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Indledning 
 

”Hvis man nu føler, når man kigger på den skulptur, at hvis der stod dét i stedet, så ville den 

være meget mere iøjnefaldende – må man så gerne skrive det?”, måtte en elev spørge for lige 

at være sikker på, at de var blevet givet frie hænder og ikke behøvede at efterligne traditionel-

le museumsskilte. 

 ”Må man lyve om værkerne?”, spurgte en anden elev, og fik at vide, at det måtte man 

godt, for de tekster, de var kommet for at lave, skulle udtrykke lige præcis de tanker, den 

stemning, de ord eller den historie, som eleverne selv synes ville passe til det kunstværk, de 

havde valgt. Og de behøvede ikke nødvendigvis tage hensyn til hvad skulpturen officielt 

handlede om. 

 Eleverne, der spurgte, var på Thorvaldsens Museum som deltagere i et værkstedsforløb 

med fokus på et særligt hjørne af museumsformidlingen, nemlig teksterne på de skilte, der 

knytter sig til værkerne på en udstilling. I værkstedsforløbet beskæftigede de sig med spørgs-

mål som: Hvem har valgt, hvad der står på skiltene? Hvad betyder det for forståelsen af et 

kunstværk, hvilke oplysninger man bliver præsenteret for? Og hvordan kan et anderledes skilt 

se ud? 

 I værkstedsforløbet ”Nye ord til Thorvaldsen” arbejdede elever fra en række gymnasie- 

og hf-klasser i foråret 2008 med at udvikle nye ord til Thorvaldsens skulpturer og producere 

skilte med de anderledes tekster, de fandt på. Efterfølgende brugte eleverne museets virtuelle 

Tilbygning til at lægge billeder af skulpturerne med nye skilte på nettet. Arbejdet blev vejledt 

af en tilknyttet billedkunstner og museets undervisere. 

 'Værkstedsforløb' kaldes på museet også 'kunstnerworkshop'. Her i rapporten bruges 

gennemgående betegnelsen værkstedsforløb. Det konkrete forløb er et eksempel på, hvordan 

museer i dag på forskellige måder arbejder med brugerinddragelse, og undersøgelsen af forlø-

bet er et led i det forskningsprojekt, der redegøres for i denne rapport. 

 Forskningsprojektet ”Når unge kommer til orde – forskning i brugerinddragelse i muse-

umsformidlingen” blev gennemført i perioden november 2007 - november 2008 af lektor, 

ph.d. Lars Birch Andreasen, Forskningsprogrammet Medier og IT i Læringsperspektiv, Insti-

tut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Projektet er 

støttet af Kulturarvsstyrelsens pulje til forskning i formidling samt af Thorvaldsens Museum. 

Et spørgsmål om brugerinddragelse 

Målet med forskningsprojektet er at undersøge de nye tendenser, der kan iagttages i museers 

formidlingspraksis i retning af øget inddragelse af brugere. Brugerinddragelse kan have man-

ge former og komme forskelligt til udtryk. Én måde at lade brugere komme til orde på er fx 
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ved at anvende digitale medier og oprette helt eller delvist brugerstyrede rum på museernes 

hjemmesider, hvor brugernes tolkninger, kommentarer eller egne produktioner kan lægges 

frem. Brugerinddragelse giver nye perspektiver for museumsformidlingen og stiller den sam-

tidig over for nye problematikker, og projektet sætter fokus på hvilken betydning, brugerind-

dragelse kan have for de involverede museer og for de deltagende brugere, samt hvilke mu-

ligheder, en øget inddragelse af brugere i museernes arbejde med formidling og undervisning 

kan rumme. 

 Det overordnede forskningsspørgsmål for projektet tager afsæt i inddragelsen af unges 

egne produktioner som en stemme i museernes formidling, og spørger til hvilket samspil, der 

opstår mellem den fagligt funderede museumsformidling og unge brugeres formidling gen-

nem egne projekter? 

 Med udgangspunkt i dette samspil har projektet fokus på de læreprocesser, der opstår, 

og på hvordan de unge forholder sig til og anvender kunstværkerne, museumsformidlingen, 

de deltagende billedkunstnere og undervisere, hinanden og sig selv i deres arbejde med elev-

produktionerne. 

 Hvilken praksis opstår for, hvordan man agerer som producerende bruger? Hvordan 

arbejder de unge sammen? Hvilken betydning har det professionelle, museale rum for bruger-

nes projekter? Hvordan hænger de unges bud på formidling sammen med deres medieforbrug 

i øvrigt? Og hvordan udfordrer inddragelsen af de unge museernes tilgang til formidlingen? 

Metodisk tilgang 

Metodisk er forskningsprojektet gennemført som et kvalitativt studie af værkstedsforløbet 

”Nye ord til Thorvaldsen”, der blev gennemført med forskellige klasser over en to-ugers peri-

ode i det tidlige forår 2008. Det empiriske materiale i undersøgelsen er indsamlet gennem 

observation og deltagelse i fire af disse værkstedsforløb, gennem indsamling af de elevpro-

duktioner, som blev udarbejdet under forløbene, og gennem opfølgende gruppeinterview med 

elever fra to af de deltagende klasser. 

 Observationerne under værkstedsforløbene foregik dels ved løbende notater og dels ved 

optagelse af lyd og billeder af udvalgte dele af forløbet, især af oplæg, diskussioner og samar-

bejde. De opfølgende interview blev gennemført to måneder efter værkstederne, med grupper 

af fire elever i hvert interview. Interviewene blev lydoptaget og foregik på de gymnasier, ele-

verne gik på. 

 Herudover deltog jeg som et forstudie før dette værkstedsforløb som observatør i et an-

det værkstedsforløb, en dramaworkshop, der blev afholdt på Thorvaldsens Museum. 
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Museet og dets udfordringer 

Museet 
Thorvaldsens Museum åbnede i 1848 og er dermed et af Københavns ældre museer. Det er 

samtidig landets første offentligt tilgængelige museum for samtidskunst. Thorvaldsens muse-

um er placeret på en central plads i byen, ved Christiansborg og langs Frederiksholms Kanal. 

 Museet rummer både sale med større skulpturer og sammenhængende rækker af mindre 

rum, der er holdt i forskellige farver og som hvert rummer en enkelt skulptur. Museets første-

sal rummer den kunstsamling, Thorvaldsen selv byggede op. I kælderetagen af museet ligger 

Det Digitale Værksted, som er Skoletjenestens undervisnings- og værkstedslokale, og derud-

over kontorer og yderligere udstillingsrum. 

 Museet er et af de relativt få museer, der er bygget op over en enkelt kunstners virke – 

hovedvægten i museets udstillinger er billedhuggeren Bertel Thorvaldsens mange skulpturer i 

marmor og gips. På rundvisningen, der var en del af værkstedsforløbet, fik eleverne fortalt om 

Thorvaldsen, at han som ung, nyuddannet kunstner i slutningen af 1700-tallet fik et rejselegat 

og tog til Rom, som på det tidspunkt var et europæisk centrum for kunst og kultur. Thorvald-

sen slog sig ned og kom til at bo og arbejde dér i 40 år. Da han som ældre og berømt kunstner 

vendte tilbage til København, fik han sin store samling af skulpturer sejlet med til det muse-

um, som byen lod opføre. Man anlagde Thorvaldsens gravplads på selve museet i et lille gård-

anlæg mellem museets fløje, og museet kan derfor betragtes som et såkaldt mausoleummu-

seum (Tøndborg 2001: 68). 

 Værkstedsforløbet ”Nye ord til Thorvaldsen” satte fokus på teksterne på museets skilte, 

og på hvad indholdet i stedet kunne være. Den skiltning, man som besøgende finder ved de 

udstillede skulpturer på Thorvaldsens Museum, består blot af et inventarnummer (fx A57) og 

et navn som titel (fx Amor og Mars). Skiltene oplyser hverken om årstal, materiale, motiv, 

historie bag værket eller andre ting, den besøgende måtte ønske at få svar på. Vil man vide 

mere, findes der dog både diskret placerede oplysningsark i rummene bag en låge, der er ma-

let i samme farve som væggene, og der findes en audioguide, der i mere fabulerende form 

fører én rundt i udstillingen. Desuden findes der uddybende oplysninger på hjemmesiden. 

Tilbygningen 

Da museumsbygningen er fredet, er der en række begrænsninger for, hvad man må sætte i 

gang af renovering af eller tilbygning til det eksisterende museumsrum. Det er én af grundene 

til, at man på Thorvaldsens Museum har udviklet Tilbygningen, som er en netbaseret udvidel-

se af museets aktiviteter med et utraditionelt bud på moderne museumsformidling. 
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 Tilbygningen åbnede dørene på internettet i marts 2006 som resultatet af et projekt støt-

tet af Kulturnet Danmark1. Det er udviklet med gruppen af unge 14-18-årige for øje, men er 

forsøgt udformet så også ældre aldersgrupper kan finde det relevant. I maj 2008 modtog 

Thorvaldsens Museum den danske Museumspris, og Tilbygningen var en del af begrundelsen 

for valget. Tilbygningens forside på nettet ses i ill. 1. 

 

 
Ill. 1 - Indgangssiden til Tilbygningen 

 

På Tilbygningens hjemmeside mødes man som det ses ovenfor af et nærbillede af en gummi-

sko, der står på museets flisegulv. Billedet er dækket af en mængde mindre billeder og af tre 

bjælker med overskrifter for Tilbygningens tre områder, som hver på sin måde tematiserer 

museet og samlingerne. 

 De tre områder er: ”Korridorerne” med en række korte fiktionsfilm, optaget i museets 

bygninger med professionelle skuespillere, ”Arkivet” indeholdende faktasider med billeder og 

oplysninger om museets værker og ”Projektrummet”, hvor elever uploader deres produktioner 

fra værkstedsforløb afholdt på museet med deltagelse af udøvende billedkunstnere sammen 

med museets undervisningspersonale. 

 De mange mindre billeder på forsiden er links til de enkelte elevproduktioner, fiktions-

film eller faktasider i Tilbygningen. De enkelte sider i de tre områder er kædet sammen, da 
                                                 
1 Tilbygningen kan findes på www.tilbygningen.dk og via www.thorvaldsensmuseum.dk. 
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der kan oprettes links mellem de produktioner, film og faktasider, som omhandler samme 

temaer eller samme kunstværker. Det er eleverne, der opretter disse links, samtidig med at de 

uploader deres produktioner. 

 I Tilbygningens Projektrum er brugerinddragelse således en central del af både under-

visnings- og formidlingsstrategien. Projektrummet tilføjer således et formidlingsaspekt, ved at 

elevprojekterne vises offentligt frem. Dermed kommer flere forskellige stemmer til orde i den 

generelle formidling, og heri ligger fra museets side en anerkendelse af både en personlig og 

en faglig vinklet formidling ved at give plads til såvel brugernes subjektive som museets pro-

fessionelle bidrag. 

Brugerinddragelse på museer 
I den forståelse af museet som institution, som er fastlagt i den danske museumslov, er et mu-

seum defineret ved at opfylde fem hovedformål, nemlig at indsamle, registrere, bevare, forske 

og formidle inden for sit specifikke område (Christensen 2007: 4). Formidling er således et af 

de grundlæggende formål, og én af de traditionelle måder at opfylde formidlingsformålet på 

er gennem udstillinger, hvor museer tematiserer og fremviser et udvalg af deres indsamlede 

genstande, ledsaget af tekster, billeder mv. produceret af museets faguddannede personale. 

