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HELENE ILLERIS: PÆDAGOGIK OG UNDERVISNING PÅ STATENS MUSEUM FOR KUNST 

 

1. Indledning 
 

1.1 Formål med projektet 
Dette arbejdspapir indeholder udredninger og sammenfatninger fra et af fem delprojekter i 

forskningsprojektet Kunsten som læringsresurse, som er financieret af Nordisk Kulturfond i 

samarbejde med Høgskolen i Oslo, Umeå Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og 

Nordisk Akvarelmuseum under ledelse af Göteborgs Universitet. Delprojektet omfatter beskrivelser 

og analyser af pædagogik og undervisning på Statens Museum for Kunst i København med henblik 

på at bidrage til opfyldelsen af projektets målsætninger om 1) at beskrive nordiske museers 

kunstpædagogiske kompetencer, og 2) at indkredse problemfelter og mulige kunstpædagogiske 

indsatsområder i de forskellige nordiske lande. Øvrige delprojekter beskriver og analyserer 

pædagogik og undervisning ved Nasjonalmuseet i Oslo, Moderna Museet i Stockholm, KIASMA i 

Helsinki og Nordisk Akvarelmuseum I Skärhamn nord for Göteborg..  

 

1.2 Metode 
Empirien genereres gennem kvalitative undersøgelser af de udvalgte museer med henblik på at 

beskrive og analysere pædagogik og undervisning som de kommer til udtryk på fem forskellige 

niveauer: Det ideologiske niveau, som omhandler museets officielle fortælling om sig selv i 

lovgivning plandokumenter, årsberetninger og lignende, samt i ledelsens skriftlige og mundtlige 

fremstillinger i medier, interviews og lignende. Det formelle niveau, som omhandler hvorledes den 

officielle fortælling konkretiseres i kommunikationen med publikum gennem skriftbaseret materiale 

som kataloger, guidebøger, undervisningsmateriale og hjemmeside, gennem billeder og gennem 

museets arkitektur, ophængninger og andre rumlige indretninger. Det perciperede niveau, som 

omhandler de ansattes opfattelser af museets pædagogiske virksomhed, som disse kommer til 

udtryk i interviews og interne dokumenter. Det operationaliserede niveau, som omfatter casestudier 

af museets faktiske pædagogiske virksomhed i form af undervisning, omvisninger, værksted osv., 

og endelig det erfarede niveau, som udgøres af case studier af brugernes oplevelse af de 

pædagogiske aktiviteter – det kan være elever, lærere eller andre besøgende. 
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I skematisk form kan niveauerne beskrives således: 
 

 

 Niveauer Undersøgelsesområde Data 
 

 
 

1 

 
 

Ideologisk niveau 

 
• Love og plandokumenter 
• Organisationsoversigt 
• Ledelsens kommunikation 
• Mediedebatter om museets linie 
 

 
 

Tekster 
Skriftlig kommunikation 

Interviews 

 
 

2 

 
 

Formelt niveau 

 
• Arkitektur 
• Ophængninger og udstillinger 
• Hjemmeside 
• Undervisnings- og formidlingsmateriale 

 

 
 

Tekster 
Internetsider 

Foto 
 

 
 

3 

 
 

Perciperet niveau 

 
• Medarbejdernes opfattelse af museets 

pædagogiske virksomhed 
• Skriftligt materiale til internt brug 

 
Interviews 
Samtaler 

Skriftlig kommunikation
 

 
4 

 
Operationaliseret 

niveau 
 

 
• Pædagogisk praksis: 

Fx omvisninger, værksted,  
eksperimenterende virksomhed 

 

 
Observation 

Foto 

 
 

5 

 
 

Erfaret niveau 
 

 
• Elevernes erfaringer med museets 

pædagogiske virksomhed 
• Lærernes erfaringer med museets 

pædagogiske virksomhed 
 

 
Interviews 
Samtaler 

Skriftlig kommunikation

 

 

1.2.1 Afgrænsning  

Med henblik på at afgrænse materialet, og med henblik på at validere de komparative analyser, 

koncentreres undersøgelsen om pædagogisk virksomhed rettet mod skoleungdom mellem ca. 12 og 

20 år, og om virksomhed, der inddrager samtidskunst. Unge som målgruppe er valgt, fordi studier 

viser, at unge forholder sig mere åbent end andre grupper til samtidens kunstudtryk (Hjort og 

Larsen, 2003, Illeris, 2005), og fordi flere museer i projektperioden har valgt at lave større, 

eksperimenterende pædagogiske projekter, rettet mod netop denne gruppe, fx arbejdet med 

etableringen af u.l.k. på Statens Museum for Kunst og Zon Moderna på Moderna Museet. 

En anden afgrænsning angår mængden af genereret materiale, hvor det, særligt på niveau 

3, 4 og 5, har været nødvendigt at begrænse undersøgelserne til strategisk udvalgte cases. Vi har 
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således tilstræbt at få mest muligt bredde i valget af informanter blandt medarbejdere og brugere, 

samt i valget af de typer af pædagogisk virksomhed, vi har observeret på vore besøg. Det er 

imidlertid klart, at en kvalitativ undersøgelse som denne finder sin styrke i analysernes grundighed 

og gennemsigtighed snarere end i en bred repræsentativitet. 

 I nærværende delundersøgelse består det genererede materiale af: 

 Niveau 1: Museumsloven; resultatkontrakt og klare mål for Statens Museum for Kunst; 

organisationsoversigt; kvalitative forskningsinterviews med museumsdirektøren og 

formidlingschefen. 

 Niveau 2: Planer og fotos af museets arkitektur; fotos og informationsmateriale om de 

aktuelle ophængninger af samlingerne, samt indretningen af Børnenes Museum for Kunst og Unges 

Laboratorier for Kunst; udvalgte dele af museets hjemmeside; udvalgte eksempler på trykte og 

elektroniske undervisningsmaterialer. 

 Niveau 3: Omvisermanual til internt brug; kvalitative forskningsinterviews med den 

formidlingsansvarlige medarbejder, den værkstedsansvarlige medarbejder, samt to omvisere. 

Skriftlige besvarelser på spørgsmål fra tre omvisere. 

 Niveau 4: Fotos fra to omvisninger og ét værkstedsforløb; notater og skriftlige 

opsummeringer fra fem omvisninger og ét værkstedsforløb. 

 Niveau 5: Skriftlige besvarelser på spørgsmål fra tre gymnasieklasser; kvalitative 

forskningsinterviews med 10 gymnasieelever; kvalitative forskningsinterviews med to 

gymnasielærere i billedkunst. 

1.2.2 problematisering af metode 

Det kan problematiseres, at vi i dette projekt har valgt at anvende en analytisk terminologi hentet fra 

didaktisk forskning som udgangspunkt for bestemmelsen af de empiriske niveauer i genereringen af 

data (Aure og Hauge, 1996). Det må derfor understreges, at vi er opmærksomme på, at begreberne 

’ideologisk’, ’formelt’, ’perciperet’ osv. ikke kan knyttes entydigt til de empiriske niveauer, når det 

kommer til analyserne. Tager man fx begrebet ’ideologi’, findes der naturligvis ’ideologi’ på alle de 

fem empiriske niveauer i og med at samtlige af undersøgelsens aktører, inklusive ’materielle 

aktører’ som bygninger, værker, undervisningsmateriale osv. er ’ideologiske’, fordi de har såvel 

klart markerede som uudsagte hensigter med museets publikum. 

 Når vi ikke desto mindre har valgt at organisere de empiriske undersøgelser efter niveau-

inddelingen, skyldes det primært, at den udgjorde et effektivt redskab med hensyn til at generere de 

nødvendige fokuspunkter i en komparativ undersøgelse af kunstmuseet som en hierarkisk opbygget 
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organisation, hvor den pædagogiske virksomhed i høj grad forholder sig til ’husets’ overordnede 

retningslinier. Opdelingen har således muliggjort studier af relationerne mellem de empiriske 

niveauer såvel inden for det enkelte museum som i det komparative arbejde. 

 

1.3 Teori 

1.3.1 Analytiske begreber 

Følgende begreber udgør undersøgelsens teoretiske omdrejningspunkter (Disse vil blive uddybet i 

den endelige rapport): 

1. Fortælling/Diskurs. Hvilke fortællinger skabes som museets pædagogiske virksomhed på de 

forskellige niveauer? Kan disse med inspiration fra bl.a. Michel Foucault (1969/1972) og 

Norman Fairclough (1995) klassificeres som forskellige typer af diskurser eller 

diskursordener? Hvorledes kan forskellige, og evt. modstridende, diskurser på de forskellige 

niveauer placeres i forhold til hinanden og til ledelsens fremstillinger af museets 

dominerende visioner og missioner? 

2. Positionering. Hvilke positioner står til rådighed for kunstpædagogikkens forskellige 

aktører? Hvilke positioneringer vælger de selv, inden for de muligheder, der stilles til 

rådighed? Med inspiration fra bl.a. Pierre Bourdieus (1993) sociologiske begrebsapparat, 

arbejder undersøgelsen med relationerne mellem de positioner, museerne stiller til rådighed 

for de forskellige aktører, og aktørernes valg af positionering inden for disse rammer. 

3. Retorik/kode Hvilke ord og begreber anvendes konkret på de forskellige niveauer, når 

aktørerne skal beskrive museets pædagogiske virksomhed? Hvilke visuelle koder benyttes? 

Kan man tage om at enkelte ord og visuelle fremstillinger ændrer betydning, alt efter i 

hvilken sammenhæng de optræder? Eller anvender forskellige aktører simpelthen forskellige 

koder? Kan et kultursemiotisk kodebegreb og/eller  Basil Bernsteins (1974) opdeling i 

’lukkede’ og ’åbne’ koder anvendes i forståelsen af kommunikationen mellem aktører og 

niveauer? 

1.3.2 Kompetencebegrebet 

Formålet med undersøgelsen er som nævnt at indkredse museets kunstpædagogiske kompetencer.  

Med begrebet kompetencer menes ”Det potentiale, der består af viden, forståelse, færdigheder og 

kunnen” (Københavns Universitet, 2004, s.17) 
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I forlængelse heraf har vi valgt at fokusere på følgende potentielle områder for en 

indkredsning af museernes kunstpædagogisk kompetencer: 

1. Generel formidling. Hvad gøres for at åbne museet mod omverdenen?, Hvordan defineres 

’formidling’ og ’pædagogik’ på museet? Hvad siges og gøres konkret på de forskellige 

niveauer? Har museet en særlig profil/styrke i relation til samfundet og ’brugerne’? 

2. Social inklusion. Er det et formuleret  indsatsområde? Hvilke grupper rettes det mod? Hvad 

siges og gøres konkret på de forskellige niveauer? 

3. Pædagogisk virksomhed. Hvilke typer af undervisning og anden direkte formidlet 

pædagogisk virksomhed findes på museet? Er der en formuleret strategi og praksis på 

området? Hvad er målsætningen? Hvad siges og gøres konkret på de forskellige niveauer? 

4. Læringssyn. Har museet et formuleret syn på læring? Hvad siges og gøres konkret på de 

forskellige niveauer? 

 

De kunstpædagogiske kompetencer undersøges primært i forhold til unge som målgruppe. Dvs. at 

hver af de fire fokuspunkter undersøges dels med henblik på at give et opsummerende overblik over 

museets prioriteringer, dels med specifikt fokus på målgruppen 12-20 årige. 

1.3.3 Begrebet ’kunstpædagogik’ 

Vi har i undersøgelsen valgt at anvende begrebet ’kunstpædagogik’ om den pædagogiske 

virksomhed, der finder sted på kunstmuseerne. Dette er i overensstemmelse med begrebsbrugen i 

Helene Illeris’ (2004) rapport om forskningen på området, som projektet bygger på, men modstrid 

med museernes egen begrebsbrug, hvor man, særlig i Norge og Danmark, men i stigende grad også 

i Sverige, foretrækker ordet ’kunstformidling’. Når vi alligevel foretrækker begrebet ’pædagogik’ er 

det dels for at afgrænse os ift. museernes noget bredere formidlingsbegreb, der ud over 

undervisningsorienterede aktiviteter også omfatter fx skiltning, ophængning og udgivelse af 

kataloger m.m., dels fordi vi som pædagogiske forskere finder at formidlingsbegrebet, stik imod 

museernes intentioner, konnoterer en form for envejskommunikation, hvor ’nogen formidler noget 

til nogen’. 

 

1.4 Struktur 
Dette arbejdspapir indeholder følgende kapitler:  

1. Indledning 
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2. Det ideologiske niveau 

3. Det formelle niveau 

4. Det perciperede niveau 

5. Det operationaliserede niveau 

6. Det erfarede niveau 

 

Hertil kommer litteraturliste og bilag. De enkelte kapitler indeholder opsummeringer og 

delkonklusioner, men arbejdspapiret indeholder ikke en samlet  konklusion, hvilket reserveres til 

den endelige rapport. 
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2. Det ideologiske niveau  
 
Det ideologiske niveau fastlægger museets metafortælling om sig selv. Som dataunderlag for dette 

niveau har jeg valgt at kigge nærmere, dels på en række offentligt tilgængelige dokumenter, der 

fungerer som ’ramme’ omkring museets virksomhed, dels på ledelsens diskussioner af museets 

kunstpædagogiske linie. De offentlige dokumenter er af kulturpolitisk karakter og omfatter bl.a. 

lovgivning, resultatkontrakter og klare mål, samt museets konkrete organisering i afdelinger. 

Ledelsens holdninger dokumenteres gennem analyser af forskningsinterviews med direktør Allis 

Helleland1 og formidlingschef Elisabeth Cederstrøm. Kapitlet indledes med en kort introduktion til 

Statens Museum for Kunst.  

 

2.1 Baggrund 
Statens Museum for Kunst er 100% statsejet og defineres i Museumsloven fra 2001 (§7) som 

Danmarks hovedmuseum for billedkunst. Museet, som drives af Kulturministeriet,  samler og 

udstiller kunstværker inden for den vestlige kulturkreds fra middelalderen til vor tid. Andre typer af 

kulturgenstande, som ikke defineres som kunst, fx brugsgenstande og genstande fra andre 

kulturkredse eller perioder, samles og udstilles andre steder, fortrinsvis på Nationalmuseet. 

Omvendt har man, efter en del diskussioner, valgt ikke at udgrænse den moderne kunst og 

samtidskunsten fra museet, hvilket der, inden museets store ombygning i slutningen af 

halvfemserne, var en del forskellige forslag til at gøre i lighed med fx Moderna Museet i Stockholm 

eller KIASMA i Helsinki. 

 Den ældste del af museumsbygningen, som endnu udgør hovedfacaden ud mod Sølvgade, 

stod færdig i 1896. Samlingernes historie er dog meget længere, idet flere af værkerne stammer 

tilbage fra de danske kongers private samlinger, som fra ca. 1700 bl.a. blev opbevaret i Det 

Kongelige Kunstkammer ved Christiansborg. Først efter kunstkammerets opløsning og udskillelsen 

af kunstværkerne fra de øvrige ’rariteter’ i et særligt galleri på slottet, blev samlingen gjort 

tilgængelig for offentligheden i 1827, og i 1849 overgik den til at være statens ejendom. I dag består 

samlingen ifølge museets hjemmeside af ca. 9.000 malerier og skulpturer. Hertil kommer en 

                                                 
1 Efter at denne undersøgelse var slut, er Allis Helleland flyttet til en stilling som direktør for Nasjonalmuseet I Oslo. 
Hun blev i august efterfulgt af Karsten Ohrt. 
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kobberstikssamling bestående af ca. 300.000 værker på papir og en afstøbningssamling på ca. 2.000 

gipsafstøbninger, fortrinsvis af klassiske skulpturer. På grund af pladsmangel er 

afstøbningssamlingen nu placeret i en selvstændig bygning et andet sted i byen. Samlingerne 

benævnes i øvrigt fortsat som ’Kongelige’, altså ’Den Kongelige Maleri- og Skulptursamling’, ’Den 

Kongelige Kobberstiksamling’ osv. 

 Måske på grund af museets lange historie og dets lidt tilbagetrukne placering lidt uden for 

Københavns centrum, levede det i mange år en forholdsvis anonym tilværelse, afskærmet fra den 

brede offentligheds opmærksomhed. Museets faste personale bestod fortrinsvis af kunsthistoriske 

forskere, konservatorer og kustoder og, set i forhold til publikumsmagneten det moderne 

kunstmuseum Louisiana i Nordsjælland, har det nok forekommet det brede publikum at være noget 

’støvet’. En større ombygning i 1970 gjorde udstillingsarealet større og hallen mere åben og 

indbydende, men det er først efter direktørskiftet i 1994 og om- og tilbygningen i 1998 at museet for 

alvor har fået publikums bevågenhed med stærkt stigende besøgstal. I 2006 slog museet alle 

rekorder med ca. 463.000 besøgende, næsten en fordobling alene i forhold til 2002, hvor museet 

havde godt 247.000 gæster. En del af den eksplosive udvikling kan formentlig også tilskrives at 

Kulturministeriet pr. 1. januar 2006 indførte gratis adgang til samlingerne. 

 

2.2 Dokumenter 
Som 100% statsejet er Statens Museum for Kunst i særlig grad underlagt en kulturpolitisk diskurs. 

Derfor vil dette afsnit fokusere på kunstpædagogikkens placering i forhold til den kulturpolitiske 

ideologi, som er styrende for organisationen, og som kommer til udtryk i dokumenternes 

formaliserede diskurser. De valgte dokumenter er museumsloven, museets resultatkontrakt indgået 

med Kulturministeriet for perioden 2006-2009, ’klare mål’ og museets organisation i afdelinger, 

ledelsesniveauer m.m.  

2.2.1 Lovgivning 

Hvis vi starter med at se nærmere på  lovgivningen, så har SMK som ’Danmarks Nationalgalleri’ 

sin egen paragraf i museumslovens kapitel 3: 

§ 7. Statens Museum for Kunst er Danmarks hovedmuseum for billedkunst, jf. § 12. Museet har til 
opgave at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds 
efter år 1300.  
Stk. 2. For den danske kunsts vedkommende skal museet anlægge og opretholde repræsentative 
samlinger.  
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Stk. 3. Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved deltagelse i internationalt 
samarbejde.  
Stk. 4. Museets samlinger danner grundlag for forskning og for museets alment oplysende 
virksomhed. (Folketinget, 2001a, kap. 3, §7) 
 

Loven, som kun er 6 år gammel, siger overraskende lidt om pædagogik og formidling, idet 

dette åbenbart må tænkes at være indeholdt i stk. 3’s henvisning til ”museets alment oplysende 

virksomhed”. Med valget af ordet ’oplysning’ benyttes en retorik, der knytter direkte an til 

oplysningstidens ’opdragelsesholdning’ til kunstpædagogikken som en form for vidensoverførsel 

fra ekspertinstitutionen til publikum forstået som ’tomme kar’, der kan ’oplyses’ (Lindberg, 1991). 

Går man videre til de bemærkninger der knyttede sig til fremsætningen af lovforslaget kan man 

imidlertid læse at: 

Det er en målsætning, at kunstmuseerne og de kultur- og naturhistoriske museer skal videreudvikle 
rollen som videns- og oplevelsescentre, der bidrager til samfundets uddannelsesmæssige og 
kulturelle udvikling. Museerne medvirker for eksempel til at gøre kulturarven nærværende for børn 
og unge, og på den måde spiller museernes virksomhed sammen med målsætningerne på 
uddannelsesområdet og det børne- og ungdomspolitiske område. (Folketinget, 2001b) 
 
  Lovgivningen udtrykker hermed på den ene side den kulturpolitisk temmelig konservative 

holdning, at museet overordnet skal fastholde traditionel forståelse af sin formidlingsvirksomhed, 

mens den på den anden side meget radikalt skitserer en målsætning om museerne i rollen som 

’videns- og oplevelsescentre’. 

2.2.2 Resultatkontrakt  

Som et led i såvel den nuværende som den tidligere regerings politik om synliggørelse og 

målretning af aktiviterne på offentlige institutioner indgås offentligt tilgængelige resultatkontrakter 

mellem institutionerne og de relevante myndigheder. Statens Museum for Kunst indgik som en af 

landets første statsinstitutioner sin første kontrakt med Kulturministeriet allerede i 1993. I denne 

kontrakt forpligtigede museet sig bl.a. til for første gang til at oprette en fuldtidsstilling i formidling 

til børn.  

Siden har museet indgået resultatkontrakter for fire år ad gangen. Den gældende kontrakt 

er indgået for perioden 2006 til 2009. Som noget nyt indledes denne resultatkontrakt med en 

fastsætning af museets ’mission’ og ’vision’, to begreber som ikke optrådte i den tidligere kontrakt: 

Mission: 
Statens Museum for Kunst skal berige og bevæge mennesket gennem kunsten. (Statens Museum for 
Kunst, 2005, kap. 2) 
 
Vision: 
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SMK skal være det førende kunstmuseum i Danmark, kendt og respekteret nationalt og 
internationalt for kvalitet og nytænkning. (Statens Museum for Kunst, 2005, kap. 3) 
 

Hvor lovteksten taler om oplysning, sætter missionen ord på, hvad kunstens funktion på 

museet skal være. Den fungerer dermed også som retningslinie i forhold til det overordnede 

udbytte, de besøgende skal have af formidlingen, nemlig at blive ’beriget’, dvs. at få tilført noget, 

hvilket ikke er helt ude af trit med tanken om oplysning, og at blive ’bevæget’, hvilket snarere må 

tolkes som en følelsesmæssig reaktion, som måske kan knyttes an til ’event-tanken’ om museet som 

et sted, hvor det moderne mennesker henter oplevelser. Synspunktet uddybes i baggrunden for 

missionen: 

Det er i mødet mellem kunsten og mennesket, at kunsten får værdi. Kunst er skabt af mennesker til 
gavn for andre mennesker. Varetagelse af museets opgaver i henhold til museumslov giver kun 
mening, hvis der forudsættes, at kunsten har betydning for mennesket. (Statens Museum for Kunst, 
2005, kap. 2) 
 

Hvad visionen angår, er det ikke umiddelbart klart, hvad der menes med ”det førende 

kunstmuseum i Danmark”, men under afsnittet om strategi nævnes det, at museet bl.a. skal ”have 

flere besøgende” og skal ”øge kendskabet til museet og dets virksomhed”, hvilket bl.a. uddybes 

med sætningen ”Museet når således målene på disse indsatsområder ved konstant at være i dialog 

med omverdenen og ved at indfange og udfordre denne”. Målt i besøgstal fungerer den anlagte 

strategi tydeligvis godt, idet museet havde sat som mål i kontrakten, at der skulle komme mindst 

300.000 besøgende i 2006 – men der kom faktisk 463.000, en stigning på 63% i forhold til året før2. 

 Kapitel 5 i kontrakten omhandler strategiske indsatsområder og resultatmål, og kapitlet 

indledes med sætningen ”Der vil i resultatkontraktperioden være fokus på brugergruppen”. Første 

indsatsområde omhandler formidlingen i en erkendelse af at ”Museets formidlingsindsats har den 

mest umiddelbare virkning på publikumsoplevelsen”. Øvrige indsatsområder er forskning og 

registrering.  

 Afsnit 5.1, hvor der gås mere i detaljer med formidlingen, indledes således: 

Museet skal udvide formidlingen og påbegynde en egentlig forskning i formidling af museets 
samlinger. Museet har hidtil kun i stærkt begrænset omfang gennemført forskning i formidling, og 
der skal i kontraktperioden ske en klar styrkelse af denne forskning til gavn for museets publikum. 
Forskningen skal gennemføres i samarbejde med andre betydelige kompetencecentre i ind- og 
udland. I kontraktperioden skal der årligt gennemføres mindst ét formidlingsrelateret 

                                                 
2 I 2005 var besøgstallet 254.000, men det forholdsvis lave tal kan hænge sammen med, at museet var under ombygning 
pga. brandsikring, så store dele af salene var lukket. I 2004 var besøgstallet ca. 315.000. Pr. 1. januar 2006 indførtes 
som nævnt fri entré til museets samlinger. 
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udviklingsarbejde med eksterne partnere. Denne nye viden skal være synlig for publikum. Det er et 
mål, at museet skal være førende i Danmark med den nyeste form for formidling af kunsten. 
(Statens Museum for Kunst, 2005, kap. 5.1) 

 
Af særlige grupper, man ønsker at rette formidlingen mod, er fokus på unge i alderen 12-

20 år og børnefamilier. De unge skal fortrinsvis engageres i museet gennem oprettelsen af et 

videnscenter for forskning og formidling: 

Centrets primære fokus er unge i alderen 12-20 år. Denne gruppe er teknologivante, og museets 
læringstiltag skal derfor tage sit udgangspunkt i de unges behov, sprog og valg af medier. Der vil 
blive udviklet særlige e-læringsprogrammer og anden formidling ved brug af den nyeste teknologi. 
Mængden af teknologi vil dog helt afhænge af de ressourcer, museet vil kunne tiltrække fra private 
og offentlige bidragsydere. (Statens Museum for Kunst, 2005, kap. 5.1) 
 

Resultatkontrakten nævner ikke bestemte sociale, kulturelle eller andre grupper som 

målgruppe for sine formidlingstiltag, men fokuserer udelukkende på alder. Endvidere nævnes ikke 

noget om evt. opsøgende virksomhed, samarbejde med skoler eller andre institutioner eller 

lignende. 

 Ikke desto mindre udgør den høje prioritering af formidling i resultatkontrakten et meget 

vigtigt signal fra ledelsen om en ny orientering for museet, hvor brugerperspektivet forsøges sat i 

centrum, og hvor pædagogisk orienterede tiltag intensiveres og får en høj prioritering i forhold til 

museets aktiviteter som helhed. I den foregående resultatkontrakt, der løb i perioden 2002-2005, 

blev formidling nævnt som nummer fem ud af fem indsatsområder, og det mest direkte 

brugerorienterede formål var at ”skabe en langt større bevidsthed hos den danske befolkning om, 

hvilke meget væsentlige værker, der befinder sig på museet”. De retoriske og indholdsmæssige 

forskelle mellem de to resultatkontrakter kan ses som udtryk for et markant skift i museets holdning 

til pædagogik og formidling på det ideologiske niveau. 

2.2.3 Klare mål 

I 2004 indførte regeringen desuden en skærpelse af synliggørelsen gennem et krav om opstilling af 

’klare mål’. Statens Museum for Kunst har valgt at opstille disse i skematisk form som er gjort 

tilgængelig via museets hjemmeside. Her nævnes omvisningen som et af museets prioriterede 

områder. Således er et af de ’klare mål’ for 2007, at der skal være mindst 400 offentlige 

omvisninger om året: 

 15



HELENE ILLERIS: PÆDAGOGIK OG UNDERVISNING PÅ STATENS MUSEUM FOR KUNST 

 
(Kilde: Statens Museum for Kunst, 2007a) 

 

Hvor de offentlige omvisninger altså har fået plads i ’klare mål’, men ikke i 

resultatkontrakten, nævnes omvisninger rekvireret af skoleklasser og omvisninger med 

værkstedsbesøg slet ikke noget sted. 

 Et andet område, som nævnes, er undervisningsprogrammer på hjemmesiden, hvor målet 

er, at der skal være mindst ét nyt årligt undervisningsprogram på nettet. Hvad der mere præcist 

menes med ’undervisningsprogram’ er ikke klargjort i skemaet, men bortset fra skriftligt 

undervisningsmateriale rettet mod skoler, findes der ikke p.t. egentlige programmer beregnet på 

undervisning på museets hjemmeside. At intentionen er formuleret, betyder imidlertid, at der findes 

en konkret hensigt om at stimulere netbaserede læringsformer, og at denne jfr. resultatkontrakten, 

formentlig skal ses i relation til videnscentret for unge. 

 Endelig prioriteres fysisk tilgængelighed ift. den såkaldte tilgængelighedsordning, som 

omfatter syv kategorier med hver sit ’mærke’, som hver især modsvarer en handicapgruppes behov 

for tilgængelighed (www.godadgang.dk). Hermed vægtlægger museet social inklusion ift. at åbne 

bygningen og udstillingerne for mennesker, som ikke tidligere har kunnet få adgang til museet pga. 

fysiske forhindringer. 
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2.2.4 Museets organisation 

Statens Museum for Kunst har fem afdelinger, som på hjemmesiden står oplistet i følgende 

rækkefølge: Samlings- og Forskningsafdelingen, Formidlingsafdelingen, Bevaringsafdelingen, 

Drifts- og Sikkerhedsafdelingen og Administrationsafdelingen. Samlings- og Forskningsafdelingen 

og Bevaringsafdelingen er de største med hver 22 medarbejdere. Formidlingsafdelingen har 13 

medarbejdere, hvoraf seks arbejder med at udvikle, organisere og forestå forskellige former for 

undervisningsaktiviteter. Hertil kommer en lang række løstansatte medarbejdere. 

