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Förstudien är en översikt och innehåller exempel på digitala tjänster och projekt 

inom kulturarvsområdet. För att undvika missförstånd följer en kort beskrivning av 

de begrepp som används i studien och vad vi anser skiljer dem åt. 

 

Analogt kulturarv är kulturarv som inte är digitaliserat eller som inte har skapats 

digitalt. 

 

Digitaliserat kulturarv är kulturarv som skapats analogt men har digitaliserats – på 

ett eller annat sätt. Digitaliserat kulturarv kan existera analogt och digitalt. 

  

Digitalt kulturarv är kulturarv som inte är analogt och som har skapats digitalt. 

 

Vad som är digitalt eller digitaliserat kulturarv är ibland svårt att hålla isär. En 

inspelning på VHS eller ett musikstycke på en vinylskiva kräver teknisk utrustning, 

på samma sätt som inscannade dokument och fotografier kräver en scanner och en 

hårddisk. Det finns en risk att det digitala eller digitaliseringen blir en fråga om 

vilken teknisk utrustning som används. Digitaliseringen föregår internet men ofta 
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sätter vi ett likhetstecken mellan digital teknik (framförallt att digitalt tillgängligöra 

kulturarvet) och den teknik som gör det möjligt att publicera information på nätet. 

Dikatomin analogt-digitalt är därför missvisande. Ett objekt – materiellt eller 

immatriellt – kan vara både analogt och digitalt. Det digitala är inte åtskiljt det 

analoga och den digitala världen är i allra högsta grad verklig. Vi väljer ändå att skilja 

på det kulturarv som inte har digitaliserats, det kulturarv som har digitaliserats och 

det kulturarv som är digitalt. Skälet till det är att vi anser att uppdelningen inte 

orsakar nämnvärda missförstånd i förstudien. 

 

 

 

 

NCK är ett nordiskt-baltiskt centrum för lärande genom kulturarv. Med kulturarv 

som utgångspunkt arbetar vi med pedagogik och kultur, i skärningspunkten mellan 

kulturarvsinstitutioner, universitet och näringsliv. Ett lärande kan ske på 

kulturarvsinstitutionerna, i kulturmiljöer och i klassrummen. Det kan även ske på 

nätet, i kulturarvsmiljöer som är digitala. Syftet med förstudien är att lägga grunden 

för ett större projekt som utforskar potentialen för ett lärande genom kulturarv 

digitalt. 

Idén är att utveckla metoder som är anpassade för kulturarvsinstitutioner och 

deras digitala projekt. Vår förhoppning är att det kan användas vid framtida 

satsningar eller i utvecklande av redan befintliga tjänster. Vi vill förstå den digitala 

miljöns särskilda förutsättningar och potentialen för lärande genom kulturarv i 

digitala miljöer. Vad är de unika möjligheterna med digital kulturarvspedagogik? 

Vilka är det tekniska hindren? Hur gör vi det digitaliserade kulturarvet och 

pedagogiken tillgängligt digitalt samtidigt som vi tar tillvara lärandeupplevelser? 

Den tekniska och digitala utvecklingen genomgår stora förändringar. En av 

projektets ambitioner är att utveckla hållbara metoder och tillvägagångssätt som kan 

vara till användning för en längre period framöver. Metoderna ska av den 

anledningen inte vara bunden till en specifik tjänst eller i den mån det är möjligt 

begränsas av de tekniska apparater – mobiltelefoner, surfplattor, datorer – som finns 

till förfogande. Studien fokuserar också i första hand på de tjänster och verktyg som 
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inte förutsätter att användaren befinner sig på kulturarvsinstitutionen eller i 

kulturmiljön. Tjänsterna ska allra helst kunna vara möjlig att använda var som helst: 

i klassrum, i hemmet, på kontoret eller på kulturarvsinstitutioner och i kulturmiljöer. 

 

 

 

 

I förstudien presenterar vi en översikt, en omvärldsanalys och ger exempel på ett 

antal digitala tjänster. Vi bedömer att tre områden är intressanta utgångspunkter för 

ett större projekt om digital kulturarvspedagogik: 

Att skapa berättelser är en av kulturarvsinstitutionernas grundläggande uppgifter. 

Idén med storytelling är att skapa levande berättelser med hjälp av ord, bild och 

andra uttryckssätt. Det här har institutioner använt sig av tidigare men med Internet 

och digitala medier har tillvägagångssätten blivit fler. Multimedia, interaktivitet och 

sociala plattformar påverkar hur en berättelse blir till och tar form. Vilken potential 

för lärande finns i de här metoderna och miljöerna? 

Begrepp: Storytelling, berättelser, innehåll (content), multimedia 

 

Användargenererat innehåll eller crowdsourcing är ett tillvägagångssätt där en större 

mängd individer tillsammans hjälper till att skapa innehåll eller lösa problem.  