 En anden måde at opfylde formidlingsformålet på er gennem tilbud om forskellige for-

mer for undervisning rettet mod bestemte aldersgrupper eller bestemte grupper af besøgende. 

På det enkelte museum kan den pædagogiske virksomhed foregå som rundvisninger, foredrag, 

værksteder eller andre typer af aktiviteter. Undervisningsaktiviteter er således en vigtig del af 

et museums virke, men hører formelt set under museets formidlingsformål. 

 Det er blevet diskuteret, om museumsformidling er den rette betegnelse for dette store 

område, idet formidlingsbegrebet kan siges at lægge op til en énvejskommunikation, som ikke 

nødvendigvis er dækkende for de typer af undervisningsaktiviteter, der i dag foregår på muse-

er. En anden betegnelse for denne del af museets aktiviteter kunne være museumspædagogik, 

dermed forstået at det ikke kun drejer sig om at formidle et allerede kendt stof, men også om 

at tilrettelægge et pædagogisk møde mellem de besøgende på museet, museets samling og evt. 

museets personale. Ud fra samme forståelse har Helene Illeris foreslået at tale om kunstpæda-

gogik snarere end kunstformidling i forhold til kunstmuseer og deres pædagogiske virksom-

hed (Illeris 2007: 9). 

 Uanset betegnelsen er der på museer ofte tale om en bred forståelse af begrebet muse-

umsformidling, og mange museer arbejder på at udvikle undervisningsformer, hvor man på 

forskellige måder inddrager brugere. 

 Bevægelsen blandt museer i retning af et mere brugerorienteret perspektiv understreges 

i Gaea Leinhardts og Karen Knutsons studie Listening in on Museum Conversations (2004). 
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Undersøgelsen bygger på analyser af samtaler blandt grupper af museumsbesøgende, som 

blev indsamlet på udvalgte udstillinger på museer tværs over USA. Formålet var at undersø-

ge, hvordan læring på museer finder sted på forskellige måder. Leinhardt og Knutson udfor-

skede i den forbindelse ikke læring som en fast række af stadier, hver person skal gennemgå, 

men arbejdede i stedet ud fra et perspektiv, der så læring som deltagelse i situerede, kommu-

nikative aktiviteter, som fx brugernes samtaler under museumsbesøg (Leinhardt & Knutson 

2004: 4). 

 Leinhardt og Knutson konkluderer, at brugerne har en aktiv rolle som museumsbesø-

gende, der søger svar på deres spørgsmål, men ikke nødvendigvis søger færdige svar belagt 

med museumsautoritetens entydige stemme. Tværtimod viste undersøgelsen, at hvis museer 

præsenterede forskellige, konkurrerende tolkninger – eller bud på foreløbige svar, der afspej-

lede, hvad man for øjeblikket var nået frem til – virkede det ofte som katalysatorer for diskus-

sionslyst og interesse blandt brugerne (Leinhardt & Knutson 2004: 160). Der kunne altså ud-

vikle sig et engagement og en motivation som følge af den åbne formidlingsform, der ikke 

lægger vægt på endelige svar. Fra et læringsmæssigt perspektiv kan der være fordele ved det 

engagement og den indsigt, den besøgende som følge heraf kan opnå i udvalgte områder af en 

udstilling. 

 Leinhardt og Knutsons undersøgelse drejer sig om samtaler mellem besøgende i selve 

udstillingerne på museerne og inddrager ikke eventuelle undervisnings- eller værkstedsaktivi-

teter i tilknytning til udstillingerne. Deres undersøgelses resultat om betydningen af en åben 

formidlingsform uden endelige svar har dog relevans også i forbindelse med værkstedsforlø-

bet ”Nye ord til Thorvaldsen”, som netop drejer sig om at finde alternative tolkninger og for-

midle skulpturernes betydning på nye måder, og om at involvere brugere i dette arbejde. Dette 

giver på samme måde som udstillingerne i undersøgelsen plads til at deltagerne forholder sig 

til udstillingen ud fra deres egne interesser. 

 

Det øgede fokus på brugerinddragelse behøver ikke være afgrænset til museernes formidlings- 

og undervisningsaktiviteter. De dagbogsprojekter, der gennem årene er gennemført, hvor al-

mindelige borgere er blevet inviteret til at indsende dagbøger og genstande, så museer kan 

dokumentere hverdagslivet i et specifikt område eller tidsperiode, er således eksempler på 

inddragelse af brugere som aktive i museers indsamlingsvirksomhed. 

 Et andet eksempel på et projekt, hvor brugere inddrages på flere ledder, findes på nettet 

i det brasilianske Museu da Pessoa (Museum of the Person), der involverer brugere i at ind-

samle, bevare og viderebringe livshistorier, interview, billeder mv. af almindelige mennesker. 

Museets formål er det demokratiske at give flere stemmer mulighed for at komme til orde og 

anerkende dem som del af det moderne samfunds historie. Museet kan besøges på internettet 

(http://www.museudapessoa.net/) som et virtuelt museum. 
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 ’Virtuelle museer’ er et bredt begreb, der dækker så forskellige tiltag som at museer 

laver hjemmesider med præsentation af deres indsamlede genstande, over forskellige udgaver 

af tre-dimensionelle vandringer, online spil eller ’byg-din-egen-museumssamling’, til en mere 

direkte inddragelse af og kommunikation med brugere og deres fortolkninger og historier. 

Formålet med Museu da Pessoa er det sidstnævnte, og museet findes dels i en begrænset en-

gelsk og dels i en udvidet portugisisksproget version, hvor brugerne har mulighed for at 

kommunikere og kommentere de enkelte historier. 

 På museer i Danmark er der en række eksempler på inddragelse af brugere, som også 

placerer sig inden for såvel museernes indsamlings- som formidlingsformål:  

  

• Elevproduktioner indgår som vist i denne rapport som en central del af Tilbygningen 

på Thorvaldsens Museum. 

• På kunstmuseet ARKEN kan børn og unge producere podcasts, korte billed- og lydfi-

ler, der lægges frem på museets hjemmeside.  

• I et e-museumssite om samtidskunst, som i video, billeder, tekst og lyd præsenterer 

forskellige blik på kunstværker fra tre museer (Museet for Fotokunst, Museet for Sam-

tidskunst og ARKEN), kan elever fra skoler og gymnasier uploade deres egne produk-

tioner til e-museets site.  

• Statens Museum for Kunst har oprettet ”u.l.k.”, Unges Laboratorier for Kunst, der har 

rum både på museet og på nettet. Det er et kunst-community, hvor unge kan oprette 

egen profil og deltage i at skabe, dele og diskutere ny kunst.  

• I projektet Kulturjagt i Høje-Taastrup kommune skal skoleelever i samarbejde med det 

kulturhistoriske museum Kroppedal producere fortællinger til et lokalt kulturkort, der 

formidles over nettet (åbner i foråret 2009).  

  

Andre eksempler på danske museers brug af nettet til kommunikation og inddragelse af bru-

gere kan ses i Skot-Hansen (2008). 

 Bevægelsen blandt museer i retning af at etablere dialog med brugere og lade dem bi-

drage aktivt kan ses som erkendelse af, at man ikke kan planlægge fuldt ud, hvad folk lærer på 

et museum, uanset hvor "korrekt" man formidler sit stof, og det afspejler dermed tendenser til 

et ændret læringssyn på museer. Traditionelt set har museumsudstillinger været bygget på en 

opfattelse af læring som et produkt, dvs. en fastlagt størrelse, der kunne opnås gennem er-

hvervelse af fakta-baseret viden og information (Black 2005: 130). Men ved at anerkende, at 

de besøgende bruger museernes muligheder på forskellige måder til at skabe deres personlige 

udbytte, åbnes der for en opfattelse af læring som en proces, hvor de lærende udvikler nye 

ideer og skaber viden gennem refleksion over deres erfaringer i en konkret kontekst. Det kan 

bl.a. ske ved at etablere situationer, hvor brugerne lærer gennem at være kreativt arbejdende 
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og producerende, fx i et værkstedsforløb. I den forbindelse bliver brugernes motivation til at 

deltage og deres forskellige tilgange til at lære centrale. 

Brugerinddragelse på nettet 
Der er sket en udvikling i de unges fritidsliv, hvor digitale medier som internettet, mobiltele-

foner, musikafspillere og computere i dag er en helt integreret del af unges dagligdag. Det 

betyder bl.a. at man kan forvente at de unge generelt flyder relativt ubesværet mellem forskel-

lige former for mediebrug og at de kombinerer dem i f.t. hvad de selv i en given situation fin-

der passende. De retter sig ikke nødvendigvis efter hvad udefrakommende autoriteter anbefa-

ler. 

 På internettet er der de seneste år sket en udvikling, der går i retning af større og større 

vægt på brugergenereret indhold. Denne udvikling startede omkring årtusindeskiftet, da blogs 

dukkede op, hvor almindelige brugere kunne have en kommunikerende hjemmeside, som var 

utrolig nem at redigere og opdatere. Blogs bredte sig på ganske få år fra ingenting til at være 

en udbredt standard, på samme måde som fx YouTube er blevet det de seneste år. Den hurtige 

udbredelse af blogs skyldes måske, at de gjorde det let for almindelige brugere at komme til 

orde og kommunikere. Blogs er ikke en statisk og en-vejs-kommunikerende hjemmeside, men 

har derimod en dynamisk fremtoning, hvor de nyeste indlæg hele tiden er placeret øverst, og 

hvor læsere af bloggen løbende kan skrive kommentarer. Bloggen introducerede dermed et 

interaktivt element til de personlige hjemmesider (Birch Andreasen 2005). 

 Siden udbredelsen af blogs har feltet af såkaldt social software i forskellige former lø-

bende udviklet sig, kendetegnet ved at det ikke er institutionelt formidlet og autoriseret ind-

hold, der primært fylder nettet, men derimod indhold, som almindelige brugere har produceret 

og lagt frem. Det sker fx inden for deling af billeder (Flickr, DeviantArt), videoer (YouTube), 

kontakter og personlige profiler (MySpace, FaceBook), anbefalede steder på nettet, ’bogmær-

ker’ (Delicious), leksikal information (Wikipedia) og samarbejde om fælles dokumenter 

(GoogleDocs). 

 Flere steder kan man orientere sig i de store indholdsmængder v.h.a. en 'tag cloud', der 

afspejler de ord brugerne selv har hægtet på det uploadede materiale, med de mest anvendte 

ord i størst skrift. Eksempler på, hvor udbredt inddragelsen af brugergenererede data i dag er, 

også på etablerede hjemmesider, er at når man fx handler over nettet på Amazon, kan man 

ved siden af de officielle beskrivelser og anmeldelser orientere sig i, hvad andre brugere har 

skrevet af kommentarer og anmeldelser om den bog eller det musik, man er interesseret i. 