 På ledelsesniveau er det bemærkelsesværdigt, at direktionen kun består af to personer: 

direktøren og vicedirektøren. Der er med andre ord tale om en topstyret virksomhed, hvor to 

personer sidder med alle overordnede beslutninger. Chefgruppen repræsenterer derimod de 

forskellige afdelinger, men det er ud fra hjemmesiden ikke klart, hvilke beføjelser den sidder med 

ud over at være et rådgivende organ for direktionen. 

I en samlet oversigt præsenteres museets organisation således: 

 

 
 

(Kilde: Statens Museum for Kunst, 2007b) 

 

Formidlingsafdelingen blev i sin nuværende form oprettet i 2000, men allerede ved 

Hellelands ansættelse i 1994 fik blev museets eneste fastansatte formidler Elisabeth Cederstrøm 

inddraget i beslutningsprocesserne gennem en plads i den daværende Informationsafdeling, og 

siden, efter en omlægning i december 1997, i Publikums- og formidlingsafdelingen. I kraft af sin 

nuværende position som formidlingschef indgår Cederstrøm i chefgruppen, og derigennem har hun 

 17



HELENE ILLERIS: PÆDAGOGIK OG UNDERVISNING PÅ STATENS MUSEUM FOR KUNST 

indflydelse på museets overordnede beslutninger, som de fx kommer til udtryk i 

resultatkontrakten3. I den nye organisering af afdelingerne er produktionen af udstillinger en

lagt under Formidlingsafdelingen, hvilket betyder, at den er blevet en væsentlig økonomisk 

magtfaktor i orga

dvidere 

nisationen. 

                                                

Set ud fra et ideologisk synspunkt er formidlingsafdelingens stadigt styrkede position 

endnu et klart signal om, at formidling prioriteres højt og om, at man fra ledelsens side har været 

klar til at tage kampen op mod museets tidligere hierarki, hvor formidling var et lavt prioriteret 

område. Rent organisatorisk betyder oprettelsen af Formidlingsafdelingen i 2000, den fortsatte 

udvidelse af medarbejderstaben og de økonomiske beføjelser, at formidling og pædagogik indtager 

en på alle måder synlig position i museets virksomhed. 

 

2.3 Interviews med ledelsen 
I forhold til det ideologiske niveau har jeg foretaget interviews med to ledere: museumsdirektør 

Allis Helleland og formidlingschef Elisabeth Cederstrøm (Bilag 1 og 2). De to kvinder 

repræsenterer to forskellige ledelsesniveauer i organisationen, hvilket tydeligt kommer til udtryk i 

deres fortællinger om museets kunstpædagogiske værdier: Hvor Cederstrøm udtaler sig pragmatisk, 

lidt forsigtigt og med stor opmærksomhed på forskellige holdninger m.v., er Hellelands retorik mere 

holdningspræget, personlig og med en markant brug af ’jeg’ og ’vi’. Trods overordnet enighed om 

den pædagogiske linie, giver de to interviews således to ret forskellige versioner af fortællingen om 

formidlingens plads i organisationen: Cederstrøm fokuserer på udviklingen af formidlingen som en 

stadig læreproces, mens Helleland fokuserer formidling som gennemførelsen af en personlig 

strategi, som udspringer af hendes egne erfaringer med at drage nye befolkningsgrupper ind på 

museerne. 

2.3.1 Formidlingens placering i organisationen 

I interviewet lægger direktøren ud med at betegne sig selv som en ’missionærtype’. Hun forklarer 

sin indstilling til museet som formidlingsinstitution til den brede befolkning gennem eksempler fra 

sin egen karriere på flere jyske kunstmuseer: 

Jeg er jo lige i bagkanten af 68-generationen, så for os var det jo vældig vigtigt at få kunstmuseerne 
pillet ned af piedestalen, få dem åbnet op for normale mennesker, få dem åbnet op for børn og 

 
3 Dog er der i en nye organisationsoversigt fra 2007 blevet placeret en ny stilling som forskningschef på 
direktionsniveau, hvilket kunne tyde at ’forskningen’, som på SMK primært angår samlingerne, har fået øget sin status i 
organisationen. Ansættelsen af en ny direktør Karsten Ohrt i august 2007 har ikke ændret ved organisationsoversigten i 
øvrigt (ny læsning på www.smk.dk, 29.oktober 2007). 
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skoler og alt det, som ellers ikke var normalt. Så det har vi jo gjort på de jyske museer i mange år, 
og ja, utallige omvisninger og utallige skoleklasser har jeg jo haft som inspektør på de der steder, 
og gjort alt for også at få den menige mand til at forstå, at et kunstmuseum det kan man faktisk 
sagtens få noget ud af, selvom man ikke har forstand på kunst.  
 

Helleland lægger heller ikke skjul på, at det stod sløjt til med formidlingen på museet, da 

hun overtog ledelsen i 1994: 

Formidlingen på Statens Museum for Kunst. Hvad var situationen? Jamen der havde formidling jo 
været en by i Rusland. Der var ikke gjort ret mange tiltag. Da jeg var her som student fra ’80 til 
’85, altså skoleklasser, børn, jamen det var simpelthen ikke velset. Det skulle være så man kunne gå 
rundt og nyde kunsten i fred og ro, og der skulle ikke være nogle plancher. Man skulle se 
kunstværkerne og ikke andet. Så måtte man komme med sin viden. Så det var meget, meget lidt 
formidlingspræget. 
 

Hvor Helleland primært fremstiller udviklingen af formidlingen som museets helt egen 

præstation, fremhæver Cederstrøm i højere grad udviklingen som en del af en bredere tendens i 

museumsverdenen kombineret med øget interesse fra skolerne: 

Da jeg blev ansat i 1993 kom der et boom på kunstmuseerne med formidlere, fordi formning blev til 
billedkunst, og pludselig kom skoleklasserne. De skulle ind som en del af deres læseplaner, og 
museerne var måske ikke rigtig gearet til det. Vi lavede nogle omvisninger, men man forholdt sig 
ikke særlig meget til, hvad de egentlig skulle. Men så blev det lidt mere formelt og der kom lidt flere 
ind, og der er jo næste ikke et kunstmuseum i Danmark, der ikke har en formidler i dag. Jeg tror det 
næste slag, som vi er lidt i gang med, er at gå ind i voksenformidlingen. Det er meget godt at 
børnene er der, men de skal også have noget, når de bliver voksne og kommer videre. Jeg ved ikke 
om vi tiltrækker så mange nye mennesker. Det er jo det store, spændende spørgsmål med gratis 
entré og så videre. Det bliver rigtig spændende at få sat nogle undersøgelser i gang for at se hvem 
der er, der kommer herind. Det bliver også spændende at se om alt det her arbejde giver frugt. 
 

Formidlingschefen omtaler, at ændringerne i strukturen har kostet en del kampe mellem 

medarbejderne internt på museet. Særlig har mange af kunsthistorikerne i Samlings- og 

Forskningsafdelingen været stærkt utilfredse med Formidlingsafdelingens store økonomiske og 

beslutningsmæssige beføjelser, men disse konflikter mener Cederstrøm nu hører fortiden til:  

Om de kampe afdelingens øgede status har medført siger hun: 

Jeg er træt af alle de magtkampe, der har været herinde. Det har været hårdt, og jeg har været 
meget i skudlinien. Og den synes jeg, jeg er mindre og mindre i. Og jeg synes, at de to afdelinger 
har arbejdet tæt sammen under vores store nyophængning. De var meget få store, megakriser vi 
havde.  
 
Hun er dog ikke blind for den magt, de stadigt øgede økonomiske resurser har ført med sig: 

Jeg sidder jo med budgettet på mange, mange millioner på alle udstillinger. Så har jeg også en stor 
indflydelse på, hvordan de udstillinger skal strikkes sammen. Nu er det jo ikke fordi jeg bestemmer 
alt mellem himmel og jord. Det skal også gøres på en god måde, men det giver en anden indflydelse 
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end førhen, hvor inspektørerne fik at vide ”lav bare udstillingen’, så bliver man enormt forelsket i 
det og skal have store værker alle vegne fra uden at tænke på at det også koster penge. [..] Det er 
der jeg sidder og er den økonomiske boss i den situation. 
 

2.3.2 Forskning i formidling 

Det må understreges, at en stor del af afdelingens økonomiske styrke ligger i ansvaret for 

produktionen af udstillinger, og at så godt som al museets forskning fortsat foregår på det 

kunsthistoriske område. På trods af resultatkontraktens klare fokus på påbegyndelse af egentlig 

forskning i formidling, må det således betragtes som en sejr at afdelingen nu har fået sin første 

ph.d.-studerende på området. At det tilsyneladende har været meget svært, skyldes ifølge 

museumsdirektøren en lang kamp med Kulturministeriets forskningsråd: 

Hver gang der har været en pulje i Kulturministeriet til at søge ph.d.-projekt, så har vi søgt det til 
forskning i formidling, fordi vi har famlet i blinde. Vi har gjort en hel masse og prøvet en masse 
ting af i formidling, men vi har ikke baseret det på noget grundforskning. Selvfølgelig har vi læst 
masser af bøger om formidling og forskning i formidling, men vi har ikke selv haft det her. Der har 
bare ikke været penge til det. Hver gang har vi fået at vide fra Kulturministeriets forskningsråd, der 
bevilger pengene ”Vi giver helst pengene til kunsthistorisk forskning”. Det har vi selvfølgelig været 
rasende over, men nu lykkedes det så endelig. 
 

Når Formidlingsafdelingens chef og medarbejdere i øvrigt taler om forskning og om sig 

selv som forskere, virker det nogle gange som om man glemmer, at afdelingens forskningsbegreb 

nok ikke vil kunne accepteres i andre forskerkredse. Fx omtaler formidlingschefen afdelingens 

ambitioner for forskning i meget ydmyge termer: 

Fordi vi nu er blevet så mange begynder vi faktisk at lave en lille forskningsplan sådan at alle 
ligesom skulle have lov til at forske lidt ind imellem. Det kunne så godt være at én formidler så 
skulle tage et ordentligt slæb i et forår, sådan at en anden trække sig lidt tilbage og forske i nogle 
timer. Det kan ikke blive så meget, men lidt. Nogle små bitte artikler, bare lidt er også godt. Nu er 
her pludselig flere mennesker til at sætte det i spil. Vi sidder jo også og venter på, at der kommer en 
udmelding fra Kulturministeriet fra udviklingspuljen og der ligger jo også nogle forskningsmidler, 
så kan vi få frikøbt nogle af damerne her nogle måneder til at gå hjem og skrive noget fantastisk? 
Så skal vi bare have en anden ind. På den måde ser jeg, at det skal nok komme. 
 

Konkluderende kan man sige, at hvad det forskningsmæssige angår, er der først nu, med 

ansættelsen af den første ph.d.-studerende i formidling i museets historie, ved at blive etableret en 

forskeruddannelse, som kan kvalificere museet på dette område. Museets ledelse giver udtryk for at 

man i forbindelse med forskning både ønsker at give de formidlingsansatte bedre mulighed for at 

skrive artikler, og at man på længere sigt ønsker uddanne og ansætte flere ph.d.-ere i 

kunstformidling på museet, hvilket må siges at være nødvendigt, hvis man vil leve op til 

resultatkontraktens mål om at påbegynde forskning i formidling. 
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2.3.3 Formidlingsbegrebet 

Angående formidlingsbegrebet lægger Helleland vægt på, at det skal forstås bredt som at ”få den 

viden vi har i vores hus om vores værker i huset bredt ud til vores brugere”. Hun afviser at anvende 

begreber som ’undervisning’ eller ’pædagogik’ om dele af formidlingsvirksomheden. Tværtimod 

skaber hun gennem sin retorik et skarpt skel mellem kunstmuseer og skoler: 

Undervisning foregår i min terminologi på skolerne. Vi har ikke undervisning her. Vi er jo en del af 
Kulturministeriet, vi er ikke under Undervisningsministeriet, men det er klart, at der er en 
grænseflade, hvor vi træder ind over hinanden, fordi vi har så mange tilbud til skoleklasser, til når 
de kommer i grupper. Men det er ikke decideret undervisning. Det foregår i klasseværelserne. Her 
hos os der skal de noget andet og det har vi lagt meget vægt på i Børnenes Kunstmuseum at de skal 
vide, at de er på et kunstmuseum. 
 
Også Cederstrøm lægger vægt på kunstmuseet som en helt særlig type af institution, men hun 

udtrykker formålet med formidlingen noget mere pragmatisk: 

Min egen personlige mission har jo ikke været at få alle til at komme tilbage, men de skal have 
været over dørtærsklen og sagt ”OK, det her er et kunstmuseum og det siger mig ikke en 
bønnespire”. Jeg hader fx opera, men jeg har været inde og se opera, men det siger mig bare ikke 
rigtig noget, og så vil jeg hellere gøre noget andet, der taler mere til mig, men det er et aktivt 
fravalg i stedet for bare at sige ”der er et mærkeligt hus inde i Sølvgade, men det har jeg altså ikke 
været inde og besøge”. Netop fordi vi har så meget kulturarv, skal man vide, at man vælger den fra, 
og vide hvad der er herinde. Og det er der vi har en forpligtigelse. 
 

Da jeg spørger ind til evt. opsøgende virksomhed i forhold til de grupper, der ikke normalt 

kommer på museet, som det fx findes på KIASMA og Tate, synes ledelsens holdninger dog at bære 

præg af, at det ikke er noget, man har reflekteret så meget over. Helleland synes at mene, at det 

snarere er museets opgave at stille faciliteter til rådighed end direkte at opsøge potentielle brugere 

uden for museets mure ud fra et socialt inklusionsprincip, som man har gjort det i Tate Modern i 

London : 

Jamen i London tror jeg også der er et kæmpe behov, fordi der ikke er fritidshjem, som vi har her. 
Altså her er mange, mange andre steder, hvor man kan arbejde med kunst og farver og ler. Det er 
der ikke i London. Så der var et kæmpe behov, som Tate tog på. Og de lå i et område, hvor der var 
virkelig behov socialt også. Det har vi ikke på samme måde her. Altså vi ligger jo ikke på Nørrebro. 
Men selvfølgelig har vi været inde over det. Hvad skal vi gøre ift. indvandrere? Til dem, som ikke 
har levet i mange generationer her? Og der tror jeg centret kan blive rigtig godt, fordi de kommer 
med deres kulturs øjne og ser på vores kunst, og det tror jeg kan blive mægtig inspirerende, når de 
skal til at skrive ind i Vidensbanken. Hvad er det, de ser? Det kan blive så sjovt at læse og høre om! 
… for de ser selvfølgelig noget helt andet end vi gør. På den måde kan de lære os noget om vores 
kunst. 
 
Igen er Cederstrøm noget mere afventende, i det hun savner undersøgelser af effekten af museets 

pædagogiske tilbud indtil videre:  
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Hjælper det, at vi er her? Jeg tror at det også er nogle kulturelle vaner der er dybt begravet inde i 
os, så der skal noget til at flytte de vaner. Hvis man lever i et miljø, hvor det er almindeligt at gå på 
museer, jamen så fortsætter man nok med det som voksen, men der skal noget helt andet til, hvis 
man kommer fra et miljø, hvor man aldrig går på museum, og skal begynde at gøre det. Og jeg ved 
ikke om vi har slået hul i det der. Det håber jeg meget, at vi finder ud af med nogle undersøgelser. 

2.3.4 Den pædagogiske virksomhed 

Selvom direktøren ikke går ind for at skelne mellem formidling generelt og så mere målrettede 

typer af pædagogisk virksomhed i form af omvisninger, værksted osv., er hun ikke i tvivl om, at 

disse former har deres berettigelse. Fx erklærer begge ledere sig som store tilhængere af 

omvisningen som pædagogisk redskab: 

Helleland: Det aller, allerbedste, du kan møde, når du gerne vil møde kunsten, er et menneske, der 
kan sætte brand i dig.  
[..] 
Hvis du nu går rundt i huset, og så du ser en skoleklasse, der sidder musestille og der står en 
omviser og fortæller. Så hvis du kan få dem til at sidde ned og leve sig ind i billedet, er det helt 
vidunderligt. 
 
Cederstrøm: Jeg synes at en omvisning er noget af det allerbedste formidling, når den rigtige 
omviser og den rigtige gruppe mødes og det hele går op i en højere enhed og halleluja og alt det 
der, så er det en fantastisk oplevelse. Men man kan ikke altid gøre det og der er så mange elementer 
i sådan en omvisning, der kan gå galt. Det ved jeg godt, men… 

2.3.5 Pædagogisk virksomhed rettet mod unge 

Hvad denne del af virksomheden angår, er lederne meget fokuserede på, hvad åbningen af u.l.k. vil 

medføre. Faktisk mener Helleland at netop det, at man med centret regner med at unge vil udgøre 

en større del af museets besøgende: 

Jeg vil sige, at når centret kommer til at køre, så er vi nået rigtig, rigtig langt. Faktisk noget af det 
længste, noget museum i verden er. Fordi vi da har fået tag i de unge. De kommer ind og på deres 
egne, med deres egne ord. De udvikler det her center. De formidler videre til andre unge, og det er 
den måde, de unge gerne vil have det på. De finder ud af nye ting. Med deres øjne ser de på vores 
gamle og nye kunstværker og får det puttet ind i vidensbanken, så andre unge kan finde ud af at 
”Nå, ja, han syntes det var sådan og sådan, men jeg synes nu det er sådan og sådan”. Så de kan 
faktisk diskutere ed hinanden. De skal diskutere med værker og de kan give det videre til nogle 
andre, der kommer. Det er en helt ny måde at arbejde interaktivt på. 
 
Da jeg spørger, hvad fx en 16-årig helst skal have med sig efter et besøg på museet, tegner  

Helleland et billede af en meget dynamisk og engagerende oplevelse: 

Jeg ville allerhelst at hun kom ud med, at hun havde set nogle fede billeder, hvor hun kunne se sig 
selv i. Et eller andet Titanernes Fald eller en eller anden bibelsk scene eller portræt af en flot 
kvinde. Et eller andet hun kunne identificere sig med. Det er jo altid der den største oplevelse er, 
når man kan genfinde sig selv i historien. I noget, man læser eller hører eller hvis man ser et 
billede. Så glemmer man det jo ikke. Og hun må gerne synes, at det har været en fed oplevelse at 
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være her og hun har forhåbentlig været i centeret og læst nogle bidrag og selv bidraget med noget 
og været i diskussion med nogen og også set lidt ind bagved lærredet og set hvordan billedet er 
bygget op. Eller mødt kunstnere måske, hvis det var noget samtidskunst. Så hun skal helst have haft 
en fed oplevelse og hun har lyst til at komme igen. Og hun har kombineret det med musik og sin 
Ipod og det hun havde med sig, da hun kom herind, og så er hun alligevel blevet lidt rigere, ikke? 
 

Som det vil fremgå længere henne i rapporten, er det naturligvis væsentligt ift. dette 

projekt at Statens Museum for Kunst i særlig grad har valgt at satse på unge som målgruppe. Dog 

kan det undre, at ledelsen ikke har en mere klar forestilling om Videnscentrets kommende funktion 

ift museets samlede pædagogiske virksomhed. Det kan have at gøre med, at unge er en gruppe, som 

man først skal til rigtig at lære at kende, når centret starter, og dermed har man ikke så mange 

konkrete erfaringer at bygge på. 

2.3.6 Læringssyn 

Ud fra de to interviews er det svært at indkredse et overordnet syn på læreprocesser hos Helleland 

og Cederstrøm.  Ved en gennemlæsning af interviewudskrifterne er det overordnede indtryk, at 

Helleland primært er fortaler for et traditionelt syn på læring, baseret dels på vidensoverførsel, dels 

på overførsel til de besøgende af formidlerens personlige engagement. Om sin egen position siger 

hun: 

Jeg er jo sådan en missionær-type, så jeg ville gerne brede min glæde ved kunsten ud til så mange 
som muligt, ikke bare til dem, der på forhånd ved noget om kunsten, men til alle, og jeg tror alle 
har glæde af kunst, hvis de bare lige giver sig lidt tid til at få fat i det, ikke.  
 

Men Helleland lægger også vægt på at formidlingen skal være baseret på viden, og med 

’viden’ mener hun traditionel, forskningsbaseret kunsthistorisk viden: 

Hver eneste gang du fortæller om et af museets kunstværker, så er det formidling, men der skal 
selvfølgelig en viden til, som man kan fortælle ud af. Og den viden skal hele tiden være updated, så 
man skal hele tiden sørge for at der bliver forsket, så vi har ny viden at fortælle. 
 

Som  det også fremgik af afsnittet om pædagogisk virksomhed rettet mod unge, gør 

Helleland imidlertid en undtagelse, når det drejer sig om de unge. De skal ”selv være på”: 

Når de kommer op i teenageårene, så skal de helst selv være på. De ser jo sig selv som små 
individer. De gider ikke bare sidde og lytte. De vil gerne give deres besyv med og de vil også gerne 
selv sætte dagsordenen. De vil selv vælge hvilke billeder, de skal bruge. Det er jo en bevidsthed, der 
kommer med alderen. 
 

Denne forståelse skal formentlig ses i relation til det udviklingsarbejde, museet har 

foretaget i forbindelse med etableringen af u.l.k.. Her har man bl.a. haft eksperter til at lave et lille 
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oplæg om unge og læring, hvoraf det tydeligt fremgik at unge ikke ønsker viden ”oppefra”, men at 

de netop ”ser sig selv som individer”. 

 Hvad Cederstrøm angår, placerer hun sig lidt anderledes. Hun beskriver en glidning i sin 

egen position fra ’antipædagogisk’ til en position et sted mellem det ’vidensformidlende’ og det 

’selvdannende’: 

Jeg var meget rabiat ’antipædagogisk’ i starten – som jeg kaldte det - selvom jeg godt ved at det 
kan være vanvittig pædagogisk ikke at være pædagogisk. Jeg havde det meget med at tingene måtte 
tale for sig selv, og vi skulle slet ikke fortælle noget som helst om noget som helst. Men så fandt jeg 
ud af, at det gik jo ikke så godt. Vi blev nok nødt til lige at snige et lille skilt og nogle spørgsmål 
ind, skrive det på gulvet eller gøre et eller andet. […]Så pludselig havde vi undervisningsafdeling 
og det var måske rabiat over i den anden grøft, Men jeg vil sige, at jeg tror, at en kunstoplevelse 
kræver en hvis viden, lige så vel som at det kan være meget godt at vide noget om noder, hvis man 
skal høre musik. […] Hvis man skal dybere ind i det, og forstå noget mere, så er det jo et sprog. Det 
er noget man skal lære. Perspektiv og alle de ting, man skal vide, at det er der. 
 
Jeg tror virkelig man skal lytte til dem, man har med at gøre, men man skal også skubbe dem lidt, 
så igen både og. Man bliver nødt til at give dem noget, hvis man skal skubbe dem videre […] Jeg 
mener nok at man er meget selvdannende, og det mener jeg nok at vi alle sammen her i afdelingen 
går ind for, men man kan godt være selvdannende på mange planer. Så jeg tror, at man skal have 
en hvis form for undervisning ind. 
 

På ledelsesniveauet virker det således ikke til, at der er lagt en meget fast linie ang. 

læringssyn. Helleland og Cederstrøm er enige om en eller anden kombination af top-down 

vidensformidling og bottom-up ’selvdannelse’, men beslutningen om, hvorledes dette mere præcist 

skal udmøntes i de forskellige pædagogiske tilbud, træffes i høj grad af Formidlingsafdelingens 

medarbejdere (se kap. 4). 

 

2.5 Konklusion 

2.5.1 Formidling generelt 

På det ideologiske niveau angiver materialet fra Statens Museum for Kunst en tydelig bevægelse 

hen mod et stadigt større fokus på ’formidling’. Denne bevægelse blev sat i gang gennem 

ansættelsen af Elisabeth Cederstrøm som formidler til børn og unge i 1993 og med ansættelsen af 

Allis Helleland som direktør i 1994, men den afspejlede samtidig et politisk ønske om at tiltrække 

nye grupper til museerne og en generel museologisk tendens om større fokus på brugergrupperne. 

 Denne kulturpolitiske ideologi kommer tydeligt til udtryk i museets officielle dokumenter 

fra de sidste 5-10 år, hvor formidlingens status på museet øges frem til den aktuelle resultatkontrakt, 

hvor formidling og forskning i formidling er givet højeste prioritet. Samtidig har området løbende 
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fået tilført resurser i form af økonomi og medarbejdere, hvilket har ført til en del konflikter internt i 

organisationen, hvor medarbejderne på de mere traditionelle kunsthistoriske forskningsområder har 

følt sig nedprioriteret. Museets mission om at ’berige’ og ’bevæge’ mennesket gennem kunsten, 

giver i forlængelse heraf  tydeligt udtryk for, at man ønsker at sætte publikums læring og oplevelse i 

centrum for museets aktiviteter. 

2.5.2 Social inklusion 

Hvad den kunstpædagogiske ideologi angår udtrykker direktøren, at hun ønsker, at museet skal 

drage publikum ind gennem at give dem oplevelser, de selv kan relatere til, og at formidlingen skal 

have som mål at ’røre os’. Formidlingschefen vægtlægger desuden det mere alment oplysende 

aspekt i retning af at fortælle folk at museet faktisk findes, og at det indeholder væsentlige dele af 

den danske kulturarv.  

 Desværre savnes mere nuancerede synspunkter, fx angående hvilke publikumsgrupper, der 

rent faktisk benytter de nye tilbud, set i lyset af nyere kunstpædagogiske begreber som ’social 

inklusion’ og ’medborgerskab’, og hvilket udbytte publikum har af de aktuelle tiltag. Endvidere 

arbejdes der p.t. alene med at få nye aldersgrupper til at besøge museet, mens der ikke tages nogle 

initiativer af betydning ift. til socialt udsatte grupper m.v., ligesom disse begreber ikke optræder i 

resultatkontrakten. En mindre undtagelse er dog prioriteringen i ’klare mål’ af tilgængelighed ift. 

besøgende med forskellige typer af fysisk handicap. 

2.5.3 Unge som målgruppe 

De unge udgør museets mest omfattende satsning på at få nye grupper til museet. u.l.k.  – Unges 

Laboratorier for Kunst vil fra åbningen d. 28. april 2007 udgøre et tilbud som er rettet specielt mod 

unge med henblik på at opfylde deres behov, hvad enten de kommer i organiserede grupper, med 

familie og/eller venner eller på egen hånd. Også formidling til unge på nettet prioriteres gennem 

etableringen af en særlig interaktiv hjemmeside. 

I modsætning til andre grupper har museet forud for etableringen af u.l.k. fået udarbejdet 

en skriftlig profil af målgruppen fra konsulenter, som også har holdt oplæg for medarbejderne, og  

gennem ansættelsen af 15-20 årige ’kunstpiloter’ i etableringsfasen, har man forsøgt løbende at 

involvere unge i beslutningsprocesser, indretning af de fysiske rum, hjemmesidens opbygning og 

forslag til aktiviteter. 

Det er i skrivende stund svært at sige, hvorledes u.l.k. vil komme til at fungere. Man har 

med vilje valgt at lægge ud med en række eksperimenterende aktiviteter for at afprøve de 
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forskellige ideer m.v. Således kan lærere tilmelde deres klasser til gratis deltagelse i de nye tilbud 

mod at komme med efterfølgende feed-back. 

2.5.4 Pædagogisk virksomhed 

Museumsdirektøren tager skarpt afstand fra forestillingen om, at museet skal bedrive egentlig 

pædagogisk virksomhed, idet hun forbinder dette med traditionel undervisning og en ’løftet 

pegefinger’. Pædagogisk relaterede aktiviteter som omvisninger, værksted, foredrag, lærerkurser 

m.m. betegner hun som en del af museets formidling, men altså ikke som egentlig undervisning. 

Ikke desto benyttes begrebet ’undervisning’  fx i  klare mål, ligesom udtrykket ’berige’ i missionen 

kunne tolkes som at man vil ’lære nogen noget’. 

 Såvel direktøren som formidlingschefen mener dog at personlig formidling er noget af det 

bedste, og det kan derfor undre, at hverken omvisningen, som er museets mest benyttede 

pædagogiske tilbud, eller værkstedet, nævnes i resultatkontrakten. 

Man kan sige, at den pædagogiske virksomhed først og fremmest er koncentreret om 

undervisningstilbud, som kan rekvireres af forskellige målgrupper: børnehaver, skoler, 

ungdomsuddannelser, lærere, foreninger osv. På det ideologiske niveau er der således ikke 

formuleret noget om opsøgende virksomhed 

2.5.5 Læringssyn 

Der står ikke direkte formuleret noget om museets læringssyn i de offentligt tilgængelige 

dokumenter, men museets mission ’at berige og bevæge’ siger noget om, at man ønsker at museets 

formidling giver de besøgende en kombination af en vidensorienteret og en oplevelsesorienteret 

tilgang. Man ønsker både at give information på museets betingelser, hvilket peger på en traditionel, 

’didaktisk’ tilgang, og at give publikum lejlighed til at opsøge og forme egne typer af oplevelser, 

hvilket peger på en ’konstruktivistisk’ tilgang (Hein, 1998). 

