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Denne guide er resultatet af min projektansættelse på Steno Instituttet ved Aarhus Universitet fra juni 2007 til marts 2008; 
projektet er finansieret af Undervisningsministeriet. De overordnede rammer for projektet er defineret af en styregruppe 
bestående af Keld Nielsen (Steno Instituttet, Aarhus Universitet), Birgitte Pontoppidan (Steno Instituttet, Aarhus Universitet), 
Line Stald (Steno Museet), Henrik Sell (Naturhistorisk Museum) og Helene Sørensen (Danmarks Pædagogiske Universitets-
skole, Aarhus Universitet). Guidens indhold er resultatet af mine studier af og overvejelser omkring skolebesøg på museer. 
Det er mit håb, at guiden kan være et brugbart redskab i arbejdet med at udvikle rigtigt gode skolebesøg på landets museer 
og besøgscentre.
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Indledning
En af de varer, museer og besøgscentre sælger og dermed lever af, er formidling. God formidling giver kunder i butikken, og 
kunder i butikken giver grundlag for videre udvikling og muligheder. En stor og vigtig gruppe af de besøgende på landets 
museer og besøgscentre er skoleelever, og det er denne gruppe, guiden beskæftiger sig med.  
Guiden er skrevet til dig, der arbejder med formidling til skoleelever inden for specielt det naturfaglige område. Den er et red- 
skab til refleksion og udvikling af formidling og ikke en facitliste. Den præsenterer således ikke færdige løsninger eller lister 
over, hvad der virker, for der findes ikke kun én rigtig og god måde at formidle naturfag på – der findes mange! Læsningen 
af denne guide skulle gerne tydeliggøre de mange muligheder og veje, man kan vælge, og gøre dig og din institution bedre 
til at bedømme, hvad der er rigtigt i forhold til jeres mål og rammer.

De enkelte afsnit i guiden kan betragtes som forskellige rum, man som læser kan bevæge sig ind i og arbejde i. Man kan en-
ten arbejde med guiden alene, eller man kan i fællesskab med kolleger gå på opdagelse og lade sig udfordre og inspirere. 

Afsnittene er bygget op med en indledende gennemgang af teori og derefter forslag til aktiviteter, der kan knytte teorien til egen 
prasis. Hvert afsnit afsluttes med forslag til videre læsning og rummer i alt tre lag: Et teori-lag, et aktivitets-lag og et udsynslag.  
Lagene er nummererede, således at teori-laget hedder X.1, aktivitets-laget X.2 og udsyns-laget X.3.

De enkelte afsnit er skrevet, så de kan læses selvstændigt. Det anbefales dog at starte med introduktionen, da der her forkla-
res nogle overordnede begreber, som anvendes i flere af de andre afsnit. Man kan gøre brug af et enkelt eller flere afsnit alt 
efter ønsker og behov.
Teorien kan læses for sig, hvis man ønsker større indsigt i området, mens aktivitets-laget og udsyns-laget kan tages i brug, 
hvis man gerne vil ændre sin praksis eller vide endnu mere om et emne.

I de enkelte kapitler præsenteres forskellige modeller og teorier, der hver især og på forskellig vis kan fungere som forståel-
sesramme for formidling. Enkelte begreber vil gå igen i forskellige sammenhænge i forskellige kapitler, og betydningen af 
begreberne skal derfor altid søges i den konkrete sammenhæng, hvori de indgår.

Der skelnes i guiden ikke mellem begreberne undervisning og formidling. I en traditionel opfattelse er undervisning det, 
som finder sted i skolen, mens formidling er det, som finder sted på museet, men det er en gennemgående pointe i denne 
guide, at der ikke ses på de to institutioner som adskilte, men derimod på, hvordan et frugtbart samspil kan etableres. 

Guiden fokuserer således på det overlap, der er mellem skole og museum, og på den fælles opgave, de har med at danne og 
uddanne børn og unge.

Indledning
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Kap. 1
Gennemgår en række overordnede begreber og beskriver indledningsvis fænomenet uformelle læringsmiljøer. 
Aktiviteterne i dette kapitel lægger op til en grundlæggende og generel diskussion af institutionens formidling.

