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Perron1 skal være et helt særligt museum, 
der bruger sin placering til at bringe menne-
sker sammen - en ventesal og et mødested, 
som også er museum og arkiv.

At lave et museum på en station er noget 
helt særligt. En station er et neutralt område. 
Alle må komme på en station. Og mange 
skal forbi stationen, måske hver dag på vej 
til arbejde, uddannelse eller ferie. Det skal 
udnyttes, så selv dem, der aldrig kunne finde 
på at gå på museum, pludselig befinder sig i 
et rum med historier, som de kan spejle sig i.
Så her skal være historier og aktiviteter for 
pendleren, der passerer stationen på daglig 
basis, for borgerne i Skanderborg og for turis-
ten. Et mødested for alle.

No Parking har i samarbejde med Museum 
Skanderborg gennemført en digital bru-
gerundersøgelse i foråret 2022. Formålet har 
været at forløse museets digitale potentiale 
ved at stille skarpt på museets målgrupper, 
wayfinding i bygningen og de besøgendes 
ønsker til det fremtidige Perron1.

I denne rapport fremlægges processen og 
resultaterne.

INTRODUKTION
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Metode

FølelserMålgruppe

To go

• Den lokale (gamle og tilflyttere)
• Den rejsende
• Den der ikke bruger museum
• Teens/unge
• Børnefamilier
• Turister
• Nørden
• Den kunstinteresserede
• Grupper

• Se sig selv/relatere
• Autenticitet
• Undren/nysgerrighed/
• overraskelse
• Føle sig hjemme/hygge
• Beriget
• Spænding
• Lokalpatriotisme

• Interaktion (analog + digital)
• Sanselighed
• Personligt møde (ekspert)
• Visualisering
• Den gode fortæller
• Perspektivering (nutid)
• Events
• Scenografi

• Ny og bekræftende VIDEN
• Bruge museet til mere
• Lokal identitet
• Lyst til historie
• Lyst til at komme igen
• Ambassadører
• Salg, salg og salg

Et nyt perspektiv på 
identitetsbekræftende 

lokalhistorie

Community
Building

Samskabelse
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• Se sig selv/relatere
• Autenticitet
• Undren/nysgerrighed/
• overraskelse
• Føle sig hjemme/hygge
• Beriget
• Spænding
• Lokalpatriotisme

Top 3 i brugeroplevelser
Processen omkring brugerundersøgelsen 
blev skudt i gang med en workshop, hvor No 
Parking og Museum Skanderborg arbejdede 
med visionen for det nye Perron1 og museets 
kerneinteressenter. Deltagerne til workshop-
pen var både museumsmedarbejdere og 
tætte samarbejdspartnere. 

Omdrejningspunktet for workshoppen var en 
øvelse, hvor No Parking bad deltagerne om 
at svare på nogle spørgsmål omkring mu-
seets målgrupper og oplevelser på museet. 
Deltagerene skulle så vidt muligt svare ud 
fra deres følelser mere end ud fra fornuft og 
faglig viden. Til sidst blev alle svarene point-
givet, så der blev en “Top 3” inden for fire 
forskellige kategorier. Modellen på næste 
side visere svarene med Top 3 fremhævet.

Målgrupper
Museum Skanderborgs primære målgruppe 
er borgere fra Skanderborg-området - både 
dem, som har boet i området i lang tid og 
tilflyttere. Som nummer to på listen vil de med 
en beliggenhed på en station gerne tiltræk-
ke rejsende. 
Den sidste målgruppe i top 3 er folk, der sjæl-
dent/ikke går på museum.

Følelser
De følelser, som museet først og fremmest vil 
give de besøgende på Perron1, er at de
kan se sig selv i udstillingerne og relatere sig til 
oplevelserne. 
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Dernæst er der et ønske om, at de besø-
gende mærker en autenticitet i formidlingen 
og til sidst vil man gerne have, at oplevels-
erne vækker undren, nysgerrighed og over-
raskelse.

Metode
For at vække disse følelser hos målgruppen 
må man tage forskellige metoder i brug. 
Det vigtigste er interaktion med de besøgen-
de - både analogt og digitalt. Efterfølgende 
er sanselighed vigtig. På en tredje plads 
kommer det personlige møde med eksem-
pelvis eksperter fra museet.

To go
Museumsoplevelsen må gerne række ud 
over besøget. Det vigtigste for museet er, at 
gæsterne tager ny og bekræftende viden 
med sig. 
Derudover vil man gerne have, at de besø-
gende vil bruge museet til mere end bare et 
museum. Og sidst, men ikke mindst ønsker 
museet, at de besøgende får styrket deres 
lokale identitet.