 Helleland og Cederstrøm svinger også mellem disse to syn på læring, men Helleland 

fremhæver, at unge i særlig grad har brug for at skabe deres egen viden, og at u.l.k. skal danne 

ramme om en type læreprocesser, der i høj grad kan betegnes som konstruktivistiske. Hendes 

personlige læringssyn hælder dog mere til et lidt romantisk syn på, hvorledes ’glæde ved kunsten’ 

kan overføres gennem den passionerede formidler. 
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2.5.6 Opsamling  

Når man analyserer de dokumenter, der i undersøgelsen omfattes af betegnelsen ’det ideologiske 

niveau’, er Statens Museum for Kunst tydeligvis optaget af på forskellig vis at udvikle museets 

kunstpædagogiske kompetencer inden for en række forskellige områder. Bl.a. arbejdes der ihærdigt 

på at udvikle tilbud specielt rettet mod unge, som kan supplere de allerede etablerede 

undervisningsformer, her særligt omvisningen.  

 Ud fra interviewene med de to ledere er det tydeligt at denne proces har betydet en stor 

omvæltning i organisationen, og at forandringen endnu opleves som værende ny og i sin vorden. De 

områder, hvor man har satset mest radikalt på pædagogisk virksomhed, er aldersgrupperne børn og 

unge. Den øvrige formidling i form af nyophængninger, guidebøger, hjemmeside, offentlige 

omvisninger m.m. er mere diffust rettet mod ’publikum’ eller endda, som det står i missionen, mod 

’mennesket’.  

 Hvad denne undersøgelses særlige fokus, nemlig de unge, angår har Statens Museum for 

Kunst taget et væsentligt og banebrydende initiativ med oprettelsen af de meget eksperimenterende 

u.l.k. – Unges Laboratorier for Kunst. Her har museet foretaget en usædvanlig målrettet ideologisk, 

pædagogisk og økonomisk satsning (via ansøgning om fondsmidler), som forener ønsket om større 

inddragelse af nye grupper, eksperimenterende pædagogisk tænkning, og gode fysiske og virtuelle 

rammer. 
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3. Det formelle niveau 

 

Det formelle niveau omfatter museets kommunikation til publikum, som denne materialiserer sig i 

rum, skrift og billede. På dette niveau analyseres det, hvilke kunstpædagogiske værdier og 

holdninger publikum møder, dels i direkte form når de selv er opsøgende m.h.t. at indhente viden 

om museets pædagogik og formidling, fx i forbindelse med et undervisningsforløb, dels i indirekte 

form når de besøger museets bygninger og udstillinger eller søger efter information på nettet. Når 

man kommunikerer direkte med sine ’brugere’ bliver både den overordnede fortælling og den 

anvendte retorik anderledes, end når man kommunikerer i dokumenter, beregnet på at opfylde 

kulturpolitiske krav, eller når man fremlægger museets syn på pædagogik og undervisning i 

forskningsinterviews og mediedebatter. Et interessant spørgsmål, som kan gøres til genstand for 

yderligere analyser og evalueringer,  bliver her om, og hvordan, museets overordnede 

kunstpædagogiske ideologi kommunikeres videre til publikum, eller om der evt. kommunikeres 

andre eller endda modstridende værdier end de, der optræder på det ideologiske niveau. 

 Kapitlet er opdelt i fem afsnit: rum, som omhandler pædagogiske fortællinger i arkitektur, 

indretning og ophængninger; hjemmeside, som omhandler synliggørelsen af pædagogiske tilbud på 

museets hjemmeside; undervisningsmateriale, som omhandler skriftligt undervisningsmateriale, 

som kan rekvireres eller printes inden besøg på museet, og konklusion. 

 

3.1 Rum 

3.1.1. Arkitektur 

Bygningens visuelle koder, dens fremtoning og indretning, udgør et vigtigt udsagn om museets 

selvforståelse og om den type af indtryk, man ønsker at videreformidle til omverdenen på det 

formelle niveau. Statens Museum for Kunsts ældste bygning, og den første man møder som 

besøgende, er tegnet af arkitekten Wilhelm Dahlerup og den stod klar i 1896. Bygningens placering 

øverst og let tilbagetrukket på en let skrånende grund og den lange facade med de mange trapper op 

til hovedindgangen blev i sin tid skabt med henblik på at indgyde en hvis ærefrygt hos den 

besøgende. Denne oplevelse af utilnærmelighed er de sidste 10 år søgt mildnet med henblik på at få 

museets budskab om åbenhed signaleret ud til omgivelserne. Hækkene omkring haveanlægget er 
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klippet ned, Bjørn Nørgaards skulptur Menneskemuren, som var placeret foran indgangen, er 

fjernet, og i indgangsportalen hænger store, farverige bannere, som annoncerer aktuelle udstillinger 

og arrangementer. 
 

   

              
Statens Museum for Kunst, 2007 (fotos fra hjemmeside og eget foto) 

                                         

 Inden for er den gamle bygning blevet renoveret flere gange, dels for at skabe mere plads, 

dels for at fremtræde mere åben og publikumsvenlig. I 1970 fjernede man den monumentale 

indendørs trappe fra forhallen, så den nu snarere har karakter af åbent mødested og orienteringsrum, 

og i 1998 åbnede så den store tilbygning bag museet, præget af enorme vinduer, som åbner 

stueetagen ud mod den bagvedliggende park. 

 Det ville nok være for meget at sige, at museet med de sidste om- og tilbygninger har fået 

et folkeligt udtryk, som byder alle velkommen. Det er snarere et storslået moderne museum, der 

skjuler sig bag den nyklassicistisk inspirerede facade: Hvide vægge, højt til loftet, store glaspartier, 

dyre materialer osv. har karakteriseret museer for moderne kunst siden 1950’erne. Som bl.a. 

sociologerne Pierre Bourdieu og Alan Darbel (1966) har vist, har denne type indretning ikke fået 

’almindelige mennesker’ til at føle sig mere velkomne, måske snarere tværtimod. 

 De store bannere, den tydelige skiltning m.v. modvirker lidt den højtidelige stemning, men 

rent arkitektonisk signalerer museet fortsat noget fornemt og højtideligt, som nok kan virke lidt 

intimiderende på en førstegangsbesøgende. 

3.1.2 Indretning 

Museet er i  3 etager, hvor udstillingerne primært befinder sig på 1. og 2. sal, mens stueetagen er 

domineret store åbne, højloftede rumforløb, som rummer forhal, boghandel, café og scene, samt 

skulpturudstillinger, visse særudstillinger og, fra april 2007, Egmont Videnscenter. 
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 Hvad de mere specifikt pædagogiske orienterede afdelinger af museet angår, så har det 

længe været museets indretningspolitik, at disse skal have deres eget ’sted’, og at stederne skal 

rettes mod bestemte målgrupper. Således var et af museets første store formidlingsinitiativer at få 

indrettet et særligt ’Børnenes Kunstmuseum’, hvor børn i alderen 6-12 år kunne opleve original 

kunst ’i børnehøjde’, samt et tilhørende værksted for børn.  

 Børnenes Kunstmuseum blev financieret af en privat donation fra Egmontfonden og blev 

indrettet som en mindre ’bygning’ i 4 etager, som, til arkitekternes fortrydelse, blev ’skudt ind’ i 

nybygningen, efter at denne egentlig var tegnet færdig. Det lille museum fulgte de modernistiske 

indretningsprincipper fra det store med hvide vægge, glaspartier og gode materialer, som gav det et 

eksklusivt præg. Princippet for Børnenes Kunstmuseum var og er, at børnene skulle have mulighed 

for at fordybe sig i udvalgte temaer, men at de i øvrigt skulle se værkerne ’på samme måde’ som 

voksne. Hvad værkstedet angik, blev det indrettet i den øverste etage af den indskudte bygning, og 

det er forholdsvist traditionelt udstyret med borde, staffelier m.m.   

 I april 2007 åbnede Egmont Videnscenter, som består af flere afdelinger, bl.a. ’Børnenes 

Museum for Kunst’ som afløser Børnenes Kunstmuseum, men i nye lokaler i den gamle 

museumsbygnings stueetage. Udstillingsrummene ligger her i forlængelse af hinanden og  de virker 

mere traditionelle og lidt mørke og kedelige ift. de gamle lokalers eksklusive modernisme.  

 
Det gamle Børnenes Kunstmuseum (3 etager) 

                  
Det nye Børnenes Museum for Kunst (1 etage)            u.l.k. (1 etage)                       Den nye bygning 
               

I samme etage overfor er det nye u.l.k. – Unges Laboratorier for Kunst – åbnet. Her er ikke 

udstillinger i traditionel forstand, men man har forsøgt at give rummene et ’værkstedsagtigt’ præg 

med opsatte skitser, story-boards, skærme m.v.. Højdepunktet er det store sortmalede rum i et af de 
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bageste lokaler, hvor den øverste del af den ene væg er beklædt med store skærme, hvor man kan 

projicere billeder og filmsekvenser op fra computer. 

 

            
 
Fra u.l.k.’s åbningsweekend (egne fotos) 

 

Egmont Videnscenters afdelinger for hhv. børn og unge adskiller sig således markant ift. 

indretningen: De 6-12 årige har bibeholdt et modernistisk kunstmuseum i miniformat med skiftende 

temaudstillinger, mens de 12-20 årige har et ’trashy’ værkstedsmiljø med en blanding af rå æstetik 

og masser af ny teknologi.  

Indtrykket af kontrasten mellem de to rumlige miljøer er, at børn primært skal bringes 

’til’ kunsten gennem en voksen-diskurs, der skal belære dem om, i hvilke omgivelser kunst rettelig 

bør opleves, mens unge primært skal ’bruge’ kunsten som en ingrediens i projekter, hvor de selv er 

hovedpersonerne i nogle rå og autentiske skabelsesprocesser. 

3.1.3 Ophængninger 

I 2006 åbnede Statens Museum for Kunst for en nyophængning af museets samlinger efter en 

omfattende brandsikring af den gamle bygning. Ved udformningen af ophængningen har formidlere 

og kunsthistorikere arbejdet sammen med henblik på at skabe udstillingsrum som i højere grad 

virker formidlende, både hvad angår mere traditionelle ordningsprincipper som kronologi og 

geografi, men også ved at lade en del af ophængningerne fokusere på forskellige temaer, fx 

”synsmåder i guldalderen”, ”national identitet”, ”portrætter – selvfremstilling i 700 år” og 

”subjektivitet som strategi”. I disse ophængninger er værker fra forskellige perioder i flere tilfælde 

blandet, så man får et tværsnit gennem kunsthistorien, mens der i andre, fx ”synsmåder i 

guldalderen” fokuseres på en bestemt periode - guldalderen - men alligevel gives plads til enkelte 

værker fra samtidskunsten med nogle af de samme temaer. 
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 De nye ophængninger af samlingerne formidler andre forbindelsesliner mellem 

kunstværkerne end de traditionelle historiske, geografiske og stilistiske kriterier, og de forskellige 

temaer synliggøres i udstillingerne gennem vægtekster, der introducerer til de enkelte rum. Fra at 

være mere eller mindre reserveret Børnenes Kunstmuseum er tematiske ophængninger nu blevet en 

del af museets generelle formidlingsstrategi.  

På samme måde som i det traditionelle moderne museum er væggene hvide og 

flertallet af ophængningerne er meget æstetiske ift. parametre som komposition af billeder, 

farveharmonier, afstand mellem billederne osv. Væggene er i dog højere grad udnyttet i højden end 

tidligere og den ældre samlings malerier er hængt tæt på den nye bygnings høje vægge med 

inspiration fra 1800 tallets ’salonophængninger’.  

Som noget nyt er der  i portrætsalen opstillet en ’børnestation’  

I portrætsalen kan børnene prøve forskellige hatte, ordensbånd, handsker, briller, tørklæder, veste, 
medaljer m.m., der refererer til salens værker. I et stort guldindrammet spejl kan de se sig selv 
klædt ud som salens portrætterede - kunstnere, konger eller fine damer. (www.smk.dk) 
 
 En væsentlig pointe med de nye ophængninger er, at sammenstillingen mellem værker fra 

forskellige epoker m.m. både giver publikum nye oplevelser, og at de åbner for nye 

formidlingsmuligheder, fx i forbindelse med omvisninger og værksted. Fx er der i forbindelse med 

ophængningen ”National identitet” udgivet et nummer af Indblik (se nedenfor) og der udbydes 

tilsvarende omvisninger for unge. En mindre hensigtsmæssig effekt har ophængningerne for de 

mange grupper, der fortsat bestiller omvisninger i en bestemt tids kunst, fx samtidskunsten. Her 

hænger værkerne nu spredt over det meste af museet, hvilket kræver længere gåture gennem salene 

fra det ene værk til det næste. 

 

3.2 Hjemmeside 
Museets hjemmeside er tydeligt organiseret med stor vægt på synliggørelse af de forskellige 

pædagogiske tilbud. Ved læsning 22/5 2007 er Egmont Videnscenter på forsiden sammen med 

billeder, der fungerer som links til Unges Laboratorier for Kunst samt aktuelle udstillinger og 

events. Til venstre på siden kan man komme ind på sider opdelt efter emner: Information, 

samlingerne, udstillinger, det sker, undervisning, Egmont Videnscenter, om museet, søg…, events 

for virksomheder.  
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www.smk.dk. Forside ved læsning 22. maj 2007 

 

 Under ’undervisning’ finder man først og fremmest information henvendt til lærere om 

tilbud til klasser eller grupper, dvs. omvisninger, værksted, undervisningsmaterialer, samt et link til 

Unges Laboratorier for Kunsts hjemmeside. Der er således udelukkende tale om formidling af 

tilbud, der ikke i sig selv findes på hjemmesiden. Det samme gælder for de sider, man finder under 

’Egmont Videnscenter’ og ’events for virksomheder’. 

Af pædagogiske tilbud, som kan bruges direkte på nettet, kan nævnes ’udforsk 

samlingerne’, som ligger under ’samlingerne’, hvor man kan se omtaler af udvalgte værker og sale, 

samt skrive en kommentar ang. samlingerne, som lægges ud på siden. Hertil kommer u.l.k.’s nye 

hjemmeside henvendt til 12-20 årige, som er den eneste virkelig interaktive side, hvor man kan 

oprette en profil under ’mit lab’ og udveksle bidrag links m.m. online. 

Hjemmesiden indeholder også en del skriftligt undervisningsmateriale i pdf-format, som 

man kan downloade og printe, bl.a. Indblik og materiale til samtidskunstudstillingerne i X-rummet 

(se næste afsnit), samt information om museets forskellige undervisningstilbud opdelt efter 

aldersgrupper. Desuden findes der information om offentlige omvisninger, special guides og særlige 

arrangementer osv. 

Begrebet ’formidling’ optræder ikke umiddelbart på hjemmesiden. En søgning viser at 

ordet stort set kun optræder i museets formelle dokumenter, mest forskningsberetninger, og så på 

u.l.k.’s præsentationsside og et par andre steder. Ordet ’pædagogik’ findes slet ikke, mens ordet 
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’undervisning’ giver 33 henvisninger, hvoraf de fleste er på sider henvendt til undervisere og på 

Egmont Videnscentrets hjemmesider. Retorikken er således modsætningsfyldt, idet ’undervisning’ 

bruges på det formelle niveau, henvendt til publikum, mens ’formidling’ bruges på det ideologiske 

niveau. 

Samlet set er hjemmesiden enkel og overskuelig at benytte og den formidler herigennem 

en overordnet fortælling om åbenhed og tilgængelighed for publikum. Hvad det mere specifikt 

pædagogiske angår, kan man sige, at orientering om undervisningstilbud er højt prioriteret, men at 

denne ikke bruger nettet som medium. Ind til videre er det kun u.l.k.’s nye hjemmeside, som kan 

bruges til andet og mere end informationssøgning. Med denne har museet udviklet et eksempel på 

interaktiv kunstpædagogik direkte på nettet rettet mod unge, som fortsat kan udvikles i en dialogisk 

og eksperimenterende proces. 

3.2.2 Omtale af omvisninger på hjemmesiden (Besøg 30. marts 2007) 

I modsætning til det ideologiske niveau, hvor resultatkontrakten og de seneste årsberetninger slet 

ikke nævner ordet ’omvisning’ introduceres og lovprises formidlingsform mange steder på 

hjemmesiden.  

På Information  omvisninger lyder introduktionen til museets offentlige 

omvisninger: 

Hver uge er der mange muligheder for at bliver klogere på kunstens verden på en omvisning i 
museets samlinger eller særudstillinger. 
 

Her drejer det sig altså om at ’berige’ gennem at ’gøre klogere’. Går man videre herfra undervisning 

er der sider om omvisninger for børnehaver Folkeskoler samt Gymnasier, HF og VUC. Alle med 

samme introtekst: 

Vi tilbyder omvisninger, der tilrettelægges efter jeres ønsker og klassetrin. F.eks. kan omvisningen 
tage udgangspunkt i en historisk periode, en enkelt kunstner eller et tema af konkret, filosofisk eller 
aktuel karakter. 
 
Til folkeskoler akkompagneres teksten af dette billede: 
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Til gymnasier, HF og VUC af dette: 

 

 

På samme måde som indretningen af hhv. Børnenes museum for kunst og u.l.k. er der 

tydelig forskel på, hvordan museet iscenesætter kunspædagogiske fortællinger henvendt til børn og 

kunstpædagogiske fortællinger henvendt til unge: Børnene på de øverste billeder er beskæftiget med 

at betragte kunstværker dels gennem en undersøgende attitude, dels gennem en lyttende attitude. 

Endvidere suppleres de to billeder af omvisningssituationer med et moderne maleri af Modigliani. 

De unge er afbildet dels i portrætform, som medvirker til at sætte dem selv i centrum for 

fortællingen, dels i et lidt rodet ’studierum’ hvor de lytter eller diskuterer et eller andet. Mellem 

disse to billeder er et foto af et samtidskunstværk af Katrine Ærtebjerg. Gennem disse billeder 

fornemmer man endnu en gang, at børns og unges tilgang til kunst betragtes meget forskelligt fra 

museets side, og at omvisningen som pædagogisk redskab måske mere henvender sig til børn end til 

unge. 

På hjemmesiden introduceres de forskellige typer af omvisninger med teksten: 

Du kan få skræddersyet en omvisning efter eget ønske. Nedenfor kan du få inspiration til, hvad en 
omvisning kan indeholde.  
Du har ligeledes mulighed for at kombinere nedenstående eksempler eller tilføje efter egne ønsker.  
 

Herefter følger 10 forskellige omvisningstilbud til gymnasiet, HF og VUC, bl.a.: André Derain. 

Outsider i fransk kunst, Den europæiske kulturarv: Fra renæssance til romantik, og klassikerne 

billedanalyse, dansk guldalder og modernisme. 

Mest nyskabende er umiddelbart præsentationerne af den museologiske omvisning og 

omvisningen om National Identitet: 

Nutidens kunstmuseum 
Hvorfor hænger Rubens og Richardt Mortensen i samme sal? I præsentationen af samlingerne er 
der kronologiske sale, men også sale, hvor kunst og kunstnere på tværs af tid udfordrer og 
undersøger aktuelle temaer. På omvisningen går vi i dybden med enkelte værker og sætter ligeledes 
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fokus på hvorfor værkerne hænger, som de gør? Her bliver blandt andet museologiske spørgsmål 
aktuelle. 
 
"National identitet" - en vinkel på dansk guldalder og andre værker fra perioden. 
Formålet med omvisningen er at diskutere, hvad national identitet betyder, og hvordan kunsten kan 
være medskaber af den nationalfølelse. Omvisningen tager afsæt i den danske guldalder, da det er i 
den periode, tanken om "det danske" fødes. Udgangspunktet er en ny tema-ophængning i fire sale 
på Statens Museum for Kunst, hvor vi ønsker at diskutere forestillingen om noget særligt dansk. Er 
det en konstruktion eller noget naturgivent? Den konkrete ophængning på museet vil også være til 
diskussion. 
 

Disse omvisninger inddrager tilsyneladende tilbud om at få mulighed for at reflektere 

samfundsrelaterede spørgsmål om museets rolle og kunstens forhold til kulturelle konstruktioner af 

subjektivitet. Det er imidlertid et spørgsmål, hvor mange grupper og klasser som benytter sig af 

tilbudene om omvisninger, der ikke følger den klassiske opdeling i perioder og stilarter. Det vil jeg 

vende tilbage til i kapitel 6. 

 

3.3 Undervisningsmateriale 

Statens Museum for kunst producerer to typer skriftligt undervisningsmateriale:  

• Indblik, et aldersdifferentieret, tematisk organiseret undervisningsmateriale på 4 A3-sider, 

som udkommer ca. tre gange om året, ofte i forbindelse med aktuelle udstillinger. Udsendes 

gratis til skoler i klassesæt inden besøg på museet. De fleste nyere numre af Indblik kan 

også downloades i pdf-format fra museets hjemmeside.                        

• Undervisningsmateriale til X-rummet, et undervisningsmateriale om samtidskunst til unge. 

Kan downloades fra museets hjemmeside i forbindelse med udvalgte udstillinger i X-

rummet. 

 

Indblik begyndte at udkomme i forbindelse med åbningen af Børnenes Kunstmuseum i 1998 og er 

p.t. udkommet i 33 numre med en udgave om André Derain som den seneste. Målgrupperne for 

Indblik varierer, men af de seneste udgaver er de fleste rettet mod unge og voksne, enten fra 8. 

klasse og opefter eller alene til gymnasiet, hf og VUC.  

 Undervisningsmaterialet til X-rummet er udelukkende rettet mod gymnasier, HF og VUC. 

Det virker noget mere avanceret end Indblik, fordi der ofte inddrages mere teori og udfordrende 

diskussionsoplæg.  

 For begge undervisningsmaterialers vedkommende gælder det, at de primært formidler 

viden om de værker, udstillinger og temaer, de omhandler, men at de søger at organisere denne 
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viden på måder, som gør den velegnet til at indgå i en undervisningssammenhæng, hvor elevernes 

læring skal stimuleres gennem forskellige former for deltagelse. Gennem en forholdsvis enkel 

sprogbrug, fængende overskrifter, billeder, spørgsmål, diskussionsoplæg m.m. forsøger materialet 

først og fremmest at få eleverne til at reflektere over deres eget forhold til det valgte tema, 

udstillingen og værkerne. Endvidere suppleres mange udgaver af  Indblik med tilbud om tematiske 

omvisninger i samlingerne. Fx udgaven om ’national identitet’, som kan anvendes som oplæg til en 

omvisning af samme navn. En omvisning som desuden primært foregår i de fire rum i samlingerne, 

hvor dette tema belyses. 

 Et andet eksempel er Indblik om samtidskunst henvendt til unge, der har titlen: ”Kunst og 

politik. Kunst og identitet. Kunst og virkelighed. Kunst og kommunikation”. Her tages kunsten som 

et udgangspunkt for at undersøge ”den måde vi lever vores liv”: 

Værkerne i dette hæfte undersøger værdier og temaer, der har betydning for den måde, vi lever 
vores liv. Virkelighed, identitet, politik, kommunikation og forholdet mellem kunst og samfund er 
blot nogle af de temaer, du kan undersøge med udgangspunkt i kunsten. 
 

 Hæftet indeholder fotos af forskellige værker fra museets samling – mest samtidskunst. På 

siden, der omhandler Kunst og virkelighed er et lille billede af en installation af Ingar Dragset og 

Michael Elmgreen fra 2003 Sch… Please keep quiet. Den består i en meget virkelighedstro 

opstilling af en hospitalsstue med fire senge, hvoraf de tre indeholder en meget naturalistisk 

voksdukke af en ’patient’. Teksten i Indblik lyder: 

Nogle omgivelser får os til at opføre os på en bestemt måde. Hvordan oplever du det at være på 
sygehus og være på kunstmuseum? Opfører du dig på samme måde? 
I installationen Please, keep quiet kan du opleve begge steder samtidig. Komplet med senge, 
håndvask og patienter er værket som en hospitalsstue. Det er som om  et stykke virkelighed er sat 
direkte på museum. 
Et sygehus og et museum har umiddelbart forskellige funktioner, men har de også noget til fælles? 
 

I en anden af sidens indramninger kaldet ”Din mening” kan man krydse af: 

 
SKAL KUNST 

 Have et budskab? 
 Skabe nye måder at tænke på? 
 Afspejle kunstneren? 
 Give dig en oplevelse? 
 Være smuk at se på? 
 Forholde sig til sin samtid? 
 Andet? 
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Hermed søger materialet på forskellig måde, at lægge op til at eleverne kan bidrage til diskussioner 

af kunstens rolle i samfundet. Materialet indtager ikke en kunstcentreret, belærende holdning, men 

lægger snarere op til at kunstens funktion kan diskuteres i forhold til de unges egen hverdag. 

 

3.4 Konklusion 

3.4.1 Formidling generelt  

Ud fra ovenstående er det tydeligt, at Statens Museums for Kunst på forskellig vis søger at 

fremhæve sine kunspædagogiske og formidlingsorienterede kompetencer, også når det kommer til 

det formelle niveau. Åbningen af bygningen, indretningen af Egmont Videnscenter med Børnenes 

Museum for Kunst og u.l.k., de nye ophængninger af samlingerne, hjemmesiden og 

undervisningsmaterialerne søger på forskellig vis at byde publikum velkommen og give dem 

mulighed for at arbejde med forskellige former for videnskonstruktion. 

Det kan både ses som en styrke og en svaghed at Statens Museum for Kunst i det direkte 

møde med publikum formidler sin kunstpædagogik på mange forskellige og ofte indbyrdes 

modstridende måder. På den ene side giver det publikum mulighed for at vælge mellem flere 

indgangsveje til kunstoplevelsen, og hermed kan mangfoldigheden ses som et generøst tilbud til den 

kompetente museumsgæst, som selv ønsker at vælge sit perspektiv på kunsten. På den anden side 

kan pluralismen måske virke forvirrende på mindre reflekterede og kunstvante gæster, som ønsker 

klare retningslinier for museumsbesøget. 

Under alle omstændigheder savnes en tydeliggørelse af de forskellige ideologier, der må 

siges at ligge bag de forskellige tiltag.  Af eksempler på dette fra ovenstående data kan nævnes 

Børnenes Museum for Kunsts overvejende modernistiske white cube-æstetik, som signalerer 

fordybelse og andægtighed, kontra u.l.k.’s værkstedsæstetik, som signalerer aktivitet og deltagelse; 

hjemmesidens fokus på begrebet ’undervisning’, som signalerer en belærende pædagogisk tilgang,  

frem for begreberne ’formidling’ og ’pædagogik’, som (i hvert fald i museets egen terminologi) 

signalerer en mere læringsorienteret, dialogisk og aktiv tilgang; og endelig den forholdsvis 

traditionelle præsentation af omvisningen som pædagogisk redskab kontra 

undervisningsmaterialernes eksperimenterende præsentationer. 

3.4.2 Social inklusion 

På det formelle niveau er det tydeligt, at Statens Museum for Kunst har et ønske om at tiltrække og 

fastholde forskellige aldersgrupper på museet. Gennem Videnscentret, aldersdifferentieret 
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undervisningsmateriale m.m. gives børn og unge stor opmærksomhed. Særlig u.l.k. ønsker desuden 

at tiltrække en ny gruppe til museet, nemlig unge, der kommer på eget initiativ. En anden mere 

eksklusiv  gruppe, som gives særlig opmærksomhed gennem henvendelser på hjemmesiden, er 

virksomheder, som tilbydes ’events’, primært i form af middage og receptioner. 

Mere direkte opsøgende virksomhed over for mennesker, der normalt ikke ville besøge et 

kunstmuseum, er der dog ikke tale om. Såvel museets rum, som hjemmesiden og de tekstbaserede 

materialer har som en indbygget selvfølgelighed, at de henvender sig til mennesker der er (eller bør 

være) interesseret i kunst. Den mest direkte forbindelse til livet ’udenfor’ kunsten i undersøgelsens 

data  finder man faktisk i forskellige typer af undervisningsmaterialer henvendt til unge, hvor 

kunstens funktion ift. andre livssfærer tematiseres med kunst som ’udgangspunkt’. 

 Overordnet signalerer museet fortsat, at det orienterer sig mod et publikum, der i forvejen 

er ’kunstinteresseret’, men som bare lige behøver et ekstra skub for at komme ind gennem døren. 

En mere klar henvendelse til ’non-visitors’ er ikke på tale – måske bortset fra u.l.k.. Fx har man 

ikke tekster på hjemmesiden, i guidebøger el. lign. rettet mod de befolkningsgrupper, der ikke er 

dansktalende. 

3.4.3 Pædagogisk virksomhed 

På det formelle niveau bliver pædagogisk virksomhed i høj grad tematiseret som ’undervisning’. 

