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Projektet ”Laboratorium for børnekulturformidling” er et 
igangværende samarbejde mellem University College Lille-
bælt (UCL) (pædagog- og læreruddannelsen og Nationalt 
Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling) og Odense 
Bys Museer (OBM) . Dets formål er at udvikle, afprøve og 
undersøge nye supplerende strategier til både formidling af 
og undervisning i kultur og kulturarv . Strategierne skal have 
et gennemgående fokus på børns selvforståelse i forhold til 
deres omgivende kulturarv, og dennes indvirkning på deres 
forskellige møder med kulturarvsformidlende institutioner .  
Desuden skal de søge at åbne op for en ligeværdig dialog 
imellem børn og voksne omkring arbejdet med kulturarv . 

Børnene skal altså gøres til 
aktive med-beslutningstagere, 
hvor deres umiddelbare tilgang 
til kulturarven anerkendes og 
tildeles plads. 

Udviklingen af en sådan formidlingsform bliver i dette pro-
jekt udført i eksplorative faser, hvor viden indsamles, vide-
reformidles og overføres til praksis . Samarbejdet skal derfor 

Indledning

af flere omgange munde ud i både konkrete formidlings- 
og undervisningsideer, men også en model til et løbende 
vidensgenererende samarbejde mellem kulturinstitutioner, 
uddannelsesinstitutioner og skoler . 

Fase 1 blev sat i værk i november 2015, da fire grupper 
af pædagogstuderende blev tilknyttet projektet gennem 
pædagoguddannelsens innovationsspor . De blev bedt om 
at udvikle nye formidlingsideer indenfor OBMs formidling 
af H .C . Andersen og de tilknyttede tilbud til skoler . Projek-
tets følgeforsker afprøvede senere de studerendes ideer og 
arbejdede videre med disse . 

Denne rapport samler op på de formidlings- og undervis-
ningsideer, samt de observations- og analyseresultater, der 
kan udledes af projektets første fase . Således kan interes-
serede sætte sig ind i projektets indledende erfaringer, og 
samtidig kan disse erfaringer struktureres og overføres 
til projektets fase 2 . Den teoretiske situering og metode i 
forhold til den sideløbende følgeforskning er vedlagt som 
Bilag 4 .



Laboratorium for børnekulturformidling   side 4

Formålet med fase 1 var at udtænke formidlings- og under-
visningsideer opbygget og faciliteret af voksne, men med 
en mere aktiv og tolkende rolle til børnene som modtagere 
end ved de nuværende formidlings- og undervisningsmulig-
heder . På den måde gav første fase et nyttigt indblik i både 
diskursive, men også lavpraktiske forhindringer, der opstår, 
når formidlingstiltag med brud på de gamle formidlings-
traditioner søsættes . De erfaringer og den viden, der her 
opstod, er umiddelbart efter blevet bearbejdet og omsat til 
et brugbart udgangspunkt for igangsættelsen af projektets 
fase 2, og er kanaliseret over i udviklingen af et mere omfat-
tende og generaliserbart børn-til-børn-formidlingskoncept, 
hvor strategier omhandlende de større børn også bliver 
inddraget .

Det var relevant for fasens sigte at inddrage netop pæda-
gogstuderende, fordi den del af den pædagogiske læreplan, 
der omhandler kulturelle udtryksformer og værdier i høj grad 
understøtter projektets formidlings- og undervisningsambi-
tioner . Hertil ligger et sådant samarbejde også op til projek-
tets mål om at udforme en model, hvori kulturinstitutioner, 

D . 19 . november 2015 blev 15 pædagogstuderende, fordelt 
i fire grupper, introduceret til projektets fase 1, ved et 
kick-off-møde i skolestuen i H .C . Andersens Hus . De blev 
introduceret kort til det overordnede projekt ”Laboratorium 
for Børnekulturformidling” og dets opbygning, hvorefter 
følgeforskeren og museumsinspektøren for Børn og Unge 
fremlagde projektets børnesyn og fasens omdrejningspunkt 
”børn som aktive og ligeværdige kulturbrugere”, samt de 
tidsmæssige og praktiske forhold de studerende skulle være 
opmærksomme på i forløbet . Da de studerendes tolkning 
af opgaven var vigtig at kunne observere for projektets 
følgeforskningsdel, blev opgaven fremlagt så skarpt og 
objektivt som muligt . Formidlingen skulle kunne foregå i den 
H .C . Andersen-formidlende kulturinstitution, de studerende 
havde valgt og afgrænsedes til at skulle henvende sig til 
børn i alderen 4-10 år . Herudover havde de studerende frie 
rammer i forhold til både indhold og form (fast installation, 
rundvisning, event eller andet) .    

Fase 1 

skoler og uddannelsesinstitutioner sammen genererer ny 
viden og nye relationer mellem børn og kulturarv .

Fire grupper af pædagogstuderende arbejdede i 16 uger 
mod den endelige overlevering af deres arbejde til Odense 
Bys Museer . I den periode udviklede de en række formid-
lingsideer, som de selv havde ansvaret for at få afprøvet 
og evalueret igennem aftaler med de børneinstitutioner, 
de valgte at tage kontakt til . Undervejs var de i dialog med 
deres egen vejleder på innovationssporet (UCL), og med 
museumsinspektør for Børn og Unge (OBM) og projektets 
følgeforsker (OBM) .

Efter de studerendes overlevering af formidlingsideer-
ne blev disse ideer efterfølgende justeret og afprøvet af 
følgeforskeren . Justeringerne havde primært til hensigt at 
gøre ideerne udførlige i forbindelse med en afprøvning også 
udført af følgeforskeren, og disse blev alle foretaget med 
både en sikring af projektets ambitioner og de studerendes 
indgangsvinkel for øje .
 

Ved siden af den konkrete case, hvori alle ideer skulle kunne 
eksemplificeres og afprøves, var det fra begyndelsen et krav 
at de kunne generaliseres, sådan at en formidlingsskabelon 
stod ved siden af de eksempler som de studerende afprø-
vede . De studerende blev herefter fordelt på de enkelte H .C . 
Andersen-formidlende institutioner, og projektets første 
fase kom til at udspille sig i Den Fynske Landsby, H .C . Ander-
sens Hus, H .C . Andersens Barndomshjem og H .C . Andersens 
Fodspor .1

Fase 1 - del 1, de studerendes arbejde
Efter kick-off-mødet havde de studerende 16 uger til den 
endelige afleveringsdato d . 14 . marts 2016 . Ved siden af 
innovationssporet havde de også andre fag, men havde 

Fase 1 – opbygning, formål og udgangspunkt

Fase 1 - afviklet

1 http://museum .odense .dk/



Laboratorium for børnekulturformidling   side 5

1 http://museum .odense .dk/
2  Brok, L . (2005) . Fortæl! Fortæl!: En bog om fortællingens rum . København: Akademisk Forlag .  

(De studerendes reference) .

3  Brok, L . (2005) . Fortæl! Fortæl!: En bog om fortællingens rum . København: Akademisk Forlag . (De 
studerendes reference) .  Gregory, RG (2016) . Instant Theatre . Lokaliseret 10 . marts på  
http://www .rggregory .co .uk/theatre/instant-theatre/ (De studerendes reference) .

4  Tornsberg, S . (2015) . Er æstetik en løftestang for læring? Asterisk . (Nr . 73) (s . 6-9) Lokaliseret 11 . 
juni 2015 på http://e-pages .dk/aarhusuniversitet/1082/ (De studerendes reference) .

5  Heathcote, Dorothy (u .å .) . Mantle of the Expert: introduction . Lokaliseret fra http://www .mantleoft-
heexpert .com/about-moe/introduction/ (De studerendes egen reference)

6  De Forenede Nationer (1995, 5 . juli) . Børnekonventionen . Lokaliseret fra https://www .retsinfor-
mation .dk/forms/r0710 .aspx?id=aspx?id=60837#ctl00_MainContent_DokumentNoter1 (De 
studerendes egen reference) .

7  D’Austring, Bennyé & Sørensen, Merete . (2006) Æstetik og læring – grundbog om æstetiske lære-
processer . Kbh .: Hans Reitzels Forlag . (De studerendes egen reference) .

regelmæssigt, blandt andet hver onsdag, mulighed for at 
arbejde med den tildelte udfordring . Samtidig var dele af de-
res undervisning også relevant for deres arbejde i projektets 
fase 1 .

De fik alle udleveret et id-kort således, at de under forløbet 
havde fri adgang til alle OBM’s institutioner .

De studerende skulle selv tage kontakt til dagsinstitutioner 
og lave løbende aftaler med disse, og på den måde skaffe 
børneinformanter til afprøvning af deres formidlings- og 
undervisningsideer . Alle grupper havde 1-2 afprøvninger 
af deres ideer inden den endelige aflevering, og disse blev 
enten observeret af følgeforsker eller videooptaget af de 
pædagogstuderende selv, til efterfølgende bearbejdelse .

Her følger en kort introduktion til de enkelte gruppers færdi-
ge arbejde og en efterfølgende oplistning af konkrete ideer 
der blev udvalgt og arbejdet videre med . De studerendes til-
gang til opgaven og de involverede børn og voksnes ageren 
igennem forløbet vil blive gennemgået i rapportens afsnit 3 
”Fase 1 – observeret og analyseret” .

