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DELTAGELSE PÅ DAGSORDENEN   

 Kultur for alle som kulturpolitisk målsætning 

 Gammel 

 Ideal  

 Konsensus 

 Flere forskellige forståelser 

 

 Tre forskellige bud på, hvordan den kan forstås og hvordan man kulturpolitisk kan arbejde 

med den 

 Diskutere, hvordan man kan indrette en evalueringspraksis, der sætter fokus på 

målsætningen om kultur for alle 
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TILGANG 1: ENHEDSKULTUREL  

 Kulturen er for alle 

 Det handler om at fjerne barrierer 

 Pris, sted, tidspunkt 

 Opdragelse af nye generationer 

 Produktet af høj kunstnerisk kvalitet er der ikke noget i vejen med 

 

 Demokratideal: Vi skal have en fælles referenceramme, vi skal dele de samme værdier, 

alle skal have muligheden for at få noget ud af at møde kulturen. 

 Udfordring: Kulturen bruges til at signalere livsstil og værdier, fungerer som en 

forskelsmarkør, vi har prøvet det 
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TILGANG 2: SEGMENTBASERET   

 Der skal være noget for enhver smag 

 Segmentering af kulturinstitutionerne eller af deres tilbud  

 Bestemte udstillinger for særlige målgrupper 

 Kommunikation målrettet forskellige målgrupper 

 Institutioner, der kun henvender sig til nogle bestemte grupper 

 Der skal ske en matchning mellem produkt og modtager 

 

 Demokratideal: Alles smag skal respekteres, undgå en statssanktioneret ‘god smag’ 

 Udfordring: Segmentering af befolkningen, fastholdelse af smagspræferencer, 

markedslogik 
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TILGANG 3: DELTAGELSE 

 Befolkningen skal selv producere eller kuratere kunst og kultur 

 Inddragelse af brugerne 

 Participatory decisionmaking 

 Input til det kulturelle indhold 

 Borgerne på scenen 

 Brugerne får direkte indflydelse på produktet 

 

 Demokratideal: ‘direkte demokrati’, aktiv inddragelse, repræsentation af borgernes 

forskellige synsvinkler 

 Udfordring: Den aktive deltager rangerer over den passive tilskuer, professionalisme 
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EVALUERING AF KULTUR FOR ALLE 

 Hvorfor skal vi evaluere? 

 For at sikre, at institutionerne gør det, de kulturpolitisk er forpligtet til at gøre (kontrol) 

 For at forbedre den eksisterende praksis (læring og oplysning) 

 

 Design af evaluering  

 Der skal evalueres på de målsætninger, man har  

 Konstitutive effekter 

 

 Hvad forstår vi ved en bestemt kulturpolitisk målsætning?  
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EVALUERINGSDESIGN - et bud  

 Hvad menes der med kultur for alle? 

 Enhedskulturel:  

 Tilskuertal og tilskuerfordeling 

 Kvalitet 

 Tilgang taget mhp. nedbrydelse af barrierer 

 Segmentbaseret: 

 Hvordan er udbuddet fordelt mellem forskellige målgrupper 

 Når man faktisk de målgrupper, man henvender sig til 

 Deltagelse: 

 Hvor mange og hvem er aktivt involverede 

 Hvordan er de involverede 

 Hvordan håndterer institutionen den direkte deltagelse? 
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GÆLDENDE EVALUERINGSPRAKSIS  

 Det mest udbredte evalueringsredskab i dansk kulturpolitik er resultatkontrakter eller 

rammeaftaler og en efterfølgende afrapportering 

 Her skal indikatorerne tilpasses de målsætninger, der ligger for kulturinstitutionen 

 Der skal være klarhed over forståelsen af målene – det kan kun skabes i en dialog mellem 

tilskudsgiver og tilskudsmodtager 

 Opfølgning 

 Hvad er formålet med evaluering 

 Symbolsk? (Konstitutive effekter) 

 Læring 

 Kontrol 

 Er det ressourcerne værd – hver gang? Ved vi, hvad vi opnår? 
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