
STINE KÜHLE-HANSEN 

•  Utdanning 
•  Lærer 
•  Museumsformidler HiO 

•  Museolog master UiO 

•  Arbeid 
•  Høgskolelektor ved HiOA ansvarlig for utvikling av et nettstudie ved HiOA 
•  Tidligere jobber:  

•  Lærer i grunnskolen i ti år 
•  Kurator i ti år for utstillinger og nettutstillinger finansiert av prosjektmidler 



SJANGERE PÅ NETT 
NETTUTSTILLING 

NETTBASERT STUDIE 



DIGITALISERING I ABM-SEKTOR OG UH-SEKTOR 

•  Kjente kjerneverdier 
•  Innsamling 

•  Bevaring (nytt perspektiv: å lage nettutstillinger er en måte å forevige utstillinger) 

•  Formidling 

•  Forskning 

•  Tre nye kjerneverdier?  
•  Inkludering 

•  Skolering  

•  Evaluering 

 

 



 MUSEER    LIKHETER  UH-SEKTOR 
 

•  Digitalisering online og i saler 

•  Digital formidling (app) 

•  Det åpne museum 

•  Øke publikumsaktivitet  

•  Nettutstillinger  

•  Ansatte med høy utdanning 

•  Nye stillinger (ped og it) 

•  Tverrfaglig formidling 

•  Fakta / forskning på nett 

•  Synkron eller asynkron 

•  Campus og E-campus 

•  Blended learning 

•  MOOC 

•  Øke studentaktivitet 

•  Nettundervisning  

•  Ansatte med høy utdanning 

•  Nye stillinger (ped og it) 

•  Tverrfaglig formidling 

•  Kunnskapsbasert 

•  Synkron eller asynkron 

 



SYNERGI 



NETTUTSTILLING  *DELE STYRKER?*  NETTSTUDIE 

•  Målgruppeplan - budskap 
•  Objekter 
•  Kunst 
•  Video 
•  Bilder 
•  Tekst 
•  Narrativer 
•  Pensum 
•  Refleksjonsoppgaver 
•  Eksamen 

  

•  Programplan - læringsutbytte 
•  Objekter 
•  Kunst 
•  Video 
•  Bilder 
•  Tekst 
•  Narrativer 
•  Pensum 
•  Refleksjonsoppgaver 
•  Eksamen 



   KVALITETSSIKRING 

•  ABM – Nettutstilling 
•  ICOM - standarder 
•  Forskningsbasert  
•  Finanseriert av midler  
•  Learning analytics 
•  Forske på effekt 
•  Artikler  

  

•  UH – Nettstudie 
•  NOKUT - standarder 
•  Forskningsbasert  
•  Finanseriert av midler  
•  Learning analytics 
•  Forske på effekt 
•  Artikler  

 



HIOA FOTOKURS: ENKEL LYSSETTING AV ET OBJEKT 

•  http://film.hioa.no/fotokurs-enkel-lyssetting-av-et-objekt-1 



UH-SEKTOREN HAR MANGE EMNER / STUDIER 

• Krav til å digitalisere hele utdanning- og høgskole-sektoren 

• Horizon rapporter (høyere utdanning)
http://www.nmc.org/publication-type/horizon-report/  

• Delingskultur gir muligheter (UH+ABM=digitale studier og 
utstillinger) 

 



DELER I STUDIER TRENGER Å BLI DIGITALISERT 



FAGOMRÅDER RELEVANTE FOR MUSEER 



ABM-SEKTOREN HAR MANGE NETTUTSTILLINGER 

• Har krav til å digitalisere hele sektoren 

• Horizon rapporter (museer)
http://www.nmc.org/publication-type/horizon-report/  

• Delingskultur gir muligheter (ABM+UH=digitale studier og 
utstillinger) 

 



 
DIGITALT MUSEUM + FORTELLING + BLOGG  

•  Utvalg fra digitalt museum + fortelling + blogg + tester = nettstudie / 
nettutstilling 

•  http://museumsandmedia.blogspot.no/2011/11/bloggstafett-det-
digitale.html 

•  https://digitaltmuseum.no 

•  http://www.digitalefortellinger.com/filmer/index.html 

 



LÆRINGSPLATTFORMER . . . SE KURS PÅ EDX 

•  KURS  
•  https://www.edx.org/course?language=English 
•  http://www.bibsys.no/canvas-plattformen/ 
•  http://www.mooc.no/kursoversikt-1/ 



KOBLE ABM TIL MER SAMARBEID MED UH-SEKTOR?  
 

•  Når en nettutstilling kobles til UH-studier med 

•  Interaktivitet 

•  Læringsutbytte (mål for kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse) 

•  Evaluering og forskningsartikler 

•  = lettere å få finansiert nettutstillingen 

•  = lettere for publikum å få uttelling / studiepoeng 



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! 

• Spørsmål eller ideer? 

• STINECKH@GMAIL.COM  