Metoden har i viss mån använts av kulturarvsinstitutioner tidigare men Internet och 

digitala tjänster har underlättat för användare och projektägare att utföra arbetet. I 

första hand sker det här ideellt men användare kan även få betalt eller belönas för sitt 

engagemang. Vilken potential för lärande har crowdsourcing och hur utnyttjar vi det? 

Begrepp: Crowdsourcing, volontärskap, användargenererat innehåll 

 



NCK, 2014 

5 

 

Med Internet och digitala medier har förutsättningarna för interaktiva upplevelser 

och flervägskommunikation blivit bättre. Möjligheten att påverka utställningarnas 

innehåll och hur det presenteras har blivit allt mer populärt. Flera 

kulturarvsinstitutioner erbjuder idag en personlig digital guide till utställningarna 

och arkiven. Ett exempel på ett interaktivt moment i tjänsterna är spel (datorspel, 

sällskapsspel och andra former av spel). Det särskilda med interaktiva upplevelser är 

att de inte har en given utgång och att varje upplevelse är annorlunda. Hur utformar 

vi metoder för lärande i interaktiva digitala miljöer? Vad är konsekvensen av att 

tjänsterna blir allt mer personliga? 

Begrepp: Spel, interaktivitet, digitala medier, personliga upplevelser 

 

 

 

Målsättningen med ett större projekt är att utforma metoder för lärande i digitala 

miljöer. Vår utgångspunkt är utvärderingsverktyget och metoden Heritage Learning 

Outcome (HLO) men utrymme finns för att utveckla metoden vid behov. Metoderna 

är tänka att presenteras på tre sätt:

En handbok med metoder och exempel som kulturarvsinstitutioner kan använda när 

de utformar nya digitala tjänster eller utvecklar redan befintliga. Handboken tar sin 

utgångspunkt i HLO och ett lärande genom kulturarvet. Publiceras digitalt och i 

tryckt form. 

 

 

 

 



NCK, 2014 

6 

 

 

Fortbildning för museipedagoger och lärare. Ett program bestående av kurser och 

seminarier. Studierna förlagda till universitet och kulturarvsinstitutioner för 

akademiker och verksamma inom kulturarvsområdet.1 

 

 

Program med öppen källkod som studeras och utvecklas under projektperioden. 

Programmen kommer att vara möjliga att använda, justera om och anpassa till andra 

kulturarvsinstitutioner. 

 

NCK har sedan 2005 deltagit och varit projektledare för flera nordiska projekt och 

EU-samarbeten. Vi har publicerat ett stort antal rapporter, handböcker och 

dokument med utgångspunkt i HLO och ett lärande genom kulturarvet. Vi har även 

lång erfarenhet av att ha hand om och hålla kurser och workshops. Inspiration till 

program med öppen källkod hämtar vi bland annat från projekten Digital Publishing 

Toolkit2 och BitCurator3. Syftet med deras projekt har varit att utveckla digitala 

verktyg och metoder som mindre förlag och tidningar kan använda för att göra sina 

publikationer digitala. Den öppna källkoden har de gjort tillgänglig på GitHub. 

 

 

 

Projektet kommer att vara ett samarbete mellan NCK och kulturarvsinstitutioner i 

Norden. Vår förhoppning är att de metoder som utarbetas kommer att användas av 

medverkande institutioner och av andra institutioner i Norden när nya digitala 
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tjänster utarbetas eller när redan befintliga tjänster vidareutvecklas. Syftet med 

projektet är att vid ett begränsat antal kulturarvsinstitutioner utveckla beprövade och 

utvärderade metoder som sedan kan spridas till fler institutioner. Om 

kulturarvspedagogik och lärande är en självklar del i den digitala strategin hos 

kulturarvsinstitutioner tillgängliggörs och används det digitala och digitaliserade 

kulturarvet samtidigt som potentialen för lärande tas tillvara. 

 

 

Den 24 april 2013 publicerade Tate sin digitala strategi för de nästkommande tre 

åren, Tate Digital Strategy 2013–2015: Digital as a Dimension of Everything (Tate 

Papers Issue 19)4. Innehållet skiljer sig från tidigare strategier. I den tidigare 

utgåvan, Tate Online Strategy 2010–125, hade digital kommunikation och innehåll 

varit ett av flera verksamhetsområden. Den här idén övergav museet. I den nya 

strategin framgår det att den digitala dimensionen ska vara ständigt närvarande i 

Tates hela verksamhet: från skapandet av innehåll och i kommunikation med 

besökare och användare till arbetet med organisationen och försäljningen av 

produkter och tjänster. 