Hvis man ser på kort i GoogleEarth – programmet, hvor man fra satellitbilleder af jordkloden 

kan zoome ind på sit eget hus – kan der poppe oplysninger og billeder frem, som andre bruge-

re har uploadet, der beskriver de konkrete lokaliteter, man studerer. 
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 Sammenfattende er denne udvikling beskrevet med udtrykket ”web 2.0” – heri ligger 

underforstået, at der er tale om en ny version af nettet, som er kvalitativt anderledes, og at det 

vi før kendte til, kan karakteriseres som et ”web 1.0”. Det, der lægges vægt på i denne forbin-

delse, er at nettet tidligere primært bestod af énvejsformidling og af statiske hjemmesider, 

hvor firmaer præsenterede sig selv. I modsætning hertil er det i web 2.0 i langt større grad 

brugerne selv, der skaber indholdet. Der er samtidig høj grad af interaktion med andre brugere 

omkring indholdet, og der er vægt på at dele de ressourcer, man har, med dem, der er interes-

serede. 

 Brugere i dag foretrækker således ikke kun det færdige og pænt producerede, men vil 

gerne møde det uformelle, umiddelbare, ’håndholdte’, som andre brugere har fundet på og 

udviklet. De mange initiativer på museer, biblioteker og andre steder, der i dag lægger vægt 

på aktiv brugerinddragelse, kan ses som et forsøg på at opfange og inddrage potentialerne i 

denne udvikling (Se også Birch Andreasen 2008). 

 I debatten i dag er der to udbredte modsatrettede holdninger til denne udvikling. Et ek-

sempel på en kritiker af udviklingen er Andrew Keen, amerikansk forfatter og internetkritiker, 

der mener, at eksperter og faglig viden bliver devalueret af opmærksomheden på almindelige 

brugere, mens det ordinære sættes i højsædet. Han karakteriserer derfor internettet, og især 

web 2.0, som ’amatørernes kult’ (Keen 2007). Fra det modsatte perspektiv lægger fx de cana-

diske forfattere og forskere Don Tapscott og Anthony Williams vægt på, at udviklingen giver 

flere adgang til at finde andre med samme interesser, danne netværk, dele og udvikle ny vi-

den. De påpeger dermed det demokratiske potentiale, der ligger i at folk får mulighed for at 

lade deres stemmer blive hørt, og i berigelsen, der ligger i at kunne kombinere professionelle 

kilder med viden og information fra andre brugere (som påpeget i Tapscott & Williams 2008). 

 De canadiske forskere i e-læring Terry Anderson og Jon Dron diskuterer, hvad web 2.0 

kan komme til at betyde, og de påpeger, at web 2.0-faciliteter lægger op til en anden løsere og 

mere flydende måde at organisere sig på. Man er kun koblet til et netværk så længe man har 

brug for det, og derfor lægger web 2.0 ikke nødvendigvis op til etablering af faste grupper af 

folk med samme interesser, men snarere til løse og skiftende netværk. Denne organiserings-

form kan være en udfordring i uddannelsessammenhænge, hvis man søger at integrere web 

2.0-faciliteter, da uddannelser jo netop ofte er bygget over faste grupper, hold eller klasser 

(Anderson & Dron 2007). 

 Inden for museumsområdet vurderer Dorte Skot-Hansen, at inddragelse af it og web 2.0 

kan fungere som katalysator for en udvikling på museerne i retning af brugerinvolvering, dia-

logbaseret formidling, individualiseret formidling og større sammenhæng mellem virtuelle og 

fysiske rum (Skot-Hansen 2008). 

 Det skift i museers orientering, der således er sket fra at fokusere på at udstille indsam-

lede objekter til at fokusere på at skabe oplevelser for brugerne er blevet diskuteret af filosof-
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fen Hilde Hein (Hein 2000). Hun pointerer, at skiftet ideelt set er sket for at kunne uddanne 

folk bedre til at kunne skelne og lære i den moderne, foranderlige verden, men Hein er kritisk 

over for, om dette skift fra objekter til oplevelser kan risikere blot at udskifte et gammelt 

dogme med et nyt, der kan have lige så snærende bånd: 

 

Museums are then no longer seen as sites that passively preserve and exhibit re-
ceived cultural capital. They are active shapers and, indeed, creators of value. Ide-
ally they educate people to become discriminating agents on their own part, learn-
ing to learn as a constantly fluctuating world demands. […] I question whether 
this trend simply replaces an old monolithic value with a new one. (Hein 2000: 
xii). 

 

I forhold til spørgsmålet om brugerinddragelse i museumsundervisning og -formidling kan 

Heins pointe minde om, at der ikke bare findes ét svar på spørgsmålet om, hvordan udstillin-

ger bør formidles, eller hvordan brugere kan inddrages. Der er læringsmæssige muligheder 

både i mere traditionelle formidlingsformer og i aktiviteter, der inddrager brugeren mere ak-

tivt, som vi kommer ind på senere. 

 Der findes således mange måder at involvere brugere på, og der findes flere former for 

dialog: én form kan være en dialog med en underviser, en anden kan være dialog med andre 

brugere eller andre studerende, og en tredje form kan være dialog mellem brugeren og et værk 

– fx en indre dialog, som når man læser en tekst, eller en udadrettet dialog, som når man bear-

bejder et værk og giver det sin egen fortolkning. I forbindelse med udvikling af brugerinddra-

gelse på museer lægger det op til, at man bør bibeholde forskellige tilbud, så der er mulighed 

for at etablere rammer for forskellige typer af dialoger – med undervisere, med andre brugere, 

med værker, indre og ydre, aktivt forarbejdende eller tænksomt reflekterende. 

 Dermed bliver det væsentligt at fokusere på det dialogiske som element i undervisning, 

og jeg vil derfor i det følgende diskutere forståelsen af begrebet om dialog. 

Forståelser af dialog 
Der er umiddelbart mange forståelser af, hvad dialog står for. Kan man kalde det dialog, hvis 

to eller flere kommunikerer med hinanden? Eller skal der være tale om gensidig forståelse og 

udvikling af ny viden blandt de involverede, for at man kan tale om dialog? Skal man være 

fysisk til stede for at kunne indgå i dialog? 

 Et ofte anvendt eksempel, der hovedsageligt bliver set som et efterstræbelsesværdigt 

ideal, er de såkaldte ”sokratiske dialoger”, hvor Sokrates (ifølge Platon) i oldtidens Græken-

land diskuterede med folk og deducerede sig frem til, hvordan forskellige dele af livets for-

hold hang sammen. Jeg vil dog i denne sammenhæng sætte spørgsmålstegn ved, i hvor høj 

grad disse samtaler bør forstås som et ideal for dialogen. Det skyldes, at forløbet af Sokrates’ 
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dialoger ofte drejede sig om, under guidning af Sokrates’ spørgsmål, at overbevise folk om 

den pointe, Sokrates i forvejen havde bestemt sig for at nå frem til. Man kan sige, at der i de 

sokratiske dialoger er et ganske lukket rum for, hvor dialogen vil bevæge sig hen. Den ene 

part i samtalen, Sokrates, kender allerede det rigtige svar, og der er kun plads til, at den anden 

part i samtalen kan flytte sig (som påpeget i Hanghøj, forthcoming: kap. 3). 

 I stedet for betegnelsen dialog vil jeg derfor snarere kalde de sokratiske dialoger for 

styrede samtaler. Det svarer til en undervisningssamtale, hvor læreren allerede har det rette 

svar og lader eleverne diskutere sig henimod netop det. Denne type samtale kan undertiden 

have karakter af mere eller mindre begrundet gætteri. 

 Frem for at se disse styrede samtaler som ideal for dialogen har den norske læringsfor-

sker Olga Dysthe foreslået at lægge vægt på, om de involverede parter stiller såkaldt ’autenti-

ske’ spørgsmål (Dysthe 1997), dvs. spørgsmål, der bliver stillet, fordi man ikke på forhånd 

kender svarene. Denne type spørgsmål skaber i højere grad et åbent rum for en dialog, hvis 

endepunkt man ikke kender. 

 Det kan undertiden være ganske små greb, der kan ændre et kontrollerende spørgsmål 

til et autentisk spørgsmål. Hvis en matematiklærer fx spørger til resultatet af en bestemt lig-

ning, er der ét svar, som læreren allerede kender. Det er naturligvis i dette eksempel vigtigt at 

kende dette svar, men det er også vigtigt at vide hvordan man kan regne det ud. Hvis læreren i 

stedet spørger til, hvordan eleverne har fundet frem til resultatet af ligningen, er der tale om et 

autentisk spørgsmål, som eleverne hver især kan svare på, og som læreren ikke på forhånd 

ved. Der kan i den situation vise sig ganske forskellige måder at regne ligningen ud på, og det 

kan blive afsæt for at læreren får større indblik i de enkelte elevers konkrete tilgang til mate-

matiske problemer, ligesom eleverne får mulighed for at reflektere over forskellige måder at 

løse matematiske problemer på. Der er således en række læringsmæssige perspektiver i at 

arbejde med autentiske spørgsmål og dialogbaseret undervisning, når man arbejder med ele-

vers aktive deltagelse. 

Dialog i et Bakhtin-perspektiv 

Dialog er et flertydigt begreb, og det bliver i pædagogiske sammenhænge som nævnt brugt i 

mange forskellige betydninger. I de følgende afsnit vil jeg inddrage en forståelse af dialog, 

der bygger på den russiske filosof og litteraturteoretiker Mikhail Bakhtin, som har fundet an-

vendelse i nyere pædagogisk forskning (fx i Dysthe 2003) inden for den sociokulturelle tradi-

tion, der lægger vægt på at læring ikke alene kan beskrives som en individuel, kognitiv pro-

ces, men at læring altid foregår i en konkret social situation og i en kulturel kontekst. 

 I Bakhtins teoriudvikling er dialog et centralt begreb. På et grundlæggende niveau ser 

Bakhtin al kommunikation som dialogisk, forstået på den måde, at enhver ytring i udgangs-

punktet bliver kommunikeret for at andre skal opfatte den og enten svare på den eller handle 
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som følge af den (Bakhtin 1981: 279). Dialog er således forstået et grundlæggende vilkår for 

vores væren som mennesker. 

 På et mere konkret analyseniveau kan kommunikation derimod ifølge Bakhtin siges at 

indeholde såvel centrifugale (dialogiske) som centripetale (monologiske) kræfter (Bakhtin 

1981: 272). Centrifugale kræfter åbner for flere betydninger af det sagte – de bringer så at sige 

flere stemmer i spil – og åbner dermed kommunikationen for at udvikle sig i flere retninger, 

som det fx kan ske, når man stiller autentiske spørgsmål. Centripetale kræfter trækker der-

imod betydningen af det sagte i én bestemt retning som det eneste rigtigt gyldige udsagn og 

har derfor monologiserende træk. Det er værd at bemærke, at centrifugale og centripetale 

kræfter er analytiske størrelser, og at de begge kan være til stede i forskellig grad i hvert kon-

kret udsagn, der analyseres. 

 I forhold til kommunikation er det således en central pointe hos Bakhtin, at de enkelte 

bidrag til kommunikationen ikke er fastlagt på forhånd, men bliver formuleret på en konkret 

måde i en konkret situation, og man kan ikke være sikker på, i hvilken retning en konkret 

kommunikation vil udvikle sig. Det afhænger af, hvordan de ytrende i situationen vælger at 

bidrage. 