På basis af workshoppen kunne der defi-
neres en kernesætning, som museet kan 
bruge til at designe oplevelserne i det frem-
tidige Perron1. Kernesætningen lyder “Et nyt 
perspektiv på identitetsbekræftende loka-
lhistorie”. Begreberne “community building” 
og “samskabelse” passer også i visionerne 
for Perron1.
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UDFORMNING AF ANALYSE

Indsamling af data med tablet
For at indsamle data om de besøgende, 
blev der valgt en løsning, hvor man kunne 
låne en tablet og give de forskellige udstill-
ingselementer karakterer fra 1-5 stjerner. Der 
blev benyttet en type tablet, som automatisk 
kunne registrere, hvilket rum man befandt 
sig i ved hjælp af infrarøde identifikations-
sendere i museet. Derudover kunne gæsten 
scanne på en chip med tabletten bestemte 
steder på museet. Dette udløste forskellige 
oplevelser på brugerens skærm. Tabletten 
havde endvidere grafisk vejvisning, som 
kunne hjælpe de besøgende med at finde 
vej rundt på museet. Tabletten blev udlev-
eret i museumsbutikken i Ventesalen, og den 
skulle afleveres samme sted. Tabletten blev 
præsenteret for de besøgende som et tilbud 
- ikke et “must”.

Besøgende, som takkede ja til en tablet, blev 
introduceret til et enkelt grafisk univers og en 
stemme, som præsenterede formålet med 
rundturen: 

”Velkommen til Perron1 - vi vil gerne være 
sammen om at skabe fremtidens museum. 
På denne tablet kan du fortælle, hvad du 
har lyst til at opleve på fremtidens Perron1. Vi 
vil gerne høre din mening om de oplevelser, 
som er her i dag - og til nye oplevelser, som 
vi forestiller os at skabe. Tabletten guider dig 
igennem de forskellige oplevelser her i stuee-
tagen og i kælderen. Kig på skærmen når 
du hører denne lyd >lydeffekt<. For bedst at 
kunne bruge dine svar, vil vi først spørge lidt 
ind til dig.”

Når den besøgende kom ind i et nyt rum 
på museet, dukkede et spørgsmål eller en 
video op på tablettens skærm. Eksempelvis 
en ekspertfilm med museets formidlingsans-
varlige i en udstilling om de events, som 
museet arrangerer ude i landskabet. Hereft-
er blev den besøgende bedt om at svare på 
“Hvilken værdi har det, at der laves events 
uden for museet?”. Senere i rapporten er der 
en oversigt over alle de spørgsmål, som de 
besøgende blev præsenteret for på turen 
rundt i udstillingerne.
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UDFORMNING AF ANALYSE
    brugerrejse & wayfinding



    brugerrejse & wayfinding

Speak på APP:

Velkommen til Perron1 - vi vil gerne være 
sammen om at skabe fremtidens muse-
um. 

På denne tablet kan du fortælle, hvad du 
har lyst til at opleve på fremtidens Perron1. 
Vi vil gerne høre din mening om de oplev-
elser, som er her i dag - og til nye oplevels-
er, som vi forestiller os at skabe. 

Tablet’en guider dig igennem de forskel-
lige oplevelser her i stueetagen og i 
kælderen. Kig på skærmen når du hører 
denne lyd >lydeffekt<. For bedst at kunne 
bruge dine svar, vil vi først spørge lidt ind 
til dig.
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Brugeren blev stillet en række indledende 
spørgsmål for bedre at kunne segmentere 
de besøgende på Perron1.
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ANALYSE
brugeridentifikation



brugerspørgsmål

Undervejs på brugerens rejse rundt i museet 
kom der på tabletten forskellige spørgsmål, 
som bad brugeren forholde sig til udstill-
ingerne i dag og i fremtiden.
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A

CB

E

F

GH

I

D

I hvor høj grad vil du bruge 
ventesalen til andet end 
museumsbesøg?

Kunne du tænke dig at 
møde arkæologen inde 
på værkstedet?

Hvilken værdi har det, at 
der er et åbent værksted?

Hvilken værdi har det, at 
der er ting du kan tage 
med dig hjem?

Hvilken værdi har det, at 
der laves events udenfor 
museet?

Hvilken værdi havde dit 
besøg på Perron1 idag?
(sidste spørgsmål ved 
aflevering af tablet)

I hvor høj grad bruger du 
dine lokale museer?