Kap. 2
Introducerer overordnede betragtninger og valg i forbindelse med tilrettelæggelsen af formidlingsaktiviteter. I 
aktiviteten skal de præsenterede betragtninger sammenholdes med ens egen formidling.

Kap. 3
Fortæller om, hvordan der skabes sammenhæng imellem institutionens formål, målet med formidlingsaktivite-
ter og formidlingsformen; desuden præsenteres forskellige former for evaluering. I aktiviteten bedes man med 
udgangspunkt i egen praksis besvare en række spørgsmål om sammenhænge og overvejelser i forbindelse med 
formål, mål, formidling og evaluering. 

Kap. 4
Præsenterer to modeller, der på forskellig vis indfanger de faktorer, der påvirker en given formidlingssituation. I 
aktiviteten skal man, med udgangspunkt i den præsenterede teori, forholde sig til og analysere både en opdigtet 
case og en formidlingssituation, man selv har stået i.

Kap. 5
Introducerer forskellige teorier og synspunkter ift. betydningen af blandt andet elevernes motivation, forhåndsvi-
den og forskellige læringsstile. Aktiviteterne i dette kapitel lægger op til, at man øver sig i dialogisk formidling og 
observation af elever samt forholder sig til forskellige måder at lære på.

Kap. 6
Giver en række praktiske eksempler på anvendelse af dramatiske elementer i forbindelse med formidling på 
museer og besøgscentre og knytter disse an til enkle teoretiske betragtninger om f.eks. brugen af rollespil og 
storyline i undervisningen. Aktiviteten opfordrer til overvejelse af brugen af dramatiske elementer på den enkelte 
institution og til at forsøge sig med planlægning af konkrete forløb til brug på egen institution. 

Kap. 7
Præsenterer en række redskaber til brug for ledelse og medarbejdere. Redskaberne kan bruges i forbindelse med 
en længerevarende og mere grundlæggende udvikling af enten hele eller dele af en institution.

De mange eksempler, som guiden giver på forskellige former for museumsformidling, skal ses i lyset af, hvilke emner de 
enkelte institutioner beskæftiger sig med. Når det i et eksempel diskuteres, hvordan man kan formidle emnet ”de danske 
skove”, vil lige præcis det emne selvfølgelig kun være relevant, hvis ens institution beskæftiger sig med det. De generelle 
overvejelser, der kommer til udtryk i eksemplerne, gælder derimod inden for alle emner.

Guiden er skrevet i bevidstheden om, at museer og besøgscentre er meget forskellige og derfor allokerer deres ressourcer 
forskelligt. Nogle steder findes måske kun en enkelt formidlingsmedarbejder, mens der andre steder er mange ansatte i 
formidlingsafdelingen. De rammer, der er på den enkelte institution, vil selvsagt være afgørende for, hvor meget og hvor 
hurtigt det er muligt eventuelt at ændre på den eksisterende praksis. Nogle af de ting, som guiden foreslår, vil måske ikke 
kunne lade sig gøre i fuldt omfang i netop din institution, men forhåbentlig kan teorien og eksemplerne alligevel tjene til 
inspiration. Selv om en idé ikke kan gennemføres her og nu, kan den måske tænkes med ind i institutionens fremtidsplaner.   
God læselyst!

Indledning



1.1 Introduktion:
At planlægge og gennemføre formidling indebærer blandt andet, at man medtænker det overordnede formål med formid-
lingen, elevernes forudsætninger, de konkrete mål for formidlingen og formidlingsformen. 
Som formidler kan man let komme til primært at tage udgangspunkt i faget/sagen, hvorved man overser en række andre 
vigtige forhold, der påvirker formidlingen. 

De mange muligheder, man har for at udvikle sin formidling, vil således ikke være synlige for en, og man kan gå glip af en 
lang række handlemuligheder. 

Inden man påbegynder arbejdet med de enkelte afsnit i guiden, er der nogle mere overordnede begreber og overvejelser, 
man med fordel kan have sat sig ind i. Begreber som pædagogik, didaktik, læring og uformelle læringsmiljøer går igen i hele 
guiden, og de bliver derfor introduceret i dette afsnit.
 