Modsat det ideologiske niveau har aktiviteter som ’undervisning’ og ’omvisning’ en høj prioritet i 

henvendelserne til publikum, og disse inddrages i fortællingen som ’selvfølgelige’ aktiviteter, der 

på ingen måde problematiseres. Det er kun u.l.k.’s hjemmeside og omtalen af u.l.k. på den generelle 

hjemmeside, der henvender sig direkte til unge – ellers henvender omtalen af de pædagogiske tilbud 

på nettet sig enten til lærere og andre undervisere. Det andet interaktive til bud på nettet ’udforsk 

samlingerne’ handler mest om brugervenlig informationssøgning om museets værker. 

 Selve museets indretning og ophængningerne af samlingerne opleves som en blanding af  

æstetisk og formidlingsorienteret, men få steder lægges der op til egentlig pædagogisk virksomhed. 

Denne har således sine særlige ’områder’: u.l.k., værkstedet, børnestationen og til dels Børnenes 

Museum for Kunst. 

 De unge er helt klart en central målgruppe for den pædagogiske virksomhed, hvilket 

markeres meget tydeligt gennem u.l.k.’s særlige rum i museet, u.l.k.’s særlige hjemmeside, u.l.k.’s 

særlige æstetik (med skrå striber som afmærkningstape) m.v. Endvidere er undervisningsmateriale 

til gymnasier og HF højt prioriteret, både med en række særlige udgaver om Indblik og med 

materialet til X-rummet, som udelukkende henvender sig til denne målgruppe. 
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 Samtidskunsten er i fokus i de fleste tilbud til unge. Materialet om X-rummet omhandler 

udelukkende samtidskunst, Indblik til unge omhandler overvejende samtidskunst, u.l.k.’s 

hjemmeside præsenterer kunst fra forskellige tider, men har altid samtidskunst med, og de få 

værker, der præsenteres i u.l.k.’s lokaler er samtidskunst. 

3.4.4 læringssyn 

I datamaterialet, som jeg har valgt at knytte til det formelle niveau, findes ikke formulerede syn på 

læring. Ser man på de tilbud og henvendelsesformer, der er benyttet i materialet, vil man imidlertid 

kunne finde mange forskellige læringssyn spændende fra envejsformidling af faktuelle oplysninger 

på store dele af hjemmesiden, over dialogbaseret kommunikation  fx i undervisningsmaterialernes 

mange spørgsmål, til meget konstruktivistiske former på u.l.k’s hjemmeside, hvor intentionen er, at 

deltagerne selv skal ”producere viden” gennem forskellige former udvekslinger.  

 Det er iøjnefaldende, at forskellige læringssyn i mange tilfælde knyttes til tilbud, der 

henvender sig til forskellige aldersgrupper. At Børnenes Museum for Kunst med sine hvide vægge 

og æstetiske temaophængninger opfordrer til traditionel kunstoplevelse gennem ’fordybelse’, mens 

u.l.k. i høj grad er baseret på selvstændig aktivitet og deltagelse kan ses som udtryk for to vidt 

forskellige fortællinger om, hvordan man lærer, og hvad man har behov for at lære. Dette går igen i 

de billeder der akkompagnerer hhv. undervisningstilbud til folkeskolen og undervisningstilbud til 

gymnasiet og HF: Folkeskolebillederne viser børn der lærer gennem at kigge på og høre om kunst, 

mens gymnasiebillederne viser portrætter af unge og unge der diskuterer i et værkstedsmiljø.  

 Resten af museet og hjemmesiden må være beregnet på ’voksne’. Her handler det igen om 

fordybelse, men kombineret med en masse adgang til information. Endvidere kobler de tematiske 

sale til mere generelle temaer i samfundet, historien og kulturen. Der appelleres primært til den 

selvstændige beskuer, som selv kan navigere i kunstens verden, men med de offentlige omvisninger 

gives samtidig mulighed for en ’lærerstyret’ vejledning og undervisning i, hvordan man kan se på 

værkerne. 

3.4.5 opsummering 

På det formelle niveau signalerer Statens Museum for Kunst, at museet har en række forskellige 

tilbud til mennesker, der gerne vil lære om kunst. Således henvender museet sig via sin arkitektur 

og indretning først og fremmest til et traditionelt kunstpublikum, der føler sig hjemme i moderne 

kunstmuseer. De tematiske ophængninger af samlingerne og de tilhørende tekster bryder dog med 

det eksklusive kunstrum, fordi de trækker referencer fra det omgivende samfund m.m. ind i forhold 
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til værkerne. Hermed åbnes for at besøgende med interesser ud over det kunstfaglige og æstetiske 

kan knytte an til billederne. Ved hjælp af hjemmesiden og de små guidebøger, der udgives i 

forbindelse med udstillingerne gives desuden mulighed for at søge faktapræget information om 

kunstnerne og værkerne. 

 Hvad den direkte pædagogiske virksomhed angår, består denne på det formelle niveau først 

og fremmest i særlige lokaler, og materialer henvendt til børn og unge, som opfattes som to separate 

grupper. Børnenes Museum for Kunst henvender sig til børn op til 12 år. Til denne aldersgruppe 

findes også særlige numre af Indblik, tilbud om omvisninger m.v. Museets kommunikation på 

hjemmesiden ang. denne gruppe henvender sig dog til voksne – pædagoger, lærere eller forældre. 

Unge mellem 12 og 20 har mange muligheder. Fra diverse undervisningsmaterialer over en 

interaktiv hjemmeside, der henvender sig direkte til målgruppen, til særlige lokaler eller 

’laboratorier’ (u.l.k), hvor de kan arbejde med deres særlige interesser ift. kunst. På det formelle 

niveau kobler museets henvendelser til unge sig i høj grad med samtidskunst på indholdssiden. 

Undervisningsmateriale om X-rummet, Indblik, hjemmeside og laboratorier fokuserer overvejende 

(men ikke udelukkende) på samtidskunst. 

 Samlet set gør Statens Museum for Kunst meget for at komme sit publikum i møde på 

mange forskellige fronter. Det er dog en forudsætning at publikum tager imod tilbudene ved at 

henvende sig eller besøge museet. P.t. bedriver museet ikke opsøgende virksomhed over for 

grupper, der ikke besøger museet af egen kraft. 

 42



HELENE ILLERIS: PÆDAGOGIK OG UNDERVISNING PÅ STATENS MUSEUM FOR KUNST 

 

4. Det perciperede niveau  
 

Det perciperede niveau omhandler formidlingsmedarbejdernes opfattelser af museets 

kunstpædagogiske kompetencer, som disse manifesterer sig mellem på den ene side museets 

overordnede ideologiske og formaliserede diskurser og på den anden side relationen til brugerne af 

de pædagogiske tilbud.  

 På Statens Museum for Kunst findes to forskellige typer af formidlingsmedarbejdere, som 

udfylder væsensforskellige roller i organisationen: De fem faste formidlingsmedarbejdere i 

formidlingsafdelingen og de ca. 25 løstansatte omvisere og ca. 10 løstansatte 

værkstedsmedarbejdere. Disse to typer af medarbejdere står i et hierarkisk forhold til hinanden, 

således at de løstansattes arbejde sorterer under fastansatte medarbejderes ansvarsområder. 

Endvidere bliver den direkte kontakt med børn, unge og andre ’lærende’ i høj grad varetaget af 

løstansatte, mens de fastansatte organiserer aktiviteterne og varetager den mere overordnede kontakt 

indadtil og udadtil, fx kontakt til ledelsen og andre afdelinger, organisation af udstillinger (i 

samarbejde med andre af museets afdelinger), produktion af undervisningsmaterialer, lærerkurser 

og kontakter til andre museer. 

 En anden væsentlig faktor i forhold til det perciperede niveau er, at man i 

Formidlingsafdelingen har valgt at fordele opgaverne mellem omvisninger og værksted således at 

flertallet af medarbejderne, herunder den omvisningsansvarlige og omviserne, alle har en baggrund 

inden for kunsthistorie, mens værkstedslederen og de løstansatte medarbejdere der forestår 

værkstedsarbejdet og omvisninger med værksted alle har en baggrund som kunstnere.   

 Denne del af rapporten er baseret på fire kvalitative forskningsinterviews, fem skriftlige 

besvarelser af åbne spørgsmål og en intern omvisermanual. Første del analyserer og diskuterer 

interviews med to faste medarbejdere i formidlingsafdelingen: Marianne Grymer Bargeman, som 

bl.a. har ansvaret for omvisningerne, og Michael Hansen som er leder af værkstedet (bilag 2). Hertil 

kommer omvisermanualen, som er skrevet af Bargeman (2006). Anden del analyserer og diskuterer 

interviews med to omvisere, en nystartet og en erfaren, suppleret med skriftlige besvarelser fra en 

omviser og en værkstedsmedarbejder (bilag 3 og 6). 
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4.1 De fastansatte 

4.1.1 Positioner i organisationen 

Marianne Grymer Bargeman er mag. art i kunsthistorie fra Københavns Universitet og har været 

ansat på Statens Museum for Kunst i to og et halvt år. I sin studietid arbejdede hun som formidler 

på Arken, bl.a. med udviklingen af undervisningsmaterialer, omvisningsformer og formidling.  

 Bargemans arbejde er meget sammensat: Udover ansvaret for de ca. 25 omvisere, er hun 

særlig optaget af at udvikle formidlingen til børn og unge, dels som medansvarlig for Børnenes 

Museum for Kunst, hvor hun p.t. udvikler en udstilling, dels som deltager i Skoletjenestens møder 

sammen med andre formidlere. Hertil kommer samarbejde med de kunsthistoriske forskere omkring 

nye ophængninger og udstillinger, kurser for lærere, deltagelse i diverse samarbejdsprojekter m.v. 

 Bargeman oplever, at hun som formidler har en væsentlig position på museet, og at der er 

en række udviklingspotentialer inden for museets formidling, som gør arbejdet udfordrende og 

interessant. Hun oplever en klar opbakning fra ledelsen, samtidig med at hun heller ikke er blind 

for, at formidling til børn og unge opfattes som en niche, der gør, at hun og de andre formidlere kan 

få lov til at ’lege lidt i fred’. På spørgsmålet om det materiale hun producerer afspejler hendes egne 

holdninger til formidling svarer hun: 

Jamen som er helt i overensstemmelse med huset. Det var nok også derfor jeg følte, at den stilling 
passede til mig, fordi jeg er i tråd med det formidlingssyn der er herinde. Så jeg føler, at jeg kan 
navigere rimeligt frit, fordi vi er rimeligt sikre på alle sammen, hvad det er for et formidlingssyn vi 
har. 
 
 Michael Hansen er kunstner og uddannet lærer fra Den fri lærerskole i Ollerup. Han blev 

ansat som værkstedsleder da Børnenes Værksted åbnede sammen med Børnenes Kunstmuseum i 

1998. Efter ansættelsen indgik Hansen i et tæt samarbejde med Elisabeth Cederstrøm og Allis 

Helleland, som havde lavet en handlingsplan, der lå meget tæt op ad hans egne tanker. Han varetog 

de fleste omvisninger for børn, værkstedsarbejdet, billedskolen og var med til at planlægge 

udstillingerne i Børnenes Kunstmuseum. 

Modsat Bargeman oplever Hansen ikke, at hans område indtager en central position i 

museets overordnede formidlingsstrategi trods den store stigning i interessen fra publikum. Selvom 

han får anerkendelse for det arbejde, han udfører, giver han udtryk for, at værkstedet er underlagt en 

alt for stram økonomistyring, som ikke tager de nødvendige hensyn til udviklingen og 
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gennemførelsen af værkstedets pædagogiske tilbud og kompetencer. Han oplever at han til gengæld 

har stor frihed til at organisere sit arbejde som det passer ham, uden at nogen blander sig: 

Jeg har altid været meget autonom på dette sted, fordi der dybest set ikke er nogle der har 
indflydelse på, hvad jeg går og laver. De ved måske godt hvad jeg laver, men da der ikke er andre 
der har det samme arbejdsområde. De stoler på, at de ting jeg laver er i orden. 
 
 Det viser sig, at mens Bargeman beskriver sine aktiviteter og ansvarsområder som centralt 

placeret på afdelingen, så oplever Hansen at hans områder: værkstedet, omvisninger med værksted 

og Børnenes Museum for Kunst befinder sig i en mere marginaliseret position. Dette kan skyldes, at 

selvom ledelsen og de øvrige ansatte fremhæver vigtigheden af, at værkstedet ledes af en ’rigtig’ 

kunstner, så ’passer’ denne rolle kun delvis til formidlingsafdelingens dominerende profil.  

4.1.2 Pædagogik og formidling 

Bargeman og Hansen er meget enige om, at det er oplevelsen og dermed de lærende og ikke 

traditionel kunsthistorisk viden, der skal være centrum for formidlingen. ’Oplevelser’, ’følelser’, 

’pirring’, ’passion’ og ’magi’ er nogle af de elementer der indgår i den rigtig gode formidling: 

Hansen: Min vigtigste opgave er at vende oplevelsen til noget positivt, til at kunsten måske handler 
om dem selv – at de kan snakke om nogle væsentlige ting, som optager dem. Det er selvfølgelig ved 
at tilbyde dem nogle helt andre omvisninger end de traditionelle.  
 
Bargeman: Hvis man kunne pirre et eller andet. Give dem den der lyst til.. ”Der er noget der, jeg 
måske ikke har greb om, og måske aldrig vil få.. , men der er noget at komme og hente”, så tror jeg 
det er noget i den stil. Det er i hvert fald langt væk fra om de kan deres ismer… At der er et eller 
andet der rammer dem, også på en følelsesmæssig måde. 
 
Hansen: kunsten har jo magi, det vil jeg måske også gerne snakke om… det kan også godt være 
spændende for de unge mennesker, at opleve…  at give sig selv hen, i denne her passion det er, at 
stå og tale frit fra leveren om et kunstværk – uden at det er rettet mod, at man skal bestå en 
eksamen... 
 

Hermed er Hansen og Bargeman på linie med deres ledere, når det kommer til 

forestillingen om på en eller anden måde at kunne formidle kunstens næsten magiske kvaliteter og 

med museets mission om at bevæge. 

Bargeman understreger desuden vigtigheden af at være åben over for forskellige oplevelser 

og tolkninger og af at formidle denne åbenhed videre til eleverne. Sit læringssyn betegner hun som 

”konstruktivistisk”, og at ”vi befinder os et sted hvor mødet mellem kunsten, beskueren og 

omviseren er”. I omvisermanualen henvises der direkte til dette læringssyn: 

[..] I undervisningssammenhæng arbejder vi med et konstruktivistisk læringssyn, hvor læring 
opfattes som et aktivt, dialektisk forløb mellem museet/omviseren, værket og eleven. Meningen er 
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ikke, at vi skal ende med at tænke det samme. Det er lige så vigtigt at erfare, at mennesker oplever 
forskelligt. (Bargeman 2006, s. 2) 
 

Hansens billede af den ideelle formidlingssituation er en dialog, der udvikler sig af sig selv, så det 

ender med, at han som formidler ”skal tilkæmpe sig taletid”, men betingelserne er ofte ikke tilstede, 

indrømmer han. Lærernes forventninger om at få noget bestemt og hensynet til eksamen, nævner 

har som de største forhindringer for at oplevelsen og dialogen får lov til at folde sig ud.  

Ja altså, jeg har fornemmelse af, især med de ældste klasser. 8.-9.-10. klasse, 1.-2.-3. G de kommer 
herind uden værkstedsforløb. De kommer primært ind, som en del af pensum og ikke for kunstens 
skyld. Det er ikke kunsten for kunstens skyld, det er kunst for pensums skyld og for en eksamens 
skyld. 
 

Længere forløb, gerne over flere dage, er et fælles ønske fra Bargeman og Hansen. Hansen 

siger: 

Jeg kunne sagtens forestille mig et skoleklasse som kom ind, hver eneste dag i en hel uge. Som fik 
en fortrolighed med museet. […] Når man kommer 3. dag, går man til værket på en hel anden 
måde. Der tror jeg, man ville kunne få de unge mennesker til, at opleve dette sted, som noget helt 
andet – end det, hvor de lige bliver trukket ind, for en 2-timers periode, og så skal de ud i S-toget og 
køre hjem til skolen igen. 
  

Sammenfattende ligger Bargeman og Hansens positioner ift. pædagogisk og formidling i 

forlængelse af hinanden og de stemmer også overens med ledelsens. Grundkomponenterne i disse 

positioner er: 

• Kunstelskerpositionen: Vi skal formidle at kunst grundlæggende er noget helt specielt og 

magisk 

• Konstruktivistisk læringssyn: Læring opstår i interaktion mellem læreren, eleven, de andre 

elever og  værket. Derfor skal undervisningen være lyttende, dialogbaseret, utraditionel, 

open-ended osv. 

• Omvisningen som udgangspunkt for kunstpædagogisk tænkning: Formidling naturaliseres i 

høj grad som bestående i en eller anden form for omvisning. Værkstedet som pædagogisk 

redskab og forholdet mellem værksted og omvisninger kan synes mindre reflekteret. 

• Visioner om eksperimenterende praksis: Lyst til at prøve andre former og frustration over de 

begrænsninger der er for dette – med lærerne, økonomien og tiden som værste modstandere 

4.1.3 Formidling af samtidskunst til unge 

Hverken Bargeman eller Hansen har arbejdet specielt med unge og samtidskunst, men både unge 

som målgruppe og formidling af samtidskunst har indgået blandt de andre opgaver. Både Bargeman 
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og Hansen nævner samtidskunst som særlig relevant for unge. Af nuværende tilbud særligt rettet 

mod unge nævner Bargeman (samtale juni 2006) undervisningsmaterialet til X-rummet, som hun 

dog ikke mener bliver brugt særlig meget, Indblik rettet mod unge, loungearrangementer, som fandt 

sted i en periode,  og omvisninger med fokus på samtidskunst. Endvidere er Bargeman med til at 

udforme en større udstilling Reality Check, som skal åbne i 2008, og som vil have unge som en 

prioriteret målgruppe. 

 Hansen kunne godt tænke sig at der kom flere unge i værkstedet, men han fremhæver, at 

det tidligere navn har været et problem: 

[..] der er ikke kommet særlig mange af dem. Det hænger jo også sammen med, at vi er Børnenes 
Kunstmuseum. Selvom vi har lavet mange fine udstillinger, er der mange der siger ”Vi er blevet 15 
år, vi skal ikke på Børnenes Kunstmuseum”. Selvom der hænger fantastisk samtidskunst derinde, 
som måske siger dem utroligt meget. Det der med at det hedder ’Børnenes’, har gjort, at de der lidt 
ældre,  8.-9.-10. klasser ikke har meldt sig. 
 
 De unge kan også have lidt modstand på værkstedsarbejdet, siger han: 

De kan være lidt svære i starten, fordi de måske ikke synes at kunsten er så interessant. Det er det 
med status og kunst, men når de først finder ud af, hvad de skal lave og hvad det handler om – at 
det nærmest handler om dem selv – så synes de, for det meste, at det er ret spændende. Når de får 
at  vide, at de ikke skal have pensler men arbejde med digitale billeder... De stejler hvis det ikke er 
på deres præmisser, og de føler, at de får noget trukket ned over hovedet. 
 

I forhold til omvisningerne fremhæver Bargeman, at det konstruktivistiske læringssyn i høj 

grad bør være gældende overfor de ældste elever: 

… Og det er meget, meget vigtigt at eleverne kommer med deres viden. De er jo fantastiske læsere 
af visuel kultur. At det bliver brugt og integreret for på den måde at gøre det relevant for dem. Så 
synes jeg at det er vigtigt at de ikke ender med at tænke det samme. Det er ikke målet, at vi skal 
ende med en konsensus om et eller andet, det er lige så vigtigt at erfare, at folk oplever forskelligt. 
At der er nogle reaktioner, det synes jeg er godt. 
 

Hvad samtidskunsten angår mener Hansen, at den er særlig relevant for unge. I forlængelse 

af resultaterne fra Egmont-fondens projektet Samtidskunst og unge, som han var med i, siger han: 

…vi ved at 8.-9.-10 og 1.G de interesserer sig mere for den kunst, der bliver lavet i samtiden. 
Ligesom de interesserer sig mere for den musik og det teater, der bliver lavet i samtiden. Det 
handler om det liv, vi fører lige her og nu. 

 
Også i forbindelse med samtidskunsten opleves lærerne imidlertid som en forhindring: 

I forrige udstilling ”Fortællinger, myter og drøm” var det jo et forsøg på at lave en udstilling, hvor 
vi præsenterede fortrinsvis samtidskunst, fordi vi havde oplevet, at mange lærere, er bange for at 
møde samtidskunsten. De undgår den, hvis de kan komme til det, og går hellere op og ser 
Guldalderen, Moderne gennembrud eller et eller andet, som de føler sig fortrolige med - kan sætte 
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en masse ord på, og kender til tiden, hvori de blev lavet ”De værker blev lavet i den og den tid og 
derfor ser de nok sådan og sådan ud”. De kan ikke sige så meget om samtidskunsten. 
 
 Herudover henviser begge formidlere i høj grad til de muligheder, der vil være i det nye 

center, hvor de unges behov og interesser vil blive tilgodeset på en hel ny måde. Her vil der være 

mulighed for at unge kan arbejde eksperimenterede med udgangspunkt i et konstruktivistisk 

læringssyn, der vil komme længere forløb m.v. 

 

4.2 De løstansatte 
Som primært datagrundlag for dette afsnit har jeg valgt to interviews: ét med en forholdsvis erfaren 

omviser, ’O1’, som har været ansat på SMK i to år, og ét med en nystartet omviser, ’O2’. Inden 

interviewene fulgte jeg omvisninger i samtidskunst for unge med begge omvisere. Dette vil jeg 

vende tilbage til i kap. 6. Her vil jeg koncentrere mig om de to omviseres syn deres egen rolle, på 

pædagogik og formidling generelt og på deres oplevelser af at vise om i praksis, her med særlig 

henblik på samtidskunst og unge. Jeg vil supplere de to interviewudskrifter med skriftlige 

besvarelser af spørgsmål fra tre omvisere og én omviser/værkstedsmedarbejder. 

4.2.1 Syn på egen rolle 

O2 er næsten lige startet som omviser. Hun oplever, at hun er blevet kastet ud i omviserrollen uden 

særlig meget forberedelse, og at hun er usikker på mange ting. Efter et en-dags introduktionskursus 

var det bare at gå i gang: 

Det var det, så blev vi kastet ud i det. Det er både godt og skidt. Det er på en måde meget godt, at 
man er så frit stillet. Det er et meget frit job. Man kan definere det fuldstændig som man vil og man 
kan vælge de værker man vil, men man er så også alene om det, kan man sige, ikke. 
 
Hun synes godt om jobbet, men har svært ved at forestille sig, at det er noget hun skal blive ved 

med i længere tid: 

Jeg har ikke været vant til at gå i dialog, så det er meget at få stillet de der spørgsmål, hvor alle 
børnene rækker hånden op, og have den rolle. Det er sjovt at prøve, men jeg kan ikke forestille mig 
mig selv som omviser gennem mange år. Det er jo også det studiejob, kan man sige. Det er jo ikke 
rigtig noget, nogen bliver ansat til at være, som en karriere eller en fast stilling. 
 
 O1, som altså har været omviser i meget længere tid, føler at hun har større opbakning fra 

afdelingen, men omtaler også et længere uddannelsesforløb 

De har en fint program herinde, et obligatorisk forløb på tre dage. Af en skuespilleruddannet. Vi 
gennemgår en masse ting mht. formidling. Kropslig fremføring, stemmeføring og om, hvordan vi 
skal møde publikum. Og vi får materiale om formidlingstyper. Undervejs har vi evalueringer af 
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forløbene i særudstillingerne, personalemøder, hvor der spørges ind til, hvad vi kunne gøre bedre. 
Det er meget men dialog med formidlingsafdelingen, at vi skaber rammen for hvordan vi skal lave 
vores omvisninger. 
 
Hun er meget glad for sit job, og kan se flere udviklingsperspektiver i omvisningen som 

kunstpædagogisk redskab: 

Jeg er begejstret for at omvise herinde! Jeg har virkelig haft succesoplevelser! Så jeg synes den 
traditionelle måde, fungerer godt, men jeg er også åben overfor at gøre det på nye og andre måder. 
Fx hvis eleverne selv kom med nogle værker, de syntes var interessante og man gik i dialog om 
nogle værker, som havde begejstret dem i forvejen samtidig med, at man viste værker fra museets 
samling. Det er jo vores primære opgave at aktivere de værker, der er herinde. 
 

Hvad angår kontakten mellem omviserne, er den ifølge de to omvisere forholdsvis tynd. 

Det er begrænset hvor meget omviserne udveksler erfaringer med hinanden. Trods sine to år som 

omviser siger O1 ”Jeg ved ikke helt, hvordan de andre gør”. O2 har brugt sit personlige netværk til 

søge hjælp: 

Nu er jeg så heldig, at jeg kender en pige godt, der har arbejdet herinde i mange år og som har 
hjulpet mig. Hvis jeg har fået en omvisning med et bestemt tema har jeg kunnet maile til hende, og 
så har hun givet mig nogle tips. Jeg var også med hende rundt på nogle omvisninger først, især 
børneomvisninger. Men det var på eget initiativ. 
 
I modsætning til O2 kunne O1 godt tænke sig at arbejde med formidling efter endt uddannelse, 

selvom det ikke er noget, hun har afgjort endnu. 

4.2.2 Syn på pædagogik og formidling 

På samme måde som ledelsen og de fastansatte  identificerer de løstansatte formidlere sig som 

udgangspunkt med kunstelskerpositionen og forestillingen om kunst og kunstverdenen som noget 

andet og mere end det umiddelbart håndgribelige, noget som kun kan erfares ved selv at opleve det. 

På spørgsmålet om, hvad unge besøgende skal have med hjem fra museet, svarer de: 

O1: Det er at få en form for vækkelse i forhold til kunsten. At de synes, at det har været spændende 
med de værker de har set, og måske at de kan huske nogle af værkerne. 
 
O2: Men jeg vil gerne have at de har det med hjem, at de har lov at kigge på kunsten med deres 
egne øjne. At de så skal kunne noget rent fagligt i skolen det er klart, men kunsten er også noget 
andet end det, og det skulle de gerne have med sig, når de går ud af skolen. De skal have en 
introduktion til at denne verden findes, om det så vil bruge det er op til dem.  
 

Det konstruktivistiske læringssyn, der råder på i formidlingsafdelingen reflekterer O2 og 

O1 ikke direkte over, men begge fremhæver, at de ikke ser deres egen rolle som belærende, men 
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snarere i en mere vejledende funktion som ’værtinde’ eller ’øjenåbner’ i forhold til elevernes egne 

læreprocesser: 

O1: Jeg kunne godt tænke mig at være en form for øjenåbner, en tutor eller fødselshjælper. Det er 
interessant der hvor, de unge selv når til en erfaring for at noget er interessant, oplever at noget 
vækker noget hos dem. 
 
O2: Jeg har altid taget det meget bogstaveligt med at vise om, altså vi er sådan nogle værtinder, 
der viser om i nogle af værkerne herinde på museet. 
 

Hvad forestillinger om en mere eksperimenterende praksis angår, er O1 og O2 forholdsvis 

forsigtige med at give alternative bud på museets pædagogiske praksis. O1 kunne godt tænke sig at 

prøve nogle lidt længere forløb: 

[…] jeg synes at det er den dialogbaserede omvisning der er den mest succesfulde, så det kunne jo 
være fint, hvis man kunne bruge den debat, man havde haft på en omvisning til at gå videre og tale 
om noget andet efterfølgende. Jeg synes også det er en fin ide, at eleverne bliver taget med på 
værkstedet for selv at prøve kræfter med det rent praktiske. 
 
En anden omviser, ’O3’ svarer skriftligt, at hun godt kunne tænke sig nogle mere fleksible rammer. 

På spørgsmålet ”Hvis du skulle ændre noget i SMK's måde at organisere formidling på, hvad skulle 

det så være?” svarer hun: 

Endnu mere opblødning af den formelle struktur både ophængningsmæssigt, stemningsmæssigt og 
muligvis også af min og de andre omviseres forståelse af formidling – som ofte fortsat er meget 
traditionel på trods af det dialogbaserede. Måske skulle indholdet ikke være så defineret på forhånd 
– således at det i langt højere grad var elevernes nysgerrighed der styrede indholdet. 
 
O1 efterlyser desuden mere evaluering af omvisningsformerne: 

Det der kunne være med til at udvikle omvisningerne det var  at der kom noget mere evaluering af 
omvisningerne. Både af omvisningsformen men også af selve omviseren. Hvordan omviseren har 
tilrettelagt sin omvisning, og hvad omviseren fokuserede på og hvad der ikke fungerede så godt. 
[..] At man fik tilbagemelding både fra lærere og elever om hvad man kunne gøre anderledes for, at 
det kunne fungere endnu bedre. Eller andre måder man kunne tilrettelægge det på. 
 