 Desuden er ytringer altid påvirket af den kontekst, de udspiller sig i. Dette forstår Bakh-

tin både i forhold til at ytringer påvirkes af, hvad der er gået forud og af, hvad der vil kunne 

komme siden hen. I forhold til hvad der er gået forud, skal det forstås således, at man altid 

trækker på de forskellige betydninger og associationer, som de enkelte ord i en ytring har med 

sig fra andre sammenhænge, hvor de er brugt (Bakhtin 1981: 294). I forhold til hvad der kan 

komme sidenhen, skal det forstås således, at når man ytrer sig, orienterer man sig mod, hvad 

der kan komme af mulige svar, og man former sine ytringer efter de forventninger, man har til 

hvilke svar, der kan komme (Bakhtin 1981: 280). I den forstand kan man sige, at ”modtage-

ren” er med til at forme ”afsenderens” ytringer. Det kan have praktisk betydning i forhold til 

at ens bidrag til kommunikationen kan forme sig forskelligt, alt efter hvilke forestillinger man 

har til mulige reaktioner.  

 Bakhtins forståelse af dialog er i øvrigt ikke bundet til at skulle foregå som en mundtlig 

samtale, men kan foregå både som indre og som ydre dialog og kan også foregå formidlet 

over tid (Dysthe 1997: 89), som når en læser går i dialog med en forfatters roman, eller en 

beskuer med en billedkunstners værk. Kommunikation kan således anskues som en åben pro-

ces – det er både åbent, hvilke retninger kommunikationen vil bevæge sig i, og det er åbent, 

over hvor lang tid kommunikationen vil strække sig, da man principielt set altid har mulighed 

for at fortsætte en kommunikation ved at formulere et nyt bidrag (Birch Andreasen 2004: 68). 

Men denne åbenhed betyder ikke, at der nødvendigvis er konsensus og ingen interesser på 

spil. Tværtimod; men som Olga Dysthe påpeger i forhold til dialog i undervisning, så overser 

man ofte: 
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[…] den betydninga Bakhtin tillegg kamp mellom ulike posisjonar og perspektiv. 
Det er ikkje nok at fleire stemmer finst, men at det går føre seg ei testing av idear 
gjennom konfrontasjon mellom ulike stemmer. Det manifesterer seg på ulikt vis, 
men er eit grunnleggjanda element i bakhtinsk inspirert dialogisk pedagogikk uan-
sett fag, og det står i konstrast til harmoniserande og konsensusprega dialogpeda-
gogikk. (Dysthe 2006: 464). 

 

I bakhtinsk forstand drejer dialog i undervisningen sig altså ikke om en ’velmenende’ tilgang, 

hvor det er tilstrækkeligt, at alle høres, men derimod om en udfordrende tilgang, hvor man 

konfronterer og afprøver hinandens ideer og forskellige forståelser. 

 Der er i den forbindelse ikke tale om et magtfrit rum – underviseren har sin autoritet og 

de lærende har deres. De deltagende parter i en sådan udveksling når heller ikke nødvendigvis 

frem til en fælles forståelse. Men parternes forståelse opstår i et fælles rum mellem de delta-

gende, hvor alle parter har mulighed for at flytte sig og lære noget gennem udvekslingen. 

Former for dialogbaseret undervisning 

Der er således mere end én foretrukken måde at bedrive dialogbaseret undervisning på. Det er 

vigtigt at holde sig for øje, at der kan være dialogiske elementer i mange forskellige undervis-

ningsformer, så der ikke blot – som Hilde Hein ovenfor påpegede faren for – udvikler sig en 

ny foreskrivende kanon for, hvordan dialogbaseret undervisning bør foregå. Både forelæsnin-

ger og interaktive former rummer muligheder, som Olga Dysthe pointerer: ”Interaksjon er 

ikkje i seg sjølv noko garanti for dialogisitet, like lite som forelesingsforma utelukkar det” 

(Dysthe 2006: 464). 

 Forskellige typer af dialog kan således aktiveres i forskellige undervisningsformer. Re-

lateret til museers undervisning kan man i grove træk beskrive nedenstående hovedtyper: 

 

• Foredrag med en fast mængde oplysninger; den klassiske museumsformidling 

• Historiefortælling med tydelige pointer og dramaturgisk opbygning 

• Guidet samtale, hvor man inddrager tilhørerne og spørger dem meget, men i overve-

jende grad om oplysninger og viden, man kender i forvejen 

• Åben udveksling, der udvikler sig alt efter, hvad deltagerne spørger om eller hæfter sig 

ved, hvor det er deltagernes interesser eller det, de er opmærksomme på, der styrer for-

løbet 

• Kreativt værkstedsforløb, hvor deltagerne bearbejder og producerer et portræt, et skilt, 

en lydfortælling e.l. og derigennem går i dialog med museet og museets værker. 
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For alle disse forskellige former for undervisning gælder det, at de på forskellige måder kan 

sætte sig spor hos deltagerne. Det er altså som før nævnt ikke pointen, at én af formerne er 

bedre end andre, men tværtimod at der i de forskellige undervisningsformer kan være elemen-

ter, som forskellige typer af deltagere hver især kan koble sig til og arbejde konstruktivt med. 

 På Thorvaldsens Museum ser man forskellige formidlingsformer repræsenteret ved de 

eksisterende skilte, oplysningsark, audioguide og hjemmeside, samt ved forskellige undervis-

ningsformer med aktiviteter rettet mod forskellige aldersgrupper. I det følgende sættes fokus 

på erfaringerne med den brugerinddragende værkstedsform, som blev gennemført i kunstner-

værkstedet ”Nye ord til Thorvaldsen” i foråret 2008. 
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Værkstedsforløbet ”Nye ord til Thorvaldsen” 
 

I værkstedsforløbet ”Nye ord til Thorvaldsen” arbejdede eleverne under vejledning af billed-

kunstner Lise Harlev med den skriftlige formidling på museet. Kunstnerværkstedet var bygget 

op som et fire-timers forløb, hvorigennem eleverne hørte på oplæg, udviklede ideer, produce-

rede, diskuterede og reflekterede.  

 Forløbet indledtes med to oplæg, fra billedkunstneren og fra en museumsunderviser. 

Det første oplæg foregik i kælderen i Skoletjenestens Digitale Værksted og var en introdukti-

on til billedkunstnerens eget og andres arbejde med at omforme private, personlige eller poli-

tiske udsagn til en slags officielle tekstlige budskaber bl.a. gennem teksters fremtoning og 

layout. Det efterfølgende oplæg fra museumsunderviseren var formet som en særlig rundvis-

ning i museet med fokus på skilte, historier og formidlingsvalg. Hvordan kunne udstillingen 

have været formidlet? Hvilke slags historier kunne have været fortalt? Hvilke typer af skilte? 

Museumsunderviserne dramatiserede ved hjælp af overraskende skilte, farver mv. oplægsde-

len af forløbet, dvs. de skabte et forløb, hvor de bevidst lod eleverne møde forskellige måder 

at forholde sig til tekster på, og gav dermed eleverne et udgangspunkt for den efterfølgende 

kreativitet og dialog. 

 Derefter fik hver elev blyant og papir på et clipboard og gik rundt i museets samling for 

at vælge en skulptur og skrive løs om deres associationer og tanker om, hvad den kunne tæn-

kes at udtrykke. Gennem en række faser, der skulle give dem indtryk af kunstnerens arbejds-

proces, bearbejdede de herefter deres tekstideer frem mod at producere et skilt med nye tek-

ster til deres skulptur. Det foregik først med papir og blyant som en redigering af deres første 

ideer, og derefter som en layoutproces ved Det Digitale Værksteds computere. De udarbejde-

de skilte blev printet og derefter fotograferet foran skulpturen, og eleverne uploadede bille-

derne til Projektrummet i Tilbygningen sammen med deres beskrivelser og overvejelser over 

deres skilt og skulptur. Forløbet afsluttedes med, at eleverne i klassen sammen gennemgik og 

diskuterede hinandens produktioner. 

 De fire timers værkstedsforløb bestod således af en række elementer i et gennemtænkt 

forløb. Forløbet var forberedt gennem en periode mellem kunstner, museumsundervisere og 

medarbejdere ved Skoletjenesten, hvor temaet for værkstedet, de enkelte elementer i forløbet, 

og tilbuddet til klassen om supplerende litteratur, blev udviklet. 

 Gennem det forløb, eleverne gennemgik i kunstnerværkstedet, arbejdede de både på et 

sprogligt plan med at skabe nye tekster og samtidig på et visuelt og designmæssigt plan med 

formgivning af skiltene. Et sådant arbejde med udvikling både af elevernes sproglige og 

kommunikative udtryk er centralt ikke bare for elevernes faglige udvikling, men også for de-

res almene udvikling som tænkende og handlende personer, som Olga Dysthe pointerer 
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(Dysthe 2006: 462). Parallelt med de konkret fagrettede elementer inden for fx dansk eller 

billedkunst, rummer værkstedsarbejdet således også et mere almentdannende formål. Hermed 

skriver værkstedet sig ind som et led i museernes overordnede formidlingsformål, der generelt 

retter sig mod udvikling og oplysning af borgerne i samfundet. I værkstedet sker det gennem 

konkret involvering af eleverne, der igennem forløbet går i dialog med de forskellige stemmer 

og forståelser i værkerne. Set fra et Bakhtin-perspektiv udvikler eleverne gennem en sådan 

dialog såvel deres konkrete viden som deres syn på verden og deres selvforståelse (Bakhtin 

1981: 293). 

 I det følgende vil jeg diskutere forløbet og resultaterne af værkstedsforløbet. Før vi be-

væger os til de forskellige temaer, eleverne tog op i deres produktioner, vil jeg diskutere et 

eksempel på vekselvirkning mellem elevernes tilgang til deres arbejde og den valgte tilrette-

læggelse og gennemførelse af værkstedsforløbene, som i et pædagogisk perspektiv er inter-

essant. Eksemplet drejer sig om elevernes opfattelse af det at være ”elev” på museet, især med 

vægt på, hvad det indebærer at være ”producerende elev” i et værkstedsforløb. 

At være producerende elev 

Der viste sig undervejs i gennemførelsen af de enkelte værkstedsforløb at være forskel på, 

hvad eleverne i de forskellige klasser i første omgang følte, at de ’måtte’, da de på et tidspunkt 

i forløbet selv skulle til at udtænke ideer til deres anderledes skilte med alternative tekster. I 

nogle klasser spurgte eleverne flere gange til, hvad de måtte og hvor meget, der var op til dem 

selv, og som eleverne i citaterne fra rapportens indledning (s. 2) foreslog de undertiden kon-

krete eksempler og spurgte ”Må vi [gøre sådan]?”. Senere spurgte de, om det var i orden, når 

de ville redigere i deres tekster. I andre af klasserne gik eleverne derimod mere direkte i gang 

med at udvikle deres ideer og tog for givet, at det var op til dem selv, hvad de ville finde på. 