Hvilken værdi har det, 
at museet fortæller om 
personligheder fra Skan-
derborg-området?

Hvilken værdi har det, at 
museet beder dig om in-
put til det nye museeum?

Hvilken værdi har det, at 
der vises kunst som knytter 
sig til historien?

Hvilken værdi har udstill-
ingen af hesteudstyret for 
din forståelse af håndværk 
i vikingetiden?

Hvilken værdi har det, at 
der er digitale løsninger i 
de nye udstillinger?

A   Indgang / ventesal
B   Museet i landskabet
C   Kunst på trappe
D   To go
E    Det store udstillingsrum
F    Mellemgang
G   Vikingeudstilling
H   Trappe
I     Det åbne værksted
      Pavillioner i udstillingen
      “Fremtidens Museum ”

1

3

4 5

2
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ANALYSE
oversigt udstillingsrum 

stueplan



A

CB

E

F

GH

I

D

A   Indgang / ventesal
B   Museet i landskabet
C   Kunst på trappe
D   To go
E    Det store udstillingsrum
F    Mellemgang
G   Vikingeudstilling
H   Trappe
I     Det åbne værksted
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K

Hvilken værdi har det, at 
kunne komme på besøg i 
arkivet?

I hvor høj grad ønsker du, 
at der er mere tekst når 
kunsten formidler historie?

J

J     Arkiv
K    Særudstillingsrum
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ANALYSE
oversigt udstillingsrum

kælderplan



midling? Historiske lyde? Skal det handle om 
personer eller ting eller begge dele?
Derfor er der i udstillingen en række uddy-
bende spørgsmål til publikum om, hvilke 
ønsker de har til fremtidens museum.

Både den digitale brugerundersøgelse og 
museets analoge spørgsmål indgår i det 
videre arbejde med udvikling af udstill-
ingerne. Som et led i den digitale del invite-
rede museet sin Museumsklasse, en 3. klasse, 
til at medvirke. Eleverne gik i par, og de var 
vældigt entusiastiske, da de gik på jagt efter 
de mange digitale features. 
Den digitale undersøgelse er baseret på 
en værdisættelse med stjerner, mens den 
analoge undersøgelse kræver, at brugeren 
skriver tekst.

I den første kube er spørgsmålet: Hvad vil du 
gerne bruge dit lokalmuseum til?

I den anden kube er spørgsmålet: Hvad vil du 
gerne opleve i museets ventesal?

I den tredje kube er spørgsmålet: Hvilken 
person fra Skanderborg området synes du 
fortjener at få fortalt sin historie?

I den fjerde kube kan man selv bygge sit 
drømmemuseum i Lego eller tegne det på 
papir.

I den femte kube er spørgsmålet: Hvilken 
historie fra Skanderborgområdet vil du vide 
mere om?

AKTIVITETER PÅ MUSEET
en kulturel ventesal

Et samlingssted for alle
Som et led i at åbne museet for et bredere 
publikum skal der skabes et uformelt møde-
sted, ”Ventesalen”. Et rum, som skal funge-
re som en hybrid af museumsbutik, café, 
informationspunkt og udstilling. Et sted, hvor 
man kan kigge ind, opholde sig og få en 
fortælling med om området. 

Ventesalen er også en mulighed for at give 
liv til museet i dagtimerne. Et sted åbent for 
pensionister såvel som mødregrupper og 
unge, der laver lektier. Som rejseknudepunkt 
vil Ventesalen også tilbyde ”historier-to-go”. 
Det kan for eksempel være genoptryk af 
historiske aviser eller podcasts, som man kan 
dykke ned i undervejs. Det kan også være 
små udgivelser, der kan læses på ca. to tim-
er, når man tager toget til København eller 
andre eksotiske destinationer.

Museets analoge undersøgelse
Ventesalen indgik ikke i den digitale bru-
gerundersøgelse men var startpunkt og 
udleveringssted for tablets. Ventesalen var 
et element i en analog undersøgelse, som 
museet laver i forbindelse med særudstill-
ingen ”Sammen om fremtidens museum”, 
som Museum Skanderborg åbnede i den 
digitale undersøgelsesperiode. I fem kuber fik 
de besøgende en smagsprøve på nogle af 
de elementer, som museets ansatte arbejder 
med i det nye museum.

