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FORMIDLINGSSTRATEGI

Moesgaard Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med arkæologisk 
ansvarsområde i kommunerne Aarhus, Favrskov, Odder og Samsø. Ligeledes er 
museet det juridisk ansvarlige museum for marinarkæologien i Vestdanmark. Det 
marinarkæologiske ansvar forvaltes i samarbejde med De Kulturhistoriske Museer 
i Holstebro, Nordjyllands Kystmuseum og Langelands Museum. Museet varetager 
nyere tids kulturhistoriske bevaringsværdier, i Odder og Samsø kommuner og har 
samlinger knyttet hertil. Herudover har museet en orientalsk afdeling, der foretager 
arkæologiske undersøgelser i Den Arabiske Golf, ligesom museet har en etnografisk 
afdeling med forskning, der spænder meget bredt geografisk med et tidsmæssigt 
fokus på tiden efter 2. Verdenskrig foruden en afdeling for konservering og 

naturvidenskab.

Formidlingens formål

Museets formidling skal virke for sikring af kulturarven og belyse forandring, variation og 
kontinuitet i menneskers livsvilkår fra forhistorisk tid til nu. Formidlingen skal som ud-
gangspunkt skabe fascination og interesse for menneskelige kulturer i fortid og nutid 
for derigennem at styrke den historiske og kulturelle bevidsthed hos museets brugere.

Museet formidler primært gennem udstillinger og personbåren formidling. Formidlin-
gen skal således ramme en bred målgruppe og sikre tiltrækning af et stort antal gæster, 
der kan understøtte museets samlede drift og udvikling. Kvaliteten af museets formid-
lingsinitiativer hvad enten det er udstillinger eller personbåren formidling skal være på 
internationalt niveau.

Udstillinger

Museets faste udstillinger præsenterer temaer fra forhistorisk tid og middelalder samt 
etnografiske emner. Udstillingerne modificeres og tilpasses løbende med relevante te-
maer eller nye fund og indlån fra andre museer.

Museet præsenterer minimum én stor særudstilling årligt på internationalt niveau, der 
præsenterer temaer fra verdenshistoriens store fortællinger. Hertil kommer et antal min-
dre særudstillinger i samarbejde med Aarhus Universitet og andre samarbejdspartnere.

Udstillingerne produceres primært af museets egen udstillingstegnestue, der også løser 
opgaver for andre institutioner i ind-og udland. På denne måde sikres en kritisk masse 
af højt specialiseret arbejdskraft på museet.

Personbåren formidling

Den personbårne formidling varetages af museets formidlingsafdeling, der udvikler og 
afvikler attraktiv og målrettet formidling af museets faglige kerneområder til alle gæster 
og brugere af museet. Moesgaards formidling skal initiere dannelses-og kommunikati-
onsprocesser og udbyde rum til gæsternes egen erfaring.
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For at sikre en høj kvalitet i vores formidlingstilbud måles hvert program med kvalitati-
ve og kvantitative kriterier, som eksempelvis ”mennesket i centrum af fortællingerne” og 
”plads til at besøgende kan bidrage med deres egen meningsskabelse”.

Formidlingsafdelingen udvikler og præsenterer et bredt udvalg af tematiserede under-
visningsforløb specielt tilrettelagt efter grundskolens undervisningsplaner og trinmål. 
Parallelt hermed udvikles særlige tilbud, skræddersyet til forskellige målgrupper i huset, 
som familier, erhvervs- og konferencegæster, studerende, ældre m.v.

Ved aftenåbninger, weekender og ferier afholdes særlige formidlingsaktiviteter for en 
bred målgruppe med udgangspunkt i aktuelle temaer perspektiveret til museet kerne-
fagligheder. Disse indgår i et årligt formidlingsprogram der tager udgangspunkt i muse-
ets indhold og aktuelle samfundsrelaterede emner.

Museets formidlingsmedarbejdere er repræsenteret i nationale og internationale net-
værk for museumsformidling.

Evaluering og markedsføring

Museet laver, ud over Den Nationale Brugerundersøgelse, egne brugerundersøgelser 
blandt museets gæster samt en årlig kendskabs-, værdi- og interesseanalyse blandt et 
repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Museets faste arkæologer, etnografer 
og naturvidenskabelige personale bidrager sammen med forskere fra bl.a. Aarhus Uni-
versitet i udviklingen af formidlingens faglige indhold.

I takt med den generelle udvikling af det digitale område vægtes en stor del af museets 
kommunikation og markedsføring på digitale medier. Museet arbejder strategisk med at 
ramme helt specifikke målgrupper gennem digitale og sociale platforme. En del af dette 
arbejde rettes mod konvertering fra digital eksponering til konkrete museumsbesøg. 

Formidlingsstrategi


	Formidlingsstrategi.pdf
	Formidlingssstrategi_FRONT
	Formidlingsstrategi