4.2.3 Omvisningen i praksis – med særlig henblik på samtidskunst og unge 

På Statens Museum for Kunst tilrettelægger omviserne selv det enkelte forløb. Under hensyn til 

aldersgruppe, tema og evt. særlige ønsker fra læreren vælger de et antal (som regel 5-8) værker og 

evt. et omvisningstema, der fungerer som ’rød tråd’ ift. det overordnede tema. Hvis en gruppe unge 

fx har bedt om at få en omvisning i samtidskunst, kan omviseren vælge et omvisningstema inden 

for dette område.  
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O1: Jeg har f. eks haft en omvisning jeg har kaldt ”Opråb – kunst og politik”. Der har jeg udvalgt 
værker, der har en politisk dimension. Jeg har også haft omvisninger, hvor jeg har udvalgt 
kunstnere der har været med på Venedig-biennalen. Den eneste sammenhæng der, var at de havde 
deltaget der. Sådan prøver jeg at kategorisere det lidt og sætte det i en kontekst. Ellers tror jeg, 
man hurtig kan miste eleverne, hvis de ikke forstår, hvad der er eller hvorfor der er en række 
udvalgte billeder. 
 
O2: De få omvisninger jeg har haft i samtidskunst, der har jeg valgt værker ud fra det, jeg har 
skrevet speciale om, som er subjektivitetsforskningen, altså omkring bevidstheden: hvad er 
menneskers bevidsthed og har vi overhovedet nogen, er den konstant eller under forandring? og det 
er i hvert fald nogle temaer, som samtidskunsten også handler om. Jeg vælger værker ud fra det jeg 
synes, jeg ved mest om. 
 

Begge omvisere giver udtryk for, at de planlægger omvisningerne ret nøje, men at de samtidig er 

åbne for at ændre i programmet, hvis det viser sig, at der dukker noget andet op undervejs.  

Når de skal pege på vellykkede omvisninger, peger begge på situationer, hvor der foregik 

en intens udveksling mellem omviseren og eleverne omkring værkerne. Som i tidligere citater 

sætter O2 først og fremmest værkoplevelsen i centrum, mens O1 fokuserer mest på dialogen: 

O1: Det der de omvisninger, hvor der er mest dialog, der er de mest interessante. For der sker en 
udveksling, hvor det også bliver interessant for mig. Og de unge bliver begejstrede og opnår en 
form for erkendelse og oplever noget nyt på baggrund af det, jeg udpeger for dem. 
 
I omviserrollen oplever man imidlertid også, hvorledes museets forventning om dialogbaseret 

omvisning baseret på et konstruktivistisk læringssyn og lærernes forventninger om at eleverne skal 

have et stort fagligt input støder sammen – og at det er omviserne, der må forsøge at balancere 

mellem den vejledende rolle, de forventer at skulle have, og den belærende rolle, lærerne lægger op 

til. Særlig O2 synes situationen kan være svær og utilfredsstillende at håndtere, fordi hun ikke 

havde regnet med at blive placeret i en underviserrolle: 

Det er kommet bag på mig at det er så meget undervisning som det er. At lærerne lægger en form 
for undervisning over på den omvisning. Hvad er egentlig meningen med det? Jeg havde mere 
forestillet mig at det var en form for udflugt for de her unger, der skulle ud og opleve noget andet. 
[…]  

Vi sidder også i den der saks… eller måske ikke saks, men der er en ide fra museets side 
om dialog og oplevelse, og så er der nogle krav fra lærerens side om læring og om at de skal nogle 
ting igennem. Der synes jeg museets holdning er den rigtige. Læringen må jo foregå i skolen, men 
det kan godt være jeg er helt gal på den. 
 

O1 virker som om, hun har fundet sig bedre til rette med forventningerne om at skulle 

levere mere eller mindre færdige fortolkninger. Hendes strategi er at give en meget personlig 

tolkning, og så håbe at de unge reagerer på den, så der kan komme noget dialog i gang: 
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Det er også fint nok, at jeg har en udtalt rolle i forhold til den måde jeg kan fortolke et værk på. Det 
kan sætte tingene på spidsen, hvilket de så kan forholde sig til. Det ville være kedeligt, at være en 
neutral formidler. Selvfølgelig skal man så understrege at det er min personlige fortolkning, det 
åbner diskussionen meget mere end hvis man forsøger at være en objektiv formidler. Det tror jeg 
ikke de unge hopper med på. 
 

De unges egne forventninger opleves derimod ikke som noget problem hos omviserne. 

Tværtimod har alle positive erfaringer med at formidle til denne gruppe: 

O2: Jeg synes de virker positivt afventende. Hvis de ikke havde en positiv indstilling og syntes det 
var spændende at høre på, ville det nok ikke gå så godt. 
 
O1: Mit primære interesseområde er samtidskunst. Jeg er også, i kraft af mit arbejde, blevet 
begejstret for formidling, til unge især. For det er en spændende udveksling man får med de unge, 
som ikke sker på samme måde med voksen-grupper. 
 
O3: Generelt kan jeg godt lide gymnasieklasserne, da de gerne vil diskutere og reflektere samtidigt 
med, at de tør sætte deres viden i spil i forhold til deres oplevelse. 
 

Samlet set kan man sige at omviserne står i en forholdsvis uafhængig situation imellem 

’huset’, grupperne/klasserne og lærerne, og at det i høj grad er op til dem selv, hvordan de griber 

denne situation an. Dette opleves på engang som en stor frihed til selv at tilrettelægge arbejdet og 

som en byrde, når der opstår modsætningsfyldte krav eller andre typer af problemer. Den erfarne 

omviser oplever i langt højere grad sig selv som en del af museet end nybegynderen.  

Sammenfattende kan omvisernes positioner karakteriseres som: 

• Kunstelskerpositionen: Omviseren skal formidle egen entusiasme overfor kunsten 

• Vejleder- eller fødselshjælperpositionen: Omviseren skal befordre elevernes læreprocesser 

uden at virke belærende 

• Guidepositionen: Omviseren er museets ansigt udadtil – helst i overensstemmelse med 

ledelsens og afdelingens ideologi, men i praksis ofte i konflikt med lærernes ønsker 

 

4.3 Konklusion 

4.3.1 Formidling generelt 

Det perciperede niveau handler i høj grad om, hvordan museets målsætning om at berige og bevæge 

mennesket gennem kunsten i følge medarbejdernes opfattelser omsættes i konkret pædagogisk 

virksomhed gennem formidlingsafdelingens undervisningsaktiviteter. Formidlingsafdelingens faste 

medarbejdere giver overordnet udtryk for, at de er enige i museets publikums- og 

formidlingsorienterede ideologi, og at de har en stor indflydelse på, hvorledes denne udmøntes i 
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konkret pædagogisk tænkning og -praksis. Det er afdelingens faste medarbejdere, der sætter ord på, 

hvilken pædagogisk tænkning, der er retningsgivende for de forskellige typer af undervisnings- og 

formidlingsaktiviteter, og det er deres ansvar at få denne tænkning anskueliggjort overfor de 

besøgende og overfor de løstansatte formidlingsmedarbejdere. 

 Den ansvarlige for omvisningerne, Bargeman, arbejder i det daglige tæt sammen med de 

øvrige arbejdere på afdelingen omkring udviklingen af den pædagogiske tænkning og 

målsætningerne med den. Den ansvarlige for værkstedet, Hansen, oplever dog i stigende grad sin 

position som perifer i forhold til afdelingen, og han synes at værkstedsaktiviteterne prioriteres for 

lavt i forhold til de øvrige aktiviteter, fx gennem utilfredsstillende økonomiske og tidsmæssige 

rammer. Han ser først og fremmest sig selv som kunstner og pædagogisk praktiker – en position 

som tilsyneladende er ved at miste status i afdelingen. 

 Omviserne er bevidste om afdelingens pædagogiske linie, og de betragter den 

dialogbaserede tilgang, hvor de lærendes oplevelse er i centrum som et godt pædagogisk redskab, 

der er i overensstemmelse med deres egen opfattelse af god formidling. I mødet med elever og 

lærere oplever de imidlertid nogle gange at særligt lærerne har andre forventninger til 

omvisningerne, end de selv har. Denne konflikt opleves dog mest hos den nystartede omviser, mens 

den mere erfarne sjældent oplever utilfredshed, men tværtimod efterlyser større feed-back fra 

brugerne, gerne i form af egentlige evalueringer. 

 Der er således enighed blandt museets medarbejdere om, at museets mission om at berige 

og bevæge mennesket bør udmøntes i en konstuktivistisk orienteret pædagogsk tænkning, der sætter 

de lærende i centrum. I praksis gøres dette gennem dialogbaserede omvisningsformer, evt. 

kombineret med værkstedsbesøg. Her kan det dog undre at man som gruppe møder forskellige typer 

af personaler alt efter om man vælger omvisning med eller uden værksted.  

4.3.2 Social inklusion og unge som målgruppe 

Frem til åbningen af u.l.k bliver unge ikke betragtet som en speciel målgruppe for formidling. De 

pædagogiske tilbud rettet mod folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne er således de 

samme som for børn, dvs. omvisninger med eller uden værksted. Alligevel skelner man i 

formidlingsafdelingen mellem børn og unge, bl.a. gennem at lave særligt formidlingsmateriale rettet 

mod unge og ved (i det omfang man har indflydelse på det) i særlig grad at tilbyde unge forløb, 

hvor samtidskunsten spiller en central rolle. Fx har den ene omviser, O1, specialiseret sig i at give 

omvisninger tematiske til unge med et stærkt indslag af samtidskunst.  
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 Hvad omvisninger med værksted angår, er det meget få grupper med unge elever, der 

vælger denne mulighed, selvom værkstedslederen oplever, at de har stor glæde af at kombinere en 

omvisning med fx at lave digitale fotos el.lign. Som Hansen peger på, kan det blandt andet skyldes 

at man nærmest på forhånd har eksluderet de unge ved at kalde det for ‘Børnenes Værksted’, noget 

der nu bliver ændret på. Endvidere kommer de 14-19 årige ofte med andre lærere end 

billedkunstlæreren, fx en lærer i dansk eller samfundsfag, fordi billedkunst ikke er obligatorisk i 

skole og ungdomsuddannelser på disse klassetrin. 

 Som tidligere nævnt vil unge som målgruppe få en central status i museets formidling fra 

april 2007, når u.l.k åbner. I formidlingsafdelingen har man søgt at opnå bedst muligt kendskab til 

gruppen og dens behov på forhånd, bl.a. ved at ansætte unge til at hjælpe med udviklingen af 

laboratorierne indretning og aktiviteter og ved at få lavet en konsulentrapport om gruppen. Dette er i 

høj grad sket på medarbejdernes initiativ og på det perciperede niveau er der derfor en stærk tro på, 

at man for første gang vil kunne arbejde på at inkludere en gruppe, der traditionelt set har et 

skeptisk forhold til museer. 

4.3.3 Pædagogisk virksomhed 

Omvisninger og værkstedsbesøg er p.t. museets mest brugte undervisningstilbud rettet mod unge. 

Faktisk er disse tilbud så veletablerede og har så mange brugere, at det kan være svært både for 

faste medarbejdere og omvisere for alvor at tænke disse formidlingsformer på nye måder, også 

selvom man erkender svaghederne i at reproducere kunstformidlingens ritualer, som de er kendt 

over hele verden. I stedet for at søge at udfordre denne virksomhed direkte, har man mere eller 

mindre valgt overvejende at henlægge pædagogisk udviklingsarbejde til det kommende center. 

Således oplever mine informanter blandt omviserne fx ikke, at de er deltagere i dette 

udviklingsarbjde, men at det foregår som en aktivitet, der er isoleret fra den daglige praksis. 

4.3.4 Læringssyn 

Bargeman formulerer læringssynet i forbindelse med omvisninger som ”konstruktivistisk”, og i 

omvisermanualen uddybes dette med, at ”læring opfattes som et aktivt, dialektisk forløb mellem 

museet/omviseren, værket og eleven” (jf. citat ovenfor). Her kan man selvfølgelig spørge, i hvor høj 

grad dette syn implementeres af omviserne, som jo samtidig er underlagt en række andre faktorer og 

forventninger. Med udgangspunkt i mine interviews må jeg hertil sige, at der synes at være stor 

enighed om, at den gode omvisning, netop er den, hvor udvekslingen mellem formidler og elever 
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’glider’, hvor eleverne kommer på banen, og hvor omviseren, som Hansen udtrykker det, ”skal 

tilkæmpe sig taletid”.  

 Parallelt med – eller måske bagved - dette læringssyn eksisterer imidlertid en 

overbevisning om kunst som værende noget helt særligt, som dybest set kun kan opleves – dvs. en 

’kunstelskerposition’, som betegnes som et nødvendigt udgangspunkt for al den undervisning, der 

foregår på museet. At lære at opleve det ’magiske’ ved kunst, som Hansen udtrykker det, er 

nærmest en form for omvending, som omviserne dybest set kun kan tilskynde gennem selv at være 

lysende eksempler på kunstelskere. Denne position gives der ikke køb på, selvom der måske kunne 

være pointer i at fremhæve paralleller til en form for mesterlæretænkning, som ingen af de ansatte 

dog nævner. Det samme gælder forestillingen om, at de løstansatte, der omviser og underviser i 

forbindelse med værkstedet, primært er kvalificeret gennem at være ’ægte kunstnere’, mens de 

almindelige omvisere må have en baggrund i kunsthistorie. 

4.5.4 Opsummering 

På det perciperede niveau opfatter de ansatte i formidlingsafdelingen det som deres opgave at 

udforme grundlaget og iværksætte egentlige formidlingsstrategier i forhold til pædagogisk 

virksomhed. Dette foregår på tre niveauer: 1) et niveau hvor man orienterer sig gennem  

udvekslinger med hinanden og ledelsen, udvekslinger med forskellige netværk, orientering i 

litteratur m.m., 2) et niveau hvor man omformulerer sin viden og udformer retningslinier m.m. i 

forhold den pædagogiske virksomhed, fx gennem kurser og manualer til løstansatte, udformning af 

undervisningsmateriale, indflydelse på ophængninger og lærerkurser, 3) et praktisk niveau, hvor 

man udfører pædagogisk virksomhed. Ud fra datamaterialet virker det som om, der er enighed 

omkring den pædagogisk linie, om end den nok forstås på lidt forskellige måder. Retorisk vælger 

informanterne forskellige udtryk fra ”konstruktivistisk læringssyn” (Bargeman) over ”kunsten 

handler om dem selv” (Hansen) til ”dialog” (O1) og ”kigge på kunsten med deres egen øjne” (O2). 

 To af mine informanter (Bargeman og O1) positionerer sig som personificeringer af 

’huset’, gennem en entusiastisk holdning til det at formidle og til museets formidlingssyn. Deres 

grundfortælling er, at formidlingen er i en meget positiv og konstruktiv udvikling, og at de selv 

bidrager til og er en del af denne. De andre to (Hansen og O2) indtager en mere kritisk position, 

hvor de både fremhæver gode sider, men samtidig skaber en fortælling om, at de ikke føler sig 

100% som medlemmer af ’huset’. Deres forklaringsmodeller handler grundlæggende om, at deres 

interesser p.t. ikke er sammenfaldende med ’husets’, og at de ikke er i en position, hvor de kan 

ændre på dette forhold. Desuden fremhæver de begge to et modsætningsforhold mellem museets 
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pædagogiske linie og lærernes forventninger, som formidlingsafdelingen ikke for alvor har taget fat 

på at løse. 

 Man kan således tale om, at der på det perciperede niveau finder to fortællinger: ’Den 

entusiastiske’, som er sammenfaldende med at opleve sig som en integreret del af ’huset’, og ’den 

kritiske’ som er sammenfaldende med en oplevelse af at være i en mere perifer position. 
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5. Det operationaliserede niveau 
 

Det operationaliserede niveau omhandler den pædagogiske praksis, som den rent faktisk udspiller 

sig på museet. Her er data primært hentet gennem observation og foto af udvalgte cases. I den 

periode, hvor jeg indhentede mine data, udgjorde omvisning i samlingerne den altoverskyggende 

formidlingsform, når det gjaldt formidling af samtidskunst til unge. Derfor er de fem cases alle 

hentet fra denne praksis. I et enkelt tilfælde er der dog tale om omvisning med værksted.  

De fem cases er (i kronologisk rækkefølge): 

• Case 1: omvisning v. ’O3, 9. klasse, 19 elever, 2 lærere, på lejrskole  

• Case 2: omvisning v. ’O2’, Handelsgymnasium, 26 elever, 1 lærer, fra København  

• Case 3: omvisning v. ’O2’, 2-3 G, 11 elever, 1 lærer, på endags-tur  

• Case 4: omvisning v. ’O1’, HF, 22 elever, 2 lærere, på lejrskole 

• Case 5: omvisning og værksted v. ’O4’, 1 G, 20 elever, 1 lærer, på endags-tur 

 

Som det fremgår af listen, observerede jeg tre omvisninger forestået af omvisere, som jeg 

efterfølgende har interviewet (se kap. 5): to med O2 og én med O1. O3 og O4 har skriftligt besvaret 

nogle spørgsmål ang. omvisningerne (se bilag 6). Disse interviews og skriftlige besvarelser vil 

lejlighedsvis blive inddraget i dette kapitel, når det skønnes relevant. Hvad lærere og elever angår, 

blev case 3 og case 5 fulgt op af interviews med læreren og udvalgte elever, mens de øvrige cases 

blev fulgt op gennem skriftlige besvarelser af spørgsmål (se kap. 7). 

 Til analysen af det operationaliserede niveau, har jeg valgt at anvende 

positioneringsbegrebet ved at tage udgangspunkt i fem ’positioner’, der har betydning for 

omvisningen i dens traditionelle form: omgivelserne, temaet, værket, omviseren og eleverne (se 

også Illeris, 2003, 2006). Med inspiration fra Basil Bernsteins kodeteori (Bernstein, 1974) vil jeg 

desuden pege på, hvor åbent eller lukket positionerne performes. 

 Indledningsvis vil jeg give en beskrivelse af omvisningen, som den sædvanligvis foregår 

på Statens Museum for Kunst. Værkstedsforløbet behandles i afsnit 5.2. 
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5.1 Omvisningen 
På Statens Museum for kunst blev der i 2006 gennemført 1248 omvisninger, hvoraf 719 var for 

børn og unge. Ca. 25 % af disse var for grupper fra en gymnasial uddannelse, dvs. unge mellem 16 

og 19 år (Kjærboe, 2007). Hermed udgør omvisningen som nævnt den dominerende 

kunstpædagogiske praksis henvendt til unge. 

Omvisningen på Statens Museum for Kunst varer, som på de fleste andre 

kunstmuseer, ca. 1 time. På en omvisning kan der være op til 28 elever. Læreren bestiller 

omvisningen gennem museets booking, som også vejleder om mulige temaer m.m. Som oftest har 

læreren dog bestemt et tema på forhånd, fx en periode af kunsthistorien, men de ansatte i bookingen 

kan søge at uddybe dette.  

 På forhånd får omviserne kun ganske få oplysninger om gruppen fra bookingen. Disse 

oplysninger modtages i en skemaform som denne: 

Art: 4-Omvisning i Kunst i det 20. århundrede   
Niveau:  Folkeskole  Antal:        19 
Bemærkninger:  9. klasse, omvisning i samtidskunst  
 
Omvisningerne starter altid ved et mødepunkt i skulpturgaden, hvor omviseren møder gruppen, 

præsenterer sig og evt. laver en kort indledning. Herefter fører omviseren gruppen rundt fra værk til 

værk. Ved hvert værk introducerer omviseren til værket og stiller spørgsmål til eleverne med 

henblik på at starte en dialog. Der afsluttes og siges farvel ved omvisningens sidste værk. 

5.1.1 Temaet 

Temaet er den nære ramme omkring omvisningen. Det kan fx tage udgangspunkt en særlig 

udstilling eller ophængning, men det kan også være et uafhængigt historisk, samfundsmæssigt eller 

kulturelt tema. På hjemmesiden og i undervisningsmaterialet Indblik lægger museet op til mulige 

temaer, bl.a. ’billedanalyse’, ’national identitet’, ’dansk guldalder’ og ’samtidskunst’. Læreren kan 

også bestille et tema efter eget ønske, hvilket ofte sker. Endvidere bestemmer omviseren som regel 

et undertema for den enkelte omvisning, der fungerer som ’rød tråd’ gennem omvisningen. 

Jeg havde som udgangspunkt valgt at observere cases, hvor omvisningens overordnede 

tema var ’samtidskunst’. Omviserens undertema blev først præsenteret ved selve omvisningen, og 

altid med vægt på, at det drejede sig om et personligt valg fra omviserens side. Ingen af temaerne på 

de omvisninger, jeg så, fulgte ophængningerne, bl.a. fordi samtidskunstværkerne befinder sig i 

mange forskellige sale over hele museet. Grupperne gik derfor forbi en stor mængde værker på 
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vejen mellem de udvalgte stop. Hermed blev omviserens begrundelse for valg af stop særlig 

væsentlig i forhold til, hvis hun blot fulgte ophængningens ’logik’. 

 I case 2 og 4 spillede omvisningstemaet en fremtrædende rolle i omvisningen, som jeg 

oplevede den. I case 2 havde O2 valgt temaet ’subjektivitet og landskab’, og hun præsenterede det 

på en meget personlig måde, da gruppen var samlet foran omvisningens første værk, Per Bak 

Jensens mennesketomme og ’spirituelle’ fotografier. Senere introducerede O2 også til 

sammenhængen mellem subjektivitet og Buddhisme, som hendes speciale handler om, hvilket en af 

eleverne nævner som det mest spændende i omvisningen (spørgeskema).  

I case 4 var temaet mere samfundsfagligt. O1 introducerede det straks, da holdet mødtes, 

og på en måde, så det virkelig fik karakter af en overskrift: ”Opråb, udråbstegn, kunst og politik – 

en omvisning i samfundskritisk kunst!”. Endvidere refererede omviseren til temaet gennem hele 

omvisningen, også selvom eleverne undervejs spurgte til mange andre ting. Men som O1 selv siger 

i interviewet ”det vigtigste er, at det fungerer som en råd tråd for mig”.  

Sammenfattende udgjorde omvisningstemaerne en væsentlig rammesætning for 

omvisningerne, men de blev sjældent bragt direkte i spil af eleverne. De ønskede overvejende at 

diskutere helt overordnede temaer ang. kunstbegrebet, fx med udgangspunkt i spørgsmål som ”er 

stand-up kunst?” (case 1), ”Hvordan kan fotografier være kunst?” (case 2), ”Det er kunst bare fordi 

en kunstner siger det – ligesom de der guldfisk i blenderen” (case 4). Mens omvisningstemaerne i 

praksis mest kom til at fungere som en lukket kode, fungerede metatemaet ’kunst’ som en åben 

kode – uanset om omviseren havde lagt op til dialog omkring dette tema eller ikke. 

5.1.2 Omviseren 

I mine cases agerede omviserne helt klart som hoved-performere i omvisningerne, selvom de 

undervejs ihærdigt søgte at overdrage scenen til eleverne. Ingen af omviserne undlod således at 

opfordre til dialog og diskussion, men man kan sige, at nogle var mere styrende, mens andre mere 

så situationen an og lod tingene udvikle sig. Omviserne organiserede således deres performance 

meget forskelligt, hvilket afspejler Formidlingsafdelingens ønske om mangfoldighed i 

omvisningernes form alt efter omviserens temperament (Interview med Bargeman). 

 Fx var det meget forskelligt, i hvor høj grad de omviserne søgte at skabe ro og orden 

blandt eleverne inden de talte. Her sørgede O3 fx for, at eleverne altid sad ned på gulvet, inden hun 

talte, mens de øvrige omvisere lod dem stå op. O2 lod dem endda gå lidt rundt og kigge, mens hun 

introducerede værkerne, og dermed havde hun ofte ikke deres koncentrerede opmærksomhed, 

hvilket dog ikke så ud til at genere hende. O4 gik ind imellem direkte hen og henvendte sig med et 
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spørgsmål til de elever, der ikke virkede som om de fulgte helt med, mens O1 primært styrede sit 

publikum gennem øjenkontakt og gennem at tale højt og tydeligt. 

 I det hele taget udgjorde kropssproget en vigtig del af omvisernes performance, og mit 

indtryk var, at de var bevidste om at indtage rummet, at være kropsligt nærværende og om at opnå 

øjenkontakt med eleverne, hvilket bl.a. kan skyldes, at de alle har deltaget i et endags-kursus i 

dramapædagogik. Den erfarne omviser, O1, havde desuden en ’naturlig’ sikkerhed og autoritet i sin 

måde at bevæge sig og tale på, som gjorde at hun nemt fik gruppens opmærksomhed. 

 Den verbale performance udgjorde det absolut væsentligste omdrejningspunkt i alle 

omvisningerne. Samtlige omvisere talte meget, og udgangspunktet for deres performance kom 

derigennem til at ligge i den klassiske guide-funktion, mens dialogen i flere tilfælde kunne være 

svær at få etableret, ikke mindst pga. elevernes passive attitude. Enkelte gange skete det, at eleverne 

for alvor begyndte at spørge og diskutere, og hermed ændrede positionerne sig til en mere åben og 

dialogisk form. Når én i gruppen stillede et åbent spørgsmål, fx omkring hvad kunst er, var 

omviserne generelt hurtige til at opgive den lukkede performerposition og engagere sig i 

diskussionen. I ét tilfælde, case 4, hvor mange i gruppen var usædvanlig aktive, lod O1 en lang 

diskussion udvikle sig i forbindelse med Lise Harlevs værker om forskellene mellem kunst og 

reklame og om kunstbegrebet som sådan.  

 I det hele taget var det forskelligt hvor ’åbent’ og ’lukket’ omviserne formidlede. Således 

var O1 forholdsvis lukket i sin formidling af ’facts’, men åben når hun spurgte eller diskuterede 

med grupperne, hvorimod fx O2 og O4 var mere åbne, også når de fortalte om værker og kunstnere. 

Det betød at de gav større mulighed for afbrydelser fra gruppens side, men også at de kunne virke 

mere usikre ift. den klassiske guide-rolle. O2 var nok den, der udfordrede den klassiske 

omviserposition mest, i og med at hun var meget lidt autoritær i sin måde at omvise på. Her er et 

uddrag fra mine notater: 

Næste rum (som vi vist egentlig ikke skulle have set if. omviseren, men nu gør vi det alligevel..) er 
Rikard Mortensen. Omviseren siger at ”det her ville I måske kalde ’streger’”, men at det faktisk har 
relation til Buddhisme og tomhed.[…] Hun fokuserer ikke på et bestemt billede, så eleverne spreder 
sig lidt i rummet.  
 
Og fra mine umiddelbare kommentarer efter omvisningen: 

Omvisningen var meget anderledes end den første, mest fordi den var så meget mere løs. Omviseren 
ventede ikke til der var ro med at tale og hun bad ikke eleverne sætte sig på gulvet, hvilket også gav 
mere uro – men også en større bevægelsesfrihed. […] På den ene side oplevede jeg det som 
provokerende ustruktureret, men på den anden side var det også afslappet på en behagelig måde, 
fordi der ikke blev stillet så store krav. Og de 16-18 årige elever fandt en måde at være med på, som 
måske slet ikke passede dem så dårligt? 
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 I alle mine cases var det, trods små variationer, omviseren, der påtog sig performerrollen. 

Hun havde valgt omvisningstemaet, værkerne, ruten og koreografien og hun søgte i varierende grad 

at løse evt. usikkerhed, manglende fokus, larm osv. i gruppen. Man kan også sige, at der er en 

række forventninger knyttet til omviserpositionen, som kan være svære at løsrive sig fra, og at det 

kan skabe usikkerhed hos gruppen, hvis man gør det. Ikke desto mindre indeholder materialet en del 

eksempler på, at omviseren griber muligheden for at bryde med performerpositionen, når denne 

byder sig, men også at hun hurtigt genindtræder i rollen, når der er stille, eller når hun skønner at 

gruppen skal videre til næste værk. 

 I case 5 var det i modsætning til de andre cases, en kunster og ikke en kunsthistoriker, der 

viste rundt. Jeg fandt det dog ikke muligt at finde nogle markante forskelle mellem denne 

omvisning og de øvrige. Uden at kunne generalisere, gav mine data således ikke belæg for at 

kunstnere og kunsthistorikere optræder forskelligt i omviserens performerposition. 

5.1.3 Eleverne 

Eleverne befandt sig for det meste i rollen som publikum, men det hændte, at de brød med den, 

enten på foranledning af spørgsmål fra omviseren eller på eget initiativ. I mine cases var eleverne 

mellem 14-15 og 22-23 år, og der var stor forskel på, hvordan de agerede set i forhold til deres 

alder: de yngste (case 1) var meget passive, mens de ældste (case 4) også var de mest aktive. Dette 

afspejler meget godt de erfaringer, omviserne selv gav udtryk for mht. alder.  