H .C . Andersens Barndomshjem – 2/3 studerende .
Med et enkelt mandefald undervejs arbejdede først tre og 
senere to pædagogstuderende med ideudvikling i forbin-
delse med formidlingen i H .C . Andersens Barndomshjem . 
De formulerede det kritiske innovationsspørgsmål ”Kunst 
og Kultur – er det børn i bur?” . Den mundtlige fortællings 
betydning for lærelyst og selvbevidsthed2, den inddragende 

funktion i et anerkendende spontanteater3 og æstetiske 
læreprocessers rolle for udviklingen hos det enkelte individ 4 
dannede grundlaget for deres udarbejdelse af et ca . 45 min . 
langt rundvisningsforløb i H .C . Andersens Barndomshjem .

I de pædagogstuderendes færdige form startede forløbet 
sådan, at daginstitutionens pædagoger blev på forhånd 
bedt om at tale om H .C . Andersens eventyr med børnene . 
Da børnene ankom til Barndomshjemmet, var der lagt puder 
ud til børnene, hvor én af de pædagogstuderende også sad . 
Her blev der så stillet åbne spørgsmål om H .C . Andersens liv 
og eventyr, hvorefter alle rejste sig med henblik på en kort 
og dialogbaseret rundvisning . Forløbet sluttede med, at de 
pædagogstuderende sammen med børnene skulle finde på 
en historie om H .C . Andersen ved brug af spontanteater . 

De pædagogstuderende havde i deres rapport understre-
get vigtigheden af, at alle bidrag og ideer fra børnenes side 
skulle bruges og anerkendes, og at børnene ikke kunne sige 
”forkerte” ting når de eksempelvis skulle digte historien . De 
fik også inddraget børnene i selve teaterudførelsen, ved at 
opfordre dem til at agere kulisse og vise, hvordan karakte-
rerne i historien bevægede sig .

H .C . Andersens Fodspor – 4 studerende .
Gruppen af studerende, der havde valgt at arbejde af H .C . 
Andersens Fodspor, havde et grundigt gennemarbejdet 
teoretisk fundament . Blandt andet ”Mantle of the expert”5, 
FN´s børnekonvention6 og æstetiske læreprocesser7 (her-
under Winnicots potentielle rum) var med til at give dem 
et velovervejet udgangspunkt for deres ideudvikling, hvor 
de bærende begreber var æstetik og kreativitet . Grup-
pen leverede et gennemført forslag til udviklingen af en 
app, der kan lede børnegrupper og børnefamilier rundt på 
ruten, hvortil de også for udleveret en trækvogn med gamle 
formidlingsgenstande i . De havde ved hvert enkelt stop 
arrangeret forskellige indslag i form af eksempelvis spon-
tanteater, gamle børnelege og håndteringen af et vaskebræt 
eller andre genstande fra H .C . Andersens tid . App’en skulle 
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give børnene mulighed for at lave en film, hvori de selv i høj 
grad bestemmer indhold og fokus . De studerendes forslag 
var desuden, at filmene kan deles på OBM´s hjemmeside til 
inspiration for andre brugere og kommende gæster . I app’en 
er informationerne omkring de forskellige stop på ruten 
korte og let forståelige historiske fakta, og muligheden for at 
klippe en film sammen undervejs, lægger op til at børnene 
reflekterer over deres egen tolkning af de enkelte stop .

H .C . Andersens Hus – 5 studerende .
Fem studerende kastede sig ud i at udvikle involverende ind-
slag i rundvisningsforløb i H .C . Andersens Hus . De delte sig 
undervejs op i to hold med hensyn til selve ideudviklingen, 
og stod til sidst med to gennemførte og konkrete forslag 
med et fælles teoretisk grundlag .

Igennem hele udviklingsforløbet havde de fokus på deres 
forudsætning for at arbejde med udfordringen og prio-
riterede egen åbenhed med afsæt i Lotte Darsøs begreb 
om ”ikke-viden”8 . De baserede udarbejdelsen af deres to 
formidlingsforslag på H . H . Knoops forskningsresultater, der 
viser oplevelsen af ”det rare liv”, ”det engagerede liv” og ”det 
meningsfulde liv” som forudsætninger for god læring9, med 

en ambition om at være ”inspirerende og fremme børns 
oplevelser af kultur”10 . Deres første formidlingsidé var, som 
hos flere af de andre grupper, spontanteater, dog her med 
det ekstra element, at forløbet startede som en traditionel 
rundvisning, som én af de studerende tilsyneladende skulle 
afvikle . Der gik dog ikke længe, før en anden studerende 
planmæssigt afbrød rundvisningen, og højlydt problema-
tiserede dens form og efterspurgte en anden måde, hvor 
børnene kunne være mere med . Denne studerende havde 
medbragt en lille kasse med ord og roller i, og børnene fik 
lov til at tolke ordene og rollerne som de ville i et spontante-
ater fasciliteret af den studerende på en måde, så børnenes 
ideer og tolkninger klart var de bærende . 

Efterfølgende forklarede en tredje studerende, at der i kæl-
deren på museet fandtes en hemmelighed, som kun bør-
nene og de studerende måtte få at se, hvilket var gruppens 
anden formidlingsidé . I kælderen på museet fandt børnene 
en slags skyggespil i form af en stor rundet sort karton-
skive, hvori der var udskåret flere motiver – alle forskellige 
scenarier fra eventyret ”Den lille Pige med Svovlstikkerne” . 
Børnene måtte på skift sætte sig i rundingen og lyse ind 
på motiverne, sådan at de kunne ses på den sorte væg bag 
papskiven, enten som store høje billeder, eller som mindre 
og måske lidt forvrængede motiver, alt efter hvordan børne-

8  Darsø . L . (2012) Innovationskompetence – en vigtig organisatorisk konkurrenceparameter . I: M . 
Bendixen & N . C . M . Nickelsen (Red), Innovationspsykologi – En antologi om erhvervspsykologiens 
bidrag til innovation (s . 18-22) . Viborg: Dansk Psykologisk Forlag . (De studerendes egen referen-
ce)

9  Nyhuus, L . (2006) Når børn møder kultur: En antologi om formidling i børnehøjde . Børnekulturens 
Netværk . (s . 34-37) . Lokaliseret fra http://www .tollundmanden .dk/pdf/bornmoderkultur .pdf . (De 
studerendes egen reference)

10 Bilag 1 side 3
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11  En udvidet gennemgang og undersøgelse af de involverede voksne og børns ageren undervejs vil 
også blive fremlagt i rapportens afsnit 3 ”Fase 1 – observeret og analyseret” . 

ne lyste på dem . Imens børnene lyste fik de lov til at fortælle 
frit om eventyret, som de selv huskede det, eller syntes det 
skulle fortælles . 

Den fynske landsby – 3 studerende .
3 studerende havde valgt at arbejde med udviklingen af en 
ny formidlings- og undervisningside i Den Fynske Landsby . 
Igennem forløbet udviste de ikke et niveau af initiativ og 
selvstændighed, der levede op til projektarbejdsgruppens 
forventninger, og efterfølgende har det ikke været muligt at 
få kontakt til de studerende med henblik på at få udleveret 
deres rapport og andet arbejdsmateriale . Derfor er deres ar-
bejde ikke taget med i det videre arbejde med de studeren-
des ideer, men dog delvist brugt i redegørelsen for de typer 
af diskursive praksis, der kan skabe udfordringer i forbindel-
se med implementeringen og afviklingen af formidlings- og 
undervisningsformer, hvor børnene har en skaberrolle .

Overlevering
D . 14 marts var både projektets styregruppe og arbejds-
gruppe samlet til de studerendes overlevering af deres 
arbejde . Alle fire grupper fremlagde deres ideer og deltog i 
en efterfølgende samtale om disse, og besvarede projekt-
gruppernes spørgsmål .

I lyset af første fases ambition om at udtænke formidlings-
former, der positionerer børn som aktive og ligeværdige 
kulturbrugere samt en undersøgelse af forløbene var første 
fase nu godt på vej . Det var den både i kraft at flere stærke 
ideer fra de studerende, men også på grund af muligheden 
for at kunne identificere de diskursive forhindringer, som 
fase 1 havde budt på, og som projektets arbejdsgruppe ville 
møde med en større kraft, men nu havde mulighed for at af-
værge eller afhjælpe i de efterfølgende faser . På mødet no-
terede deltagerne sig alligevel, at ønsket om en medfølgen-
de undersøgelse af børnenes efterfølgende genfortællinger 
om oplevelsen og reproduktioner af det formidlede indhold, 
skulle understreges yderligere i de kommende inddragelser 
af studerende, så et tilfredsstillende udbytte på det område 
også kunne opnås . 

De studerende blev bedt om at aflevere deres opgaver og 
andre bilag til projektets følgeforsker, og de indleverede 
opgaver er som bilag i denne rapport .

Fase 1 - del 2, følgeforskers justering  
og afprøvning 

Opsamlingen på de studerendes arbejde mundede ud i to 
afprøvningsforløb som kort beskrives herunder11 .