Pædagogik, læring og didaktik
Pædagogik beskæftiger sig i udgangspunktet med alle forhold vedrørende opdragelse og undervisning. Inden for pæda-
gogikken findes forskellige læringsteorier – dvs. teorier om, hvordan man lærer – og deraf følger også teorier om, hvordan 
man underviser. 

Indledning

Alle har en fornemmelse af, hvad det vil sige at lære noget. Der finder læring sted i skolen, når elever lærer at skrive deres 
navn eller lærer at dividere. Man lærer også noget, når man finder ud af at bruge sin krop på nye måder; f.eks. kan man lære at 
gå eller lære at cykle. At ændre adfærd er også at lære: Man lærer at stoppe for rødt lys, eller man lærer at spare på mængden 
af vaskepulver. Der finder også læring sted, når en elev efter et museumsbesøg synes, at en isbjørn er smuk, eller nu mener, at 
forskning i klimaforandringer er relevant. Eller når eleven samme aften husker at slukke for vandet, mens hun børster tænder, 
fordi hun husker på, at formidleren fortalte, at rent vand ikke er en uudtømmelig ressource. 

Didaktik er kort fortalt læren om undervisning og har store områder til fælles med pædagogikken. Der opereres inden for 
didaktikken med tre grundspørgsmål: Hvad skal de lære, hvorfor skal de lære det, og hvordan skal de lære det. Der findes 
mange forskellige og mere eller mindre omfattende definitioner af begrebet didaktik – i rammen herunder præsenteres to 
eksempler herpå:

I psykologisk pædagogisk ordbog (2006) defineres didaktik som:  
1)  undervisningslære - den del af pædagogikken, der har med bibringelse af kundskaber at gøre 
2)  overvejelser og beslutninger vedrørende undervisningens mål og midler og sammenhængen mellem disse 

Hiim og Hippe (2006) definerer didaktik bredt som: ”praktisk og teoretisk planlægning, gennemførelse, vurdering og  
kritisk analyse af undervisning og læring”. 
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Det er læring, hvis man kan identificere en forskel ved tilegnelse af færdigheder og kundskaber,  
erhvervelse af motoriske færdigheder, adfærdsændringer, holdningsændringer og følelsesreak-
tioner i tilknytning til visse foreteelser.”

Mads Hermansen (2005) “ 
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Trekantens sider repræsenterer de tre møder, som finder sted i undervisningen: Mødet mellem underviseren og stoffet, 
mødet mellem underviseren og eleven og mødet mellem eleven og stoffet. Disse møder kan finde sted på mange måder, og 
resultatet af møderne vil tegne et samlet billede af undervisningen.

Der forskes til stadighed i, hvordan mennesker lærer og i forlængelse heraf i, hvordan man bedst tilrettelægger undervisning 
og formidling, og der vides allerede meget – også om museumsformidling.

Uformelle læringsmiljøer
Museer og andre besøgscentre betegnes ofte ”uformelle læringsmiljøer”. 
Begrebet ”uformel læring” blev tidligere brugt om læring, der fandt sted andre steder end i skolen, hvorfor skoler blev be-
tegnet ”formelle læringsmiljøer”. 

De uformelle læringsmiljøer defineres ikke længere ud fra deres geografiske placering (enten i eller uden for skolen), men 
derimod af de særlige rammer, der er om læringen i disse miljøer. 

Uformelle læringsmiljøer er bl.a. kendetegnet ved: 
At der er mulighed for og frihed til at udforske det, som er personligt meningsfuldt og interessant. 
At der er mulighed for at lære på den måde og i det tempo, der passer den enkelte bedst.
At der er mulighed for at lære sammen med andre. 
At der er mulighed for at få autentiske oplevelser med ægte objekter og fænomener.  

•
•
•
•

Introduktion

Foto: Steno Museet, Århus

Den didaktiske trekant er en grundlæggende model, som indfanger didaktikkens arbejdsområde 
– kort fortalt forholdet mellem lærer, elev og stof. 