Tate är förvisso en av de första kulturarvsinstitutionerna som har valt att tillämpa 

en övergripande digital strategi men institutionens särställning – Tate utgörs av fyra 

konstmuseer och är en av Storbritanniens största kulturarvinstitutioner – ska inte 

underskattas. Det är fortfarande för tidigt att säga om Tate får efterföljare men 

beslutet är en indikation på hur viktig det digitala perspektivet har blivit och i vilken 

hög grad den teknologiska utvecklingen påverkar kulturarvsinstitutionernas 

strategiska arbete. När det gäller det pedagogiska arbetet och kuratorns roll i ett 

digitalt sammahang skriver Tate bland annat att de ”will seek greater curatorial 

engagement with the online art and archive collection as there is a significant 

opportunity to manifest increased curatorial activity in digital spaces”6. Tate sätter 
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fingret på en aktivitet som vi bedömer att många kulturarvsinstitutioner saknar i sina 

digitala strategier och när de utvecklar befintliga eller introducerar nya digitala 

tjänster: det behövs ett pedagogiskt perspektiv, även i ett digitalt sammanhang. 

Ett annat exempel på hur det digitala har förändrat kulturarvsinstitutionernas 

arbete är Walker Art Center7 som gjorde om sin hemsida 2012. Den tidigare 

hemsidan påminde om många andra kulturarvsinstitutioners hemsidor – det fanns 

information om utställningar, program och öppettider – men med det nya upplägget 

valde de en helt annan strategi. Program, aktiviteter och annan information 

paketerades istället som journalistiskt innehåll och varje nytt inlägg presenterades 

som en nyhetsartikel. Därför påminner deras hemsida mer om ett digitalt magasin på 

nätet än en konstinstitution. Ambitionen är också hög. Walker Art Center har inte 

mindre än fyra anställda som arbetar med det redaktionella arbetet. 

Vad kommer att ske inom de närmaste åren? Det här har The New Media 

Consortium (NMC) – en internationell intresseorganisation för pedagogik och 

teknologi vid universitet, tankesmedjor, forskningscentrum och museer – försökt att 

utreda. I rapporten NMC Horizon Report 2013 Museum Edition8 presenterar NMC:s 

rådgivande panel ett flertal möjliga trender och framtida scenarier. Under de 

nästkommande tolv månaderna, Near-Time Horizon, menar panelen att fenomen 

som Bring Your Own Device (BYOD) och crowdsourcing blir allt mer populärt. Det 

här inbegriper både personal och besökare. Istället för att fokusera på hårdvara, 

skriver de, bör institutioner arbeta med de digitala tjänsterna och samtidigt öppna 

upp dem så att allmänheten tillsammans med institutionerna kan generera innehåll. 

Under nästa tidsperiod, de kommande två till tre åren, Mid-Term Horizon, 

introduceras elektronisk publicering på bred front och platsbaserade tjänster för 

personifierade besök blir allt vanligare. Längre fram i tiden, under de kommande fyra 

till fem åren, Far-Time Horizon, tror panelen att naturliga användargränssnitt (NUI) 

tar över – från skärmen som dominerande informationsförmedlare – och att nya 

tekniska tjänster för bevarande och konservering lanseras. 

De här trenderna kan sättas i relation till EU-projektet CHESS9 som planerar att 

lanseras inom de kommande två åren. Idén med CHESS, en mobilapplikation för 

smarta telefoner och surfplattor är att ge en museibesökare en interaktiv och 
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personlig museiupplevelse. Applikationen kommer bland annat att använda sig av 

GPS-teknik och förstärkt verklighet men huvudsyftet är att ge besökaren ett 

skräddarsytt museibesök efter besökarens egen smak och tycke. Det stämmer väl med 

det scenario som NMC förutspår. Detsamma gäller The Städel Museum i Frankfurt 

som 2015 planerar att lansera en digital utställningsplattform. Tjänsten ska vara helt 

molnbaserad och användare ska ha möjlighet att röra sig genom museets samling, 

skapa egna narrativ och som det beskrivs i ett reportage i The Art Newspaper ”roam 

beyond art historical timelines, themes and artists’ names”10. 

Även American Alliance of Museums har försökt förutspå de senaste trenderna. 

Gruppen Center for the Future of Museums som är en underorganisation till AAM 

presenterar varje år en trendrapport som kortfattat beskriver de utmaningar och 

möjligheter som väntar museerna inom en snar framtid. I rapporten TrendsWatch 

201311 listas sex områden: filantropiska utmaningar; 3D-utskrifter; paktering av 

lärande; sakernas internet (Internet of things); digital detox och det urbana 

samhället. Tre områden är särskilt intressanta för den här studien. Gemensamt för 

3D-utskrifter, sakernas internet och digital detox är att det digitala förväntas bli en 

allt mer närvarande del av vårt vardagliga liv, till den grad att vi kanske till och med 

behöver ta en paus från det. Ett ytterligare område som berör vår studie är framtiden 

för lärande. Enligt rapporten kommer formerna för lärande att paketeras allt hårdare 

och i mindre delar; bland annat nämner de kompetensbaserat lärande, utmärkelser 

(eng: badges, se bland annat Mozilla OpenBadges12) och MOOC13. 