Tre ideer, hvoraf én af dem gik igen hos flere af grupperne, 
blev trukket ud til videre bearbejdning og udvikling .

Her var der tale om:
1 .  En børneorienteret udgave af H .C . Andersens Fodspor, 

hvor børnenes rolle som eksperter og turens sanselige 
erkendelsespotentiale havde højeste prioritet .

2 .  Et skyggespil som en del af en dialogbaseret rundvisning . 
Skyggespillet havde den funktion at skulle gøre børnene 
til fortællere i en æstetisk formidlet historie, og sætte 
børnenes egne tolkninger af H .C . Andersens eventyr i spil .

3 .  Spontanteateret – som skulle give børnene en opfattelse 
af sig selv som medskabere af den betydning, der ligger 
ladet i den pågældende kulturinstitutions formidlingsind-
hold . Ideen blev i afprøvningerne implementeret igennem 
en åben dialogbaseret rundvisning af dramatisk karakter, 
hvor formidler og børn sammen kom frem til menin-
gen og historierne bag H .C . Andersens Hus’ formidlede 
genstande .

To af ideerne blev sammensat i ét forløb, sådan at et 
afprøvningsforløb bestod af først et skyggespil og så en 
dialogbaseret rundvisning med karakter af spontanteater . 
Det andet forløb lagde sig tæt op af den børneorienterede 
fodsporsrute som én af grupperne havde beskrevet, dog i 
en kortere udgave og med en fysisk såkaldt ”H .C . Andersen 
Ekspertbog” i stedet for den app, som de studerende havde 
foreslået . I nogle tilfælde var der hos de studerende stor for-
skel på de studerendes formidlingsmæssige ambitioner (at 
gøre børnene til frie og aktive brugere af fodsporsruten) og 
praksis (hovedsageligt afsender-modtager-baseret) . Derfor 
tog følgeforskerens justeringer og afprøvninger udgangs-
punkt i de ambitioner og udvalgte teorier som gruppen 
havde beskrevet i deres opgave, og som lå i god tråd med 
det overordnede projekt .

Begge forløb var altså sammensat sådan, at de alle var tro 
mod projektfasens fokus på børn som aktive og ligeværdige 
brugere af kulturarven og kunne indbringe viden om dette, 
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men samtidig også mod de konkrete ideer fra de studeren-
de og deres valgte teoretiske udgangspunkter .

H .C . Andersens Fodspor til børn – børn som formidlende 
H .C . Andersen-eksperter
Projektets følgeforsker arbejdede ud fra de studerendes 
præsentation af deres teoretiske udgangspunkt, herunder 
især begreberne ”Mantle of the expert” og ”æstetiske lære-
processer” . Studiegruppens mål var at give børnene en fø-
lelse af at være eksperter i H .C . Andersen ved at spørge dem 
ind til hans liv og værker undervejs på ruten, i tillæg til at de 
voksne fortalte dem om ham på de forskellige stoppeste-
der . De studerende havde desuden indlagt flere æstetiske 
aktiviteter, hvor børnene via deres sanser, leg og dramatiske 
indslag selv kunne fortolke på H .C . Andersens liv og samtid . 
Ruten blev kortet ned fra 3,2 km til 1,5 km med 8 stop (før-
ste og sidste stop samme sted), og foregik som følger:

H .C . Andersens fodspor til børn blev afprøvet i en form 
uden en egentlig rundviser eller formidler, men hvor det 
var hensigten, at en pædagog, forælder eller en anden 
voksen ”gruppeleder” skulle kunne hjælpe børnene med de 
praktiske ting undervejs, så som at finde vej og læse op . I 

så vidt et omfang som muligt skulle børnene ellers være 
de styrende i forhold til udformningen af det formidlede 
indhold . For at skabe rum for børnenes udfoldelser som 
eksperter og synliggøre denne rolle overfor børnene selv, 
fik alle børnene en bog kaldet ”H .C . Andersen – ekspert-
bogen”12 . På boges forside var der, udover et billede af en 
ung H .C . Andersen-ekspert, en lille tekst kaldet ”til den 
voksne”, hvor der stod, at den voksne gerne måtte hjælpe 
barnet med de praktiske ting undervejs, men at barnet ellers 
som eksperter måtte løse opgaverne som de ville . På første 
side i selve bogen var der herefter en tekst til barnet, hvor 
H .C . Andersens Hus takkede barnet for, at det som ekspert 
ville hjælpe med, at fylde bogens sider ud undervejs på 
ruten . Det dramatiske element, som de pædagogstuderende 
havde lagt vægt på i deres idé, var nu implementeret som 
en overskrift på hele forløbet, i det børnene nu skulle agere 
eksperter og hjælpe de voksne med at give det H .C . Ander-
sen-formidlende stof betydning . Med sig på ruten fik grup-

12 Se Bilag 5
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pen desuden en trækvogn, hvori der lå forskellige materialer, 
som skulle bruges undervejs . Ved nogle stop skulle børnene 
tegne, og dermed formidle, forskellige scenarier ud fra åbne 
spørgsmål som: ” Her kan du tegne en tegning . Måske kan 
du tegne, hvordan det ville se ud, hvis hele din familie skulle 
bo sammen i ét lille værelse?” i forbindelse med et stop ved 
H .C . Andersens fødehjem . Ved andre stop kunne børnene 
tage en genstand op af trækvognen og fortælle ud fra det, 
som når de I ekspertbogen blev bedt om at vise hvordan et 
gammelt vaskebræt skal bruges . Ved det sidste stop og på 
den sidste side blev de i ekspertbogen endnu engang takket 
for at have hjulpet museet, med muligheden for at tegne sig 
selv som ekspert i en flot ramme .

Rundvisning i H .C . Andersens Hus – hvor betydninger og 
historier opstod undervejs igennem drama og dialog
Denne rundvisning blev sammensat af flere af de pæda-
gogstuderendes ideer, hvoraf nogle overgik i deres stort 
set oprindelige form . Andre ideer blev videreført med flere 
justeringer, men bibeholdt den funktion, som de studerende 
havde begrundet ideerne med . De havde blandt andet frem-
stillet et skyggespil ud fra hensigten om at lade børnene 
udforske H .C . Andersens univers på en æstetisk og sanselig 
facon, og på deres egne præmisser . Til samme formål havde 
flere af grupperne benyttet spontanteater af forskellig form 
og varighed . Begge dele havde i de studerendes egne af-
prøvninger virket godt efter projektets hensigt, hvilket gjor-
de, at følgeforskeren centrerede sig om og udvidede disse .
Følgeforskeren afprøvede følgende rundvisningsmodel af 
omtrent én times varighed:

Rundviseren (følgeforsker) tog imod en børnehaveklasse i 
museets indgang og udtrykte glæde over, at børnene ville 
være med til at besøge museet . Den egentlige rundvisning 
begyndte i museets udstilling ”Tiden”, hvor en stor træfigur 
af H .C . Andersens står midt i rummet . Her talte rundviseren 
kort om figuren, sammenlignede højden på den og hende 
selv, og spurgte til hvorfor børnene troede, at den stod der-
inde . Når børnene svarede, forholdt hun sig nysgerrigt til alle 
muligheder, og sørgede for, at børnene lyttede til hinanden 
og tog stilling til de forskellige teorier, og til sidst blev alle i 
gruppen enige om, at der var mange gode teorier for, hvorfor 
figuren stod på museet . Til sidst fik børnene lov til at mærke 
på figuren og måle deres egen højde ud fra den . Imens talte 
rundviseren med dem, og fulgte op på deres forskellige 
kommentarer til figuren .
            

Herefter blev børnene informeret om, at museet havde et 
rum, hvori rundviseren gerne ville have deres hjælp til at 
skabe en historie og de blev ført ned i museets kælder-
udstilling ”Forvandlinger”, hvor lys og lyd var slukket til 
lejligheden . Børnene blev placeret rundt om skyggespillet, 
og et af børnene meldte sig som den første fortæller . Siden 
trådte flere børn til og enten på skrift eller sammen, nåede 
mange af børnene at fortælle, til skiftende musik, hvis 
stemning de var med til at vælge . De børn der var tilskuere 
råbte hjælpende ord undervejs, når de fortællende børn gik 
i stå, og løbende samlede rundviseren op på historien, og 
sørgede for, at alle kunne følge med i hvad den handlede om 
og at børnene ikke talte i munden på hinanden . Historien fik 
en naturligt afslutning, da et af børnene af sig selv fortalte 
hvad det hele ”endte med”, og herefter opsummerede rund-
viseren børnenes historie, og talte om hvilke elementer hun 
godt kunne lide, og spurgte hvad børnene bedst kunne lide 
ved historien . Børnene fik ros for, at være gode til at besøge 
museet, og blev informeret om, at rundviseren gerne ville 
tale med dem om andre udstillinger derinde .

I de efterfølgende udstillinger, fik genstandende, udstil-
lingerne og børnenes besøg tildelt deres betydning ud fra 
samtaler mellem rundviseren og børnene . Samtalerne havde 
samme karakter som historiefortællingen i kælderen, hvor 
rundviseren primært fungerede som opsamler og så til, at 
alle børn kom til orde og ellers lyttede til hinandens tolknin-
ger . Afslutningsvis blev børnene en sidste gang takket for 
deres gode besøg .