Den didaktiske trekant



Mange museer og besøgscentre har netop sådanne rammer og giver deres gæster disse særlige muligheder for læring.

Konklusionen i en undersøgelse af lærernes holdning til, hvad et godt museumsbesøg er for dem og deres klasse (Sørensen 
2003), afspejler lærernes forventning om at blive mødt med netop nogle af de særlige kvaliteter, som museerne har: 

En engageret underviser
Faglig dygtighed og ekspertise – møde med specialister
Pædagogisk formidling og differentiering i forhold til elevernes klassetrin
At eleverne kan få lov at røre, mærke, se, imitere eller prøve genstande og ting selv
At der er plads til dialog med og spørgsmål fra eleverne

Det er efterhånden veldokumenteret, at der er mange positive effekter af skolebesøg på museer. Eleverne husker besøget 
i meget lang tid, så besøget kan udgøre en såkaldt hukommelsesknage (Breiting 2007), som kan bruges videre i undervis-
ningen. Læreren kan perspektivere til oplevelsen: ”Kan I huske den atombombe, vi så på Steno Museet? – Det var en model 
af sådan en, som vi har læst om i kapitlet om radioaktivitet til i dag”, og eleven kan perspektivere til oplevelsen: ”Er det her 
det samme som det, vi prøvede på Experimentarium?” Fænomener og teori kan blive til billeder og historier, som kan lette 
forståelsen og fremme hukommelsen.   

Noget tyder dog på, at skoleelever ikke nødvendigvis oplever museet som et ideelt uformelt læringsmiljø. Skolegrupper 
behandles anderledes end familiegrupper, når de går på museum (Griffin 2004), idet der er bestemte forventninger til deres 
udbytte og begrænsninger for deres udfoldelse. De bestemmer ikke selv, hvor de vil bevæge sig hen og i hvilket tempo, og 
de har ikke mulighed for at lære på den måde, der passer dem bedst. Kommunikationen imellem eleverne er begrænset, og 
de behandles som én samlet gruppe frem for som enkelt individer. Eleverne fratages med andre ord en række af de fordele, 
der ellers er ved uformelle læringsmiljøer.
Der er dermed en tendens til, at nogle af de særlige muligheder, der er for læring på museerne, ikke altid udnyttes til fulde. 
Det er en vanskelig balancegang at planlægge formidlingsaktiviteter, der både udnytter de særlige muligheder, der normalt 
er på museerne, og som samtidigt tilstræber et bestemt læringsudbytte. 

Besøg i de uformelle læringsmiljøer
Når en lærer tager sin klasse med på museum, flyttes undervisningen fra én ramme til en anden. De anderledes rammer rum-
mer udfordringer for både lærer og elever, som formidleren med fordel kan være opmærksom på. 
Rollefordelingen mellem formidler og lærer bør være klarlagt på forhånd, ligesom besøgets indhold og program er aftalt og 
præsenteret for eleverne på forhånd.
Det kan være en god idé som noget af det første at orientere klassen om, hvor toiletter, café og andre faciliteter findes. Det 
kan også være en god idé på forhånd at aftale nogle spilleregler for færdsel på museet: Hvad må man gerne, og hvad må 
man ikke. 

Museumsrummet adskiller sig markant fra klasserummet, og læreren får brug for at kunne tage andre strategier i brug, når 
eleverne slippes fri i de uformelle læringsmiljøer. Nogle lærere kan opleve en konflikt mellem gerne at ville undervise og 
gerne at ville have, at eleverne oplever museet som et sjovt sted at lære. Ved som museum at stille en ramme til rådighed, 
som har et fagligt udgangspunkt, men som samtidigt lægger op til, at elevernes egen interesse skal styre besøget, kan man 
imødegå en sådan konflikt.
Museet kan komme læreren i møde ved f.eks. at udvikle et guide-ark med gode idéer og hjælp til, hvordan man som lærer 
kan bevæge sig rundt på museet sammen med sine elever. På arket kunne også stå en række diskussionsspørgsmål, som 
læreren kan bruge for at få eleverne til at undre sig og rette fokus i den ønskede retning. Guide-arket kan endvidere rumme 
baggrundsinformation om emnet, svar på ofte stillede spørgsmål og svar på de stillede diskussionsspørgsmål.  