I rapporten Building the Future of Education Museums and the Learning 

Ecosystem14 från 2014 utvecklas de här resonemangen. Michael Robbins, rådgivare 

för Nonprofit Partnerships (U.S. Department of Education), förespår att en av fyra 

förutsättningar för lärande i framtiden är att fokusera på digitalt och gemensamt 

lärande vid museerna. Att det digitala dominerar Center for the Future of Museums 

trendrapporter blir särskilt tydligt i deras senaste rapport från i år, TrendsWatch 

201415. I rapporten uppmärksammar de sex trender: social entreprenörskap; 
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multisensorer; stora datamängder (big data), integritet; delad konsumtion; och 

robotar. För vår studie är i första hand multisensorer, big data, integritet och robotar 

av intresse. 

På sina håll finns det förstås en oro och reservation för digitaliseringen av 

kulturarvet och digital teknik. I ett intressant reportage i The Art Newspaper nämner 

tidningen att det är lättare för kulturarvsinstitutioner att få ekonomiskt stöd för ett 

digitalt projekt än en utställning. Samtidigt menar de att det idag delas ut mindre 

pengar till digitaliseringsprojekt än tidigare och att det därför finns en risk att den 

digitala bubblan kan brista. Robert Stein, chef för Dallas Museum of Art, anser att 

kulturarvsinstitutioner ska samordna digitaliseringsinsatserna och utveckla 

programvara som är öppen och gemensam för fler institutioner. Samma förslag har 

The Getty som anser att digitala projekt bör byggas på öppen källkod och att design 

och form inte bör begränsas.16 

Brooklyn Museums17 kursändring i april 2014 skapade också rubriker. I ett 

pressmeddelande tillkännagav museet att de skulle prioritera sin närvaro på 

Facebook, Wikimedia Commons och Tumblr samtidigt som de valde att lämna 

ItunesU, Flickr och History Pin. Det här behöver inte innebära att 

kulturarvsinstitutioner börjar tappa intresset för sociala medier eller nätet. Det kan 

till exempel bero på migration från en tjänst eller produkt till en annan och att 

institutioner följer efter. Av den anledningen är det viktigt att utveckla pedagogiska 

metoder och verktyg för digitalt lärande som i så hög grad som möjligt inte är 

beroende av de tjänster eller de produkter som används för tillfället. I Next Practices 

in Art Museum Education18, utgiven av Association of Art Museum Directors AAMD, 

ges flera goda exempel på hur museer bland annat har använt digitala verktyg och 

metoder för lärande genom konst, om konst och kulturarv (ett exempel är The 

Albright-Knox Art Gallerys användning av History Pin för att skapa guidade turer). 

Intresset för digitalt kulturarv är stort, under avsnittet exempel presenterar vi ett 

urval av de tjänster och digitala plattformar som finns till förfogande. Det här 

intresset delas av både kommersiella krafter, ideella initiativ och akademiska 

institutioner. En stor och välkänd aktör i sammanhanget är Google. Företaget äger 
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Google Cultural Institute19 som har hand om tre tjänster: Art Project, Google Historic 

Moments och World Wonders.20 Google tillhandahåller själva ramverket och 

sökmotorn men överlåter innehållet och lärandet till kulturarvsinstitutionerna själva. 

Däremot har de tillsammans med bland annat Khan Academy, som har utvecklat 

konceptet Smarthistory, producerat ett hundratal klipp om kända konstverk i 

historien.21 Google har dessutom mötesplatser i London och Paris, i den senare 

staden har de också utvecklat ett digitalt labb. En annan bekant aktör är Wikimedia22, 

en ideell förening som har förgreningar i över fyrtio länder. Plattformen används av 

flera nordiska kulturarvsinstitutioner och i Sverige har de centrala museerna påbörjat 

ett nära samarbete med föreningen.23 Idén är att kulturarvsinstitutionerna använder 

en och samma tjänst; Wikimedia har också en större potentiell publik än 

institutionerna har var för sig. Även EU har intresset sig för det digitala kulturarvet. 

Portalen för det europeiska kulturarvet Europeana24 etablerades 2008 och har sedan 

dess utvecklats till en sökbar databas och en plattform för digitala utställningar och 

teman. De har också startat initiativet Europeana Labs25 som är ett försök att få 

utomstående aktörer att använda, utveckla och utnyttja det digitaliserade kulturarvet. 

VanGoYourself26 som lanserades i slutet av maj 2014 är ett sådant exempel. 