 Denne forskel kan siges at afspejle elevernes forskellige forståelser af hvilke udfoldel-

sesrammer, de har som ”elever på museer”, hvor nogle klasser hurtigt handlede ud fra, at der 

var meget frie rammer for, hvordan de måtte vælge at udføre skiltene og følte sig fortrolige 

med, at de nok skulle finde ud af det undervejs, mens andre længe fortsatte med at bede om 

tilladelse. En  mulig forklaring kunne tænkes at være, at der var forskel på, om holdene var 

1.g.-, 3.g.- eller HF-klasser? Det kunne også tænkes, at der fx var forskel på danskhold og 

billedkunsthold, hvilket i givet fald kunne skyldes, at forløbet drejede sig om tekstproduktion, 

som umiddelbart kunne siges at ligge mest i forlængelse af et danskfagligt perspektiv? 

 Der viste sig dog gennem analyser af lydoptagelserne fra værkstedsforløbene en tredje 

forklaring, der gik ud på, at forskellene i elevernes tilgang sandsynligvis skyldtes en lille 

sproglig drejning i måden, opgaven blev præsenteret for eleverne på, da de enkelte klasser på 

et bestemt tidspunkt i forløbet blev præsenteret for deres opgave med at udvikle tekster til nye 

skilte: Efter en beskrivelse af opgaven, hvor de først skal gå rundt i samlingen, finde et værk, 
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og skrive de tanker, ord og sætninger ned, som falder dem ind, får de beskrevet, hvordan de 

derefter skal bearbejde deres skriverier, så det bliver et skilt. 

 Den ene dag blev denne anden del af opgaven forklaret således: 

 

Billedkunstner: ”Punkt 2 foregår nede i værkstedet, hvor I tager jeres papir med 
og sætter jer ved et bord, og stadigvæk kun med papir og blyant begynder I at 
kigge på, hvad I har skrevet ned. Så tager I én eller måske et par sætninger fra og 
skriver over på et nyt papir, og så prøver at sidde og redigere i teksten og finde en 
sætning, som fungerer, som I synes lyder godt på den ene eller anden måde.” (Min 
kursivering) 

 

Det er en åben beskrivelse af, hvordan eleverne skal arbejde med de ord og sætninger, de i 

første omgang har skrevet ned, med vægt på at de skal redigere videre og ændre i deres tek-

ster, indtil de finder en sætning, de synes virker på skiltet. 

 En anden dag blev samme del af opgaven forklaret således:  

 

Billedkunstner: ”Det næste punkt på opgaven er at I går ned i værkstedet igen, ef-
ter cirka tyve minutter, hvor I har gået rundt heroppe. Så kigger I på de sætninger, 
I har skrevet, og vælger et par stykker ud, og til sidst skal I ende med at finde én 
sætning, som I synes fungerer.” (Min kursivering) 

 

Den dag, da opgaven blev forklaret således, troede flere af eleverne i længere tid, at de skulle 

skrive deres sætninger, mens de befandt sig i samlingen ved skulpturerne, og at de derefter 

ikke måtte redigere videre i sætningerne, men kun måtte vælge ud blandt de sætninger, de 

havde skrevet, indtil de kun havde én tilbage. Billedkunstneren og museumsunderviserne måt-

te forklare mange gange, at det skam var meningen, at eleverne måtte redigere videre i deres 

tekster indtil de var nået frem til den tekst, de ville have på deres skilt, før eleverne følte sig 

overbeviste og tillod sig at redigere og bearbejde deres tekster. 

 Når den lille drejning i præsentationen af opgaven kunne få så stor betydning, skyldes 

det formodentlig, at den opgave, de blev stillet, var anderledes end så mange andre opgaver, 

de som gymnasieelever arbejder med. Opgaven på museet havde både sine veldefinerede 

rammer, og var samtidig helt frit op til dem selv. Så eleverne var meget opmærksomme på at 

lytte efter, for at finde ud af, hvilke underforståede regler, opgaven skulle foregå efter. Som 

Bakhtin påpeger, er konteksten for en ytring vigtig for forståelsen af den. Konteksten var her 

”at få stillet en opgave”, og det kender eleverne fra skolesystemet, hvor de ofte prøver at reg-

ne ud, hvad det er, en lærer mon gerne vil have dem til at svare. Og derfor kunne forskellen 

mellem de to formuleringer om at ”ende med at finde én sætning” og at ”redigere i teksten og 

finde en sætning” få så forholdsvis stor betydning for elevernes forståelse af opgaven. Man 

kan med Bakhtins begreber sige, at opgaven blev lagt frem med vægt på de centrifugale træk, 
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der åbner for at skiltenes tekster kunne udvikle sig i mange retninger, men at nogle elever 

opfattede opgaven med vægt på de centripetale træk, og forsøgte at regne ud, hvad den under-

liggende mening mon var. 

 I forhold til museernes pædagogiske forløb er det naturligvis svært at gardere sig mod 

den slags misforståelser, især når det foregår mundtligt, men det kan være vigtigt at være op-

mærksom på at de kan opstå, og at deltagerne kan have mange forskellige forståelsesrammer 

at opfatte en situation ud fra.. 

 

Temaer i elevernes produktioner 
Hver elev i værkstedsforløbene producerede et skilt med ny tekst til en skulptur, en buste eller 

et relief, de havde valgt. Eleverne havde som nævnt frie hænder til hvordan de ville udforme 

deres skilt, og der kan findes mange forskelligartede genrer, strømninger og inspirationskilder 

i elevernes skilte til Thorvaldsens værker. Ud fra en gennemgang af værkstedsforløbenes 

elevproduktioner, som alle er lagt frem på nettet i Projektrummet i Tilbygningen, kan der be-

skrives i al fald følgende fire tilgange til hvordan eleverne har valgt at give skiltene indhold 

og form: 

 - Brug af egne hverdagserfaringer som unge i dag 

 - Eksperimenter med forskellige genrer til indlevelse i skulpturen 

 - Kommentarer til museets rum og til kunst 

 - Inspiration fra andre medier 

 

De ovennævnte fire tilgange er ikke tænkt som gensidigt udelukkende kategorier, og flere af 

skiltene vil derfor kunne have træk fra flere af tilgangene. Der vil ligeledes sandsynligvis 

kunne udledes andre tilgange end de her nævnte. Jeg vil i det følgende diskutere en række 

eksempler, der belyser de fire tilgange. 

 Diskussionerne bygger primært på elevproduktionerne, som de er lagt frem i Tilbygnin-

gen, hvor eleverne udover selve det uploadede billede også skulle dels give deres produktion 

en titel, dels beskrive indholdet af den, og dels reflektere over og forklare, hvad der fik dem til 

at udforme deres produktion, som de gjorde. Udover elevproduktionerne har jeg i diskussio-

nerne suppleret med observationer fra selve forløbene. 

Udtrykke egne hverdagserfaringer 

Én af de tilgange, eleverne brugte i deres arbejde med at producere nye tekster, var at trække 

skupturerne ud af den historiske kontekst, de var skabt i, og bringe dem ind i en nutidig sam-
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menhæng, hvor de kunne blive beskrevet som scener, der kunne have udspillet sig i de unges 

dagligliv eller i verden omkring dem. 

 Den nævnte historiske kontekst for skulpturerne kan beskrives på to måder; dels som 

Thorvaldsens samtid for knap to hundrede år siden, da skulpturerne blev produceret og da de 

konkrete historiske personer levede, som en del af skulpturerne forestiller. Men samtidig er 

også oldtiden en historisk kontekst for Thorvaldsens skulpturer, da hovedparten af skulpturer-

ne har motiver fra den græske mytologi, og da det er oldtidens klassiske kunst, der står som 

kunstnerisk ideal for Thorvaldsen. 

 Men i en del af elevernes udformning af nye skilte arbejdede de ikke med nogle af disse 

kontekster, men derimod med at se skulpturerne som historier om nutidige personer. Ved en 

buste af Jacob Laurids Thrane, en yngre mand fra Thorvaldsens samtid, skrev en elev således 

i kommentaren til sit skilt, at ”hans navn og udseende kunne nemt passe ind i nutidens Dan-

mark”, og elevens skilt blev derfor til en historie om en 2.g-elev, der går og drømmer. 

 Da en anden elev så skulpturen af den lille Amor og de tre yndefulde Gratier fra den 

græske mytologi, så han en situation for sig, hvor en lillebror sidder i et hjørne og lytter med, 

mens tre teenagepiger forbereder sig til fest (se ill. 2). 

 

 
Ill. 2 - Ny tekst til Gratierne og Amor 
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Teksten på skiltet lyder: ”Før festen, foran spejlet. Tvivl, håb og had går gennem luften”, og 

eleven forklarer i beskrivelsen af sit skilt, at han ser situationen for sig således: ”Tre søstre 

foran spejlet inden festen. Lillebror har sneget sig ind på værelset. Der bliver talt om scorin-

ger, tøjvalg og hvad der ellers hører til under forberedelsen til en fest. Lillebror bliver opda-

get, og balladen er i gang.” 

 Eleven forklarer videre, at situationen bygger på egne erfaringer: ”Med ældre søskende 

lå det lige til højrebenet [at beskrive situationen; min tilføjelse]. Det spændende ved at høre, 

og derefter kunne drille med vigtige detaljer. Det sker dog ved et uheld, at man bliver opda-

get, og så bryder helvede løs.” Skulpturen bliver derved udtryk for en situation i en moderne 

familie, hvor de unges identitet som hørende til en bestemt alder og køn er på spil. 

 

En anden nutidig vinkel på et klassisk værk blev lagt på skulpturen af Venus med æblet, hvor 

myten, som skulpturen bygger på, fortæller at Venus netop er blevet udpeget som den skønne-

ste, og som symbol på sin sejr står hun med et æble i hånden. Denne skulptur blev på skiltet 

hos en af eleverne ledsaget af en oplysende tekst om konsekvenserne af spiseforstyrrelser (se 

ill. 3). Det ret teksttunge skilt blev sat op med lige margener, stor linieafstand og enkelte ord 

fremhævet i fed eller med farve, måske inspireret af stilen i de danske apoteksreklamer. 

 

 
Ill. 3 - Venus på diæt 
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For betragteren bliver den skønne, sejrende Venus dermed forvandlet til en kvinde, der på 

grund af tanker om sin vægt og sit udseende overvejer, om det mon er i orden for hende at 

spise et æble. Med denne historie og tekst danner skiltet et modbillede til skulpturens umid-

delbare udtryk af skønhed og yndefuldhed og kommer således til at afspejle en dobbelthed i 

de skønhedsidealer, som nutidens unge lever i. 

 Som Olga Dysthe fremhævede, drejer dialog i en undervisningssituation sig ikke om 

konsensus, men om at konfrontere forskellige stemmer med hinanden og dermed afprøve de 

forståelser, de hviler på. For beskueren bliver de modstridende stemmer, der sammenstilles i 

billedet af Venus på diæt, en anledning til at overveje kost, diæt, skønhed mv. 

 Med denne tilgang til nye museumsskilte, hvor de unge udtrykker nutidige erfaringer, 

får de bragt de klassiske skulpturer i dialog med de dilemmaer og overvejelser, der præger et 

moderne liv som ung, og får dermed vist en anden måde, Thorvaldsens værker kan være rele-

vante for unge i dag. 