•
•
•
•
•
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Museerne har anderledes fysiske rammer end skolernes klasselokaler og dertil en lang tradition 
for at formidle faglig og forskningsbaseret viden til et bredt publikum. Elevers møde med muse-
ernes autentiske, originale genstande og værker giver mulighed for unikke førstehåndsoplevel-
ser, der er med til at understrege museernes funktion som særlige læringsrum”

Udredning om museernes formidling”  (2006), Kulturministeriet“



Typer af besøg. Hvilken type 
besøg, der er tale om, afgø-
res blandt andet af, om der er 
samarbejde med skoletjene-
sten, og af hvilke mål der er  
med besøget.
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I Danmarkshallen på Naturhistorisk Museum kan spørgsmålene f.eks. handle om, hvordan mennesket bruger naturen: ”Hvor-
for tror I, man begyndte at dyrke jorden?” og ”Hvad mener I, der skal til, for at et landbrug er effektivt?” Denne type spørgsmål 
tager udgangspunkt i det stof, der formidles, og lægger op til, at eleven forholder sig til det. 
Skulle man lægge mere styring over til eleverne, kunne man stille spørgsmål som ”Hvad synes du er spændende herinde?” 
og ”Hvad er det, som gør det spændende?” og lade svarene på disse spørgsmål være udgangspunkt for en videre samtale 
om det, som eleverne er optagede af.
Guide-arket er et middel til at fremme en strategi, hvor læreren hjælper eleven videre i dennes egne overvejelser ved at stille 
åbne spørgsmål med udgangspunkt i det, eleven er optaget af. 
Guide-arket kunne med fordel findes til download på museets hjemmeside eller sendes til læreren forud for besøget.

Typer af besøg
Der findes mange gode grunde til at gå på museum og mange typer af museumsbesøg. Museerne skal kunne rumme både 
den uforberedte klasse, som kommer for at have det sjovt, og det meget strukturerede besøg, som er planlagt i tæt samar-
bejde mellem lærer og formidler. Hvilken type besøg, der er tale om, afhænger både af, hvilke aktiviteter museet kan tilbyde, 
og af hvad læreren ønsker at opnå med besøget. Helt overordnet kan der kigges på, hvilke mål læreren har med besøget, og 
på i hvor høj grad skoletjenesten inddrages.

Introduktion

Foto: Line Stald
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Samspil mellem skole og museum
Museumsbesøg, der ikke er integreret i undervisningen og ikke har en form for struktur undervejs, resulterer kun i begrænset 
refleksion, og der er dermed risiko for, at eleverne kun har et begrænset kognitivt udbytte af besøget (Quistgaard 2006; Ko-
fod 2006). Et ideelt museumsbesøg skal være en del af et længere forløb, og besøget skal både forberedes og efterbehandles 
på skolen. Mens formidleren ofte er hovedansvarlig for den del af forløbet, som finder sted på museet, er læreren ansvarlig 
for forberedelse, efterbehandling og sammenhængen mellem de forskellige elementer i det samlede forløb. Et godt samar-
bejde mellem lærer og formidler er derfor ønskværdigt.   
For at museumsbesøget kan fungere som en del af et undervisningsforløb, må formidlingen være tilpasset lærerens plan og 
tage udgangspunkt i den undervisning, der foregår på skolen. 
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Foto: Karsten Enggaard