 Jeg vil her prøve at give et indtryk af elevernes og lærerens rolle i tre forskellige cases ud 

fra mine notater. 

 Case 1: Eleverne er 14-15 år gamle og bortset fra en enkelt ’E1’, som skiller sig ud på flere 

måder (tøj, attitude m.m.), er de meget passive og lyttende. De er ikke af læreren blevet forberedte 

på, at de skal se samtidskunst, da de er på lejrskole, og omvisningen er blevet bestilt af en anden 

lærer. Passiviteten forstærkes muligvis af at omviseren er meget styrende og fx beder dem sidde på 

gulvet foran det enkelte værk. Når omviseren spørger, er det kun E1, der svarer, og dermed går fra 

den passive publikumposition til en mere aktiv performerposition. På et tidspunkt under 

omvisningen ’truer’ omviseren endda med at lade et stykke papir gå rundt, og så må den, der sidder 

med papiret, når hun siger ’nu’, svare. I de skriftlige tilbagemeldinger skriver en af eleverne, at 

klassen var ”passiv som altid” og en anden at tilrettelæggelsen af omvisningen var ”for barnlig”. 

 Case 3: De 11 elever, hvoraf de 10 er piger er 17-19 år gamle og går i 2. og 3. G. De udgør 

et valgfagshold i billedkunst, som er på endags-tur til København. De kommer direkte fra et besøg 
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på Louisiana og skal videre til operahuset og Frelserkirken. Deres rolle i omvisningen var 

kendetegnet ved, at læreren havde bedt dem om at tage notater undervejs, hvilket gjorde, at de var 

mere fokuserede på at skrive end på at deltage i den dialog, omviseren lagde op til.  

 Et eksempel fra mine notater fra formidlingen af Elmgreen og Dragsets værk Schh.. Please 

keep quiet: 

Omviseren: ”Værket her har en meget overrumplende effekt – er det det man normalt forventer når 
man går på museum?”. Tavshed – omviseren  fortsætter i hurtigt tempo: ”Værket er en kopi af 
virkeligheden. Alt herinde er rigtigt. Jeg synes det har en virkning af et sterilt rum”. Eleverne 
noterer. Så går omviseren videre til at fortælle om kunstnerne – at de har stor international 
anerkendelse, at de er homoseksuelle, at værket måske har forbindelse til AIDS, at alle 
’patienterne’ er mænd og flere ting. Eleverne fortsætter med at skrive ned. Omviseren spørger: 
”Hvad synes I? Er det et spændende værk at gå rundt og kigge på?” kort tavshed. 
 
 At eleverne forholder sig lyttende, betyder dog ikke at de er uopmærksomme, tværtimod. 

Som omviseren O2 siger i interviewet:  

Der er flere former for tavshed. Der kan være en tavshed, der er ugidelig, hvor folk kigger væk. Og 
så kan der være en deltagende tavshed, og jeg synes de havde en deltagende tavshed her. Men man 
kan da godt lige tænke ”det kører ikke det her”. Men det kan man så skubbe lidt væk og fokusere på 
at få sagt noget alligevel. 
 
 Efterhånden kommer der dog lidt mere dialog – eller i hvert fald begynder eleverne, særlig 

én af dem, at svare på spørgsmålene. Ikke desto mindre forbliver fordelingen af positioner meget 

fastlåst i denne omvisning: omviseren performer og eleverne positionerer sig som lyttende og 

skrivende publikum. 

 Case 5: De ca. 20 elever er ligeligt fordelt på køn,15-17 år gamle og går i 1 G. Det er et 

’obligatorisk’ valgfagshold, som, ligesom case 3, kommer direkte fra Louisiana, hvor læreren selv 

har vist dem rundt i en udstilling med Cindy Sherman. Eleverne virker fra starten meget livlige og 

engagerede – både i omvisningen og i indbyrdes snak undervejs. Hermed er flere af dem også klar 

til at gå ind i en aktiv publikumposition, hvor de stiller spørgsmål og diskuterer med omviseren. 

Dette kommer fx til udtryk ved det sidste værk, Ann Lislegaards installation Crystal World i X-

rummet: 

Der er tavshed i flere minutter. Omviseren begynder at tale stille om inspirationen fra science 
fiktion romanen og om hvordan værket er inspireret af en verden, der begynder at krystallisere. 
Herefter spørger hun om der er nogle kommentarer. Pigerne på skamlerne synes, det er et fedt 
værk, alle tiders. En siger at teksten er et vigtigt element. Omviseren går hen til drengene ved 
væggen og spørger dem. En siger at værket er ”langt ude, og får en til at føle sig afslappet”. 
Omviseren siger at hun nu også synes det er lidt ubehageligt fordi, der ikke er mennesker på. Så 
går hun hen til den sidste gruppe og spørger, hvad de synes. De er også meget positive. En af 
drengene kalder på omviseren ”Hvad mener han med det?” spørger han. Omviseren fortæller om 
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krystalliseringsprocesser, hvor naturen overtager civilisationen. En pige spørger ”Hvordan ender 
bogen?”  
  

  Crystal World og eleverne fra case 5 (eget foto) 

 
Her reflekterer omviser og elev sammen over deres reaktioner på værket, dvs. værket får lov at 

indtage performerpositionen, mens hele gruppen bliver en slags publikum i en forholdsvis åben 

dialog. 

5.1.5 Værket        

I den klassiske omvisning placeres værket en ’objektposition’, fordi det er værket, der tales om. Det 

er imidlertid forskelligt, hvor stor en rolle værkerne får lov at spille i de forskellige omvisninger. I 

nogle tilfælde, fx det ovenstående eksempel med Crystal World bruges der tid på at betragte og evt. 

interagere med værket, i andre tilfælde tales der nærmest ’henover hovedet’ på det. 

 Et godt eksempel på de forskellige positioner, et kunstværk kan blive tildelt, er 

formidlingen af værket Schh.. Please keep quiet, som omviserne havde valgt at vise i fire af de fem 

cases. Værket er en ruminstallation, som består i en modificeret rekonstruktion af en hospitalsstue 

med fire senge. I tre af sengene ligger en naturtro voksdukke, der forestiller en yngre mand. Den 

ene ligger bag en skærm, og ser ud til at være afgået ved døden. Rummet er stille, klinisk rent og 

holdt i hvide og grå farver (se billede nedenfor). 

 I case 1 blev dette værk vist som det sidste. Omviseren bad eleverne om at gå ind i rummet 

på egen hånd uden at sige noget. Efter et par minutter blev de kaldt ud igen og først da alle var ude 

af rummet blev eleverne bedt om at kommentere på værket ud fra spørgsmålet ”Hvad tror I 

kunstnernes idé er med at lave sådan et værk?”. Den korte diskussion, der fulgte, blev på et meget 

overordnet niveau, da det var svært at kommentere på detaljer i værket. Omvendt fik eleverne 

mulighed for at opleve værket uden for meget forstyrrende snak. Værket fik mulighed for at indtage 

en mere aktiv position end den rene objektposition. 
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 I case 3 startede omvisningen med installationen. Omviseren bad først eleverne om selv at 

kigge lidt rundt. Da O2 efter ca. et halvt minut begyndte at tale, mens hun stod midt i rummet, 

dannede eleverne lynhurtigt en cirkel rundt omkring hende og tog deres notesblokke frem for at 

tage skriftlige notater. Konsekvensen blev, at samtlige elever stod med front mod omviseren og med 

ryggen mod de fire senge og skrev ned (se billede nedenfor og uddrag fra feltnoter ovenfor). Værket 

og værkoplevelsen blev reduceret til en næsten ligegyldig objektposition på trods af, at eleverne 

befandt sig midt i det. 

         
Installationen Schh …please keep quiet.        Case 3 (eget foto) 
(eget foto) 
 
 I case 4 blev omvisningen sluttet af med Schh …please keep quiet. Også denne gang gik 

eleverne først rundt og kiggede lidt på egen hånd. Så placerede O1 sig mellem to af sengene og 

startede med at spørge ind til omvisningens tema: 

Omviseren spørger hvad installationen har med politisk kunst at gøre. En elev peger på medfølelse. 
O1 siger at det er ”en radikal henvendelse”. ”Vi går i selve værket og vi synes her luget af hospital, 
men der er ikke sprayet en lugt her, det er kun vores associationer”. ”Hvad har det med kunst at 
gøre”, spørger hun. Eleverne kommer med forskellige forslag: ”Det rører en”, ”det er et politisk 
værk”, Elev: ”Det er en kendt situation for os alle”. Omviseren: ”Man får helt nye roller her. Man 
tror man er på museum og så er man et andet sted”. Anden elev: ”Jeg blev forskrækket. Normalt 
forbereder man sig når man skal på hospitalet”. Tredje elev ”Man har ikke lyst til at lave analyser 
og stille spørgsmål her (feltnoter 13/12 2006) 
 
 Eleverne diskuterede deres oplevelse af værket, mens de befandt sig i værket, og dermed 

fik installationen mulighed for at have en aktiv rolle i dialogen. Lidt senere gjorde omviseren 

desuden opmærksom på en del detaljer i værket, som gjorde at det faktisk var temmelig forskelligt 

fra en ’rigtig’ hospitalsstue, og derigennem forstærkede nogle af elevernes oplevelser, hvilket gav 

dem anledning til fornyede undersøgelser af installationen. 

 Case 5: I denne omvisning mødte gruppen værket ca. halvvejs inde i forløbet. Efter at have 

kigget lidt selv, spurgte omviseren, hvad de syntes. Da eleverne var kommet med forskellige bud – 
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at det er ubehageligt fordi det handler om sygdom og død, at det ikke er noget særligt, fordi det 

’bare’ er et stykke virkelighed o.s.v., bevægede O4 sig hen på siden af en af den tomme senge og 

pegede direkte på det, hun talte om, nemlig det uhyggelige i at der er en ledig plads, der bare står og 

venter. Således fik værket en funktion, der relaterede meget til sansning og det følelsesmæssige. Det 

blev igen en aktiv medspiller og hermed blev objektpositionen forholdsvis åben. 

 

    Case 5 (eget foto) 
 
 Værkets blev altså positioneret meget forskelligt, alt efter om det blev tildelt en ’åben’ eller 

en ’lukket’ objektposition. Ved den lukkede position blev værket alene gjort passiv til genstand for 

omviserens og evt. elevernes kommentarer, mens det i den åbne position blev draget med ind i 

undersøgelserne. 

 5.1.6 Omgivelserne 

Omgivelserne udgøres dels af mødets museumsbygningen og rummene, dels af museet som 

institution. Ingen af de omvisninger, jeg var med på, havde dette som tema, men det hændte ganske 

få gange, at der blev refereret til museet som institution. 

 Ved en af omvisningerne (case 3), startede O2 med kort at introducere museet som 

bygning og nyophængningen af samlingerne – dog primært for at forklare, at 

samtidskunstværkerne, gruppen skulle se, hænger spredt rundt om i bygningen, fordi de på den 

måde går i dialog med ældre værker, og at gruppen derfor ville komme til at bevæge sig en del 

rundt. Endvidere sluttede hun omvisningen i X-rummet, hvor hun fremhævede rummets funktion i 

institutionen, nemlig at indkøbe og udstille værker af unge kunstnere lavet specielt til rummet. 

 Ellers blev henvisninger til institutionen kun brugt som en slags ’påkaldelse af højere 

magter’, fx da en elev i en provokerende tone spurgte O4 (case 5) om museet ikke vil købe en 

klump ler af ham for to millioner, svarede hun: ”Det er altså ikke mig der køber ind her”. 
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 Omgivelserne blev altså stort set negligeret i mine cases, hvilket indirekte må bidrage til at 

’naturalisere’ museets bygninger og institutionelle magt som ’selvfølgelig’. En italesættelse af 

museets samfundsmæssige rolle kunne måske bidrage til at kvalificere nogle af diskussionerne om, 

hvad der er kunst, men det indgår altså ikke i temaerne for disse omvisninger. Det må dog siges at 

der, som nævnt i kap. 4, findes tilbud om omvisninger i ’Nutidens Kunstmuseum’, men ifølge de 

bookinglister, jeg har fået udleveret, bookes denne type omvisning så godt som aldrig. 

  

5.2 Værkstedet 
Værkstedet benyttes kun sjældent af grupper, hvor eleverne er over 12 år gamle (Se interview med 

værkstedsleder Michael Hansen i kap. 3). Af de 277 omvisninger for børn og unge i 2006, som 

inkluderer et værkstedsforløb, var en forsvindende lille del rettet mod unge – faktisk fik jeg kun tip 

om i alt tre forløb af denne type i perioden november 2006 – april 2007. Derfor har det heller ikke 

været muligt at undersøge værkstedsforløb lige så grundigt som omvisninger, og det er kun ét case 

af denne type, der indgår i undersøgelsen: case 5. 

5.2.1 Forløbet 

Forløbet var tilrettelagt således, at det indeholdt én times omvisning og én times værksted, hvilket 

er meget almindeligt for denne type forløb, også på andre museer. Såvel omvisning som værksted 

blev forestået af en billedkunstner, ’O4’, som var helt nystartet på museet. Temaet var 

’samtidskunst og portræt’, og som tidligere nævnt kom holdet direkte fra en omvisning med 

fotokunstneren Cindy Sherman på Louisiana.  

 Omvisningsdelen er allerede diskuteret kort ovenfor. Her kan det være på sin plads at 

nævne, at portrættet som genre ikke syntes at være et væsentligt tema for omvisningen. 

Værkstedsopgaven derimod bestod i at lave iscenesatte selvportrætter som på en eller anden måde 

forholdt sig til et sted inden for eller uden for museet. Eleverne skulle arbejde i grupper på 3-4 

elever, og de skulle lave mindst ét og maximalt tre fotos pr. person med små digitalkameraer, som 

Hansen udleverede.  

 Grupperne fik 25 min. til opgaven, så der var ikke så meget tid til lange overvejelser. 

Neden for følger mit resumé af arbejdet fra feltnotaterne: 

Jeg vælger at følge en gruppe på fire piger. De går lige på opgaven med at forestille sig, hvilke 
billeder, de vil have. Særlig én er meget styrende og har mange ideer. Så går de op i det mørke rum 
med Ann Lislegaards installation. Her tager de billeder af to af pigerne. De er meget tilfredse, med 
det, de laver, så det går ret hurtigt.  
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[…] Efter 25 minutter er alle samlet som efter programmet og vi kan gå ned i biografen. 
Stemningen er god og glad. 
[…] I biografen ser vi alle billederne ét ad gangen på en skærm. Pigerne sidder på de første to 
rækker. Drengene sidder bagest. Læreren, omviseren og jeg er imponerede af resultatet. Eleverne 
mener også, at  billederne er blevet gode og interessante. Hver især kommenterer på sit eget 
billede. Ellers er der ikke så mange der har kommentarer – undtagen en del sjov omkring det, ”at 
springe ud”, fordi der faktisk er flere billeder af folk der springer, og fordi det relateres til 
homoseksualiteten fra Please Keep Quiet.  
 

Som det fremgår af beskrivelsen, virkede værkstedsforløbet meget engagerende på eleverne, på 

trods af at det foregik sidst på eftermiddagen på en dag, hvor gruppen både havde haft omvisninger 

på Louisiana og Statens Museum for Kunst. Såvel læreren som O4 og Hansen gav i også i høj grad 

udtryk for tilfredshed. 

 Set i forhold til positionerne i det kunstpædagogiske møde var det tydeligt, at eleverne nød 

at få en aktiv rolle, både foran og bagved kameraet. De fleste virkede til at føle sig på sikker grund i 

forhold til opgaven, og resultaterne var i mange tilfælde gode billeder med spændende temaer og 

symbolikker.  

 Man kan dog indvende, at såvel museet som værkerne reduceres til meget passive 

positioner, og at opgaven ikke havde nogen klar relation til hverken omvisningen, museet eller de 

udstillede værker. Kun ret få af eleverne valgte at lade sig fotografere sammen med et kunstværk, 

hvorimod flertallet lagde hovedvægten på at lave ’interessante’ billeder evt. med en original 

symbolik i forhold til deres personlighed. Sammenfattende tyder ovenstående case dog på, at det i 

høj grad er relevant at tilbyde værkstedsaktiviteter til unge. 

 

5.3 Konklusion 

5.3.1 Formidling generelt 

Analyserne på det operationaliserede niveau handler om at vise, hvad der sker når intentionerne fra 

de andre niveauer omsættes i konkret handling og dermed møder brugernes forventninger, 

handlemønstre og oplevelser. Forventningerne til fordelingen af positioner i omvisningen som 

ritualiseret praksis er et godt eksempel på, at det kan være svært at introducere en anderledes 

dialogbaseret og åben model, fordi eleverne som udgangspunkt forholder sig passivt og dermed skal 

’vækkes til live’. 

 Analyserne af de forskellige positioners roller i case-studierne viser imidlertid også en 

række eksempler på at ritualet brydes op, dels gennem omvisernes forskellige ’greb’, og dels fordi 
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eleverne selv træder ud af den lukkede publikumposition og kommer ’på banen’. Også 

omvisningens tema og relationen til værkerne spiller en rolle, mens museet som fysisk og 

institutionel ramme ikke bringes nævneværdigt i spil. 

 Generelt forsøger omviserne, trods eventuelle forventninger fra elevernes og lærernes side, 

at implementere formidlingsafdelingens ønske om en åben, dialogbaseret formidling. Spørgsmålet 

er imidlertid, om de begrænsninger, der ligger i omvisningen som form, ikke gør at 

kommunikationen alligevel forbliver forholdsvis lukket. I case 5, hvor omvisningen efterfulgtes af 

et værkstedsforløb ændredes elevernes forholdemåde sig radikalt fra at være forholdsvis passive til 

helt at tage situationen i deres egne hænder. Dette tyder på at unge, på samme måde som børn (og 

voksne?) meget gerne vil være aktive på andre planer end det rent verbale, og at omvisningens 

velkendte form, trods hensigten om at skabe et interaktivt og ’anderledes’ forum, virker 

begrænsende på den enkelte elevs engagement. Her vil etableringen af u.l.k formentlig betyde en 

stigning i aktiviteter, hvor unge selv kan være aktive performere. 

5.3.2 Social inklusion 

Omvisningen som undervisningsform har som udgangspunkt en hel del til fælles med skolens 

klasseundervisning (Illeris, 2003). I den dialogbaserede omvisning er der risiko for at det, på samme 

måde som i klassen, som regel vil være de elever, der er vant til at tale i gruppesammenhæng, der 

kommer på banen. I mine cases var det kun en lille del af eleverne, der deltog i diskussionerne. 

Mest udpræget var det i case 1, hvor én pige næsten var alene om at sige noget, mens de noget 

ældre elever i case 4 også var de mest aktive, men dog var det stadig under halvdelen, der valgte at 

deltage i diskussionerne. Hermed opstår spørgsmålet om omvisningen som form kan tænkes at være 

mere henvendt til nogle typer af elever end andre. 

 Når man så samtidig bemærker, at det overvejende er gymnasieklasser, der kommer på 

museet, mens andre ungdomsuddannelser er stærkt underrepræsenterede (bl.a. fordi billedkunst som 

fag ikke findes på ret mange andre ungdomsuddannelser end det klassiske gymnasium), kan man 

spørge sig selv om den bestilte omvisning reelt kan betragtes som et tilbud til alle unge, eller om det 

fx kunne være relevant at tænke i alternative tilbud særligt henvendt til erhvervsuddannelser eller 

handelsuddannelser, og evt. supplere med opsøgende virksomhed. 

5.3.3 Pædagogisk virksomhed 

Med over 700 omvisninger og tæt ved 300 værkstedsbesøg årligt alene for børn og unge, er Statens 

Museum for Kunsts pædagogiske virksomhed tæt forbundet med disse former. Det kan ikke undgås 
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at virksomheden ind imellem må opleves som et ’samlebånd’ af omvisere og 

værkstedsmedarbejdere. Ikke desto mindre viser mine cases, at de løst ansatte omvisere lægger et 

betragteligt engagement og selvstændighed i at ’designe’ forløbene m.h.t. tema, valg af værker, 

forsøg på at etablere dialog m.m. Man kan næste tale om, at omvisningerne er den enkelte omvisers 

’værk’.  

 Omvendt er det tydeligt fra mine cases, at eleverne kommer med meget forskellige 

forudsætninger, og at grupperne ikke sjældent er helt uforberedte. Ingen af grupperne refererede fx 

til Indblik om samtidskunst eller til det netbaserede materiale om X-rummet. De to grupper som var 

på lejrskole (case 1 og case 4) skulle videre til helt andre typer af museer, mens to af de andre 

grupper (case 2 og case 5) var på endags-tur i København og kom direkte fra Louisiana. 

 Kombinationen af omvisningen som ’værk’ (eller show) og uforberedte elever gør, at hele 

seancen kan komme til at forekomme meget løsrevet både fra elevernes liv og fra deres ’normale’ 

undervisning. De to gymnasiehold i billedkunst (case 2 og 5) var de mest målrettede med hensyn til 

at skabe sammenhæng med den øvrige undervisning. Case 2 ved at tage noter, som kunne bruges til 

eksamen og case 5 ved at skabe forbindelse mellem Cindy Sherman og værkstedsforløbet.  

 Også her er rejser spørgsmålet sig om formidlingsafdelingen kan gøre noget for at skabe 

større sammenhæng, fx gennem mere proaktiv virksomhed ift. uddannelsesinstitutionerne. 

5.3.4 læringssyn 

Det er en klar underliggende præmis fra omvisernes side, at eleverne lærer bedst ved at deltage 

dialog, og at andre former for læring ikke er helt så attråværdige, som denne. Faktisk er der en 

tendens til at omviserne efterfølgende ’måler’ kvaliteten af omvisningerne efter, hvor meget det 

lykkes dem at få gang i dialogen. Som nævnt ovenfor, er omvisningen en form, som ikke altid 

virker lige stimulerende i forhold til aktiv deltagelse, bl.a. fordi elevernes og lærernes forventninger 

kan være nogle andre – fx i tilfældet (case 2), hvor eleverne var blevet bedt om at tage notater. Her 

er det tydeligt at omviserens læringssyn bliver ’kørt over’ af lærerens. Her kunne omviseren 

naturligvis have valgt at bede eleverne lade være med at skrive ned. Det havde dog nok været mere 

nyttigt, hvis der på forhånd havde været en form for dialog mellem museet og læreren om 

læringssynet. Denne lærer forventede tilsyneladende en klassisk omvisning bestående af en 

monologisk og lukket performance fra omviserens side.  

 Det virker som om alle på museet er enige om en eller anden form for konstruktivistisk syn 

på læring, men er brugerne dybest set enige i fordelene ved at blive aktiveret? Værkstedsforløbet 

tydede på, at det var en god form for engagement, men ved omvisningerne kan modstanden fra 
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eleverne mod at svare på spørgsmål være markant som fx i case 1, hvor omviseren bliver nødt til at 

’true’ eleverne til at tage stilling til hendes spørgsmål.  

 På det operationaliserede niveau synliggøres modsætningsforhold mellem form og 

læringssyn og mellem forskellige læringssyn. Hermed bliver det de løstansatte omviseres opgave at 

håndtere dette til alle parters – og deres egen – tilfredshed. Dette afføder stor kreativitet med hensyn 

til at udvikle forløbene, men også frustration når det ikke lykkes at få dialogen og hermed den 

konstruktivistiske læring i gang. 

5.3.5 Opsummering 

Analyserne af casene på det operationaliserede niveau skaber en fortælling om omvisningen som 

værende udspændt mellem på den ene side omvisernes ønske om at skabe dialogbaseret og 

deltagerstyret undervisning med udgangspunkt i et konstruktivistisk syn på læring, og på den anden 

side omvisningens klassiske form baseret på lukkede positioner, hvor det er omviseren alene, der 

performer. Endvidere vil lærere og elevers forventninger ofte være, at de skal forholde sig som 

passive tilskuere, således at omviseren hele tiden skal kæmpe med gruppen for at få dialogen i gang. 

Selvom museets ansatte og omviserne i interviews (kap. 5) giver udtryk for, at værket og kunsten 

skal være helt centrale i den pædagogiske praksis, bliver værket i mange tilfælde henvist til en 

lukket objektposition, hvor det ikke får mulighed for at ’performe’, fx ved at eleverne får tid til at 

opleve værket, inden omviseren begynder at tale eller lægge op til dialog. Det samme gælder for 

omvisningens tema, som ofte præsenteres i en forholdsvis lukket form. ’Kunst’ som overordnet 

tema for omvisningen og for museet som sådan bringes derimod ofte i spil af eleverne. Museet som 

omgivelse for omvisningen introduceres og problematiseres stort set ikke, hvilket indirekte bidrager 

til en ’selvfølgeliggørelse’ af museet som institution i samfundet. 

 Det kan altså være svært at operationalisere formidlingsretorikken fra de andre niveauer i 

pædagogisk praksis, og opgaven hviler stort set på den enkelte omviser alene. De klasser jeg 

observerede i mine cases var næsten ikke, eller slet ikke, forberedte på hvad de skulle se eller på 

den dialogbaserede omvisningsform. Det gjorde at omvisningerne i flere tilfælde mere blev 

betragtet som et ’show’ end som en del af et læringsforløb, hvor det var meningen, at de selv skulle 

komme på banen. Et nærmere samarbejde mellem formidlingsafdelingen og skolerne omkring 

forløbene kunne formentlig gøre situationen mere åben og dermed også gøre det nemmere for 

omviserne at leve op til målsætningen om dialogbaseret undervisning og læring som et samarbejde 

mellem eleverne, skolen og museet. 
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6. Det erfarede niveau 
 

Dette niveau beskæftiger sig med de erfaringer og oplevelser, brugerne har med sig, når de har 

deltaget i museets pædagogiske virksomhed. Da museets pædagogiske virksomhed rettet mod unge 

i undersøgelsesperioden så godt som udelukkende bestod af omvisninger, har jeg, som nævnt i kap. 

6, observeret fem af disse. Fælles for omvisningerne var, at alle havde samtidskunst som overordnet 

tema. Efter omvisningerne bad jeg eleverne fra case 1, 2, 4 og 5 om at besvare skriftlige spørgsmål 

ang. deres erfaringer (se bilag 7). I case 3 og 5 tog jeg endvidere ud på skolerne og foretog 

kvalitative forskningsinterviews med i alt 10 elever (se bilag 5).  

Begge de interviewede klasser var gymnasiehold i billedkunst. I case 3 gik eleverne i 2. og 

3.g., og de havde valgt billedkunst på B-niveau ud af en række andre valgfag, mens case 5 var et 

hold fra 1. g., der havde billedkunst som obligatorisk valgfag på C-niveau, hvilket vil sige at de 

havde valgt billedkunst ud af tre mulige ’kreative fag’. Eleverne i case 3 havde altså billedkunst på 

et højere niveau, og faget udgjorde i højere grad et aktivt tilvalg end for eleverne i case 5, som var 

yngre og kun havde haft tre fag at vælge imellem. Dog var der også flere tilfældige sammenfald 

mellem de to gruppers baggrunde: Begge hold kom fra gymnasier beliggende på Sjælland uden for 

Københavnsområdet, og de besøgte museet som en del af en længere endags-tur til København, og 

begge hold kom direkte fra et besøg på Louisiana, hvor de dog havde set to forskellige udstillinger. 

Den første klasse besøgte jeg i december 2006, den anden i april 2007. Jeg interviewede seks elever 

fra case 3 (A1 – A6) og fire fra case 5 (B1 – B4), samt begge lærere. Flertallet af eleverne var piger. 

I case 3 var der kun én dreng på holdet (A1). I case 5 var der ca. syv drenge og 13 piger, og jeg 

interviewede to drenge (B1 og B3) og to piger (B2 og B4). Eleverne blev interviewet to og to med 

henblik på at skabe en mere afslappet og dynamisk stemning. I case 5 svarede seks af eleverne 

desuden på skriftlige spørgsmål ang. værkstedsforløbet. 

 I Case 1, 2 og 4 besvarede eleverne mellem otte og 15 skriftlige spørgsmål, som læreren 

uddelte i klasserne i ugerne efter omvisningen (se bilag 7). I case 2 og 4 svarede eleverne på 

spørgsmålene enkeltvis, mens de i case 1 svarede i fire grupper. I case 2 svarede 11 elever på 

spørgsmålene, i case 4 svarede 17 elever. Henvisninger til svarene er angivet således: 1) case nr., 2) 

spørgsmål nr., 3) svar nr., fx (4, sp3, sv6). Læreren fra case 3 (L3) og læreren fra case 5 (L5) blev 

interviewet enkeltvis.  
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 Kapitlet er opdelt i ét afsnit om elevernes erfaringer og ét afsnit om lærernes erfaringer. 

Det første hovedafsnit (6.1) er struktureret ud fra spørgsmålene i interviewene og spørgeskemaerne. 

