilka grupper den når ut till. Du
kommer att behöva ett domännamn för din utställning, en webbadress till hemsidan. Det kan vara
kopplat din institutions hemsida, till exempel www.museum.com/webexhibition eller så kan det
vara en viss domän som du har tagit ut för din utställning själv, www.webexhbition.com.
Några tips när du väljer ett domännamn. Välj ett enkelt domännamn. Ett namn som besökarna
kom ihåg, inget för komplicerat eller långt. Inkludera nyckelord i alla dina webbsidor så att din
utställning är lätt att hitta genom att söka motorer och på träfflistor. Sätt din egen www-adress på
ditt tryckta material, på dina fakturor, visitkort, brevpapper så utställningen blir känd genom
traditionella marknadsföringsmetoder. Innan du publicerar rekommenderas du att läsa Googles

riktlinjer för webbansvariga vilket kan vara mycket användbart. Följ dessa adresser nedan som
också kommer finnas i användarens anteckningar för digital visning. Och de kommer att hjälpa dig
med synlighet på webben.
http://www.google.com/suppor t/webmasters/bin/answer.py?answer=35769

Registrera dig på olika sökmotorer. Du kan registrera din utställning på Google och Yahoo och där
ifrån kommer du automatiskt att kunna se hur många besökare som har varit på din utställning.
Här är adressen till Google för registrering.
http://www.google.com/addur l/?continue=/addurl

Det enklaste sättet att mäta besökare på din digitala utställning är att använda Google Analytics.
Tjänsten ger dig statistik på din webbplats trafik och marknadsföringseffektivitet. Hur du
registrerar och vad du kommer att uppnå finns tillgängligt på denna adress.
http://www.google.com/intl/sv_ALL/analytics/

Att följa upp och agera utifrån informationen. Om du får information och feedback från besökare
hos din utställning, följ upp detta. Att mäta besökare med ett effektivt verktyg ger viktig
information om resultatet av din utställning. Denna typ av information är också viktigt för din
kultur institution, arkiv eller museum speciellt om du drivs av statliga eller regionala medel. De
som finansierar din institution kommer att vilja veta vem som besöker din fysiska utställning men
de är också intresserade av vem som besöker din digitala utställning.
Fråga; Vilken är din institutions policy för besöksstatistik? Har din institution en policy för att mäta
besökare till en virtuell utställning?

Interkulturella frågor för digitala utställningar och e-lärande
Denna modul erbjuder några tankar om interkulturella frågor i produktionen av digitala
utställningar och e-lärande inom kultursektorn. För att nå så många människor som möjligt med
en digital utställning måste vi hitta visuella och textuella lösningar som så mycket som möjligt är
överförbara och kan användas i andra kulturer.
Hela området interkulturell förståelse är naturligtvis enormt. Det omfattar frågor kring
beteendemönster, religion och moraliska idéer, vetenskap, politik, geografi, konst och litteratur,
sociala strukturer, historia, ekonomi och språk. (I den här kursen har vi dock inte möjlighet att
täcka hela området.)
Ett enkelt sätt att se på frågan är att titta på en enkel gest såsom ”tummen upp”. I Europa innebär
detta att allt är ”OK” . Men i andra länder har det andra betydelser som till exempel i Mellanöstern
där det betyder något negativt eller "din jävel", i Kina är det nummer 5, i Brasilien betyder det
tack, i Japan förknippas det med kärlek, för en dykare innebär det att gå upp till ytan och det
används även för att lifta (utom i Mellanöstern). En annan gest som att nypa ihop tummen och
pekfingret tillsammans kan också ha olika innebörd i olika kulturer. I vissa europeiska länder kan
det innebära att något är bra medan den i andra betyder det att någonting är värdelöst, i Japan är
den en symbol för pengar, i Italien betyder det "vad pratar du om?" och i Grekland är det en obscen
gest.