Laboratorium for børnekulturformidling   side 10

Det overordnede forskningsspørgsmål i projektets første 
fase lyder:

Hvilke meningsdannelser og børnesyn er der på spil i ud-
viklingen, undersøgelsen og afviklingen af involverende og 
aktiverende formidlingsformer?

Denne rapports analysedel zoomer ind på de bevidste og 
ubevidste rollefordelinger og meningsdannelser, der har 
været på spil igennem projektets første fase, og diskute-
rer de lærings- og børnesyn, der ligger bag . Især vægtes 
samspillet mellem børn og voksne samt børn og voksnes 
meningsdannelser i mødet med kulturinstitutionen og de 
forløb der fandt sted . Med ”meningsdannelser” menes den 
betydning en situation, et emne eller et objekt tillægges 
i kraft af individer eller gruppers bevidste eller ubevidste dis-
kursive praksis .13 

Observation af de studerendes arbejde, justeringer og 
afprøvninger, samt den efterfølgende analyse og diskussion 
er primært udført at projektets tilknyttede følgeforsker, hvis 
teoretiske tilgang og opmærksomhedsafgrænsning uddybes 
i bilag 1 .    

Efter den første gennemgang af det indsamlede materiale14  
er analyseafsnittet blevet opdelt i 1) de involverede voksnes 
diskursive praksis, med fokus på lærings- og børnesyn, 2) 
den diskursive praksis hos de involverede børn, med fokus 
på ’børns egen kulturarv’ . I begge afsnit vil der inddrages 
eksempler på enighed og forhandling i den løbende fælles 
meningsdannelse mellem børn og voksne . Alle analysens 
eksempler afspejler de udslagsgivende tendenser, som viste 
sig i følgeforskerens arbejde med materialet .

I det følgende uddybes og diskuteres aktuelle opmærk-
somhedspunkter der er opstået i undersøgelsen . Her vil 
det fremgå, at to modstridende diskurser, med to forskel-
lige bagvedliggende børnesyn, eksisterer side om side, 
når det drejer som om voksnes arbejde med undervisning 
og formidling til børn . Yderligere viste resultaterne, at det 
som voksen at gøre sig bevidst om disse to diskurser og de 

forskellige positioneringer, som de medfører, er afgørende 
for, om udviklingsarbejdet lykkes i lyset af dette projekts 
formidlingsmæssige ambitioner . 

”De voksne” – børnesynet i betragtning
I gennemgangen af det indsamlede materiale blev det 
hurtigt tydeligt, at begrebet ”læring” for de studerendes 
vedkommende rummer varierende betydninger, og at disse 
i sidste ende baserer sig på to helt forskellige syn på børn . 
I de studerendes praksis var ”læring” overskriften på flere i 
realiteten modstridende dagsordener, som betød at børnene 
undervejs fik tildelt flere forskellige roller .

To greb om begrebet læring
At flere børnesyn flyder rundt imellem hinanden i voksnes 
arbejde med børn, er imidlertid ikke nogen ny opdagelse . 
Beth Juncker beskriver i ”Om processen - Det æstetiskes 
betydning i Børns Kultur” hvordan det nye og det gamle 
børnekulturelle paradigme, med kontrasterende bagvedlig-
gende børnesyn, findes parallelt i stort set al børnekulturel 
praksis . ’Læring’ som ’vidensoverførsel’ og som ’fælles 
meningsskabelse’ er to betydninger af samme begreb, som 
netop oprinder fra to forskellige børnekulturelle paradigmer . 
Betragter man i sit arbejde med børn ’læring’ som en viden-
soverførselsproces, positionerer man samtidig det arbejde 
i en antagelse om børn som værende ’mangelfulde’ . De er 
ved at blive til noget (voksne), men er det ikke endnu; de er 
”becomings” . Derved bliver man som voksen de(n) ansvar-
lige vidensoverfører(e), der skal sørge for, at den korrekte 
viden overføres hensigtsmæssigt til børnene . Arbejder man 
derimod med læring ud fra en forestilling om fælles betyd-
ningsskabelse, tages der afsæt i en antagelse om børn og 
voksne som ligeværdige samspillere i en social og dynamisk 
vidensproduktion . Her er de allerede hele og bidragsydende 
væsener og anses derfor som ”beings” . Begge betydninger 
indgår naturligt i den daglige undervisnings- og formid-
lingspraksis til børn, uden nødvendigvis at støde sammen, 
men hvor den førstenævnte som oftest er den domineren-
de .15 I kraft af projektets bærende formidlingsudviklingsam-
bition, der ligger i solidt placeret i sidstnævnte antagelse 

Fase 1 observeret og analyseret

13 Se bilag 4 for en uddybende teoretisk situering og metode

14  Rapportens empiriske data består af videooptagelser, observationsnoter, de studerendes overle-
verede arbejde og opfølgende samtaler med voksne og børn

15  Juncker, Beth (2006) Om processen – Det æstetiskes betydning i børns kultur . Tiderne skifter . ss 
57-61



Laboratorium for børnekulturformidling   side 11

og paradigme, blev den kendte tendens til voksnes vekslen 
mellem to etablerede paradigmer ikke desto mindre et vig-
tigt opmærksomhedspunkt i analysen .

De studerendes forberedelser

”Vores mål er at børnene skal 
styre deres eget skib rundt på 
det store kulturhav, og hvilket 
sted er bedre at starte end det 
store ocean af H.C. Andersens 
eventyr”16. 

Sådan skriver den gruppe af studerende, der beskæftigede 
sig med H .C . Andersens Hus . Citatet indkapsler ganske godt 
hvordan samtlige pædagogstuderende situerede deres 
skrevne opgave, som fulgte med overleveringen af deres 
formidlingsideer . Grupperne havde sammensat et teoretisk 
fundament for deres ideudvikling, der harmonerede med 
”Laboratorium for Børnekulturformidling”s egen teoretiske 
position . De gjorde det tilmed ud fra argumenter, der lige-
ledes anbragte de studerendes egen orientering indenfor 
samme børnesyn . 

Dog var der stor variation i graden af, hvor konsekvente 
de enkelte grupper var i forhold til denne situering i deres 

diskursive praksis . Det varierede også, i hvor høj grad de var 
bevidste om hvilke diskurser, og dermed hvilke børnesyn, de 
praktiserede .

Børn som becomings
Selvom det altså ikke var et bevidst ønske hos de stude-
rende, var den diskursive praksis, der baserer sig på børn 
som ”becomings” i spil diskursen igennem projektet . I 
netop dette projekts sammenhæng viser resultaterne, at 
”becomings”-diskursens tilstedeværelse kunne tilskrives 
følgende faktorer .

De studerendes forestilling om ”et museum” var fra samar-
bejdets begyndelse én af de omstændigheder hvor ”be-
comings”-diskursen manifesterede sig . Et eksempel herpå 
er en påfaldende formulering til kick-off-mødet mellem de 
studerende og projektlederen og projektets følgeforsker .

Intromødet i H.C. Andersens Hus:
Efter introduktionen af opgavens formål og lærings- og 
børnesyn gjorde de studerende brug af den af projektets 
medarbejdere opstillede diskurs, med udgangspunkt i børn 
som værende beings, i deres uddybende spørgsmål. Men 
kort efter, ved en opfordring til ”bare at spørge løs”, ønskede 
flere studerende nu at vide, om de ville få udleveret noget 
materiale om, hvilket ”faglige stof” projektets medarbejdere 
ønskede ”at børnene skulle lære”.

16 Bilag 1 side 1
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17 Bilag 2 side 5, Bilag 1 side 6 og Bilag 3 side 9

Da projektets følgeforsker havde henvist til den indledende 
introduktion, og de studerende igen havde fået lov at spørge 
ind, sagde en studerende med et smil: 

”det er også mest fordi, at når 
det nu er et museum, så tænker 
man, at et eller andet skal de jo 
lære”.

Det er sandsynligvis ikke den studerendes intention at 
adskille projektets ønske om en anerkendende og inklu-
derende formidlingsform fra begrebet ”læring” . Ikke desto 
mindre illustrerer hans udsagn alligevel tilbøjeligheden til 
ubevist at betragte den i projektet ønskede formidlingsform 
som en hindring for den læringsform, der er ønskværdig i 
museums sammenhæng .

”Når det nu er et museum”-diskursen var til stede i de fleste 
studerendes argumentation og praksis og der var derfor, i 
lyset af distinktionen mellem børn som værende becomings 
eller beings, modsætningsfyldte meningsdannelser fra 
begyndelsen . Et andet eksempel, hvor den diskursive uover-
ensstemmelse kom til syne, er et indslag med spontante-
ater i de studerendes arbejde med H .C . Andersens fodspor . 