I Sverige utmärker sig Interactive Institute27, ett forskninginstitut inom IT och 

design. De har hand om ett handfull olika projekt som rör kulturarv och 

utställningsdesign och ansvarar för NODEM28 som är ett tvärvetenskapligt forum för 

interaktionsdesign, utställningsteknik och kulturarvsstudier. NODEM har i sin tur 

hand om egna projekt och driver nätverket Culture KICK. Även den svenska 

myndigheten Riksutställningar29 har engagerat sig för digital teknik. Deras uppdrag 

är att stödja museer med utveckling och samverkan och ett av myndighetens 

fokusområden är ny teknik. I samma lokaler på Gotland har myndigheten 
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Riksantikvarieämbetet30 sina kontor. Även de har projekt som fokuserar på den 

senaste tekniken och digitala lösningar. De driver ett antal projekt, däribland Platsr 

och Kringla, och anordnar evenemang med fokus på digitala verktyg och teknik. Det 

finns också en ideell förening och forum, IdeK31, för de som arbetar med kulturarv 

och digital kommunikation. De arbetar först och främst med omvärldsbevakning, 

opinion och fortbildning. Intresset för digital humaniora och förutsättningarna för 

kulturarv i en digital miljö har också uppmärksammats i akademiska sammahang. 

Vid Umeå universitet har bland annat HUMlab, och deras underavdelning HUMlab-

X32, tagit form. 

 

 

 

 

Det finns flera sätt att arbeta med ett lärande i en digital miljö och olika medier som 

kan komma till användning. Digitala tjänster kan utnyttja traditionella medier (video, 

bild, text) men även nya (spel, 3D, mobilapplikationer). En stor fördel med digitala 

tjänster är möjligheten att använda flera olika medier eller pedagogiska verktyg 

samtidigt. Här följer en kort sammanställning av de medier och verktyg som används 

mest i digitala tjänster. 

Digitala bilder kan vara utgöras av konstverk, fotografier, illustrationer och skisser. 

Med bild menas stillbild. Bilden kan vara i olika former, beskuren, transparant men 

består bara av en enda bildruta. Format: JPEG, PNG. 

Rörlig bild kan bestå av videoklipp, film, strömmad media, flash och GIF-bilder. Med 

rörlig bild menas flera bilder efter varandra. Format: MP4, AVI, GIF. 
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Ljud kan bestå av röster, ljudeffekter och musik. Format: MP3, WAW. 

Text kan bestå av fack- och skönlitteratur, textbaserad information och poesi. 

Format: TXT, HTML/CSS, Word, PDF. 

 

3D kan bestå av digitala och utskrivna 3D-figurer, 3D-skrivare och modeller i 3D. 

Format: STL, CAD, OBJ. 

Spel kan vara dataspel och interaktiva moment. I ett spel eller ett interaktivt moment 

behöver användaren ta beslut och berättelsen är inte förbestämd. Användaren har en 

möjlighet att påverka hur det interaktiva momentet tar form. 

Mobilapplikationer utgörs av applikationer för mobiltelefoner och surfplattor och 

webbsidor som anpassats för mobila enheter. En förutsättning är att applikationen 

eller webbsidan utnyttjar att den mobila enheten är mobil och möjlig att bära med 

sig. Funktioner som en mobilapplikation kan utnyttja är bland annat GPS, Bluetooth, 

kamera och 3G/WiFi. 

 

Utställningar utgörs av digitala utställningar, rundvandringar och digitalt 

återskapade rum i 3D-format. En förutsättning är att utställningen på ett eller annat 

sätt syftar till att skapa rumslighet eller presentera föremålen utifrån ett förbestämt 

koncept eller idé. En utställning är ett urval och är tematiskt utformad.  
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Samlingar utgörs av sökbara tjänster, en samling objekt eller ett arkiv över objekt i en 

samling. Till skillnad mot utställningar är en samling inte ett urval eller tematiskt 

sammanställd. En samling kan däremot ha olika ingångar: ämnen, tidsperioder och 

geografisk tillhörighet för att nämna några. 

 

Crowdsourcing kan vara tjänster som gör det möjligt för en större allmänhet att 

samla in objekt och berättelser eller utveckla nya tjänster och förstärka redan 

befintliga projekt. En förutsättning är att utnyttja den kunskap och arbetskraft som 

en bredare allmänhet gemensamt kan skapa. 

 

Webbkurser kan vara kurser, seminarier, pedagogiskt material och andra paketerade 

format. Webbkurserna består ofta av olika moment, prov, betyg och utvärderingar. 

Kan vara vanliga kurser och så kallade MOOC:s, stora kurser på nätet. 

 

Det finns fler exempel på virtuella utställningar, mobilapplikationer och söktjänster 

än det finns utrymme att presentera i den här förstudien. Några tjänster och projekt 

har bevarats sedan Internets barndom, ett exempel är WebMuseum Paris33 från 1994, 

men många har med stor sannolikhet tagits bort eller slutat att fungera.34 Syftet med 

sammanställningen är inte att ge en komplett översikt utan istället visa på den bredd 

av plattformar och tjänster som erbjuds för tillfället. 
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Interaktiv utställning som är en virtuellt återskapad version av Clyfford Stills 

originalutställning Paintings by Clyfford Still 1959, Albright Art Gallery i Buffalo, 

New York. Utställningen består av fem rum och konstverken står utställda i de 

virtuella rummen. Det finns också en arkivdel med dokument, brev och foton från 

planeringen och hängningen av originalutställningen. 