De indeholder tre temaer: Egne erfaringer med billedkunst og museer, erfaringer fra omvisningen 

og erfaringer fra værkstedet. Det andet hovedafsnit (6.2) omhandler lærernes erfaringer og 

indeholder ligeledes tre underafsnit: baggrund, omvisninger og værksted. 

 

6.1 Elevernes erfaringer 

6.1.1 Elevernes erfaringer med billedkunst og museer 

Elevernes tidligere erfaringer indgik ikke i de skriftlige spørgsmål. Derfor er her kun medtaget data 

fra interviewene. Begrundelsen for at medtage dette emne i interviewene var at få nogle få 

indikationer ang. elevernes baggrund og interesser i forhold til kunst og kultur, da flere studier (fx 

Bourdieu og Darbel, 1966) peger på, at det har betydning i forhold til deres oplevelse af mødet med 

kunstmuseet som institution og kunstværkerne. Desuden kan det give indikationer ang. museets 

kompetencer i forhold til social inklusion. 

 Af de 10 interviewede gymnasieelever kom halvdelen fra, hvad de selv betegnede som 

’kunstinteresserede familier’, og fire havde flere gange været på kunstmuseer som børn, særligt i 

forbindelse med rejser. Disse unge gav udtryk for at have et nogenlunde fortroligt forhold til kunst. 

Eksempler fra interviewudskrifterne viser, at de unge nu sætter pris på de kunstoplevelser, de har 

haft som børn, også selvom de ikke altid har påskønnet museumsbesøgene: 

H: Er din familie også interesserede i kunst? Har I været på museer? 
B2: Ja, helt sikkert. Vi rejser meget ud, og ser storbyer, og der er det helt sikkert meget med, at vi 
kommer på en masse museer og skal se på kunst og noget gammelt arkitektur. Hvor vi ser en masse 
kulturelle ting og noget der med kunst at gøre. Rigtig meget. 
H: Kan du lide det? 
B2: Ja... jeg kan godt lide det, men det kommer meget an på, om man er derinde med en kedelig 
lærer eller... hvis man er derinde med én der ikke forstår at få én til at blive entusiastisk og syntes, 
det er spændende. Hvis jeg er derinde med min far for eksempel, kan det hurtigt blive meget meget 
spændende. Det kommer nok an på, hvordan man får fortalt tingene... 
 
 Allerede her fremgår det, at de unge skelner meget klart mellem ’kedelige’ og ’spændende’ 

museumsbesøg, og at dette i høj grad er afhængigt af, hvem de er sammen med. For de elever, der 

ikke er museumsvante, er museumsbesøget en disciplin, der kræver både tilvænning og 

overvindelse. De uerfarne elever føler sig desuden, i endnu højere grad end de erfarne, afhængige 

af, at de er sammen med nogen, de kan dele oplevelsen med: 
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A4: […] Efter at jeg er kommet på gymnasium, så har jeg faktisk været på kunstmuseum for første 
gang, fordi mine forældre de er slet ikke sådan. De har aldrig rigtigt kunnet se det, altså, se noget 
spændende i at kigge på kunst. Jeg vil sige, jeg er heller ikke selv helt vild med det, men en gang i 
mellem kan det være meget spændende, altså. 
[…] 
H: Du tror ikke du vil gå på kunstmuseer og sådan i fritiden? 
A4: Nej, ikke med mindre jeg kan få lokket nogen med mig i hvert fald, men det bliver nok lidt 
svært.  
 
Otte elever besvarede spørgsmålet om, hvilken type kunst, de selv foretrækker. Svarene er meget 

varierede: to elever svarer, at de foretrækker samtidskunst, to at de foretrækker abstrakte billeder 

med stærke farver og to nævner naturalistiske og idylliske landskaber. Desuden nævner én Dalí (”et 

billede, hvor der hænger nogle ure ned – halvsmeltede”) og én Andy Warhol (”Marilyn Monroe-

billederne, hvor de har forskellige farver”).  

 Besvarelserne kan tyde på, at bevægelsen i de unges kunstpræferencer typisk går fra at 

kunne lide naturalistiske billeder og hen mod at foretrække abstrakt kunst og/eller samtidskunst, og 

at denne bevægelse følger ’mængden’ af kunsterfaring. Ingen af de interviewede elever angiver en 

bevægelse den modsatte vej. Flere af eleverne giver udtryk for, at undervisningen på holdet betyder, 

at kommer i kontakt med kunstformer, de eller ikke kendte til eller ikke var interesserede i på 

forhånd.  

 De interviewede elever synes samlet set at have en relativt stræk erfaringsbaggrund på 

kunstens område i forhold til flertallet af danske unge. Dette kan dels hænge sammen med at de 

socialt set  tilhører den i forvejen forholdsvis privilegerede gruppe, der vælger at gå gymnasiet, dels 

med at de har valgt netop billedkunst som fag på B eller C niveau. Som begrundelse for at vælge 

faget angiver næsten alle eleverne først og fremmest, at de selv ’er kreative’, eller at de ’kan lide at 

tegne’, men for ca. halvdelen af elevernes vedkommende, kan valget af billedkunst desuden hænge 

sammen med, at de kommer fra kunst- og kulturinteresserede familier, og at de derfor er fortrolige 

med flere typer af billedkunst gennem deres baggrund. 

6.1.2 Elevernes erfaringer fra omvisningerne 

De interviewede elever var generelt meget glade for omvisningerne. Samtlige elever pointerede det 

gode i at blive ’taget ved hånden’ og få mulighed for at lære værkerne bedre at kende gennem en 

person, der kunne sætte værkerne ind i en større kontekst. Fx uddybede B1 og B2 i deres fælles 

interview det positive i at blive vist rundt med, at de ellers ikke ville have ’fået øje’ på 

samtidskunstværkerne: 
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B2: Det var rigtigt fedt, at vi kom rundt med én der viste os rundt, og kunne fortælle os lidt om 
kunstneren og hvad tankerne bag kunstværket var. For ellers så ville kunstværket måske ikke sige 
én så meget umiddelbart, hvis man ikke lige vidste, hvad det handlede om.  
 
B1: Man fik lidt mere at vide om de specielle værker. Specielt det værk, med et gardin, der bare 
hang. Det ville jeg bare være gået forbi – det ville jeg ikke have troet, var et værk. Det er meget 
godt, lige at få peget nogle forskellige fløje ud, så man også ved, hvor de forskellige ting er. 
Hospitalsrummet, der ville jeg bare have troet, at jeg var gået galt! 
 

To piger fra case 2, som blev interviewet sammen, havde netop besøgt Statens Museum for 

Kunst på egen hånd, men syntes ikke, de havde lært så meget af det. Derfor var de glade for, at de 

nu havde været derinde igen og fået en omvisning: 

A5: Da vi var derinde selv, var det sådan lidt overfladisk. Det var bare de to piger, der skulle være 
lidt smarte og gå på museum i deres fine tøj. Det blev ikke så meget til sådan at kigge, altså virkelig 
gå i dybden med tingene, vel? Med hende fik man ligesom åbnet øjnene lidt mere for hvad det 
egentlig forestiller. Man kom lidt mere i dybden med det. 
 

De interviewede elever gav desuden udtryk for, at de satte stor pris på den dialogbaserede 

form. På begge hold, også på ’noteholdet’ (case 3), hvor eleverne ifølge mine observationer ikke 

deltog nævneværdigt i dialogen, var eleverne meget positive overfor at blive draget ind i samtalen 

og blive stillet spørgsmål. 

Eleverne fra case 5, som gav skriftlig feed back, varierede mere i deres vurderinger af 

omvisningerne og den dialogbaserede form. Fx varierede svarene på spørgsmålet ”Hvordan var 

omvisningen” fra det meget positive: ”Ok, det var den bedste rundvisning vi havde i Kbh., da vi 

blev nødt til at følge med og svare” (5, sp3, sv16) til det meget negative: ”Dårlig – Omviseren 

spurgte os for meget, i stedet for at fortælle fra en anden synsvinkel. Information om kunstnere??” 

(5, sp3, sv5) og det mere moderate: “Jeg kan godt lide, at vi er med i det. Men lidt mere om selve 

billedet – altså noget information.” (5, sp3, sv2).  

 Ud fra deres besvarelser, ville man kunne placere eleverne i et kontinuum mellem de 

’fakta-orienterede’, som gerne vil have mest mulig information uden selv at deltage aktivt, og de 

’deltagelses-orienterede’ for hvem det vigtigste er, selv at være aktive. Ud fra mine cases tyder det 

på, at de ’deltagelsesorienterede’ udgør et stort flertal. I case 5 var det fx kun to ud af 17 elever, 

som var klart fakta-orienterede, og som derfor var utilfredse med omvisningens dialogbaserede 

form. 

 Hvad omvisernes valg af værker og temaer angik, var eleverne også meget tilfredse. Flere 

syntes virkelig, at de havde set noget, der havde gjort indtryk på dem, og som de ikke selv ville 
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have stoppet op ved. På den måde havde eleverne fået en ny eller mere dybtgående interesse for 

samtidskunst gennem oplevelsen af værkerne. Fx B1 og B2: 

B1: Det var nogle rigtig gode værker, som jeg ikke ville have set selv. Hun gik forbi dem, jeg også 
selv ville have gået forbi, og sprang lige til de spændende. Hun startede ved de der ”Venus” dem 
synes jeg også, var meget interessante. Specielt dem med fisken, det så meget godt ud. 
 
B2: Jeg er meget enig. Det er igen det med, at jeg ikke er så interesseret i gammeldags kunst. Vi 
hoppede lige forbi, de gamle billeder. Det var jeg meget godt tilfreds med. Det var nogle gode 
værker. Jeg har ikke været ude og se så meget samtidskunst. Det har man ikke tid til i 
gymnasielivet. Der foregår så mange andre ting. Så det var rigtig fint, vi kom ud og så nogle 
opstillinger. 
 

I enkelte tilfælde gav eleverne udtryk for, at de hellere ville have set en anden type kunst 

en samtidskunst, mens andre gerne ville have set nogle andre samtidskunstværker end dem, 

omviseren havde valgt. Fx svarer en af elevgrupperne i case 1: ”Der var nogle ting, vi heller ville 

have haft set, som var mere ungdomsagtigt! Som fx hesten, der blev dræbt og fisken i blender” (1, 

sp4, sv3). At det er vigtigt, at omvisningen er lavet, så den henvender sig til unge, var også et 

kriterium hos en af de interviewede elever: 

B4: Jeg synes også generelt at hun gik godt rundt [..]. Hun viste os de rigtige ting, ting som unge på 
vores alder vi interesserer sig for. Hun viste os de mest fremtrædende skulpturer. 
 
 På spørgsmålet om, hvad af det, omviseren sagde, der havde gjort mest indtryk, svarede 

mange af eleverne forholdsvis detaljeret. Særlig eleverne på ’noteholdet’ (case 3) kunne huske 

mange af omviserens pointer, hvilket tyder på, at noteskrivningen har støttet deres opmærksomhed 

og hukommelse i forhold til det, omviseren sagde. 

De skriftlige besvarelser fra grupperne i case 1 viser desuden tydeligt, hvor forskelligt det 

er, hvad der gør mest indtryk under en omvisning. Her spændte forklaringerne fra det forholdsvis 

generelle ”Da hun spurgte hvad kunst var” (1, sp5 sv3) over det meget detaljerede ”At ham 

kunstneren, som lavede fisk i blender havde lavet andre ting med dyr, fx udstoppede hunde” (1, sp5, 

sv1) til noget, der ikke havde med kunst, men med omvisningens form at gøre: ”Da hun nærmest 

truede os og sagde, at hun ville sende papiret rundt for at få os til at snakke” (1, sp5, sv4) 

Adspurgt om deres egen rolle i omvisningen, kom eleverne mest med korte svar som 

’passiv’, ’lyttende’, ’aktiv’ og ’centreret’. Blandt de interviewede elever var ’noteholdet’ ikke så 

tilfredse, med deres deltagelse som eleverne på de andre hold. Flere af dem havde oplevet det som 

anstrengende at skulle varetage to modstridende roller: at tage notater og samtidig forsøge at være 

aktiv. A5 og A6 delte rollerne imellem sig, så A5 mest tog notater og A6 fotograferede: 

H: Hvordan var det med at tage notater? 
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A5: Det var mig, der stod for det. Jeg synes at det var lidt…nederen, fordi man fik ikke hørt så 
meget, man fik ikke koncentreret sig så meget, man kom ikke så meget ind i den der dialog, som blev 
ført. Så det synes jeg egentlig ikke var så godt. Det kunne vi godt have undværet. Jeg tror jeg havde 
fået mere ud af det, hvis jeg havde ladet være med at tage notater. 
A6. Det der med at man skulle tage notater og man skulle være aktiv mundtlig og alt sådan noget, 
når det egentlig var meget nyt, det vi så og det hun fortalte og sådan noget. Det synes jeg var ret 
svært. Det var lidt stressende, også fordi vi havde travlt, så det var sådan hurtigt derhen og så 
næste billede. 
 
Afslutningsvis valgte jeg også at stille spørgsmålet ”Hvad synes du/I I har lært?”. Her mener 

flertallet at det vigtigste, de har lært, er, at kunstbegrebet omfatter langt mere, end hvad de havde 

forestillet sig. Fx, at ”kunstomfanget er meget bredt” (2, sp7, sv1), ”at der er mange ting, der er 

kunst” (2, sp7, sv5), ”at alt kan være kunst” (2, sp7, sv10), at ”der er mange genrer” (1, sp7, sv2), 

”at det ikke nødvendigvis skal være et billede for at være kunst” osv. Denne type svar går også igen 

hos mange af de interviewede elever: 

H: Hvad har I lært af at være på SMK? 
A1: Vi har ikke haft så meget om moderne kunst, så vi har lært hvad det er, fordi det står ikke i 
vores bøger. Det er så nyt. Det har været godt at vi har været derinde. 
A2: Altså de forskellige måder, som kunstnerne udtrykker sig selv på nu. Ellers ikke så meget andet, 
for det er det eneste rigtige samtidskunst, vi har set. 
 

Desuden omtaler et par af eleverne det ’fede’ i at komme ud af klasselokalet og lære, 

hvordan kunst ser ud, når man ser det på museet: 

B4: Jeg synes det var fedt, at komme ud og se virkelig kunst, i stedet for.. vi sidder meget inde i 
lokalet og laver vores egen kunst – klipper og klistrer. Det var sjov at se, hvad det er der bliver 
gjort til kunst. Når man ser det på Louisiana eller på SMK er det sjov at se hvad det er, der er 
kunst. 
  

En enkelt af de interviewede fremhævede, at hun først og fremmest har lært mere om, 

hvordan man kan se på kunst, så man får mere ud af det: 

A3: Hav altid en rundviser på! – Nej det skal man ikke, men jeg tror bare.. altså jeg har da lært at 
jeg skal give mig mere tid til at se på værkerne. For tit når jeg er på kunstmuseum – men det er nok 
også fordi det ikke interesserer mig. At det bare er sådan nogle landskabsmalerier – så går jeg bare 
forbi, og så får jeg ikke noget ud af det, vel? Man skal nok tænke lidt mere over det. Tænke videre. 
Tænke ’hvorfor?’ og ’Er der noget mere i det her?’. Så jeg ved ikke hvor meget, jeg har lært, andet 
end titlerne. 
 

Når man lægger disse svar sammen med elevernes øvrige udtalelser, kan man ikke 

overraskende konkludere, at elevernes opfattelser af, hvad de har lært, hænger sammen med deres 

erfaringsbaggrund, således at de elever, der i forvejen har erfaringer for kunst, får nuanceret deres 

opfattelser i mødet med samtidskunsten, mens de, der ikke har erfaringer på forhånd, mere giver 
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udtryk for, at de har lært noget om, hvad kunst overhovedet kan være, og at det fx kan være mere 

end ’billeder’. Endvidere er det tydeligt at elevernes opfattelse af begrebet ’læring’ primært hænger 

sammen med, om de synes, de har fået noget nyt at vide, og ikke så meget med deres oplevelse og 

engagement. Således var den ældste gruppe (case 4), som var en af de mest engagerede også den 

gruppe der syntes, de havde lært mindst, mens de, der skrev noter, også var nogle af dem, der 

syntes, de havde lært mest.  

Samlet set giver eleverne udtryk for, at de har fået nogle erfaringer med kunst, de ikke 

havde haft tidligere, og at det har givet stof til eftertanke omkring, hvad kunst er, og hvordan den 

kan opleves. Alt efter hvilket læringssyn man anvender, kan man sige at eleverne overordnet svarer, 

at de har opnået kendskab til samtidskunsten og dens former, og flere desuden giver udtryk for at de 

har fået personlige oplevelser med nogle af kunstværkerne undervejs. Ingen af eleverne giver 

umiddelbart udtryk for, at besøget har ændret afgørende på deres forhold til kunst, eller at der har 

været tale om en helt uforglemmelig oplevelse. Snarere synes flertallet, at de på den ene eller den 

anden måde er blevet en erfaring rigere,  og at det er en oplevelse, de overordnet har været glade for 

og måske kan bruge i forbindelse med skolen og evt. i forbindelse med en personlig interesse for 

kunst. I forhold missionen om at berige og bevæge mennesket er elevernes erfaringer og museets 

målsætning i ganske god overensstemmelse, ligesom elevernes overvejende positive forhold til 

dialogbaseret undervisning og aktiv deltagelse harmonerer med det konstruktivistiske læringssyn, 

som ligger til grund for formidlingsafdelingens pædagogiske linie. 

6.1.3 Elevernes erfaringer fra værkstedet 

Kun eleverne fra case 5 havde et værkstedsforløb i forlængelse af omvisningen. Af disse blev fire 

interviewet (B1-B4). Seks elever på holdet afleverede desuden korte skriftlige besvarelser på 

spørgsmål ang. værkstedsforløbet (se bilag 7).  

 Samtlige elever syntes at opgaven med at fotografere selvportrætter var spændende, og på 

spørgsmålet om de gerne ville havde nøjedes med omvisningen, svarede alle eleverne undtagen én 

’nej’.  

 Begrundelserne for værkstedsforløbets relevans var først og fremmest, at det var godt at få 

lov til at lave noget selv. På spørgsmålet hvorfor de ikke ville have undværet værkstedsforløbet, 

svarede eleverne fx ”Fordi at vi i forvejen var lidt trætte, og så var det sjovt at slutte af med noget, 

vi kunne have det lidt sjov med” (5, sp13, sv2). ”Fordi man selv skulle bruge hjernen og sine 

kreative evner. Man kunne ikke bare stå i trance, som hurtig kan ske, hvis man har en kedelig 

rundviser” (5, sp13, sv4) 
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B4: Jeg synes det var rigtigt godt! Når man havde gået og set på kunstværker og hørt på meget, så 
var det rigtig dejligt at lave noget selv, og vise hvad man kunne. Få et kamera i hånden og så ”Gør 
med det, hvad du vil, tag de billeder du vil!” Det var rigtigt fedt, synes jeg. 
 
Jeg syntes den virkede lidt forvirrende i starten. Men da vi fik tingene forklaret syntes jeg det var en 
super fed opgave (5, sp9, sv6) 
 

Opgaven med digitalbillederne blev af alle eleverne beskrevet i ord som ’god’, ’sjov’ eller 

’fed’ og de gav udtryk for, at de ikke kunne tænke sig en bedre type opgave end den, både set i 

forhold til personlige præferencer og i forhold til dagens forløb. 

På det skriftlige spørgsmål ”Er det vigtigt i forhold til at opleve kunst, at man selv laver 

billeder?” svarede halvdelen eleverne, at det mente de ikke, mens halvdelen svarede positivt, fx:  

 Ja, det mener jeg. Jeg tror man bedre forstår kunsten, når man selv har prøvet at lave den. Man 
finder ud af, at det ikke er så nemt, som man lige gik og troede. Der skal virkelig være mening med 
den kunst, man laver (5, sp15, sv4) 
 
Det kommer meget an på hvilken form for kunst. Men jeg tror det er en fordel når unge er på 
museum, at de selv får lov til at lave lidt, jeg tror man på den måde tænker mere over, hvad de 
andre kunstnerne har ville frem med, for at finde noget godt selv (5, sp15, sv3) 
 

Hvad de færdige billeder, som blev vist i biografen, angår, var eleverne meget godt 

tilfredse, både med deres egne og kammeraternes produkter, fx ”Jeg synes mit billede blev rigtig 

godt. Var meget positivt overrasket over alle de gode billeder vi tog” (5, sp12, sv6). Ét billede fik 

særlig opmærksomhed og blev betegner som ’genialt’ og ’super fedt’. Her havde en af drengene 

valgt at stå på museets trappe med front ud mod København og blive fotograferet bagfra med 

bukserne nede. Selv skriver han ”Hmm har aldrig været nøgen foran så mange på samme tid og 

vores (synes jeg selv) var lidt mere gennemtænkt end de andre” (5, sp11, sv1). 

 Sammenfattende handlede værkstedsforløbets succes blandt de unge først og fremmest om 

selve oplevelsen af, at få lov til at lave noget selv, men vigtige faktorer var også, at opgaven var 

meningsfuld, at digitalfoto som medium blev værdsat i forhold til mere traditionelle medier, og at 

eleverne værdsatte både deres egne og de andres færdige billeder. 

 

6.2 Lærernes erfaringer 

6.2.1 Baggrund 

De to interviewede lærere er begge uddannede kunsthistorikere og underviser i billedkunst. L1 har 

været fastansat på gymnasiet i 15 år og underviser også i tysk. L2 er årsvikar, og kan ikke fortsætte 
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på gymnasiet efter sommerferien, selvom hun gerne ville. Begge har valgt at booke en omvisning i 

samtidskunst på Statens Museum for Kunst som led i en endags-tur til København, hvor eleverne 

også skal se andre ting. Holdene kan kun få én ekskursion om året, og derfor gælder det ifølge 

lærerne om, at de får set og oplevet noget forskelligt. Endvidere nævner begge, at samtidskunst er et 

vigtigt område i den nye bekendtgørelse for gymnasiet, som trådte i kraft i 2006. L1 er meget kritisk 

overfor den nye læreplan i billedkunst, fordi den levner mindre tid til praktisk arbejde end den 

foregående, og fordi hun ikke selv føler sig kvalificeret til at undervise i samtidskunst. Hun 

erkender dog, at eleverne synes samtidskunst er spændende, fordi ”de kan godt lide at blive 

provokeret og konfronteret og spørge ’hvad er kunst?’”. L2 er mere positiv, dels fordi hun syntes 

hun ’kom lidt til kort’, når hun som akademiker skulle undervise i billedskabende arbejde, dels fordi 

hun føler sig godt rustet til at undervise i samtidskunst. Hun mener som L1, at samtidskunsten er 

særlig relevant for unge: 

H: Det med at samtidskunsten har fået en mere central placering efter reformen, hvordan ser du på 
det? 
L2: Det synes jeg jo er rigtig godt, for det er jo noget, mange af os, har tænkt med ind i 
undervisningen hele tiden. Det er jo noget der tænder de unge. Det appellerer til dem! Den 
traditionelle kunsthistorie, nu gennemgår vi renæssancen og barokken og alt det her; det er måske 
knap så relevant for dem her og nu. Du kan se, hvordan ”Guldfisken” den appellerer til dem. Det 
er rigtig godt! Vi behøver jo ikke kun beskæftige os med samtidskunst. Blandt gymnasielærere rundt 
omkring, har mange tolket reformens tekst sådan meget bogstaveligt; at nu skal man starte fra den 
ene ende og gennemgå både malerier, skulpturer, arkitektur, helkronologisk. Det kan man ikke nå, 
og det er heller ikke meningen med det. Jeg synes det er godt at få noget samtidskunst. 
 

Begge lærere synes, at de billedkunsthold, de havde med på museet, består af gode og 

engagerede elever. L1 nævner at eleverne har meget forskellige erfaringsbaggrund i forhold til 

kunst: ”Nogen har forældre for hvem det at se på kunst er en del af opdragelsen, mens andre slet 

ikke har erfaring i at se på kunst”. L2 betegner sit hold som ” [..] resursestærke børn, der har 

forældre, der støtter op om dem”. 

6.2.2 Lærernes erfaringer med omvisningerne  

Ingen af lærerne havde forberedt eleverne på omvisningen på Statens Museum for Kunst, fx 

gennem at konsultere Indblik, materiale på nettet el. lign. L2 havde mest brugt forberedelsestiden på 

Cindy Sherman, som holdet så på Louisiana, og på at arbejde med skulpturanalyse. L1 havde fået 

tilsendt materiale fra Louisiana om Keith Tyson, som hendes hold så, inden de kom til SMK. 

 Bookingen af omvisningerne var foregået telefonisk, og her havde de to lærere haft meget 

forskellige oplevelser. L1 oplevede at hun næsten blev afvist, da hun bad om en omvisning i 
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samtidskunst, mens L2 oplevede en positiv modtagelse, hvor hun endda blev anbefalet at bruge 

værkstedet også: 

L1: Jeg bad om en omvisning i samtidskunst, men reaktionen var, at det havde de da vist ikke så 
meget af, men noget kunne de godt sætte sammen. Faktisk rådede de mig til at gå på gallerier, fordi 
”det er dér det sker” – ”Vi er jo et museum”. 
 
L2 [..] På SMK skulle vi primært se samtidskunst, skulptur og installation. Det er jo ikke muligt, at 
vise ordentligt på dias. Så fik vi jo et tilbud om, at få en praktisk opgave med. Formålet var jo at se 
noget installationskunst, 'live'. 
[...] 
H: Det med, at I skulle have værkstedet med, var det noget du fandt på, da du snakkede med 
bookingen? 
L2: Det var det. Jeg syntes, det lød spændende med, at få en kunstner til at vise rundt og med at 
komme på værkstedet. Og når det var sidst på eftermiddagen, kunne det være sjovt, at prøve noget 
lidt andet. 
 

Hvad selve omvisningen angik, beskrev L1 den som ”klassisk” og ”levende”, og sagde at 

hun ”ikke kunne forestille sig, at det kunne gøres bedre”. Dog ville hun gerne have haft to timers 

omvisning i stedet for én, så eleverne bedre kunne koncentrere sig om at tage notater, men det blev 

fravalgt af økonomiske årsager: 

L1: Jeg ville gerne have at det skulle være to timer, men så for de samme 450 kr. Man kunne vist 
godt have fået mere, men jeg var ikke parat til at betale, for det var eleverne selv, der skulle betale 
omvisningen. Hvis det havde været to timer kunne man få tid til at trække vejret. Eleverne kunne 
have siddet lidt ned og noteret. Der kunne måske have været en pause til at notere de ting man 
kunne huske omkring de enkelte værker. Det var knap nok, at de fik tid til det. Det gjorde vi så 
hjemme, men det svømmer meget sammen fra en hel dag. Det havde været en fordel, hvis de havde 
gjort det på stedet, må man sige. 
 
L2 var mere utilfreds med selve omvisningen, som hun syntes var for overfladisk: 

L2: Helt grundlæggende var jeg lidt skuffet, over omvisningen. Hun skøjtede let henover nogle 
ting... Jeg synes simpelthen ikke, hun kom i dybden. Og rummene er forfærdelige at høre noget i, 
akustikken, og så kommer der en anden gruppe... Der var alt for meget flagren rundt, hvor eleverne 
og jeg ikke kunne høre, hvad der foregik. Grundlæggende skulle man måske vælge færre ting ud, og 
så gå mere i dybden med dem. Bl.a. blev noget med Bjørn Nørgaard, blev ufatteligt overfladisk. Det 
var rigtig, rigtig synd! For ellers var hun god og havde nogle gode pointer. 
 

Lærerne ser en del på, hvad eleverne kan bruge i forhold til eksamen. Således angav L2 det 

som en af flere grunde til, at hun i modsætning til omvisningen var meget tilfreds med 

værkstedsforløbet: 

L2: Det var en god opgave, i betragtning af, at museet vidste, at vi samme dag, havde været oppe 
og se Cindy Sherman. Så at lave et iscenesat selvportræt, de kunne jo så heller ikke vide, at vi også 
har arbejdet med selvportrætter. Det er jo bare alle tiders, til når de skal til eksamen, at kunne hive 
det op... Den kan puttes ind mange steder, i vores eksamenspensum. Det var godt. 
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L1 sagde også, at formålet med, at hun havde bedt eleverne om at tage notater var, at 

skriftligheden fylder meget i den nye bekendtgørelse, hvor eleverne skal medbringe et portfolio med 

notater til eksamen: ”De skal hele tiden notere hvad og hvorfor og hvordan i portfoliet. Det er lidt 

besværligt”. På den anden side syntes hun, at det fungerede godt, at eleverne tog notater, fordi det 

skærpede deres opmærksomhed: 

L1: Det nye ved denne omvisning var, at eleverne står og skriver. Det har vi ikke gjort tidligere. Det 
synes jeg umiddelbart fungerede godt. De tog det måske mere alvorligt. 
 