Eksperimentere med forskellige genrer 

En anden tilgang til det at lave skilte var at finde i en række tekster, hvor eleverne afprøvede 

forskellige genrer til formidling af skulpturens stemning, enten gennem at give et poetisk ud-

tryk for deres associationer ud fra skulpturen, eller ved at skildre en historie eller en stemning, 

som den kunne have set ud fra Thorvaldsens skulpturs perspektiv. 

 Det poetiske udtryk gælder fx en skulptur af en siddende ung dreng, hvor eleven søger 

at indfange stemningen af længsel i drengens øjne gennem et spørgsmål, der på skiltet er sat 

op over flere linier, som et digt: 

 ”Fristes du / også / til at drømme når / solen fra verden / rammer / dit ansigt?”. 

 Eleven kalder billedet for ”Hyrdedreng”, men samtidig lægger eleven en vis afstand til 

indlevelsen i teksten på sit skilt ved at skrive i kommentarfeltet til billedet, at det ”lyder som 

ophøjet, helligt vås.” Der er således flere stemmer til stede; en fortællende, der vil beskrive en 

stemning ud fra skulpturens udtryk, og en kommenterende, der ser på teksten udefra og måske 

kommer i tvivl om udtrykket er blevet for følt. 

 

Der var også elever, der tog fat i den traditionelle genre for et museumsskilt gennem en tekst 

med navn, katalognummer og konstaterende, nøgterne sætninger for at beskrive den afbildede 

mytologiske figur, som vist i ill. 4. 

 Teksten på skiltet lyder: ”A 854 Ganymedes: Ung græsk dreng fra den græske mytolo-

gi. Kendt som en bølle der med sit uskyldige, tomme og intetsigende blik, nemt kunne lokke 

folk til at drikke af hans vand. Som han selv kaldte helligt.” 
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 Med denne tekst er det som om det ellers neutralt udseende skilt alligevel driver gæk 

med én: Var Ganymedes en bølle, der lokkede? Og var det helligt vand, han havde i kanden? 

 

 
Ill. 4 – A 854 Ganymedes 

 

Bemærkninger omkring det tomme og intetsigende blik gik i øvrigt igen i flere af elevernes 

kommentarer til de skulpturer, de havde valgt. Det skyldes at det så ud som om skulpturerne i 

hvidt marmor eller gips ikke havde nogle pupiller, og det generede flere af eleverne, der skrev 

”hans hvide øjne gør ham livløs” eller ”virker meget tom i ansigtet”. De tomme øjne blev i 

nogle af værkstedsforløbene diskuteret under rundvisningen i samlingen, og her fik eleverne 

at vide, at på Thorvaldsens tid blev de helt hvide skulpturer betragtet som et ideal, der skulle 

efterligne oldtidens skulpturer, som i de år blev fundet og gravet frem i de arkæologiske ud-

gravninger i Rom. Først senere fandt man ud af at skulpturerne i oldtiden havde været malede 

og ganske givet også haft både pupiller og farve i øjnene, og at oprindelsen til Thorvaldsens 

tids ideal således måtte revurderes. 

 At dømme efter antallet af elevproduktioner, der nævner de ”tomme” eller ”livløse” 

øjne, var netop dette punkt en anstødssten, der påvirkede deres arbejde med at forholde sig til 

den valgte skulptur. For museet kunne det derfor være et oplagt tema for formidling eller ak-

tiviteter, som kunne ramme en interesse eller en undren hos besøgende på museet. 
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Kommentere kunst og museets rum 

En tredje tilgang, der kunne observeres i elevernes skilte, tematiserede selve museets rum og 

den opførsel, der forventes, når man bevæger sig på museet. ”Er jeg den eneste, der får lyst til 

at røre?” skrev en elev på et skilt foran en meget naturtro gengivet skulptur med spændte 

muskler og tøjets stof i bølgede folder, og søgte dermed at udfordre grænserne for korrekt 

opførsel på museet. 

 ”Cykler fjernes uden ansvar” stod der på et officielt lignende skilt foran en anden skulp-

tur, hvor en elev havde forestillet sig hvad der ville ske, hvis skulpturen var placeret i en of-

fentlig park i stedet for inde på et museum. Så ville skulpturen indgå på en helt anden måde 

som velkendt baggrund for folks daglige gøremål, og skiltet ville ikke være et oplysende skilt 

med navn og nummer, men et adfærdsregulerende skilt. 

 Den samme hvad-nu-hvis-tanke fik en elev til at forestille sig, ”hvad der ville være sket, 

hvis Thorvaldsen ikke var blevet anerkendt og hans statuer var endt med at stå i en gårdhave 

på Møn eller på en restaurant”. Eleven valgte i forlængelse af denne tanke at lave sit skilt som 

et barkort (se ill. 5). 

 

 
Ill. 5 - Ganymedes med barkort 

 

”Jeg tænkte straks på en bartender, da jeg så Ganymedes stå der med en kande og et marga-

ritha-glas”, skrev eleven, som lavede sit skilt som en ”ironisk fremstilling af Ganymedes”. 
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Barkortet trækker skulpturen væk fra den mytologiske oldtid og ind i en konkret virkelighed, 

som eleven skriver, at han gerne vil have kunsten til at tage stilling til. 

 Thorvaldsens kunst bliver også kommenteret i skiltet ”IamGod.dk”, hvor en elev har 

taget udgangspunkt i en skulptur, der forestiller Bertel Thorvaldsen stående ved et forarbejde 

til sin skulptur Håbets gudinde (se ill. 6).  

 

 
Ill. 6 - Thorvaldsen fremstiller sig selv 

 

Eleven ser en ”slående lighed mellem hans måde at fremstille sig selv og måden han fremstil-

lede sine gudeskulpturer på” og fandt derfor på at fremstille teksten på sit skilt ”som en hjem-

mesidehenvisning, idet jeg kom til tænke over, at skulpturen er en måde hvorpå Thorvaldsen 

udtrykker sig selv på og det fik mig til at reflektere over hvordan man udtrykker sig selv i dag 

(..) over internettet”. 

 Thorvaldsens selvfremstilling bliver dermed i et nutidigt perspektiv set som en hjemme-

sideeksponering. Det viser hen til internettet som et af de steder, man i dag møder kunst, men 

også som et sted, hvor man i dag møder andre menneskers udtryk, fx på blogs og hjemmesi-

der. Nettet er altså ikke et specielt ophøjet eller særligt sted, men et sted, der må deles med 

mange andre former for udtryk. 
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Inspireret af andre medier 

Internettet er et referencepunkt for det sidste eksempel ovenfor. Og elevernes brug af og erfa-

ringer med internettet såvel som andre medieformer er også afspejlet i en del af elevernes skil-

te og kommentarer. 

 En elev skriver, at han elsker eventyr, og at han synes at den skulptur, han har valgt, 

med en rytter på en hest ”minder om noget fra en film eller et computerspil”. Teksten på skil-

tet lyder som begyndelsen på en fortælling: ”Det var en gådefuld eftermiddag, hvor en stolt og 

beslutsom fyrste (..)”. Ideen til denne tekst havde han fået fra noget han havde læst aftenen 

før, skriver han i sin kommentar, og han får således inddraget både bøger, film og computer-

spil i beskrivelsen af sit arbejde med en ny tekst til skulpturen. 

 En anden elev tænker i tegneseriebaner og skriver på grund af den bevingede hat, at en 

statue af Merkur ”minder mig om en tegneseriefigur, evt. Asterix”. 

 En tredje elev tænker i filmbaner, da han ser en af busterne, der står udstillet: ”Vi stod 

alle sammen i rummet med denne buste. Jeg kunne ikke lade være med at kigge på den, og 

funderede over, hvem han lignede”, skriver eleven i sin kommentar. Efter et stykke tid fandt 

han ud af, hvem han tænkte på: ”Busten ligner Michael Douglas med den spidse brede hage 

og kæbe, men meget mindre mund.” (se ill. 7). Fra sin genkendelse af den nutidige skuespiller 

får eleven udviklet en historie til sit skilt, der handler om, at ”Thorvaldsen drømmer om Mi-

chael Douglas i fremtiden, og forudser at han vil blive betydningsfuld.” Med dette drømme-

syn kommer Thorvaldsen derved til at fremstå som fremsynet kunstner og som profet. 

 

 
Ill. 7 - Skuespilleren Michael Douglas? 
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Et anden medieformidlet påvirkning, de unge konstant møder, er reklamen. Og reklamens 

sprog går også igen i nogle af elevernes nye skilte, ofte med en ironisk drejning som i skiltet 

nedenfor (se ill. 8). 

 

 
Ill. 8 – Råvarer til hundefoder 

 

Eleven kalder sit skilt for ”en kritisk kommentar til moderne kødindustri” og forklarer: ”Jeg 

prøvede at få skiltet til at ligne en pedigree reklame så godt som muligt (..) [M]ed billedet af 

spædbørn i overflod samt en sulten hund vil det muligvis lede tankerne hen på en lidt tvivl-

som blanding af hundefoder.” Og dermed røg så tilskuerens mulige illusion om idyl på det 

yndige relief. 

 

Eleverne besvarede udfordringen fra kunstnerværkstedet med en række forskellige måder at 

sætte nye historier og tekster i spil med Thorvaldsens værker. Nutidige hverdagssituationer, 

hvad-nu-hvis-forestillinger, leg med genrer og citater fra forskellige medier har givet nye hi-

storier til de udstillede værker. 

 Historierne er tilgængelige på nettet i Projektrummet i Tilbygningen, og hvis museets 

hjemmeside rummer et officielt billede af det værk, eleverne har valgt, og eleverne har etable-

ret et link til dette billede, så er historierne også tilgængelige via et lille ikon på de mere mu-

seumsfaglige sider om værkerne. Fra disse forskellige steder er elevproduktionernes historier 

et tilbud til museet og dets besøgende om andre vinkler på, hvordan Thorvaldsens værker kan 

afstedkomme refleksioner og associationer og give mening for besøgende i dag. 
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Elevernes oplevelse af Tilbygningen 
I dette afsnit vil jeg ud fra de opfølgende interview, jeg foretog med eleverne, diskutere ele-

vernes generelle oplevelse og deres erfaringer med at arbejde i kunstnerværkstedet og med 

Tilbygningen. Flere af eleverne fortalte i interviewene, at de oplevede Thorvaldsens Museum 

som et hyggeligt museum, som et personligt museum, lidt hjemligt, bl.a. fordi det er bygget 

op af så mange små rum, og at hvert rum har sine egne farver, som man kan mærke, der er 

tænkt over valget af. I stedet for store, monumentale museumshaller tænkte eleverne altså på 

noget hjemligt, hyggeligt og personligt i forhold til det fysiske museum. 

 Eleverne var også gennemgående anerkendende over for tilrettelæggelsen af Tilbygnin-

gen og de muligheder, man havde i arbejdet med websitet. Den kombination, som Tilbygnin-

gen rummer, af elevproduktioner fra værkstedsforløb sat sammen med museets egne faktuelle 

oplysninger om værkerne og med en række korte fiktionsfilm med professionelle skuespillere, 

blev opfattet som en kreativ formidling, der var spændende at bevæge sig rundt i. 