Alle fire grupper havde valgt spontanteatret som en del af 
deres forløb, og deres i opgaverne skrevne begrundelser 
havde den samme lyd . Brugen af spontanteater gav ifølge 
de studerende mulighed for, at børnene kunne ”bestemme 
formidlingens indhold”, ”lade børnene bruge deres fantasi 
og lade dem skabe deres egne roller” og ”bruge deres æste-
tiske sanser og kreativitet”17 . De studerende havde tydeligvis 
tænkt en positionering af børn som værende beings ind 
i meningen med deres formidlingsforløb, og havde valgt 
spontanteater som et af redskaberne . I afprøvningerne af 
forløbet med H .C . Andersens Fodspor, havde den pågæl-
dende gruppe alligevel bedt de samarbejdende pædagoger 
forberede børnene på eventyret ”Den grimme Ælling”, da det 
var det eventyr de ville tage udgangspunkt i teaterindslaget . 
I en samtale med følgeforskeren op til én af afprøvningerne, 
gav de studerende både udtryk for vigtigheden af, at børne-
ne fik en ”ekspertrolle” på turen, men ligeså vigtigt var det 
for dem, at børnene fortalte ”det rigtige eventyr”, da ”det jo 
handler om hans barndom og det er den de skal forstå” .
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18 Bilag 3 side 9

De andre involverede voksne, som de studerende interage-
rede med undervejs, havde også en indflydelse på de stu-
derendes ubevidste positionering af børn som becomings . 
Gennemgangen af data påviste, at det primært var det 
enkelte institutioners museumsværter og de pædagoger, 
der tilhørte de forskellige børnegrupper, der kunne have 
indflydelse på forløbenes diskurs .

Flere af de studerende havde bedt de samarbejdende 
pædagoger om at læse H .C . Andersens eventyr for børnene 
inden besøgene . Selvom de studerende på forhånd hav-
de planlagt at forholde sig åbne og anerkendende overfor 
børnene, endte børnenes pædagoger flere gange med at 
påvirke dialogen således, at de studerendes planer ikke blev 
fulgt til dørs .

Et eksempel er en dialog i H .C . Andersens Barndomshjem, 
hvor en studerende spørger ind til eventyret om den grimme 
ælling, og børnenes svar ikke er i overensstemmelse med 
Andersens eventyr .

I barndomshjemmet:
Den studerende lyder overrasket og nysgerrig: ”Er det 
rigtigt?”, men dialogen afbrydes af pædagogen. ”Ehj ved I 
hvad, I ved det jo godt!” siger hun, og herefter ændrer den 
studerende også sin tilgang og følger smilende op med 
”nå, ved I det godt? Jamen så kan I jo godt fortælle mig det 
rigtige”.

Den samme gruppe af studerende havde selv mærket et 
skub i diskurserne i deres og børnenes møde med muse-
umsværten i Barndomshjemmet . Værten havde introduceret 
museet på sin sædvanlige vis, og denne introduktion havde 
i de studerendes øjne været en forhindring i forhold til for-
målet med deres forløb . Da gruppen på overleveringsdagen 
skulle fremlægge deres arbejde nævnte de denne oplevelse 
og dog uden at italesætte selve diskursen, kommentere-
de de på at ”børnene havde sværere ved, at komme i den 
rigtige stemning” .

Gruppen af studerende havde desuden på forhånd brugt 
”æstetiske læreprocesser” som argumentation for at 
inddrage spontanteater i deres forløb, da børnene således 
kunne ”bestemme alt indhold”18 . I en evaluerende samtale 
efter forløbet synes blandt andet pædagogens og muse-

umsværtens tilgang at have haft en afsmittende virkning 
på de studerendes succeskriterier . Dette var blandt andet 
synligt, da gruppen efterfølgende oplyste følgeforskeren, 
at de havde været ”nødt til at styre og manipulere med nye 
spørgsmål”, da de under forløbet var blevet bekymrede for 
”om det overhovedet ville blive en ordentlig historie” .

Børn som becomings har i projektet vist sig at være et rigidt 
perspektiv som er vanskeligt at navigere udenom i facilite-
ringen af relation mellem børn og kulturarv . Det har haft en 
indvirkning på både de studerendes indledende menings-
dannelser og rollefordelinger af dem selv og børnene . Ind-
virkningen var dog tydeligst undervejs i mødet med børnene 
og andre voksne, hvor de studerendes indledende intenti-
oner til tider måtte vige for andre tonesættende menings-
dannelser . Det betød, at selvom børnene i afprøvningerne 
deltog i fysiske og æstetiske oplevelser, og producerede 
deres egne meninger indbyrdes, var det ikke ens betydende 
med, at der hver gang var tale om fælles betydningsdan-
nelse . Som det fremgår i det ovenstående, skyldes den 
modsigende diskursive og affektive praksis at projektets 
ambitioner stødte sammen med blandt andet nogle af de 
studerendes forestillinger om museumsrummets autoritet 
og endegyldighed og andre voksnes greb om læring .

Især én af grupperne greb imidlertid denne problematik 
aktivt an, og banede dermed vejen mod en tilgang til rela-
tionen mellem børn og kulturarv, som var yderst vellykket 
i henhold til projektets ambitioner . Denne gruppe forholdt 
sig til deres egen forestilling om museets autoritet, men 
udfordrede denne i deres planlægning og afprøvning, med 
den efterfølgende ytring: ”Det var så vildt at gøre det på et 
museum!”

Bevidsthed om læringssyn
Udover de tre konkrete formidlingsideer oplistet i det forrige 
afsnit, blev et andet element fra de studerendes arbejde 
videreført til følgeforskerens afprøvninger . Det drejer sig 
netop om den aktive stillingtagen til hvorledes et møde med 
børn som værende beings konkret kunne udspille sig i den 
sociale interaktion .

Én gruppe skriver i deres opgave, at de inden mødet med 
børnene havde formuleret en strategi, således at de kunne 
tilstræbe en åben og nysgerrig rolle overfor børnene og 
afprøvningssituationen . De ville for deres eget vedkom-
mende ”være omstillingsparate og lade børnene bestemme 
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retningen, uden at vi har fastlagt noget på forhånd”19 . Der 
var således ikke defineret et ønske om en bestemt viden-
soverførsel, men derimod om forløbets karakter, og det var 
vigtigt for de studerende, at børnene mærkede denne . Suc-
ceskriteriet for deres forløb bestod i en relation til børnene 
der kunne ”understøtte vores mål, som var at inspirere børn 
til at udforske på deres egne præmisser”20 . Gruppen have 
altså forholdt sig til hvilke dialogformer og samspil de fandt 
hensigtsmæssige med tanke på deres teoretiske position, 
og havde beskrevet hvordan de gennem deres ageren og 
interaktion ville imødekomme denne . Da projektets følgefor-
sker fulgte dem i deres praktiske forberedelser af forløbet, 
gav de tillige udtryk for, at meningen med deres forløb først 
og fremmest var, at børnene fik en følelse af ”at kunne ska-
be noget flot” og at ”de ikke blev rettet eller fik at vide, at det 
de gjorde var forkert” .

Denne tilgang til forløbsplanlægningen og til dialogen med 
børn blev som nævnt overført direkte til det af de to efter-
følgende afprøvningsforløb, hvor følgeforskeren var i dialog 
med børnene undervejs . Ligeledes gav tilgangen inspira-
tion til, hvordan teksten i Ekspertbogen omhandlende H .C . 
Andersens fodsporsrute for børn skulle formuleres . I det 
følgende afsnit vil det blandt andet fremgå, hvordan børne-
ne i disse sammenhænge imødekom og artikulerede rollen 
som egentligt medbestemmende individer, samt hvordan 
en fælles skabelse af betydningen af kulturinstitutionen og 
dets indhold blev det slutprodukt, som både børn og voksne 
kunne tage med fra besøgene .

Børns egen kulturarv
I antologien ”Børns steder” skriver Kim Rasmussen om ste-
der designet til børn af voksne: ”Men kan disse steder også 
siges at være ’børns steder’? Altså steder som børn rela-
terer sig til, som de kan erobre og gøre noget ved på deres 
egne præmisser”21 . Han skriver også, at antologiens formål 
blandt andet er at ”problematisere de steder vi voksne ind-
retter til børn ud fra stereotype forestillinger om børn”22 . 

Samme undren og problematisering kan siges at gøre sig 
gældende for denne undersøgelses blik på voksnes fasci-
litering af børns møde med kulturarven . I den ovenstående 

19 Bilag 1 side 5

20 Bilag 1 side 4

21 Rasmussen, Kim (Red .) (2006) Børns Steder . Billesø & Baltzer . s . 6

22 Ibid .

undersøgelse af de voksnes rollefordelinger og menings-
dannelser viste resultaterne, at en tiltænkt åbenhed overfor 
børn og børns tolkning forhindres eller mindskes af auto-
matiserede og dominerende diskurser, der udspringer at et 
modstridende læringssyn . Derfor er det relevant at kaste 
et blik på børnenes mulighed for at møde, tolke og påvirke 
kulturarven under de afprøvninger, der fandt sted under 
udviklingen i projektets første fase .