Alt i alt er lærerne tilfredse med omvisningen som pædagogisk værktøj, fordi den udgør et ”dejligt 

supplement til undervisningen” og ”gør tingene mere levende” (L1). Begge giver udtryk for at de 

støtter den dialogbaserede metode. Dog siger L1 at et væsentligt formål med omvisningen var at få 

noget information, mens L2 lægger meget vægt på det elev-aktiverende.  

På samme måde som eleverne, placerer lærerne sig forskellige steder i forhold til hhv. en 

fakta-orienteret og en deltagelses-orienteret position, hvor L1 lægger mere vægt på information og 

L2 på deltagelse. Dette afspejlede sig direkte i forløbene, hvor L1’s hold skulle skrive noter, mens 

L2’s hold både fik en omvisning og et værkstedsforløb. Et spørgsmål i den forbindelse kan være, 

om L1 var blevet tilstrækkelig orienteret om museets dialogbaserede omvisningskoncept og om, at 

der var mulighed for værkstedsforløb i forbindelse med omvisningen. 

6.2.3 Lærerens erfaringer med værkstedet 

L2 var meget tilfreds med forløbet hvor omvisningen blev efterfulgt af værksted. Hun var 

imponeret over elevernes engagement, trods at det var sidst på eftermiddagen, og hun var begejstret 

for deres billeder. Som nævnt ovenfor, var hun også godt tilfreds med, at opgaven med at lave 

selvportrætter kunne kobles sammen med Sherman-udstillingen, som holdet havde set på Louisiana, 

men hun undrede sig lidt over, at det slet ikke havde relation til de værker de så på omvisningen: 

L2: [..] jeg vidste jo heller ikke, hvad det var for en praktisk opgave, og det synes jeg fungerede 
rigtig godt. Det passer jo lige i mit kram, at den kan passes ind i så mange ting! Jeg ved ikke, om 
værkstedsbesøget nogen gange har mere forbindelse til det, man har været inde og se. Det kunne 
måske være ønskeligt i nogle tilfælde. 
 

Ud over, at det var godt at få eleverne aktiveret, og at de lavede nogle gode billeder, havde 

læreren dog ikke mange kommentarer til værkstedet som pædagogisk værktøj. Hvad visioner angår 

er hun mere optaget af, hvorledes kunstmuseerne ville kunne bruges i relation til andre af 

gymnasiets fag eller i tværfaglig sammenhæng. Hun erklærer at u.l.k. er noget hun virkelig kunne 
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tænke sig at bruge, hvis hun får lejligheden, fordi det lægger op til at ville gå mere i clinch med de 

unges egen visuelle kultur: 

L2: Sådan et museum som SMK – nu ved jeg også at det er på bedding – at man vil til, at lave det 
med, det her nye u.l.k., Unges Laboratorium for Kunst. Lave noget mere internetbaseret som både 
kan bruges op til, og som afrunding på et museumsbesøg. Det synes jeg er rigtig spændende, og 
lægger op til mere blandet med de unges visuelle kultur, i det hele taget. Det tror jeg er den rigtige 
vej at gå! 
 

Fra lærerens synspunkt er værkstedets primære funktion at aktivere eleverne på en måde, 

som skaber sammenhæng med det, de har set og kender til på forhånd – og gerne også på en måde, 

så det kan anvendes i eksamenssammenhæng. Her synes hun at forløbet ramte rigtig godt, fordi 

holdet netop havde set Cindy Sherman på Louisiana. Derimod undrede hun sig lidt over, at der ikke 

var mere sammenhæng mellem omvisningen på Statens Museum for Kunst, som primært 

omhandlede skulptur og installation,  og værkstedsforløbet. 

 

6.3 Konklusion 

6.3.1 Formidling generelt 

I mine cases tager eleverne ikke stilling til museets overordnede formidlingsstrategier. De synes at 

tage omvisningen for givet som den primære form for formidling til unge, sandsynligvis fordi det er 

en form, de på forhånd har erfaring med. Derimod skelner mange af eleverne mellem ‘spændende’ 

og ‘kedelige’ omvisninger, hvor ‘spændende’ omvisninger for de fleste er omvisninger, hvor 

eleverne får mulighed for selv at være aktive. Værkstedet som pædagogisk værktøj er de, som 

deltog i dette forløb, også positive overfor, fordi det ‘er sjovt’ og fordi det giver mulighed for at 

være aktiv og for at få indsigt i kunstneriske arbejdsprocesser. Eleverne kan ikke umiddelbart pege 

på alternative formidlingstilbud, som ville appellere mere eller bedre til dem end disse former. 

 Lærerne har også svært ved at forestille sig, hvad formidling kunne være ud over 

omvisninger og værksted. Dog siger den ene (L2), at hun er bekendt med etableringen af u.l.k. og at 

hun meget gerne vil deltage i den slags initiativer, der drejer sig om at udvikle nye 

formidlingsformer. Begge lærere giver udtryk for, at deres pædagogiske strategier primært bliver 

lagt i forhold til pensum i den nye bekendtgørelse i gymnasiet, samt de eksamenskrav, der står 

opstillet i forbindelse med denne. Det virker dog som om de tolker kravene forskelligt, hvilket bl.a. 

kan have at gøre med, at de underviser på to forskellige niveauer. 
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 En overordnet konklusion kan være, at såvel lærere som elever opfatter museet som en 

institution, man besøger, men ikke som en partner, man kan arbejde sammen med omkring 

udvikling af undervisningsforløb. Det er uheldigt i det omfang, at museet og gymnasiet har 

forskellige dagsordner på afgørende punkter: hvor gymnasiets billedkunstundervisning i følge de to 

lærere er orienteret mod eksamen, og derfor for en stor dels vedkommende drejer sig om indlæring 

og mestring af pensum, er museets og omvisernes formidlingsstrategi orienteret mod den åbne 

værkoplevelse, hvor eleverne selv konstruerer deres viden med udgangspunkt i egne oplevelser og 

præferencer. Også på dette punkt vil det, som tidligere nævnt, være til fordel for eleverne, hvis 

målet med det enkelte forløb klarlægges på forhånd, så der ikke opstår modstridende strategier fra 

læreren og omviseren, hvor eleverne, som i case 2 føler sig stressede fordi de både skal nedskrive 

information (lærerens dagsorden) og deltage (omviserens dagsorden). 

6.3.2 Social inklusion 

De elever, der blev spurgt om deres baggrund i forhold til kunst og kultur, kom alle fra 

billedkunsthold på gymnasiet. Ikke desto mindre angav halvdelen af eleverne, at de aldrig havde 

besøgt kunstmuseer med deres familie, og for fleres vedkommende var det første gang de besøgte et 

kunstmuseum overhovedet. På spørgsmålet om de kunne tænke sig at besøge kunstmuseer i 

fremtiden, svarede disse elever tøvende, men de ville ikke udelukke det. Ud fra disse cases kan man 

altså sige at omvisninger for gymnasieelever indeholder et moment af inklusion af mennesker, som 

ellers formentlig ville være at regne i gruppen ’non-visitors’.  

 Det er imidlertid ikke museets fortjeneste, men skolens,  at disse unge får deres første 

museumsoplevelse gennem en omvisning. Som allerede nævnt har museet ikke på nuværende 

tidspunkt pædagogiske tilbud, hvor de selv går aktivt ind i at rekruttere nye brugere. 

6.3.3 Pædagogisk virksomhed 

Hvad de observerede omvisninger angår, var eleverne generelt tilfredse både med omviserens og 

deres egne roller. Undtagelser var eleverne på ’noteholdet’ (case 3), som oplevede deres egen rolle 

som splittet mellem at skrive noter og deltage, og eleverne i case 1, som ikke syntes at omviseren 

talte til dem på det rigtige niveau.  Enkelte ’fakta-orienterede’ elever på forskellige hold savnede 

desuden mere information om værkerne, mens flertallet var positive overfor den dialogbaserede 

form. 

 Hvad værkerne angik syntes flertallet af elever, at omviserne valgte nogle spændende 

værker, og flere angav, at de ikke selv ville have været opmærksomme på det spændende i 
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værkerne, hvis ikke omviseren havde valgt dem og fortalt om dem. Særlig Schh… Please keep 

Quiet havde gjort indtryk på eleverne, både hvad angik ’indholdet’ – fx at ”det handlede om AIDS” 

og hvad angik deres personlige oplevelser og følelser.  

 Den ene lærer (L1) var godt tilfreds med omvisningen, selvom hun gerne ville have haft, at 

den skulle være længere, hvorimod den anden lærer (L2) var skuffet, fordi hun syntes omvisningen 

var for ’løs’. Lærernes holdninger stemmer ikke overens med eleverne, som i begge tilfælde syntes, 

at omvisningerne havde været gode. Lærerne giver desuden udtryk for, at de synes omvisningerne 

skal være dialogbaserede. Det kan i den forbindelse undre at L1 beder eleverne tage noter, da det 

efter såvel elevernes som omviserens opfattelse forhindrede dialogen i at udvikle sig. 

 Såvel elever som lærer i case 5 havde meget positive erfaringer med værkstedsforløbet, 

som blev oplevet som sjovt og relevant. Ingen af eleverne ville have undværet værkstedet, også 

selvom det lå til sidst på en lang dag.   

 Alt i alt synes lærernes og elevernes erfaringer med museets pædagogiske virksomhed 

overvejende at være positive. Eleverne synes for de flestes vedkommende, at omvisningerne er 

mere spændende end de ’kedelige’ omvisninger, flere åbenbart har erfaringer med, og 

værkstedsforløbet virker til at have en form som virkelig opleves som engagerende. Set fra 

elevernes synspunkt må værksted eller lignende aktiviteter siges at være et meget relevant tilbud til 

denne målgruppe. 

6.3.4 Læringssyn 

Mens nogle elever gav udtryk for, at de savnede mere information, syntes flertallet, at det vigtigste 

var selv at få lov til at være aktive gennem dialog og evt. værksted. De mere ’fakta-orienterede’ har 

formentligt et mere traditionel ’didaktisk’ syn på læring, mens de ’deltagelses-orienterede’ kan 

forbindes med et ’konstruktivistisk’ læringssyn, der ligger tæt op ad museets eget. Ingen af eleverne 

gjorde sig dog direkte overvejelser om deres læringssyn.  

 Lærerne gav også udtryk for, at de hovedsageligt går ind for at eleverne skal lære gennem 

selv at være aktive, men samtidig følte de sig presset af gymnasiets krav om eksamensorientering. 

Herigennem havner såvel lærere som elever i et modsætningsfyldt forhold, hvor eleverne helst både 

skal være aktive og lære med udgangspunkt i deres egen viden og interesser og lære det indhold, der 

står i læreplanen, og som de skal til eksamen i. 
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6.3.5 Opsummering 

Opsummerende er der generelt en rimelig overensstemmelse mellem museets og 

formidlingsafdelingens målsætninger og elevernes faktiske erfaringer. Flertallet af elever oplever 

både at de bliver beriget (dvs. får noget viden) og bevæget (dvs. får en personlig oplevelse). Dog er 

det tydeligt, at de elever der deltog i et værkstedsforløb, havde en større oplevelse af at blive 

personligt involveret, end de, der ikke gjorde. 

 Elevernes og lærernes positionering i forhold til museet bærer præg af, at de opfatter sig 

som ’brugere’, der modtager en ’ydelse’ fra museets side. Det er med andre ord museets opgave at 

stille spændende tilbud til rådighed for holdene, som de så kan engagere sig i. Hermed positioneres 

museet som en ’servicevirksomhed’, hvilket vel i det store hele også stemmer overens med 

formidlingstilbudenes ’færdigpakkede’ karakter. Spørgsmålet er imidlertid, om disse 

positioneringer stemmer overens med museets fortælling om sig selv på det ideologiske, formelle 

og perciperede niveau, måske særlig hvad indgår fortællingen om et konstruktivistisk læringssyn og 

ønsket om at nå nye målgrupper. Hvor meget kan man som elev rent faktisk engagere sig i en 

’færdigpakket’ omvisning, som er tilrettelagt af omviseren ud fra lærerens ønsker og egne 

præferencer, uden at eleverne har indflydelse på det? I relation hertil er det måske ikke så mærkeligt 

at eleverne i interviews og spørgeskemaer primært forholder sig vurderende til forløbene i forhold 

til om det var ’sjovt’ eller ’spændende’ og stort set undlader at komme med konstruktive forslag til 

ændringer. 

 Set i det perspektiv er det imponerende, at mange af eleverne såvel skriftligt som mundtligt 

benytter en relativt nuanceret retorik, hvor de sætter mange ord på, ikke mindst angående deres 

personlige oplevelser og præferencer med kunstværkerne. Særlig de elever, som har erfaring med at 

se på kunst, er i stand til at beskrive og tolke deres oplevelser i en meget åben kode, og enkelte 

anvender endda analytiske udtryk hentet fra omviserens forklaringer. Selvom eleverne i mine cases 

ikke havde mulighed for at påvirke undervisningens form eller indhold nævneværdigt, formåede de 

altså at engagere sig både i omvisningen og i deres personlige oplevelse af kunstværkerne, hvilket 

underbygger deres udtalelser om, at de havde positive erfaringer med museumsbesøgene. 
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Bilag  
 

Bilag 1: Interviewguide  - Allis Helleland 17. april 2007 
 
1. UNDERVISNING OG FORMIDLING PÅ SMK - BAGGRUND 
Du har været direktør for museet siden 1994 og står nu for at skulle skifte stilling 

- Hvad var dit syn på undervisning og formidling inden du fik jobbet som direktør på SMK?  
- Hvordan var situationen på SMK, da du blev ansat? 
- Var der noget på området, der særlig lå dig på hjerte at få udviklet, da du kom til museet? 
- Kan du i korte træk fortælle om udviklingen i de år du har været direktør?  
- Hvilke prioriteter har der været? Hvilke milepæle? Hvad anser du for den største sejr? 
- Hvad er ikke lykkedes? 

 
2. MUSEETS AKTUELLE PÆDAGOGISKE AKTIVITETER 
Projektets interesse koncentrerer sig om omvisninger, værksted og ulk, samt skriftlige 
undervisningsmaterialer. 

- Omvisningen er den mest brugte form for undervisning på museet. Hvad er dit syn på denne 
formidlingsform?  

- Hvad er en god omvisning? – omviserens, publikums, værkets, museets roller? 
- Hvad er dit syn på værkstedet? Bør der været tilknyttet værksted til kunstmuseer og 

hvorfor? 
- Hvorfor har I valgt at lave Børnenes Kunstmuseum og har det fungeret efter hensigten? 
- Hvad er dine forventninger til ulk? 

 
3. FORMIDLINGSAFDELINGEN OG ORGANISATIONEN 
Formidlingsafdelingen blev oprettet i 2000 og er allerede nu en stor afdeling med mange 
ansvarsområder. Hermed er der rokket ved formidlingens traditionelle rolle som det område, der 
kommer på ’til sidst’ i beslutningsprocesserne. 

- Hvordan ser du formidlingsafdelingens position i organisationens interne ’hierarki’? 
- På hvilken måde ser du museet som en pædagogisk organisation? 
- Hvorledes tænker du pædagogik/formidling i forhold til forskning? 

 
4. VISIONER 

- Hvis du skulle blive på SMK, hvad er så dine vigtigste visioner på formidlingsområdet når 
det gælder undervisning og formidling? 

- Hvad anser du for de største udfordringer på Nasjonalmuseet når det gælder undervisning og 
formidling? Har du nogle konkrete intentioner på området? 

- Hvorledes kan formidlingsområdet tænkes at blive placeret i den nye organisation? 
- Hvis du skulle tænke helt uafhængigt af konkrete museer, hvad er så din vildeste vision ang. 

museet som pædagogisk institution?  

 
 

 

 

I 



 

  

Bilag 2: Emneguideguide – semistrukturerede interviews med Elisabeth Cederstrøm og 
ansatte i formidlingsafdelingen  
 
A. EGEN BAGGRUND 
(fx uddannelse, tidligere ansættelser, grund til at søge SMK) 
 
B. FORMIDLINGSAFDELINGENS POSITION PÅ SMK  
(fx udvikling, ansvarsfordeling, forskellige syn på formidling, de ansattes grad af autonomi – som 
du oplever det) 
 
C. EGEN POSITION PÅ SMK 
(fx ansvarsområder, samarbejdspartnere, udvikling) 
 
D. EGEN HVERDAG 
(fx hvad laver du i løbet af en dag/uge/år? hvad er det mest interessante?) 
 
E. REKRUTTERING OG UDDANNELSE AF OMVISERE OG FORMIDLERE 
(fx hvordan foregår det? ansvarsfordeling, fordele og ulemper) 
 
F. DAGLIGT SAMARBEJDE MED OMVISERE OG FORMIDLERE  
(fx hvordan foregår det? overordnet og eksempler) 
 
G. SAMARBEJDE MED SKOLE OG UDDANNELSESINSTITUTIONER 
(fx hvordan foregår det? overordnet og eksempler) 
 
H. EGET SYN PÅ FORMIDLING 
(fx museets rolle, formidlerens rolle, værkets rolle, elevernes rolle, eksempler på god og dårlig 
formidling) 
 
F. ØNSKER TIL FORMIDLING 
(fx hvad er perspektiverne for fremtiden?, hvad kunne du tænke dig at gøre, hvis du helt selv kunne 

bestemme?) 

 

II 



 

 Bilag 3: Interviewguide – semistrukturerede interviews med omvisere 

A. EGEN BAGGRUND 
• Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? 
• Hvad skriver du speciale om? 
• Hvornår regner du med at blive færdig? 
• Hvilke ansættelser har du haft inden du kom til SMK? 
• Hvor længe har du været ansat på SMK? 
• Hvor mange omvisninger har du ca. haft? 
• Hvilke dele af din uddannelse anvender du når du formidler? 
• Har du erfaringer med børn og unge andre steder fra? 
• Hvad var begrundelsen for at søge stillingen på SMK? 
• Forventer du at blive i denne stilling fremover? 
• Hvad kunne du tænke dig at lave når du bliver færdig? 

 
B. EGEN POSITION PÅ SMK 

• Beskriv den forberedelse/uddannelse du har fået på SMK 
• Hvad lægges der særlig vægt på i uddannelsen? – hvilke kompetencer? 
• Får du fortsat uddannelse, fx i form af supervision?  
• Beskriv dine arbejdsområder 
• Hvordan er en typisk arbejdsdag/-uge? 
• Hvem er dine nærmeste samarbejdspartnere? 
• Hvad består samarbejdet i? 
• Findes der forskellige syn på formidling hos omviserne? Hvordan kommer det til udtryk? 
• Oplever du dit arbejde som meningsfuldt? 
• Oplever du, at dit arbejde spiller en vigtig rolle på museet? 

 
C. PLANLÆGNING AF OMVISNING 

• Hvad tager du hensyn til, når du planlægger en omvisning? 
• Ligger der nogle retningslinier fra museet om, hvordan du skal gøre? 
• Hvordan vælger du temaet for omvisningen? 
• Hvor mange værker synes du, der skal være? 
• Planlægger du præcis, hvilke værker I skal se?  
• Hvor meget planlægger du på forhånd, hvad I skal tale om? 
• Hvor meget betyder gruppens alder og typen af skole/uddannelse for din planlægning? 
• Er læreren nogen gange involveret i planlægningen? 
• Hvordan har dine omvisninger ændret sig siden du startede? 

 
D: SELVE OMVISNINGEN 

• Hvordan møder du eleverne? 
• Hvordan ser du formidlerens rolle i omvisningen? 
• Hvordan ser du værkets rolle i omvisningen? 
• Hvordan ser du elevernes rolle i omvisningen? 
• Hvordan ser du lærerens rolle i omvisningen? 
• Hvordan ser du museets rolle i omvisningen? 
• Kan du give et eksempel på en rigtig god formidlingsoplevelse? 
• På en rigtig dårlig? 

  

III 



 

 
E. EGET SYN PÅ FORMIDLING 

• Hvilken type af formidling kan du bedst lide selv? 
• Hvordan vil du beskrive den pædagogiske tilgang du anvender? 
• Hvordan vil du beskrive den kunstfaglige tilgang du anvender?  
• Hvad synes du er det vigtigste at gøre i en formidlingssammenhæng? 
• Hvad mener du er det vigtigste de unge skal have med hjem efter et besøg på SMK? 
• På hvilken måde kan de unges meninger bruges i formidlingssammenhæng? 
• Hvordan synes du i øvrigt at de unge skal deltage i formidlingen? 

 
 
F. ØNSKER TIL FORMIDLING 

• Hvad er dine perspektiver for fremtiden ift. formidling? 
• Hvordan skulle formidlingen være anderledes, hvis du helt selv kunne bestemme? 
• Hvilken rolle skulle formidlingen have internt på museet? 
• Hvilken rolle skulle skolerne have? 
• Hvilken rolle skulle de unge have? 
• Hvilken kunst skulle formidles? 

 
 
G. OMVISNINGEN, JEG VAR MED PÅ 

• Vise billeder – beskriv omvisningen 
• Hvordan var klassen, synes du? 
• Hvilket værk(er) var bedst at formidle til dem? 
• Var der en bestemt situation under omvisningen, der gjorde særligt indtryk på dig? Hvilken 

og hvorfor? 
• Var der noget du gerne ville have gjort anderledes? 
• Var du generelt tilfreds med din egen rolle i omvisningen? 
• .. Med elevernes rolle? 
• .. Med omvisningen generelt? 
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Bilag 4: Interviewguide – semistrukturerede interviews med lærere 

 
A. EGEN BAGGRUND 

• Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? 
• Hvilke ansættelser har du haft inden du kom til X gymnasium? 
• Hvor længe har du været ansat på X gymnasium? 
• Hvilke fag underviser du i? 
• Hvilke af dine kvalifikationer anvender primært du når du underviser i billedkunst? 

 
B. FAGET 

• Hvilken status har billedkunstfaget i gymnasiet, som du oplever det? 
• Hvilken status har faget blandt eleverne på X gymnasium? 
• Hvilken status har faget blandt kollegerne på X gymnasium? 
• Hvad oplever du som de mest markante ændringer ift. gymnasiereformen? 
• Hvordan har det ændret din undervisning? 
• Opfatter du det som positivt? 
• Samtidskunsten har fået en mere central placering. Hvordan afspejler det sig i din 

undervisning? 
 
C. HOLDET 

• Hvad har holdet beskæftiget sig med frem til nu? 
• Hvordan er det gået, synes du? 
• Hvordan synes du elevsammensætningen er? 
• Hvordan er elevernes forudsætninger? 

 
D: FORBEREDELSE AF BESØGET PÅ STATENS MUSEUM FOR KUNST 

• I hvilken sammenhæng besøgte i Statens Museum for Kunst? 
• Hvad var det vigtigste formål med besøget? 
• Hvordan var eleverne forberedt på besøget? 
• Hvordan havde du selv forberedt dig? 
• Hvad havde du bedt museet om som tema for omvisningen? 
• Hvordan havde du forestillet dig omvisningen? 
• Hvilke erfaringer har du fra andre omvisninger på museer med billedkunsthold? 

 
E. BESØGET PÅ STATENS MUSEUM FOR KUNST 

• Fortæl om omvisningen – hvad gjorde indtryk på dig? 
• Hvad gjorde indtryk på eleverne? 
• Var du tilfreds med de værker i så? 
• Hvordan oplevede du værkernes rolle i omvisningen? 
• Hvordan oplevede du elevernes rolle i omvisningen? 
• Hvordan oplevede du omviserens rolle? 
• Hvordan oplevede du din egen rolle? 
• Hvilken rolle spillede det for omvisningen, at eleverne tog notater? 
• Hvordan var omvisningen på Louisiana i sammenligning med den på Statens Museum for 

Kunst? 
 
F. EFTER BESØGET PÅ STATENS MUSEUM FOR KUNST 
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• Hvordan var det faglige udbytte af omvisningen?  
• Har I brugt noget fra omvisningen i undervisningen? 
• Har I brugt noget i forbindelse med elevernes eget billedarbejde? 
• Hvordan skal omvisningen indgå i eksamen? 
 
G. ØNSKER TIL FORMIDLING 
• Hvilke elementer bør indgå i ’den gode omvisning’ når målgruppen er unge? 
• Hvis du selv havde været omviser, hvad ville du så have gjort anderledes? 
• Hvad synes du i det hele taget om ’omvisningen’ som pædagogisk værktøj? 
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Bilag 5: Interviewguide – semistrukturerede interviews med elever 

 
A. EGEN BAGGRUND 

• Hvor gamle er I? 
• Hvilke klasser går I i til daglig? 
• Hvor bor I? 
• Har I været på kunstmuseum tidligere? 
• Hvornår og i hvilken sammenhæng? 
• Kan I lide at gå på kunstmuseum? 
• Hvilken type kunst kan I bedst lide? 
• Tror I, I vil komme til at beskæftige jer med kunst når I er færdige med gymnasiet? 
• Tror I, I vil komme til at gå på kunstmuseer når I er færdige med gymnasiet? 
• Tror I, I vil komme til at lave kunst når I er færdige med gymnasiet? 

 
B. OMVISNINGEN 

• Fortæl om museumsbesøget fra begyndelsen til slutningen – hvad kan I huske? 
• Hvilke kunstværker gjorde mest indtryk på dig/jer?  
• Hvad gjorde mest indtryk af det, omviseren sagde? 
• Så du/I de billeder du/I gerne ville se? 
• Ville I gerne have set flere eller færre værker? 
• Hvordan var omviseren?  
• Hvordan var jeres egen rolle i omvisningen? 
• Hvad gjorde mest indtryk af det du selv gjorde eller sagde under omvisningen? 
• Hvad gjorde mest indtryk af det dine kammerater gjorde eller sagde? 
• Hvad har du/I lært? 
• Hvis du/I var omviser, hvad ville du/I have gjort anderledes? 

 
C. OPGAVEN (for elever med værkstedsforløb) 

• Hvad syntes I om opgaven med at lave selvportrætter? 
• Hvad syntes I om processen? 
• Hvad syntes I om resultatet? 
• Hvad lærte I af at lave opgaven? 
• Hvad var det bedste ved at lave den? 
• Hvad skulle have været anderledes? 
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Bilag 6: Skriftlige spørgsmål til omvisere  

 
OM DIG SELV:  
Uddannelse?  
Hvor længe har du været formidler? 
Er det et job du kunne tænke dig at fortsætte med i længere tid? 
  
OM FORMIDLING GENERELT: 
Hvad synes du er det vigtigste i en god formidling? 
Hvilken type kunst er bedst at formidle? Og til hvem? 
Hvis du skulle ændre noget i SMK’s måde at organisere formidling på, hvad skulle det så være? 
  
OM OMVISNINGEN, JEG DELTOG I: 
Hvordan var klassen, synes du? 
Hvilket værk(er) var bedst at formidle til dem? 
Var der en bestemt situation under omvisningen, der gjorde særligt indtryk på dig? Hvilken og 
hvorfor? 
Var der noget du gerne ville have gjort anderledes? 
Var du generelt tilfreds med din egen rolle i omvisningen? 
 
OM OPGAVEN (KUN TIL VÆRKSTEDSFORLØB): 
Hvordan oplevede du opgavens formulering og præsentation? 
Hvordan fungerede gruppearbejdet? 
Hvad gjorde mest indtryk på dig ved elevernes billeder og kommentarer 
til billederne? 
Var der noget du gerne ville have gjort anderledes? 
Var du generelt tilfreds med din egen og elevernes roller? 
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IX 

Bilag 7: Skriftlige spørgsmål til elever  

 
Besvares i grupper eller individuelt – gerne efter diskussion i klassen 
Data på gruppen/personen 
Klasse:                                               Alder:                                       Køn: 
 
OMVISNINGEN 

1. Hvad gjorde mest indtryk på dig/jer ved selve museet?  
2. Hvilke kunstværker gjorde mest indtryk på dig/jer?  
3. Hvordan var omvisningen?  
4. Så du/I de billeder du/I gerne ville se? 
5. Hvad gjorde mest indtryk af det, omviseren sagde? 
6. Hvordan var din/jeres egen rolle i omvisningen? 
7. Hvad har du/I lært? 
8. Hvis du/I var omviser, hvad ville du/I have gjort anderledes? 
 

OPGAVEN MED ISCENESATTE SELVPORTRÆTTER (Kun til de elever der deltog i et 
værkstedsforløb) 
 

9. Hvad syntes du/I om opgaven, da I fik den? 
10. Hvad kan du/I bedst huske fra da I lavede billederne? 
11. Hvad syntes du/I om jeres eget billede? 
12. Hvilke af de andres billeder gjorde mest indtryk på jer? 
13. Ville I gerne have nøjes med omvisningen og udelade selv at skulle lave noget? 

Hvorfor/Hvorfor ikke? 
14. Ville I gerne have haft en anden opgave? Hvorfor/Hvorfor ikke? 
15.  Er det vigtigt i forhold til at opleve kunst, at man selv laver billeder? Hvorfor/Hvorfor ikke? 
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