Hvis eleverne primært skal have et vidensmæssigt udbytte, kan man tale om, at besøget har et kognitivt mål. Hvis eleverne 
primært skal påvirkes følelses- og oplevelsesmæssigt, har besøget i højere grad et affektivt mål. Et kognitivt mål kan f.eks. 
være, at eleverne skal kunne forklare begrebet fødekæde. Et affektivt mål er, at eleverne skal have en god oplevelse, blive 
motiverede og synes, at emnet er spændende. Kognitive og affektive mål udelukker ikke hinanden, og ofte vil man have 
begge slags mål med et museumsbesøg, men alt efter om man har hovedfokus på den ene eller den anden slags mål, vil 
besøget have en bestemt karakter. 
Nogle skolebesøg finder sted, uden at skoletjenesten kontaktes, og de fleste museers samlinger kan sagtens udgøre rammen 
om et udmærket besøg, uden at skoletjenesten inddrages. En del museer har særligt fokus på klasser, som besøger museet 
på egen hånd, og både lærer og elever tilbydes materialer, som de kan arbejde med i forbindelse med deres besøg. Som mu-
seumsformidler kan man måske umiddelbart synes, at de velforberedte klasser, som benytter sig af nogle af skoletjenestens 
tilbud, er de mest interessante, men ved f.eks. at udarbejde et guide-ark til læreren kan man også imødekomme lærere med 
en anderledes dagsorden. En anden enkel måde at imødekomme dem på er at indbygge spørgsmål i de tekster, der ledsager 
museets genstande; spørgsmålene skal være åbne og skal anspore til undren og videre samtale mellem elever og lærer. 
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Modellen ”Museet som et udvidet klasselokale” præsenterer tre faser i et velstruktureret undervisningsforløb, som er bygget 
op omkring et museumsbesøg:

Fase 1: Basisviden erhverves hjemme i klassen
Fase 2: Basisviden uddybes og nuanceres på museet
Fase 3: Anvendelse af den erhvervede viden på museet

Det vil desuden være vigtigt at følge op på besøget hjemme i klassen med henblik på at fastholde og yderligere udbygge 
elevernes viden. 
Det er klart, at planlægningen og gennemførelsen af et sådant forløb kun kan finde sted, hvis det er lærerens ønske, og hvis 
der er ressourcer til stede både på skolen og på museet. Museerne kan tilstræbe, at besøget bliver en del af et længereva-
rende forløb ved at tilbyde eller foreslå aktiviteter til forberedelse og efterbehandling af besøget. Blot nogle få opfølgende 
spørgsmål, som læreren f.eks. kan printe ud fra museets hjemmeside og bruge i forbindelse med opsamling i klassen, er 
bedre end ingenting. På kommunikationscenter ”Forsker for en dag” udstyres klassen med et digitalkamera ved ankomsten 
og opfordres til at tage billeder af det, de oplever undervejs. Efter besøget brændes billederne på en cd, som fremsendes til 
læreren, som så kan bruge dem i det videre arbejde i klassen. En måde at anvende billederne på er at bede eleverne skrive 
billedtekster til udvalgte billeder og måske lave en lille udstilling af dem i klassen.
På Natural History Museum i London var der på et tidspunkt en interaktiv udstilling om dinosaurer. På vej gennem udstil-
lingen gennemførte den besøgende forskellige aktiviteter, og hjemme fra egen computer kunne man bagefter ved at taste 
sit billetnummer ind få adgang til at udskrive et diplom. Gæsten har således en grund til efter besøget at gå ind på museets 
hjemmeside, hvor der findes yderligere information og små spil i forlængelse af museets udstilling. 

1.2 Aktivitet 
Udsagnspyramiden – hvad er vigtigt?
Denne aktivitet har primært til formål at igangsætte generelle overvejelser om formidling. 
Kopiér udsagnene på side 12 og klip udsagnene ud. På et stort ark karton (en flip-over eller lignende) tegnes en pyramide, 
der er stor nok til, at de mange udsagn kan limes fast i pyramidens indre. 
Udsagnene skal nu prioriteres, alt efter hvor enig man er i hvert enkelt udsagn.  
Øverst i pyramiden lægges det ene udsagn, man er allermest enig i, i næste lag af pyramiden to udsagn, som man er meget 
enig i, i det næste lag tre udsagn og så videre, til man har en færdig pyramide. Nederst i pyramiden vil de udsagn, man er 
mindst enig i, ende. Øvelsen kan også laves sammen med kolleger, og pyramiden bliver så et resultat af fælles overvejelser 
og beslutninger. Når udsagnene er placeret, bliver det tydeligt, hvad der er særligt vigtigt for jer i forbindelse med jeres 
formidling. 
Afslutningsvis kan det overvejes, om det, I synes er vigtigt, rent faktisk også er det, som er styrende for jeres formidling.  
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Fotosafari
For at blive fortrolig med nye begreber kan det være en god 
idé at arbejde med dem på en kreativ måde. I denne aktivi-
tet tvinges man til at tænke grundigt over, hvad begreberne 
egentlig betyder, og til at kunne forklare det for andre. 
Gå på opdagelse med et digitalkamera i jeres udstilling/sko-
lestue/uderum.