For at kunne lave museum for alle må man 
også spørge, hvad der interesserer folk og 
finde ud af, hvordan de bedst kan lide at 
opleve historien. Skal der være digital for-
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Bag om brugerne
Perioden for testen strakte sig fra primo 
april til primo juni 2022. I testperioden er der 
kommet 92 besvarelser ind på tabletterne. 
Flere af besvarelserne dækker over grupper, 
familier eller par. For eksempel gik børnene i 
museumsklassen rundt to og to.

Data viser, at 75% af de besøgende definerer 
sig aldersmæssigt som voksne. Kun 16,3% er 
unge og 8,7% er børn. 

Samtidigt har 41,3% defineret sig som en fam-
ilie på besøg på museet. Så noget tyder på, 
at der har været flere børn og unge på mu-
seet men, at det sandsynligvis er en forælder, 
som har svaret på spørgsmålene, og derfor 
er der et stort overtal af voksne.

47,8% har svaret, at de har besøgt museet 
solo. 41,3% har besøgt museet som en familie 
og 10,9% har svaret: gruppe.
51,1% har været lokalt besøgende, og 22,8% 
har svaret, at de er turister. 26,1% har svaret, 
at de er “andet”.

59,8% har planlagt deres besøg på forhånd. 
De resterende 40,2% har fundet ind på mu-
seet spontant. 

Oplevelser af udstillingerne
Ud fra registreringen af brugernes vandring 
på museet har det været muligt at kortlæg-
ge, hvilke rum de har været i og besøgenes 
varighed. Denne data er sammenfattet 
grafisk på et oversigtskort over museet her i 
rapporten.
Spørgsmålene, som de besøgende blev stillet 
undervejs i udstillingerne, skulle gives stjern-
er fra 1-5. Tilbagemeldingerne er generelt 
positive. Den laveste gennemsnitsbedøm-
melse for et spørgsmål er 3,12 stjerner og den 
højeste er 4,48. Se oversigt over ratings sene-
re i rapporten.
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TYPE BESØGENDE

ALDER

51.1 % (47) lokal

16.3 % (15) ung

22.8 % (21) turist

26.1 % (24) andet

8.7 % (8) barn

48.9 % (45) scannet

Statistik baseret på 92 besøg

SCANNET CHIP

51.1 % (47) ikke scannet

TYPE GRUPPE

TYPE BESØG

47.8 % (44) solo

40.2 % (37) spontan

41.3 % (38) familie

10.9 % (10) gruppe

75 % (69) voksen

59.8 % (55) planlagt
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Antal besøgende per rum

36 

5672
56

79

66 59
60

41

Kælderplan

Stueplan

      79
      72
      66
      60
      59
      56
      41
      36
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ratings

RATINGSRUM

VARIGHED

Mellemgang (chip)(21 pers.)

Museet i landskabet (58 pers.)

Pavillion 2 (37 pers.)

Pavillion 4 (33 pers.)

Kunst på trappe (58 pers.)

Indgang / ventesal (83 pers.)

Pavillion 1 (30 pers.)

Det åbne værksted (33 pers.)

Arkivet (chip) (31 pers.)

Vikingudstilling (53 pers.)

Pavillion 5 (33 pers.)

To go (59 pers.)

Særudstillingsrum (37 pers.)

Pavillion 3 (34 pers.)

F 

B

E

E

C

A

E

I

J

G

E

D

K

E

Besøgs varighed 19.8 min

 

4.48
4.31
4.22
4.18
4.16
4.11
4.1
4.06
3.97
3.87 
3.64 
3.54 
3.32 
3.12
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Tydelig wayfinding

Bygningen, som huser Perron1, er ikke født som museum. Rumplacering- og udformning er ikke 
tiltænkt museumsbrug, hvilket afstedkommer nogle udfordringer for de besøgende i forhold til at 
finde rundt til alle museets tilbud.
Selv med tablettens wayfinding tyder det på, at det har været udfordrende for de besøgende at 
finde ud i alle museets hjørner. 45% har fundet ned til særudstillingsrummet i kælderen, hvilket er 
et overraskende højt tal taget i betragtning af, at kælderen er sværest at finde. 61% har besøgt 
vikingeudstillingen. 65% har besøgt kunstinstallationen i trappeopgangen. Disse tal peger på, at 
wayfinding i museet skal styrkes, og at museets tilbud og deres placering skal gøres tydelige fra 
starten af besøget.
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KONKLUSION 1
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Konceptuel illustration, der viser ny indgang på 
Perron1, hvor digitale skilte bruges til in formation 
om museets mange aktiviteter. Skiltningen vil 
også vise togtider på stationens perroner. 
Der bruges farver på både skilte og i arkitekturen 
til at vise vej på museet. Farverne kan evt. også 
benyttes grafisk som ledebånd i gulvet.
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Det store udstillingsrum er et kernerum