Vi kan också nämna de sätt som samhället är organiserat och vilka förväntningar de skapar. Till
exempel, kollektivism kontra individualism, kvinnlighet kontra manlighet, konfliktlösning kontra
konfliktundvikande, långsiktighet kontra kortsiktighet.
Utifrån designsynvinkel; Bourges-Waldegg och Scrivener hävdar att "problemet för designers av
användargränssnitt är i första hand, hur man kommunicera systemets funktionalitet till
medlemmarna i en kulturellt heterogen grupp när framställanden kan vara kulturellt relativa och
därför missförstådda "(2000: 112).
En designer av gemensamma system bör koncentrera sig på följande frågor gällande
användbarhet:
1. Bedöm om kulturellt diversifierade användare förstår vad framställandet (R) betyder (M) i
sammanhanget (C)
2. Fastställ huruvida kulturellt olika användare delar det sammanhang (C) i vilken innebörden av
framställningen grundar sig på
3. Utforma eller omforma framställningar utifrån identifierade, gemensamma sammanhang
(Bourges-Waldegg och Scriveners samtal MIMA - Begrepp i medierad aktion). Denna strategi
består av fyra steg: observation, utvärdering, analys och design (2000: 113) Interkulturellt delade
system blir mer och mer populära, men det finns fortfarande mycket få sätt att effektivt hantera
kulturellt betingat användbarhetsproblem (2000: 123).
Digitala utställningar kan utformas med hänsyn till att:
• främja social olikhet och mångfald
• eftersträva ett utbyte av expertis och erfarenheter från olika länder i Europa
• främja utbyte av kunskap mellan personer som arbetar i ALM- och VET-sektorer och de som
deltar vuxenutbildning som kanske vill höja sin nivå av "interkulturell läskunnighet”
• öppna för ett mycket brett spektrum av människor, till exempel minoriteter, som kan använda
verktygen för egen marknadsföring och erbjuda en positiv bild.
Själva karaktären hos Internet gör att digitala utställningar är öppna för ett brett spektrum av
människor, majoriteter och minoriteter. Digitala utställningar kan produceras på olika språk.
Digitala utställningar kan beröra olika typer av händelser, språk, hudfärg, religion, historia, konst,
ekonomi, teknik, litteratur. Digitala utställningar kan främja utbyte av expertis och erfarenheter
mellan experter och lekmän, som kommer från mycket olika länder inom Europa.
Digitala utställningar kan produceras på ett formellt och ett informellt sätt, beroende på
institutioner, kulturell bakgrund, utställningarna, besökaren etc. Globaliseringen innebär i vårt fall
inte bara det gränslösa flödet av information och kapital utan också av utbytet mellan kulturer och
ett gemensamt ansvar för framtiden. Digitala utställningar bör uppmuntra användningen av ny
teknik inom yrkesutbildning i hela Europa. De kan delta engagerat och det återspeglas i vårt
utbildningsmaterial och val av presentationsteknik. Människor oavsett ras, kultur,
funktionshinder, ålder eller sexualitet ska uppleva ditt material som användbart.
Övning: Ett sätt att fokusera på problemet med att göra interkulturellt material skulle vara att titta
på "nationella” webbsidor från multinationella företag. Titta på till exempel webbplatser från
McDonalds på olika språk. Är de likadana? Titta på färg, typsnitt, bilder, layout etc.

Till läraren:
Fråga deltagarna inledningsvis om de någonsin har blivit missförstådda eller kränkta på grund av
vissa beteenden, vanor eller gester med olika betydelse i olika kulturer. Olika förväntningar på
könsroller kan ofta orsaka obehag och spänning.
Som en uppföljning; välj ett kontroversiellt objekt och analysera det i termer av R, M och C. Vad
kan göras för att utforska olika tolkningar med hjälp av digitala extra mallar? Hur långt är det
möjligt att undvika olika kulturella tolkningar och hur skulle detta kunna utnyttjas genom
feedback från besökare för att berika den totala upplevelsen av utställningen? Det är ganska
vanligt att granska utställningar kritiskt när det gäller de sociala grupper som är representerade
och då fråga sig varför de framställs som de gör.
• Är det ett "naturligt" resultat till följd av de uppgifter som finns tillgängliga och de föremål som
visas?
• Är det ett medvetet beslut som fattats av kuratorn (till exempel för att reflektera över lesbiska
och homosexuella under andra världskriget)?
• Är det en utställning som utformades för många år sedan, utan vår nuvarande förståelse för
social integration?
Samma frågor kan också ställas mot digitala utställningar. Be deltagarna att visa ett slumpmässigt
urval av online utställningar utifrån den dominerande sociala gruppen som representeras och
reflektera över varför det ser ut som det gör. Forma en utställning som rör en viss social fråga och
försök få med så många olika grupper som möjligt i termer av etnicitet, kön, sexuell läggning, klass,
funktionshinder etc.
Detta är en medvetandehöjande verksamhet som kommer att visa hur olika beslut kan inkludera
eller utesluta grupper. Meningen är inte att alla grupper alltid ska finnas med men utställningar
från en institution bör vara så omfattande som möjligt. Om en t.ex. samling "naturligt" utesluter en
del grupper vad kan då göras för att åtgärda eller utforska denna situation?

Avslutningsvis
Några sista frågor:

Varför vill min organisation att jag ska gå den här kursen?
Hur erfaren är min organisation när det gäller digitala medier och digitala utställningar?
Efter kursen, känner jag att jag har tillräckligt med er farenhet för att göra en digital utställning på
egen hand eller måste jag ta hjälp av andra människor i min organisation?
Har jag en kollega eller vän i min organisation som skulle kunna stödja mig med idéer och
pedagogiska frågor etc?
Har jag redan klart för mig vilken typ av digital utställning jag vill göra efter denna kurs?
Är det klart för mig, hur jag kan använda min befintliga kompetens inom mitt vanliga arbete i ett
nytt sammanhang?