 

http://www.clyffordstill1959.org/ 

Gallery One är en fast utställning på Cleveland Museum of Art där konst, teknologi 

och gestaltning möts. Till utställningen hör ArtLens som är en applikation för 

mobiltelefoner och surfplattor. Idén är att erbjuda personifierade upplevelser utifrån 

besökarens önskemål. 

 

http://www.clevelandart.org/gallery-one/artlens 

Exempel på webbkurs som Museum of Modern Art (MoMa) i New York erbjuder. 

Kursen pågår under sex veckor och består av olika moment: egna uppgifter, se 

intervjuer med konstnärer, läsa litteratur och skapa blogginlägg. 

 

http://mw2014.museumsandtheweb.com/bow/catalysts-artists-creating-with-

sound-video-and-time/ (information om kursen) 
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Utställning på nätet som kompletterar utställningen Classless Society på Tang 

Museum. Classless Society består av nio sektioner – olika aspekter av klass 

(förmögenhet, utbildning, etnicitet) och varje sektion består av tre delar: text, 

statistik och inspelade berättelser. 

 

https://tang.skidmore.edu/app/public/webroot/files/uploads/classless_society/inde

x.html 

Virtuellt museum med utställningar om föremål och fenomen som tillhör nätet eller 

datorer. Uppdelad i åtta olika sektioner (audiovisuellt, sociala medier, teknologi, 

utrustning, spel, memes, historia och tillfälliga utställningar) ställs fenomen som 

emotikoner, Skype och Rickroll ut.  

 

http://www.thebiginternetmuseum.com/ 

Idén med Digitalt Fortalt är att ta emot berättelser från användare och koppla dem 

till det norska kulturarvet (som består av filmer, bilder m.m.). Norvegiana driver 

plattformen, som delas med Digitalt Museum. 

 

http://digitaltfortalt.no/ 

Tjänsten har utvecklats av KulturIT i Norge och finns i Sverige och Norge. Digitalt 

Museum är söktjänst som presenterar museers samlingar. Det finns tre ingångar till 
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materialet: museer, utställningar och mappar (kan jämställas med gallerier). Det går 

att skapa egna mappar med sina favoritföremål. 

 

http://www.digitaltmuseum.se/ 

Plattform på webben och en iPad-app som utvecklats av National Archives i USA. 

Sajten består av två sektioner, Activites och Documents. Sektionerna är olika sätt att 

närma sig det historiska materialet som är uppdelat på åtta tidsperioder, från den 

amerikanska revolutionen till det moderna amerikanska samhället. Under den senare 

sektionen har besökaren tillgång till digitaliserat källmaterial, under den tidigare 

presenteras sju aktiviter. Det här inbegriper bland annat övningar i att fokusera på 

detaljer, kartlägga historien och förstå datavärden. Aktiviteterna är pedagogiska 

metoder som kan användas i undervisning. De sju aktiviteterna är Finding a 

Sequence, Focusing on Details, Making Connections, Mapping History, Seeing the 

Big Picture, Weighing the Evidence, Interpreting Data. 

 

http://docsteach.org/ 

Portal på nätet för Europas digitaliserade kulturarv: böcker, konst, film, museiobjekt 

och arkivhandlingar. Databasen består av miljontals handlingar och över 2000 

kulturarvsinstitutioner i Europa är delaktiga. Inom ramen för Europeana skapas 

många projekt men de tjänster som för tillfället prioriteras är en sökbar tjänst (med 

öppen API, mobilapplikation), en webbplats om första världskriget35, en webbplats 

om Berlinmurens fall 198936 och en virtuell utställningsdel. 
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Utställningsdelen består av Europeanas egna utställningar och deras 

samarbetspartners utställningar – samtliga utgår från den databas som Europeana 

förfogar över. De egna utställningarna kan besökas på två sätt: det finns en förvald 

turordning och en karta med de separata sektionerna. Själva utställningen består av 

olika teman och det digitaliserade materialet presenteras med text, bild och rörlig 

bild. 

 

De externa webbplatserna (första världskriget och 1989) använder sig av 

användargenererat material, crowdsourcing, och presenterar materialet med text och 

bild. Den tidigare efter typer, ämnen och fronter. Den senare med ingång från karta, 

samlingar eller guider. 

 

http://www.europeana.eu/ 

Utställning om sjävporträtt. Bilder på självporträtt, möjlighet att skriva kommentarer 

och läsa andras. Katonah Museum of Art har hand om utställningen. 