I det følgende vil det fremlægges og diskuteres, hvordan de 
involverede børn fik tildelt, og pådrog sig, både roller som 
”beings”, ”becomings” og forskellige sammensætninger af 
disse, og at det stort set uden undtagelser, var de invol-
verede voksne, der kunne styre hvilke roller børnene havde 
hvornår . Dog viste det sig også, at børnene ved siden af dis-
se rolleskift havde deres egen tilgang til situationerne, enten 
ved siden af de voksnes eller i samspil med denne . Til sidst 
vil det fremgå, hvordan følgeforskeren igennem opsamling 
og bearbejdelse af de pædagogstuderendes arbejde er 
kommet tættere på, hvordan man skaber et oplevelsesrum 
for både børn og voksne, der sammen kan skabe og udfor-
ske børns egen kulturarv .

Børnenes forskellige roller
Følgeforskningen gav et indblik i flere forskelligartede møder 
mellem børn og kulturarv . Et af de overordnede resultater, 
der kan udledes på baggrund af disse er, at det i alle mø-
derne var de voksne, der enten bevidst eller ubevidst tildelte 
børnene deres rammesættende rolle . Et forløb kunne sag-
tens rumme flere rolleskift hos børnene igennem de voksnes 
måde at tiltale dem, og børnene var tilsyneladende hurtige 
til ubevidst at opfange og indtage nye og varierende roller . 
Med hensyn til de to nedenstående eksempler understreges 
det endnu engang, at termer som ”rolletildeling” og ”rol-
leskift” ikke hentyder til, at børn eller voksne overlagt tildeler 
hinanden roller, med ”beings”- og ”becomings”-begreberne 
for øje . Derimod er det en analyse af individernes spontane 
og umiddelbare diskursive praksis .

Et eksempel findes blandt andet i den tidligere beskrevne 
afprøvningssituation, hvor de pædagogstuderende ved brug 
af spontanteater tilstræber en situation, ”hvor børnene 
bestemmer” . På grund af både en pædagogs indblanding i 
situationen, og de studerendes egen forestilling om en vel-
lykket spontanteaterscene, bliver børnene alligevel skiftevis 
positioneret som både ”beings” og ”becomings” efterhån-
den som spontanteatret udfolder sig .
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I barndomshjemmet:
Da de studerende beder børnene sige hvad der skulle være 
med i teaterstykket, råber flere af børnene, at de gerne vil 
være snebolde. Da denne idé skaber latter blandt de andre 
børn, vil de fleste børn gerne være det samme. Selvom én 
af de studerende udtrykker glæde omkring de første råb 
om snebolde, og børnene synes stolte over at have bestemt 
historiens emne og karakterer, beder hun alligevel snart 
børnene om også at finde på andre roller til historien, fordi 
”vi er jo for eksempel nødt til at have nogen der kan sige 
noget”. ”Det kan vi også” lyder et modsvar fra et af børnene, 
hvilket der imidlertid ikke bliver fulgt op på. I stedet spørger 
de pædagogstuderende, hvem af børnene, der vil være H.C. 
Andersen.

I lyset af analysens fokus kan det siges, at børnenes ellers 
efterspurgte tolkning af teater- og fortællesituationen og 
deres eget bidrag til den fælles betydningsskabelse ikke blev 
fundet tilstrækkeligt brugbare af pædagogen og de pæda-
gogstuderende . Derfor overtog de voksne betydningsskabel-
sen, idet de endnu gav børnene lov til at vælge karakterer, 
men dette inde for en traditionel fortælleramme, der var 
strammere end den først udlagte .

Tilbage i barndomshjemmet:
Børnene ser herefter spørgende på de voksne, når de 
bidrager til teatersituationen. Det gør de tilsyneladende for 
at få bekræftet, at deres bidrag godkendes. Efter en stund 
ændrer situationen sig igen. ”Skete der så ikke noget sjovt?” 
siger en pædagogstuderende, hvortil en dreng fjollende og 
højlydt hævder, at ”så blev H.C. Andersen ramt af en masse 
snebolde”. Den pædagogstuderende svarer grinende ”Eeehj, 
gjorde han?!” og agerer nu selv H.C. Andersen, der væltes af 
snebolde. Igen synes der ikke at være nogen forbehold fra 
børnenes side, og de ytrer sig frit med opmærksomheden 
rettet mod både de voksne og hinanden.

Børnene påtog sig dermed først rollen som værende lige-
værdige bidragsydere til teaterstykket (beings), hvorefter de 
hurtigt indgik i et andet betydningsskabende samarbejde 
på præmissen om, at de skulle lære at bevæge sig inde for 
en hvis korrekthedsramme fastsat af de voksne (delvist be-
comings) . Til sidst i eksemplet tilbyder en pædagog endnu 
engang børnene rollen som beings, hvilken de hurtigt tager 
imod . 

”Den voksne rollefordeler” helt nede på ”mikroniveau” er 
altså i disse resultater en central faktor i relationen mellem 
børn og voksne og mellem børn og kulturarv . Et lignende 
voksen-styret rolleskifte etablerede sig ofte, og et andet 

eksempel fandt sted under afprøvningerne på Fodspors-
ruten . Her havde de studerende som nævnt indtænkt de 
æstetiske læreprocesser som målet for den læringsform, 
der skulle finde sted . Uden bevidst at ville bryde med det 
sanselige og dialogiske læringssyn der ligger immanent 
i netop æstetiske læreprocesser som begreb, havde de 
samtidig gjort sig klart hvilken faktabaseret viden børnene 
skulle tilegne sig undervejs på de forskellige stop . Til trods 
for, at der ved flere af stoppestederne var planlagt sanse-
vækkende og æstetiske aktiviteter, opstod der derfor ofte 
samtaler, der havde karakter af vidensoverførsel fremfor 
fælles betydningsdannelse . Børnene havde uden tvivl san-
serne i spil i de fysiske aktiviteter, eksempelvis når de stu-
derende hjalp dem med at mærke, hvordan H .C . Andersens 
mor havde oplevet at vaske tøj i den kolde å om vinteren . 
Børnenes indspark i situationen blev dog ikke inddraget i 
den pointe, som de studerende allerede havde nedskrevet 
inden afprøvningerne .

”Hospitalet”:
Børnene og de studerende står undervejs i afprøvninger-
ne i gården ved ”hospitalet”, og taler om atmosfæren. De 
pædagogstuderende fortæller, at H.C. Andersen var bange 
når han skulle besøge stedet, og spørgsmålet lyder ”synes I 
at her er rart at være?”. Børnene ser rundt, og en pige siger 
muntert ”ja!”. Hertil svarer én af de studerende: ”Eehj synes 
I ikke her er lidt uhyggeligt?”, hvortil flere af børnene en 
smule passivt siger ”jo”. Den studerende opsummerer så: 
”Det er rigtigt. Her er nemlig lidt uhyggeligt”.

De studerendes planlægning af hvilken konkret viden de 
ønskede at videregive, var dermed til tider en hindring for 
deres intention om at ville have børnenes sanser og tolknin-
ger i spil i fortællingen om H .C . Andersens barndom . I disse 
tilfælde blev en anden tendens imidlertid også synliggjort . 
Til trods for de varierende positioneringer undervejs, havde 
børnene hele tiden adgang til deres egen betydningsska-
belse i de enkelte situationer, og lod den udfolde sig mellem 
hinanden indbyrdes . Når dette ikke kom i betragtning hos de 
voksne i den fælles meningsdannelse, var den til stede i et 
sideløbende spor .

Legekulturen
Et sådan parallelt spor, hvor børnenes egne tolkninger og 
oplevelser udspiller sig, er tidligere blevet beskrevet at 
Flemming Mouritsen gennem begrebet ”børns legekulturelle 
rum”, der ifølge Mouritsen altid er tilgængeligt for børn, når 
børn samles . Mouritsen definerer dette rum som ”kulturelle 
udtryk, børn frembringer i deres egne netværk”, og tegner et 
billede af hvordan børns legekultur som et til dels hierarkisk 
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opbygget fællesskab, der kræver megen deltagelse, øvelse 
og relevante bidrag inde for ”klassisk børnefolklore” .23

I undersøgelsens fokus på børnenes ageren under de 
afprøvningerne, var legekulturen som nævnt også til stede 
enten sideløbende med, eller som en del af den fælles 
meningsskabelse . Det er også allerede beskrevet hvordan 
gruppen af studerende, der afprøvede forløb i H .C . Ander-
sens Hus, på forhånd havde formuleret en interaktionsform, 
der skulle gøre børn til ligeværdige bidragsydere igennem 
forløbet . Her påtog de studerende sig ansvar for, at børnene 
følte sig trygge ved at ytre deres umiddelbare tolkninger 
og spørgsmål . Denne styringsform gjorde det muligt at 
lade børnenes legekultur etablere sig i forløbet, og præge 
børnenes møde med de voksne og den kulturarvsformidlen-
de institution . Under selve forløbet formåede de studerende 
at fastholde positioneringen af børnene som beings ved at 
forholde sig nysgerrige overfor børnenes ytringer og interes-
sepunkter . Ligeledes inspirerede de desuden børnene til at 

gå på opdagelse på museet, ved selv også at være nysgerri-
ge på omgivelserne og museets genstande .