Det store udstillingsrum ligger midt i bygningens stueplan. 85,6% (79 ud af 92) af brugerne var 
igennem dette rum i løbet af deres besøg på museet, hvilket gør rummet til det mest besøgte*. 
Derfor betragtes dette rum som et kernerum i museet. Det store udstillingsrum er det sted på mu-
seet, som rummer det største potentiale for at præsentere  hovedudstillinger, ikoniske genstande 
og andre centrale formidlingselementer fra museet.
81% (30 ud af 37) af de spontant besøgende brugere nåede hen til det store udstillingsrum. De 
spontant besøgende kan f.eks. være rejsende fra perronen eller andre, som ikke på forhånd har 
afsat tid til museumsbesøget. Det er derfor meget positivt, at en så stor del af selv de spontant 
besøgende nåede hen til det store udstillingsrum.  Det understøtter konklusionen op om, at dette 
rum for fremtiden bør præsentere de mest centrale udstillings- og formidlingselementer på museet 
for at sikre, at så mange af de besøgende som muligt oplever dem.

*Testen har ikke haft til formål at måle på indgangsområdet med Ventesal og museumsbutik, men man må formode, at 
100 % af de besøgende har opholdt sig i Ventesalen i løbet af deres besøg, da det er den eneste indgang for besøgen-
de til museumsudstillingerne. Det store udstillingsrum er det mest besøgte rum ud af de rum, som har indgået i testen.

KONKLUSION 2
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Få besøgende på det åbne værksted
Museet haft et ønske om at højne antallet af besøgende ude på deres arkæologiske og his-
toriske værksted. Dette unikke tilbud om at komme “om bag scenen” og kigge for eksempel en 
arbejdende arkæolog over skulderen skulle man tro, at rigtig mange af museets besøgende ville 
være interesseret i. Trods tiltaget med at lave en video af en arkæolog, som byder de besøgende 
velkommen på værkstedet var der alligevel overraskende få, som endte med at lægge deres vej 
forbi i løbet af deres besøg. 

39,5% af de besøgende (36 ud af 92) fandt ud på værkstedet. 72 (ud af 92) besøgende havde 
i løbet af deres besøg opholdt sig i gangen ude foran værkstedet, men kun halvdelen valgte at 
gå derind. Derudover havde kun 21* (ud af 92) scannet den chip, som sad på døren på vej ind til 
værkstedet og fik dermed vist videoen af arkæologen (scannemetoden er som “Apple-Pay”). Til 
gengæld fik spørgsmålet til denne video den højeste af alle ratings. Efter videoen af arkæologen 
blev brugeren spurgt: “Har du lyst til at møde en arkæolog på værkstedet”. Gennemsnittet af de 
21 svar har givet 4.48 stjerner ud af 5. Det tyder på, at der er interesse for at komme ud på værkst-
edet og se og snakke med arkæologerne, men noget forhindrede dem i at gå derud.

Museet selv peger på, at det er en barriere for de besøgende, at de er bange for at forstyrre. De 
fleste af os er socialiseret til ikke at forstyrre andre, som sidder og koncentrerer sig om noget arbe-
jde. Så selv om døren til værkstedet altid står åben, og de besøgende bliver mødt med et skilt: 
“Velkommen indenfor på værkstedet”- vælger halvdelen alligevel at vende om. Disse iagttagels-
er peger på, at museet skal arbejde mere på, hvordan denne barriere mellem udstilling og værk-
sted skal brydes ned, så de besøgende ikke bliver i tvivl om, at de er velkomne på værkstedet. 
Samtidig understøtter iagttagelserne, at det er vigtigt at arbejde med rumplan, information og 
wayfinding.