 

Elev: ”Jeg synes virkelig, det var gennemtænkt, fremfor at man bare har museets 
hjemmeside … at man havde udtænkt at lave en tilbygning, både hvor skoleelever 
… men der var også andre værker, altså noget information omkring de forskellige 
værker. Jeg synes, det var super. Det var også meget fedt med de der film, de hav-
de lagt ind. Med Thure Lindhardt og de andre. Den måde, de havde lavet dem på, 
at man kunne bare klikke på den ene, og så se den anden, at der var ikke noget 
kronologisk over det”. 

Interviewer: ”Du kunne godt lide den måde, det var bygget op på?” 

Elev: ”Ja, de inddrog værkerne på en anden måde. Man tænkte på dem på en ny 
måde”. (interview m. elev). 

 

Eleven i citatet hæfter sig bl.a. ved den anderledes formidling, der ligger i det net af korte 

filmstykker, som udspiller sig på museet i små dramatiserede situationer, og som er indspillet 

med professionelle skuespillere. Uden nødvendigvis at inddrage museets kunstværker direkte 

behandler filmstykkerne nogle af de myter eller andre betydninger, der knytter sig til skulptu-

rerne, men sat ind i helt andre, nutidige sammenhænge. 

 Filmene i Tilbygningen skal ikke ses i en bestemt rækkefølge, men kan klikkes rundt i 

via links, der dukker op undervejs. Man kan have op til fire klip på skærmen samtidig (hvoraf 

ét af dem spiller, mens de andre står på pause); det betyder, at det er nemt at bevæge sig rundt 

mellem de klip, man er ved at se. 

 Eleven i eksemplet ovenfor genkender særligt én af de skuespillere, der optræder i fil-

mene, hvilket holdt hende interesseret og forstærkede hendes anerkendende indtryk. Andre 

ville måske have genkendt andre af skuespillerne. Valget af skuespillere er således med til at 
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man kan få forskellige grupper af elever til at opretholde motivationen for at blive ved at ar-

bejde med sitet, ved at de indimellem genkender skuespillere, de er interesserede i. 

At blive taget alvorligt 

Det er tydeligt i de opfølgende interview med gymnasieeleverne, at de sætter pris på, når de 

føler, de bliver taget alvorligt. Det gælder dels helt praktiske spørgsmål undervejs i selve for-

løbet, som fx at der var papir, blyant og et stift clipboard parat til hver elev oppe i museets 

samling, da de skulle i gang med at vælge en skulptur og selv nedskrive associationer og ideer 

til alternative tekstninger. Eleverne gav udtryk for, at det var med til at motivere dem til deres 

opgave, at museumsunderviserne havde sørget for, at udstyret var klart. Det betød, at de kun-

ne gå direkte i gang og ikke først skulle finde én at låne en blyant af eller sidde med et papir, 

der bøjede. Det samme gjaldt senere i forløbet, da de skulle til at formgive deres skilt, at det 

virkede positivt på eleverne, at computerne var tændt, og programmet, de skulle arbejde med, 

var åbnet. 

 Et andet område, hvor eleverne i værkstedsforløbet følte sig taget alvorligt, var den 

plads, deres skilt fik på Tilbygningens website, at det ikke bare blev et lille billede på en over-

sigt over klassernes billeder, men at hvert skilt fik sin egen side, som man kunne gå ind på 

direkte fra oversigten. Det var en side, der både rummede billedet, elevernes egne kommenta-

rer og overvejelser om deres skilt og evt. deres links til relaterede oplysninger eller filmklip 

andre steder på Tilbygningen. 

 

”Jeg synes, det virkede som om, det var mere individuelt, faktisk; den måde, de 
havde lavet det på. […] Det virkede mere, som om at man havde sin egen side … 
hvor der så stod … hvad man havde tænkt om værket og alt sådan nogle ting. Så 
det var meget individuelt, for i starten ligger det jo bare ude, hvor der er en masse 
billeder. Og her var det sådan, at du decideret kunne trykke dig ind. Og det synes 
jeg var meget rart … så det ikke bare blev en del ud af mange. Det kan det jo hur-
tigt blive, når der er så mange, der laver den samme opgave”. (interview m. elev). 

 

Da eleverne uploadede deres produktion til Projektrummet i Tilbygningen, kunne de som 

nævnt linke til den skulptur, de havde lavet et alternativt skilt til. Dette link fungerede begge 

veje, så der både kom link fra elevproduktionen til skulpturen og samtidig også på siden om 

skulpturen kom links til de elevproduktioner, der havde behandlet skulpturen. 

 

”Hvis fx jeg trykkede ind på mit eget værk, så var der en masse nederst, hvor der 
stod en masse billeder, som også havde lavet noget om mit værk, altså havde lavet 
en fortolkning på en anden måde. Så kan man trykke sig ind og se, hvordan de an-
dre havde lavet det, og det var faktisk meget sjovt. Det har jeg siddet og gjort ri-
meligt meget; dér, hvor jeg var derinde. Bare se, hvordan andre folk havde opfat-
tet det på en helt anden måde, end man selv havde, ikk?”. (interview m. elev). 
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Indretningen af Tilbygningen gør det altså muligt for eleverne at forholde sig til andre elever, 

der har stået over for samme udfordringer som dem selv. Det giver dem en mulighed for at gå 

i dialog med andres fortolkninger og herigennem se andre vinkler på det, de selv har arbejdet 

med. Der er et element heri, som ligner den måde, man fx på YouTube klikker rundt i, hvad 

andre brugere har optaget og lagt frem, og man ser her web 2.0-inspirationen komme til ud-

tryk, ved at eleverne forholder sig såvel til museets kunst som til andre brugeres bearbejdning 

af den. Den digitale tilrettelæggelse giver således mulighed for en form for tidsforskudt dialog 

med andre elevproduktioner. 

 

Tidligere i rapporten diskuterede jeg et eksempel på elevernes forskellige opfattelser af, hvad 

der var tilladt for dem at gøre som ”producerende elever” i et værkstedsforløb, særligt i for-

hold til om de måtte redigere i deres sætninger i deres udvikling af ideer til tekster på deres 

skilte. Det var et eksempel på elevernes proces med at finde ud af, hvilke retningslinier der 

ligger fast, og hvor meget der er op til dem selv; hvilket er en proces, som de gennem uddan-

nelsessystemet løbende opbygger erfaringer med.  

 I mine observationer af kunstnerværkstedets forløb var der også i andre situationer en 

vekselvirkning mellem elevernes foretrukne tilgang og den valgte tilrettelæggelse af værk-

stedsforløbene. Jeg vil i det følgende diskutere to af disse eksempler, der dels drejer sig om at 

arbejde alene eller sammen, og om at arbejde med papir og blyant eller ved computeren. 

Arbejde alene eller sammen 

Da eleverne som led i værkstedsforløbet skulle vælge en skulptur i samlingen og give udtryk 

for deres associationer og tanker som afsæt for at lave et nyt skilt til skulpturen, og da de skul-

le viderebearbejde deres ideer frem mod selve skiltet, blev de bedt om at arbejde alene, fordi 

det skulle være deres personlige udtryk, der kom frem i deres skilt: 

 

Billedkunstner: ”Når I skal skrive de her tanker ned, og når I skal ned og skrive i 
værkstedet, så er det vigtigt, at I gør det alene, at I ikke går rundt og snakker alt 
for meget med hinanden. Det er vigtigt at det er jeres personlige, individuelle tan-
ker, og at I kan koncentrere jer om det.” 

 

Jeg kunne konstatere, at da eleverne efter denne besked gik rundt i samlingen, arbejdede de 

ganske vist hver især, som de var blevet bedt om, men de gik ofte rundt to-og-to eller tre-og-

tre. De koncentrerede sig hver især om deres opgave, men som led i det arbejde gav de også 

indimellem udtryk for de tanker eller spørgsmål, de overvejede, og brugte de svar eller kom-

mentarer, de fik, i deres videre overvejelser. 



 31 

 Også da eleverne efterfølgende sad i Det Digitale Værksted og bearbejdede deres tekster 

videre, var der en løbende snak af spørgsmål, overvejelser, gode råd og meninger, som de 

brugte til at videreudvikle ideerne til deres skilt. Deres personlige, individuelle udtryk ser så-

ledes ikke ud til at opstå alene gennem en indre dialog, men også gennem samtaler, afprøv-

ning af og respons på ideer og viderebearbejdning af dem. 

At arbejde i hånden eller ved computeren 

Værkstedsforløbet var planlagt således, at i arbejdet med at udvikle deres skilt skulle eleverne 

følge den tilknyttede billedkunstners arbejdsproces med at bearbejde ord og udtryk til nye 

betydninger. Det betød, at de skulle gennemgå en flerleddet arbejdsproces, hvor de tog ét 

skridt ad gangen i forløbet fra deres første ideer til produktionen af et færdigt skilt. Eleverne 

skulle på den måde have tid til refleksion over de ord, de valgte, og til at viderebearbejde or-

dene, mens de stadig kun havde form af at være udkast, dvs. uafsluttede ord på et papir, som 

stadig kunne ændres og ikke lå fast, før skiltet var trykt. 

  Mens de stadig arbejdede med papir og blyant, skulle eleverne således nå frem til én 

idé til den færdige skiltetekst og derudover også gerne have skitseret et eller flere udkast til 

den visuelle formgivning af skiltet. Eleverne skulle altså blive et stykke tid ved den stoflig-

hed, der ligger i arbejdet med papir og blyant. Målet var, at de dermed skulle få erfaring med 

den refleksionsproces, der ligger i at arbejde videre med det samme materiale ad flere gange. 

Samtidig var det målet, at eleverne ikke skulle fokusere for meget og for tidligt på skrifttyper, 

farver og opsætning, som man regnede med, de måske ville gøre, hvis de begyndte arbejdet 

ved computerne, før de havde et færdigt udkast til skilt klar. 

 Flere af eleverne havde dog en anden holdning til at arbejde med papir og blyant i for-

hold til at arbejde ved en computer: 

 

Elev: ”Der var rimeligt mange af de processer, der var meget de samme, ikk? Alt-
så først, så skulle man skrive nogle ord ned for det der billede, og så skulle man 
sammensætte nogle af ordene, og så skulle man vælge en sætning ud, og der var 
hele tiden sådan ”Nu har I et kvarter til at gøre det”, og så var det nogenlunde det 
samme som det, man lige havde lavet. Så sagde de ”Men så tag et nyt papir og 
skriv noget nyt på”, men det blev ligesom meget det samme. […] Så hvis man nu 
bare satte sig over til computeren med det samme med nogle ord, så havde man 
måske nået lidt mere […] jeg synes bare ikke, at det hjalp mig at tage et nyt papir 
og sidde et kvarter ekstra for at kigge på de samme ord”. 

Anden elev: ”Nej, jeg synes også, at man fik bedre ideer dér, da man fik det skre-
vet ind [på computeren], og så fik set, hvordan det egentlig så ud, altså i den 
sammenhæng, frem for at man bare sad med en blyant og et stykke papir”.  