Legekulturen kom også i spil i den fælles meningsdannel-
se i følgeforskerens efterfølgende afprøvning af et forløb, 
hvor hun havde integreret netop denne form for bevidste 
åbenhed over for børnene og deres tilgang til mødet . Et 
meget sigende eksempel på børnenes opfattelse af deres 
egen rolle og værdi i museumsbesøget fandt sted i museets 
udstilling ”kunsten” . Børnene havde netop brugt skyggespil-
let til at fortælle en historie om en prinsesse, der var blevet 
bestjålet af en ond tyveknægt, efterfulgt af en lang række 
både humoristiske og til tider brutale hændelser . Følgefor-
skerens havde herefter udtrykt begejstring over, hvordan 
børnene allerede havde været med til at gøre museumsbe-
søget spændende, og fortalte, at de nu gerne måtte komme 
med og snakke med hende om de andre udstillinger .

I ”Kunsten”:
Inden følgeforskeren når at indlede samtalen ved at spørge, 
hvorfor børnene tror der hænger et reb i udstillingen, udbry-
der en pige: ”prøv lige at flyt’ dig! Dér er rebet, som tyve-
knægten brugte til at komme op til prinsessen!”, hvortil flere 
børn udbryder ”ehj ja!”. Følgeforskeren følger interesseret 23 Mouritsen, Flemming (1996) Legekultur . Syddansk Universitetsforlag
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op på børnenes udlægning, og som samtalen skrider frem, 
kommer flere børn med deres bud på rebets betydning. Et 
enkelt barn mener, at det er rebet fra eventyret ”Hyrdinden 
og Skorstensfejeren”. Følgeforskeren ser til, at børnene 
lytter til hinanden, og nævner også sin egen udlægning, der 
handler om H.C. Andersens frygt for ildebrand.

Således kom både følgeforskerens og flere af børnenes 
forestilling om rebet på banen, og børnene opfattede 
tilsyneladende alle budene som lige autentiske og relevan-
te . De begejstrede ”ehj ja!”-kommentarer signalerer under 
alle omstændigheder at børnenes leg endnu var relevant 
i meningsskabelsen, og der faldt referencer til deres egen 
oprindelige historie igennem resten af rundvisningsforløbet .

”Det er et fedt museum, med gode historier”
Historien som børnene legende havde frembragt i fælles-
skab i begyndelsen, ledsaget af følgeforskeren, indgik altså 
som en autentisk referenceramme igennem besøget . Der 
var imidlertid også på lige fod med denne plads til andre 
historier, herunder blandt andet følgeforskerens historier 
om H .C . Andersen, og tilmed kreative sammenblandinger af 
disse . Nogle af de konkrete genstande på museet var ifølge 
børnene kuriositeter fra den historie de netop selv havde 
fundet på, mens andre handlede om, at H .C . Andersen i nog-
le tilfælde havde kendt børnenes historie, og i andre tilfælde 
havde han mødt nogle af karaktererne fra historien . 

Tages ”børns egen kulturarv” i betragtning, kan brugen af de 
studerendes strategi for inkorporering af projektets børne-
syn i den lavpraktiske interaktion med børnene betyde, at 
de netop relaterer sig til kulturarven og gør noget ved den 

på deres egne præmisser . Legekulturen eksisterede ikke i 
stedet for, eller ved siden af den voksne rundvisers agenda, 
men sammen med denne . 

Børnene havde dermed rollen 
som aktive medskabere i  
meningen med besøget og  
kulturinstitutionens indhold, 
men også med stedets  
autenticitet. 

I en opfølgende samtale med én af børnenes pædagoger, 
gengav hun et par ytringer, som hun havde hørt blandt bør-
nene i bussen på vejen hjem . En dreng havde udtalt ”Det var 
et fedt museum og der var nogle gode historier”, hvortil en 
pige havde sagt ”ja, det var sejt at det også var uhyggeligt” . 
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Sammendrag, refleksion og  
det videre arbejde
”Laboratorium for Børnekulturformidlings”s første fase 
afspillede sig fra november 2015 til og med juni 2016 . 
Projektets formål er at udvikle og undersøge nye dialogba-
serede formidlingstiltag, samt at udvikle en god model til 
et løbende samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, 
skoler og lokale kulturinstitutioner . I fase 1 udviklede 15 
pædagogstuderende nogle formidlingsideer med udgangs-
punkt i en given problemstilling . Med udgangspunkt i disse 
ideer sammensatte projektets følgeforsker to forløb, der 
efterfølgende blev afprøvet på to børnegrupper . Begge dele 
af fase 1 har samtidig været det empiriske grundlag for en 
undersøgelse af de meningsdannelser og børnesyn der er 
på spil, når et projekt med en sådan læringsforståelse tager 
form . Både formidlingsideerne og vidensudbyttet fra fase 1 
vil blive inddraget i projektets fase 2 . Det vil det både som 
udgangspunkt for den videre følgeforskning, men også som 
informationsgrundlag til de i anden fases involverede histo-
rielærerstuderende .

Opsamlingen af de pædagogstuderendes arbejde mundede 
ud flere konkrete og generaliserbare formidlings- og un-
dervisningsideer . Det drejer sig om en fodsporsrute tiltænkt 
daginstitutioner eller børnefamilier, hvor børnene som eks-
perter skal udfylde en H .C . Andersen-ekspertbog, et skygge-
spil, spontanteater som en åben, dramatisk og samtalepræ-
get rundvisningsform . Én af studiegrupperne havde desuden 
på forhånd beskrevet hvordan de ville prioritere den åbne 
og anerkendende dialog højest i mødet med børnene, og 
denne idé blev også videreført og indlejret i begge forløb . En 
tilbagevendende konklusion i den efterfølgende analyse var, 
at til trods for at man som voksen formidler eller underviser 
betragter sit arbejde som værende understøttende for en 
fælles betydningsdannelse, kan ”gamle” dominerende dis-
kurser og forestillinger om museets rum og indhold komme 
i vejen for at et sådant møde med børnene gennemføres . En 
stillingtagen i forhold til at ville arbejde med en positionering 
af børn som værende beings kan synes simpel, men viste sig 
hos både de studerende og følgeforskeren at kræve megen 
selvbevidsthed, beslutsomhed og en indgående forståelse af 
hvorledes forskellige positioneringer hele tiden foregår i den 
diskursive praksis i mødet med børn .

En sådan samarbejdsmodel som blev afprøvet i fase 1 har 
tilvejebragt både formidlingsideer og ny viden om hvordan 
man som kulturarvsformidler kan stille skarpere på, hvor-
ledes man ønsker at inviterer børn ind i de museale rum . 
Samtidig har det også skabt muligheden for, at kommende 
pædagoger kan udfordres i deres forestilling om børne-

institutioners møde med de lokale kulturarvsformidlende 
institutioner . Denne viden er yderst relevant for projektets 
videre arbejde, idet det i analysen stod klart, at den voksnes 
tilgang til børnene ofte definerer hvilken rolle (og dermed 
måske selvforståelse?) børnene har, i mødet med deres 
lokale kulturarv .

Meningen med børnenes leg kan både inddrages eller 
tilsidesættes i formidling af og undervisning i kulturarv . Når 
projektet involverede, der voksne udtrykte interesse for bør-
nenes leg og lod den indgå i egen tolkning, udviste børnene 
stor lyst til også at møde den voksnes tilgang og omvendt 
lade den få plads i deres leg . I lyset af projektets blik på 
børns selvforståelse i forhold til deres lokale kulturarv kan 
man håbe, at netop denne får mulighed for at udvikle sig, 
når børnenes leg og umiddelbare tilgang inviteres ind i selve 
meningen med kulturarven . Hvorvidt denne selvfølelse er i 
spil og forplanter sig i de kommende møder med forskellig 
kulturarv, og børnenes eventuelle udviklingsudbytte gene-
relt, betragtes som meget relevante at undersøge, hvorfor 
dette bliver en del af 2 . fases forskningsdel .

En vigtig pointe i fasens undersøgelsesdel var, at børnene 
stort set hele tiden forholdt sig til deres egen legende til-
gang til de enkelte situationer, men at dette på ingen måde 
udelukkede hverken tolkning af kulturarven eller bidrag til en 
eventuel fælles betydningsskabelse .

Projektets fase 2 vil ekspandere undersøgelsesdelen 
gennem involveringen af 3 .års historielærerstuderende . De 
studerende vil få til opgave at udvikle børn-til-børn-formid-
lingsideer, samt at udvikle og undersøge opfølgningsma-
teriale til skoler og daginstitutioner, begge med de samme 
formidlingsprincipper som i fase 1 . Desuden vil udvalgte 
BA-studerende på læreruddannelsen undersøge mulighe-
den for at udtænke og formulere såkaldte ”udviklings”- eller 
”oplevelsesmål”, der kan referere til blandt andet dette 
projekts læringsforståelse, og fungere som et supplement 
til de nuværende fællesmål . 
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Bilag 1, Teoretisk situering og metode

Projektets følgeforskningsdel har sit teoretiske fundament 
i det socialkonstruktivistiske og kritiske felt cultural studies 
(sørensen et al . 2010), og nærmere bestemt i en affekt-ori-
enteret tilgang til diskursiv praksis (Wetherell 2912) . I 
forlængelse heraf ligger projektets børnesyn og børnekultu-
relle tilgang som nævnt i det såkaldte ”nye børnekulturelle 
paradigme” . Her tillægges børns subjektivitet, sanselighed 
og legekultur en selvstændig værdi i mødet med kulturen . 
Paradigmet er ”nyt” i forhold til ”det normale børnekultu-
relle paradigme” hvor børnene i udgangspunktet opfattes 
som mangelfulde eller ufærdige voksne, og hvor kultur for 
børn endnu måles i opdragelsesværdi og alderstilpassede, 
hensigtsmæssige budskaber . De to paradigmer har siden 
1980’erne eksisteret side om side i al børnekulturel praksis, 
og udelukker ikke hinanden, men er derimod ofte flettet 
sammen i flydende diskurser og dagordener på området 
(Juncker 2006) .