*Denne chip var ikke hensigtsmæssigt placeret. Hvis den havde været mere synligt placeret er der højere sandsyn-
lighed for, at flere brugere havde scannet den. Desuden havde nogle tablets svært ved at fange sensoren i værkste-
det, og brugerne fik derfor ikke stillet spørgsmålet og blev registreret i dette rum.
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Konceptuel illustration, der viser et åbent 
værksted på Perron1. Et digitalt skilt supplerer 
de arbejdende fagfolk og byder indenfor i 
værkstedet. Farverne på skilt og i indgang-
spartiet er konsekvente i forhold til tidligere 
wayfind ing. 
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Fokus på familier

I den indledende workshop blev børnefamilier ikke fremhævet som museets primære målgruppe. 
Børnefamilier rangerede på en femteplads på listen over ønskede og forventede målgrupper.
Data fra den digitale undersøgelse viser overraskende, at 41,3% af de besøgende definerer sig 
selv som familier og 10,9% som grupper. Familier og grupper har for det meste et ønske om at 
kunne gøre et museumsbesøg til en social oplevelse. Vi konkluderer derfor, at museet med fordel 
kan planlægge, arrangere og tilrettelægge en stor del af deres formidling, så man kan tilgå den 
sammen enten, som gruppe eller familie

KONKLUSION 4
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Digital formidling til den ældre målgruppe

Museet oplevede, at flere ældre besøgende tog imod en tablet, men kom tilbage med den kort 
tid efter. De oplevede ikke tabletten som informerende og guidende, men som forvirrende. 
At den ældre generation af de museumsbesøgende ikke reagerer positivt på digitale tiltag, er 
ikke noget nyt. Men det er alligevel et vigtigt hensyn at have med sig, når museet skal udvikle fre-
mtidige digitale tiltag. For at imødekomme de digitalt-forskrækkede museumsbesøgendes behov 
er det vigtigt at designe enkle og tilgængelige digitale løsninger.

KONKLUSION 5
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Skabe oplevelser til de korte besøg

Selvom et overtal af besøgene i analysen var planlagte, var der alligevel et højt antal af spontane 
besøg. Gennemsnittet af besøgstiden for de spontant besøgende var noget lavere end for de 
planlagte besøg. De spontant besøgende opholdt sig i gennemsnit på museet i 16.77 minutter. 
Hvorimod dem, som på forhånd havde planlagt deres besøg i udstillingerne, i gennemsnit blev 
der 5 minutter længere (21.83 minutter).* Dette er ikke overraskende og hænger nok sammen 
med museets lokation og, som tidligere nævnt, at en del af de spontant besøgende er rejsende, 
som valgte at bruge ventetiden på museet i stedet for på perronen. Selvom disse spontane besøg 
var korte, kan de stadig have stor værdi, især hvis der bliver tænkt tilbud og oplevelser ind i mu-
seets katalog, som ikke kræver meget tid. De korte besøg kan være grobund for længere besøg 
en anden dag. De spontant besøgende kan potentielt også blive ambassadører for museet og 
ikke mindst generere mere salg i butikken i Ventesalen.

Museet har allerede tilbud af den art i dag, som f.eks. i konceptet ”Kunstlaboratorium to-go”. Der 
er altså grobund for at tænke flere af disse hurtigt “spiselige” elementer ind i museets oplevelser 
og tilbud.

*Gennemsnitstiden siger noget om, hvor længe de besøgende havde opholdt sig i udstillingerne, men er ikke en præcis 
indikation på, hvor længe den besøgende havde opholdt sig på selve museet. De besøgende skulle aflevere tabletten, 
når de kom tilbage til butikken i Ventesalen. Efter aflevering kan de sagtens have opholdt sig i længere tid på museet. 
Nogle besøgende havde også været rundt på museet, inden de gik en tur med tabletten.

Kamilla Jørgensens lille lommemuse-
um, som den besøgende kan stikke i 
gemmerne og finde frem på togrejsen, 
ved stoppestedet, hos frisøren eller i 
venteværelset. Kunst “TO GO” fra Muse-
um Skanderborg.
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Tablet-løsningens ressourcer

Som tidligere nævnt, viste tablet-løsningen sig at være mere populær hos den yngre målgruppe 
end hos den ældre. Børn, unge og unge voksne har lettere ved hurtigt at afkode, hvordan en tab-
let skal bruges. Især børn og unge har også lettere ved at være fælles om en tablet. Det er dog 
langt fra alle, som synes, at det er problemfrit at være fælles om noget, som opleves på en lille 
skærm på en håndholdt enhed. 

Museets ønske om at styrke samskabelse og community building er muligvis ikke helt i tråd med 
denne form for digital løsning - i hvert fald ikke som et bærende element. Tabletten har dog alli-
gevel kunnet pege på flere aspekter af det digitale potentiale, som ligger i Perron1 - eksempelvis 
digital wayfinding, digital repræsentation af museets eksperter og de besøgendes ønske om at 
have indflydelse på museets udstillinger.

KONKLUSION 7
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