Interviewer: ”Det gælder måske jer alle sammen, at når I sidder ved computeren, 
så kan I godt sidde og være kreative?” 
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Elev: ”Jeg tror, det der med lige at lave en brainstorm først; det tror jeg måske er 
meget godt, så man lige får sat nogle ord på. Men når så man sidder med ti sæt-
ninger, dér kan man måske rykke direkte over til computeren, i stedet for at man 
igen skal sidde en halv time og overveje, hvad for én af de sætninger, der passer. 
[…] Jeg tror også, det har noget at gøre med vores aldersgruppe, altså at vi er så 
vant til at sidde med computer, så det virker helt naturligt for os bare at skulle gø-
re det – altså ikke fordi vi ikke kan skrive i hånden, men det er bare … hvis man 
endelig kommer derover, er det ligesom man får mere inspiration, for det er der, 
man er vant til at sidde”. (interview m. elever). 

 

Eleverne følte sig således ikke bekymrede for, om indholdsdimensionen ville få for lidt vægt, 

hvis de arbejdede ved computerne tidligt i processen. Tværtimod mente eleverne, at de ville få 

mere inspiration og bedre ideer, hvis de satte sig ved computeren tidligere frem for at sidde 

flere gange med papir og blyant. 

 Det, der kunne fremhæves som argument mod at arbejde ved computer for tidligt, er at 

computeren kan få selv løse noter til at ligne pæn, bearbejdet tekst alene gennem formelemen-

ter som skrifttyper og opsætning, og derved skulle computeren kunne indgyde eleverne for 

stor respekt for tekstens færdige præg. Men det er et åbent spørgsmål, om de unge er præget 

af en sådan respekt. Ud fra observationer og interview her i projektet ser det ud til, at disse 

unge er helt fortrolige med, at enhver tekst kan bearbejdes, flyttes rundt på, formuleres om, 

fremhæves eller formindskes, uanset hvor færdig den evt. ser ud. 

 De er ikke vokset op med skrivemaskiner, hvor rækkefølgen af anslagene gjaldt, og 

hvor man måtte skrive en side forfra, hvis der var fejl eller man ville ændre noget. De har der-

imod lært sig processkrivning som deres umiddelbart foretrukne arbejdsmetode, hvor man 

hele tiden kan ændre og afprøve og flytte rundt i teksten. Eleverne i citatet giver endda udtryk 

for, at de føler sig mere inspirerede til at bearbejde teksten, når de sidder foran computeren, 

end de gør med papir og blyant. 

 De interviewede unge føler sig altså motiverede ved en computer, bl.a. fordi de ved, at 

hvis de vil, kan de bruge de udkast, de har lavet – hvorimod de med håndskrift ved, at hvis de 

vil bruge det, de har lavet, skal de først til at skrive det ind. Det ser ud til, at eleverne ikke har 

samme respekt for computerens evne til at få tekst til at se pæn og færdig ud, som nogle kun-

ne frygte, men at de ved at selv færdigt udseende tekster kan bruges som kladder, der kan re-

digeres og forandres videre. 

 Det svarer til en Bakhtin-inspireret opfattelse af kommunikation som principielt set al-

drig helt afsluttet, da der altid er mulighed for nye svar (Bakhtin 1981), at de unge på lignende 

måde behandler deres computertekster som uafsluttede, da de hele tiden har mulighed for 

fortsat at redigere og tilføje nye elementer til det allerede skrevne eller sagte. 

 Computeren er deres arbejdsredskab, som de finder måder at være kreative med. Det 

betyder ikke nødvendigvis, at eleverne ikke skal udfordres til at prøve anderledes arbejdssi-
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tuationer af, hvor de bl.a. kan få erfaringer med, hvad selve materialiteten eller stofligheden af 

papiret og blyanten betyder for den kreative proces. Men man behøver øjensynligt ikke være 

bekymret for, om eleverne fokuserer for lidt på indholdet, bliver for fastlåste eller for lidt kre-

ative ved computeren. 

Et netværk af brugere 

Værkstedsforløbet er en del af en undervisningspraksis på museet, som inddrager elementer 

fra web 2.0, især i forhold til at brugergenereret indholdsproduktion gøres tilgængeligt på mu-

seets hjemmeside. Dermed bliver forløbet et eksempel på, hvordan man kan inddrage de kom-

petencer, eleverne bringer med sig, i museets undervisningsformer.  

 Undervejs i værkstedsforløbet producerer eleverne indhold, laver links og skriver kom-

mentarer. Brugen af it er integreret i processen, både i produktionen af nye bud på museums-

skilte, i dokumentation og upload af elevproduktionerne, og i kommunikation og refleksion 

over resultatet. De involverede klasser har derudover mulighed for at forberede sig over nettet 

på værkstedsforløbet ved at udforske de forskellige ressourcer på sitet – både andre elevers 

produktioner, museets faktasamling og fiktionsfilmene. Efter værkstedsforløbet har de ligele-

des mulighed for at bruge Tilbygningen til at få adgang til deres produktioner og evt. arbejde 

videre med de emner, de tog op under forløbet. 

 Efter at det konkrete værkstedsforløb er overstået, er det derimod ikke muligt for ele-

verne at logge ind som brugere af Tilbygningen for at bearbejde deres produktioner videre, 

ligesom det heller ikke er muligt at skrive yderligere kommentarer til egne eller andres pro-

duktioner eller at kontakte andre brugere af sitet. Disse faciliteter ses ofte som del af web 2.0-

sites, men er ikke integrerede i Tilbygningen eller den måde, værkstedsforløbene bruger Til-

bygningen på. Dannelsen af netværk mellem brugere af sitet er således ikke en del af mulig-

hederne. Om det vil være en fordel, kan der ikke gives et umiddelbart svar på, da det er et 

åbent spørgsmål, hvor mange forskellige steder på nettet de unge kan engagere sig i at opbyg-

ge netværk, og i hvor høj grad de ønsker at sammenblande deres fritidsliv og uddannelsesliv. I 

forhold til kommunikation, fx brug af Messenger, gav eleverne i interviewene udtryk for at de 

arbejder helt integreret mellem uddannelse og fritid, hvor opgavehjælp blander sig med social 

snak. I forhold til præsentation, fx i FaceBook, skiller eleverne tilsyneladende de to områder 

mere ad, og ingen af de interviewede elever, der havde en FaceBook-side, havde lagt links til 

deres produktioner fra værkstedet. 
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Afrunding 
 

Museernes arbejde med at udvikle nye former for brugerinddragelse har træk, der minder om 

den udvikling, der er sket på internettet i retning af hjemmesider, der bygger på brugernes 

egne input af materialer, der uploades, eller reaktioner, der skrives. Det har siden årtusinde-

skiftet i høj grad været sociale netværk, sammenfattet under betegnelsen web 2.0, der som 

nævnt har drevet udviklingen af nye muligheder på internettet. Etablerede kulturinstitutioner 

som biblioteker og museer har set udfordringer heri og draget paralleller mellem interessen 

for almindelige menneskers meninger og ressourcer på nettet og interessen for almindelige 

menneskers bidrag til institutionernes aktiviteter. 

 For et museum medfører brugerinddragelse som i det her undersøgte værkstedsforløb 

”Nye ord til Thorvaldsen” et løbende tilbud om nye historier i forhold til værkerne i museets 

samling; historier, der afspejler, hvad der har betydning for brugere, og hvad de finder skulp-

turerne relevante i forhold til. Den øgede vægt på brugerinddragelse, som værkstedsforløbet 

er udtryk for, er således en måde at åbne museumsinstitutionen på og udfordre en traditionel 

opfattelse af museer ved at give plads til at flere stemmer kommer til orde i formidlingen og 

bearbejdningen af museets samling. 

 Samtidig med værkstedets øgede vægt på brugerinddragelse mister man ikke fornem-

melsen af museets rum. Værkstedsforløbet er arrangeret i museums- og uddannelsesinstitutio-

nens kontekst, det er initieret af museet, udbudt til konkrete gymnasie- og hf-klasser, og afvik-

let som et koncentreret fire timers forløb, der kan indgå som led i et uddannelsesforløb på en 

uddannelsesinstitution. Det drejer sig altså ikke om at brugere selv henvender sig for at få 

deres eget rum at bestyre, sådan som web 2.0-steder ofte udvikler sig alene ved at brugere 

finder dem, opretter sig som deltagere og begynder at fylde det med indhold og skabe netværk 

og forgreninger på kryds og tværs. Værkstedsforløbets rammer er derimod museet og uddan-

nelsesinstitutionen, og det drejer sig som nævnt derfor om brugerinddragelse heri. Brugerne 

kommer til orde, men inden for afgrænsede rammer. Projektet skaber således en type rum, der 

ikke direkte efterligner, men som dog er inspireret af web 2.0, og som inddrager elementer 

heraf på enkelte punkter. 

 I kraft af de brugerinddragende aktiviteter fik eleverne gennem værkstedsforløbet mu-

lighed for at gå i dialog med museets kunstværker på måder, de sandsynligvis ikke ville have 

gjort ved et traditionelt oplæg eller en guidet omvisning. I arbejdet med de to hundrede år 

gamle og klassisk græsk inspirerede skulpturer bearbejdede de unge temaer fra deres eget liv 

og fandt bud på deres egne stemmer. Pointen her er ikke at fraskrive forelæsningers eller om-

visningers mulighed for at skabe indre dialoger eller andre former for involvering blandt del-

tagerne; pointen er snarere at værkstedsforløbets måde at involvere eleverne i en aktiv forhol-



 35 

den sig til kunstværkerne såvel som til deres egen situation gav dem rum for kreativitet og 

mulighed for at udfolde sig på måder, så de både dannede og uddannede sig gennem deres 

arbejde med udvikling af nye, alternative tekster og skilte til skulpturerne. I forhold til diskus-

sionen om dialog i undervisningen understreger det, at det er vigtigt også at stille spørgsmål, 

man ikke allerede kender det rigtige svar på, da brugernes svar kan bidrage med nye perspek-

tiver. 

 Med de undersøgte værkstedsforløb og deres brug af Tilbygningen har museet fundet en 

måde, hvor brugerne føler sig inddraget og anerkendt. Resultatet af denne inddragelse er en 

række af historier og ny indsigt tilvejebragt af brugerne, som det er et tilbud til museet at ud-

vikle nye måder at gå i dialog med. I Tilbygningen kunne dette eksempelvis ske ved at gøre 

integrationen mere gennemført mellem de enkeltstående sider med elevproduktioner og de 

tilsvarende faktasider om de enkelte værker, eller det kunne ske ved en nem måde at søge i 

elevproduktionerne på, fx ud fra temaer eller ud fra den valgte skulptur. I museets fysiske rum 

kunne det ske ved at finde nye måder at lade besøgende møde elevproduktionernes historier, 

eksempelvis ligesom de oplysningsark, der i dag kan findes bag diskret malede låger, at finde 

tilsvarende måder, så man kan se elevernes fortællinger, når man er i rummet med de pågæl-

dende skulpturer. 

 Elevproduktionernes historier, som vi igennem værkstedsforløbet har set spejlet i nuti-

dige hverdagssituationer, hvad-nu-hvis-forestillinger, leg med genrer og citater fra forskellige 

medier, er et tilbud både til museet og dets besøgende om en løbende dialog om andre vinkler 

på, hvordan Thorvaldsens værker kan give mening for besøgende i dag. 
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