Undersøgelsen af interaktionen mellem børn og voksne hvi-
ler på antagelsen om, at børn og voksne i udgangspunktet 
har forskellige underforståede dagordener, når det kommer 
til at skabe en situationsbetinget mening (Mouritsen 1996) . 
Forestillingen om den løbende forhandling mellem leg og 
læring skal dog på ingen måde betyde, at disse to i projektet 
betragtes som modsætninger eller udelukkende for hinan-
den . Derimod har projektet øje for at tydeliggøre, at ”læring” 
ofte kan spille en vigtig rolle i børnenes leg og omvendt .

Rapportens undersøgelsesdel er udformet på baggrund af 
et kvalitativt casestudie . Det empiriske materiale er ind-
samlet af følgeforskeren gennem observation, videoobser-
vation, løbende feltnotater og samtaler af semistruktureret 
interview-karakter og analyse af de pædagogstuderendes 
skrevne tekster . Indsamlingen har i sin helhed været med 
blik for både børn og voksnes diskursive praksis og hvordan 
de herigennem tildeler enkelte situationer mening gennem 
deres visning af affekt, opmærksomhed, forhandling osv .
Et detaljeorienteret casestudie blev betragtet som relevant 
ud fra projektets udviklingsambition . At udvikle formid-
ling der understøtter forestillingen om læring som fælles 
betydningsdannelse, og vægter børnenes selvforståelse 
i forhold til mødet med deres kulturarv, må nødvendigvis 
basere sig på aktuel og nærgående viden om social inter-
aktion og konstruktion på området .

Bilag
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Bilag 2, Museets problemstilling til de studerende

Som en del af et større PowerPoint-præsentation af 
blandt andet Odense Bys Museer som institution og andre 
praktiske informationer omkring det kommende samarbej-
de, blev de pædagogstuderende introduceret til følgende 
problemstilling:

Fase 1A: Børn til børn-formidling – JERES PROJEKTER

1 .  Udvikle en formidlingsmetode til, hvordan OBM og pæ-
dagoger kan facilitere et museumsbesøg på børnenes 
præmisser

2 .  Indhente teori, der understøtter valget af jeres formid-
lingsmetode

3 .  Afprøve formidlingsmetoden på jeres eget praksisfelt – 
herunder undersøge børnenes outcome/videreformidling 
af besøget

4 .  Afslutningsvis aflevere og præsentere jeres resultater for 
styregruppen
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Bilag 3, Ekspertbogen

EKSPERTBOGEN
- om H .C . Andersen

Til den voksne:

På hver side i denne ekspert-bog, er der en lille tekst, hvor 
der står ”Den voksne læser” . Her skal du måske hjælpe 
børnene, ved at læse teksten op for dem, så de ved hvad der 
står om de forskellige stop på ruten . Når du har læst teksten 
op, er det vigtigt, at børnene får lov at løse opgaven, sådan 
som de selv synes er det rigtige . Der er ingen løsninger, 
der er forkerte . Ruten starter og slutter her ved museet . På 
næste side er der et kort over ruten, og en lille introduktion 
til de små H .C . Andersen-eksperter . Tusind tak for din hjælp, 
og rigtig god fornøjelse!

1 .
H .C . Andersens Hus
(Den voksne læser:)
Her er H .C . Andersens Hus . Det er et museum, der fortæller 
mange forskellige ting om H .C . Andersen og hans liv . Der er 
også her, at man kan se det hus, han blev født i .
Men museet har brug for jeres hjælp! Vi har brug for eksper-
ter som jer, der kan dele ud af jeres viden . Nu skal I drage ud 
på vores ekspert-rute og hjælpe os med at fortælle om H .C . 
Andersen . Det første stop på ruten er udenfor ved det gule 
hjørnehus, som H .C . Andersen blev født i . Rigtig god tur .
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Ekspertruten:
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2 . Fødehjemmet
(Den voksne læser:)
Herinde i det gule hus blev H .C . Andersen født . Nu er huset 
en del af et museum om H .C . Andersen . Da han blev født, 
boede der mange mennesker herinde . Faktisk boede der en-
gang 5 familier inde i dette lille hus, og så havde hver familie 
kun ét værelse .

I kan bruge skamlen fra trækvognen til at kigge ind i huset . 
Hvad tror I man kunne lave derinde, dengang H .C . Andersen 
levede?

Her kan du tegne en tegning . Måske kan du tegne, hvordan 
det ville se ud, hvis hele din familie skulle bo sammen i ét 
lille værelse?
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3 . Torvet
(Den voksne læser:)
Her på Sortebrødre Torv lå der engang et teater . H .C . An-
dersen elskede historier og skuespil, men havde ikke råd til 
selv at komme i teatret . Derfor samlede han på plakater fra 
teaterstykkerne, og så kiggede han på dem, imens han fandt 
på sine egne historier .
Hvordan tror I han fik fat på plakaterne?

Her kan du tegne en tegning. Måske kan du tegne noget fra 
en historie du godt kan lide?
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4 . Vaskepladsen
(Den voksne læser:)
Pas på I ikke falder i vandet! Her stod H .C . Andersens mor og 
vaskede tøj for de rige borgere i byen . Hun stod her både om 
sommeren, men også hele vinteren hvor vandet var iskoldt . 
I trækvognen er der et vaskebræt og en gammel trøje . Kan I 
prøve at vise hvordan det så ud, når man vaskede tøj i gamle 
dage?

Her er et gammeldags vaskebræt.

5 . H .C . Andersens statue/legeplads

(Den voksne læser:)
Her er en statue af H .C . Andersen . Det var nogenlunde sådan 
han så ud, da han var blevet voksen . Da han var lille havde 
han en stor fantasi og var god til at lege, og selv da han blev 
voksen, var han stadig rigtig glad for leg og fantasi . På den 

anden side af åen er der en legeplads, hvor I kan holde en 
pause, spise jeres madpakke eller lege hvis I har lyst . Måske 
I kan bruge jeres fantasi, og finde på en rigtig god leg på 
legepladsen?
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6 . Tugthuset
(Den voksne læser:)
Odense Tugthus var et fængsel, dengang H .C . Andersen 
levede . Han prøvede også at være derinde, men det var ikke 
fordi at han havde gjort noget man ikke måtte . Hans foræl-
dre kendte en mand, der arbejdede derinde, og derfor fik de 
lov at låne nogle af værelserne, engang hvor de skulle holde 
en fest . Til festen var det nogle af fangerne som var tjenere 
– og det synes H .C . Andersen var uhyggeligt!

Her kan du tegne en tegning. Måske du kan tegne hvordan 
det ville se ud, hvis du skulle holde din fødselsdag i  
fængslet? 
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7 . Barndomshjemmet
(Den voksne læser:)
Herinde boede H .C . Andersen fra han var 2 til han var 14 . 
Han og hans forældre var stadig fattige, men de elskede 
hinanden højt, og faren læste tit historier for H .C . Andersen 
om aftenen . Faren var skomager og lavede blandt andet 
træsko . Dengang gik mange fattige nemlig med træsko, og 
om vinteren puttede de halm i for at holde varmen . I kan 
finde en træsko med halm i trækvognen .
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8 . Domkirken
(Den voksne læser:)
Herinde blev H .C . Andersens forældre gift, og det var herinde 
han selv blev konfirmeret . Til konfirmationen fik han dårlig 
samvittighed, for han glemte helt at høre efter hvad præ-
sten sagde . Han havde nemlig fået et par nye støvler, som 
han var rigtig stolt af, og så kom han til at tænke på dem i 
stedet for, da han stod inde i kirken . 

Her kan du tegne en tegning. Måske du kan tegne noget tøj 
eller et par sko som du er rigtig glad for?
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9 . Tilbage til museet .
(Den voksne læser:)
Nu har I været rundt på hele ekspertruten, og I har hjulpet os 
med at fortælle en masse ting om H .C . Andersen . 
Tusind tak for hjælpen . Vi er så glade for at have H .C . An-
dersen-eksperter som jer, kan hjælpe os med at fortælle 
om H .C . Andersens liv her i Odense . Ekspertbogen kan I tage 
med hjem, og bruge den når I skal fortælle andre om H .C . 
Andersen .   

Her kan du tegne sig selv som H.C. Andersen ekspert:
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