 

http://www.eyetoi.org/ 

Utställning om Paul Gauguin, ett komplement till den fysiska utställningen 

Metamorphoses på MoMa. Text och bild varvas med interaktiva kartor och filmer. 

Omfattande information om hans teknik och målningar. 

 

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2014/gauguin/ 
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Ett projekt av Google Cultural Institute. Det finns fyra ingångar till materialet: 

samlingarna, konstnärerna, konstverken och gallerier. Samlingarna är uppdelade 

efter institution (museum, universitet, galleri m.m.) och ungefär en tredjedel av 

institutionerna kan besökas virtuellt. Det innebär att det går att röra sig runt i 

institutionens olika utställningsrum, som i Google Maps gatuvy. Konstverken är 

uppdelade på samling, konstnär, material (olja, glas, papper m.m.), händelse, plats, 

person, medium (video, foto m.m.) och årtal. Gallerier är skapade av användare, 

bland annat av institutionernas direktörer. 

 

Det finns även möjlighet att skapa sitt eget galleri. Det finns en sektion för lärare och 

pedagoger.37 Sektionen består av fyra steg: Introduction, Look Like An Expert, DIY 

och What’s Next. Det inledande steget, till att börja med, är en introduktion till 

sektionen. Det andra steget, Look Like An Expert, innehåller en quiz med frågor om 

konstnärer, genrer, stil och ideal. Det tredje steget DIY är exempel på uppgifter som 

besökaren själv kan utföra (skapa ett eget galleri på hemsidan, spara bilder på djur i 

samlingarna, skapa egna verk utifrån ett konstverk, samla bilder av samma färg 

m.m.). Det fjärde steget, avslutningsvis är en guide för vidare läsning och upptäckter. 

 

http://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project 

 

Ett projekt av Google Cultural Institute. Historic Moments består i dagsläget av 117 

digitala utställningar och innehåller inscannade dokument, bilder och rörlig media. 

Exempel på utställningar är Earthquake: The Chinatown Story och San José: City 

With a Past. Ytterligare utställningar som inte tillhör Historic Moments är Women in 

Culture, Made in Italy, Cultural Fighters, Fall of the Iron Curtain, Stories of the 

Holocaust, The French-German Treaty of Friendship. 

 

http://www.google.com/culturalinstitute/project/historic-moments 
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Ett projekt av Google Cultural Institute. World Wonders består av historiska platser, 

kulturminnen och kulturarvsmiljöer. Varje plats kan besökas på Google Maps i 

gatuvy och det finns utställningar om platsen, objektet eller konstverket. Likt Google 

Art Project finns det en sektion för lärare och pedagoger.38 Sektionen innehåller två 

guider för lärare (grundskolenivå och gymnasienivå) och nio nedladdningsbara paket 

som består av en guide, en presentation och olika aktivitetshandledningar. Ämnen är 

bland annat Hiroshima Peace Memorial (andra världskriget, atombomben) och 

palatset Versailles (absolut monarki, arkitektur). 

 

http://www.google.com/culturalinstitute/project/world-wonders 

En virtuell utställning som tillhör Odense bys museer i Danmark. Besökaren har 

möjlighet att navigera sig genom utställningen och kan vid enstaka tillfällen klicka på 

objekt i rummen. Information om H.C. Andersen presenterar på rullande text och 

rörlig bild. 

 

http://hca.museum.odense.dk/rundtur/ 

En användargenererad webbplattform och mobilapplikation för privatpersoner och 

kulturarvsinstitutioner. Användaren nålar fast text, bilder och annan media till 

geografiska platser och gemensamt fylls en världskarta på med berättelser, foton och 

videoklipp. Det finns fem ingångar i materialet. Den första är en karta över vad som 
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nålats fast. Den andra är projekt som exempelvis Olympic memories, Year of the Bay 

och Putting Art on the Map – i projekten kan andra användare hjälpa till att lösa 

problem, lägg in bilder på rätt plats och stödja projektet på andra sätt. Den tredje är 

kanaler, alltså olika institutioner eller användare som har publicerat berättelser och 

media på kartan. Den fjärde är samlingar som utgår från olika teman (bland annat 

arkitekturen i Bath och bombningarna av Hartlepool). Den femte, avslutningsvis, är 

guidade turer som man med en mobil kan använda när man förflyttar sig mellan 

platserna. 

 

http://www.historypin.com/ 

Riksantikvarieämbetet har hand om söktjänsten. Information hämtas från museer, 

arkiv och register. Består av en samling föremål, byggnader och fornlämningar som 

är sökbara. 

 

http://www.kringla.nu/kringla/ 

Föremål från Usher Gallery och The Collection in Lincoln som har scannats in i 3D. 

Plattformen består av en samling 3D-objekt som är fria att använda och möjliga att 

ladda ner. Det är också möjligt att skicka in redigerade bilder av de inscannade 

objekten, i form av bland annat 3D-utskrifter och GIF-bilder. 

 

http://lincoln3dscans.co.uk/ 
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Tillägg till utställningen Maktspel som visas på Livrustkammaren. På hemsidan har 

besökaren möjlighet att titta närmare på Erik XIV:s paradrustning och sköld. 

Rummet består av sju delar (exempelvis skölden, hjälm, knäbuckla m.m.) och vid 

varje del finns det information och bilder om rustningens funktioner och utseende. 

 

http://livrustkammaren.se/sv/maktspel/erikXIV 

Skapat av British Museum och är tänkt att vara en plattform för frivilliga entusiaster 

och akademiker som tillsammans tar sig an tidskrävande arbetsuppgifter. 

Plattformen består av fyra sektioner. Under Crowd-sourcing kan frivilliga hjälpa till 

med att skapa 3D-modeller av fotograferade föremål och transkribera handskrivna 

dokument. Under Crowd-funding finns det möjlighet för voluntärer och akademiker 

att starta nya ideella projekt och söka ekonomiskt stöd för dessa. Under Community 

diskuteras aktuella ämnen, problem och förslag. Under Data center slutligen 

presenteras den data som används och exempel på hur resultatet av de friviliga 

entusiasternas arbete kan se ut. 

 

http://micropasts.org/ 

Samarbete mellan Sörmlands museum, Östergötlands museum och Motala 

motormuseum. Tre sektioner: Fursten, Löfstad slott, Motala motormuseum. Idén är 

att återskapa ett besök i en digital miljö, en digital vandring, och varje sektion består 

av olika avsnitt (ungefär som rum i en utställning). Det finns, texter, bildspel, enkla 

rörliga bilder, ljudspår och bakgrundsmusik. 

 

http://museumhemma.se/ 
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NDLA är en nationell digital lärandeplattform i Norge. En av plattformens delar är 

ämnet historia och på hemsidan finns det nio olika historiska händelseförlopp som 

besökaren kan ta del av. Tjänsten NDLA är riktad mot elever och består av uppgifter 

som bygger på det källmaterial som tjänsten tillhandahåller. 

 

http://ndla.no/nb/node/52253 

 

Riksantikvarieämbetet har hand om projektet. Materialet på Platsr är 

användargenererat, både privatpersoner och organisationer (museer, arkiv, 

föreningar, ideella organisationer) kan skapa platser eller samlingar. Det finns 

möjlighet att lägga till text, bilder och rörlig media. Taggar används för att skapa 

relationer mellan platser och samlingar. Det finns även ett diskussionsforum. 

 

http://www.platsr.se/platsr/ 

 

X 3D hanteras av Smithsonian och är en portal till de objekt som 3D-scannats, i 

nuläget 21 stycken föremål. Exempel på föremål är David Livingstones gevär, en blå 

krabba och Lincolns livsmask. Föremålen kan beskådas var för sig eller som del av en 

utställning (Livingstones gevär används som utgångspunkt för en berättelse om hans 

besök i Afrika). 3D-föremålen och bakgrunden kan färgläggas, ljuskällan kan flyttas 

och de är också möjligt att mäta längd på föremålet. 

 

http://3d.si.edu/ 
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Stockholmskällan är en databas över Stockholms kulturarv och är ett samarbete 

mellan Stadsarkivet, Stadsmuseet, Medeltidsmuseet, Stadsbiblioteket och 

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Förutom en sökbar databas har 

Stockholmskällan fyra sektioner. Under ”Tema” finns totalt sexton olika historiska 

teman, de består i sin tur av mindre sektioner. Under ”Jämför kartor” kan besökare 

jämföra kartor från olika tidsperioder med varandra. Sektionen ”Lärarrummet” 

består av utbildningsmaterial i Word och PDF-format (material som utgår från den 

databas som Stockholmskällan tillhandahåller) och under ”Källtyper” presenteras de 

olika källorna (totalt tio stycken) som databasen innehåller. 

 

http://www.stockholmskallan.se/ 

Mobilapplikation som presenterar stadsmiljön i Örebro med bilder från förr. 

Möjlighet att dela bilderna och kommentera dem. 

 

http://www.olm.se/1476.html 

Tillägg till utställningen Made in the USA: American Masters from the Philips 

Collection, 1850–1970. Med uCurate kan en besökare inreda ett utställningsrum och 

hänga tavlor. Idén med verktyget är att skapa egna utställningar utifrån de konstverk 

som presenteras i den fysiska utställningen. Det är möjligt att välja färg på väggar och 

var konstverken ska hängas upp. Utställningen kan också läggas upp på nätet 
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http://www.phillipscollection.org/ucurate 

En plattform för icke-straighta berättelser och föremål. Projektet dokumenterar och 

samlar in material, katalogiserar det i en databas och presenterar det på sin hemsida. 

Databasen består av föremål från institutioner och föremål och berättelser som 

besökarna själva skickar in. 

 

http://www.unstraight.org/ 