Tag billeder, der viser nedenstående begreberne i boksen. 
Giv jer god tid og tænk kreativt! 
Vis efterfølgende billederne til kolleger og forklar, hvorfor 
I har taget netop disse billeder, og hvorfor de illustrerer de 
forskellige begreber.

Det skal altid være sjovt at lære

Klasser, som besøger museet uden at have kontakt med skoletjenesten, har kun begrænset udbytte af besø-

get.

Formidlingen på museet skal være meget anderledes end undervisningen i skolen

Elever på museum skal have lov til helt frit at vælge, hvad de vil lave, mens de er der

Skolebesøg skal være strukturerede og have et formål og konkrete mål

Læreren skal altid inddrages i planlægningen af den formidling, der skal foregå under besøget

Eleverne skal have mulighed for at snakke sammen om det de oplever, mens de er på museet

Museer skal opmuntre elever til at udvikle deres egne holdninger og meninger

Museets samlinger skal stå centralt i museets formidling

Museets formidling skal tilgodese lærernes ønsker

Museet skal sørge for, at besøget forberedes og efterbehandles

På museet kan man lære noget, man ikke kan lære i skolen

På museet kan man lære på en måde, man ikke kan lære på i skolen

Klasser på museum skal primært have en sjov dag

Museets formidling skal tilgodese elevernes ønsker

Museets formidlingsaktiviteter skal være tilgængelige for alle elever

Museets formidlingsaktiviteter skal være målrettet en bestemt gruppe af elever

Det er formidlerens ansvar, at eleverne lærer noget

Det er lærerens ansvar, at eleverne lærer noget

Det er den enkelte elevs ansvar at lære noget

Alt, hvad museet gør, skal det gøre med henblik på, at nogen skal lære noget

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Godt læringsmiljø

Dårligt læringsmiljø

God formidling

Dårlig formidling

Elevcentreret formidling

Lærercentreret formidling

Samspilsorienteret formidling

Meningsfuldhed

Forventning

Kognitivt udbytte

Affektivt udbytte

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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1.3 Udsyn
Anderson, David; Kisiel, James & Storksdieck, Martin (2006). Understanding Teachers’ Perspectives on Field Trips: Discovering 
Common Ground in Three Countries. Curator: the Museum Journal, vol. 49, no. 3, pp. 365-386 (artikel).
Artikel, der sammenholder resultaterne af tre undersøgelser af læreres syn på og begrundelser for ture til museer og besøgscentre.

Busch, Henrik (2001). Teknik- og naturvidenskabscentrenes rolle i naturfaglig undervisning – et udredningsarbejde. Kbh.:  
Danmarks Pædagogiske Universitet (bog).
En gennemgang og kort analyse af formidlingen på en række danske museer og besøgscentre.

Busch, Henrik & Troelsen, Rie (2003). Naturfagsdidaktisk Ouverture Begreber og udviklingstendenser. I: Inspiration til frem-
tidens naturfaglige uddannelser af Henrik Busch; Sebastian Horst & Rie Troelsen. Kbh.: Undervisningsministeriet. Uddannel-
sesstyrelsens temahæfter, no. 3, pp. 23-57 (artikel).
Gennemgang af begreber og træk ved naturfagsundervisning generelt samt et bud på nogle udviklingstendenser. 

Carlson, Monica & Hoffman, Birgitte (2004). Samarbejde om bæredygtig udvikling: nye perspektiver på samarbejdet mellem 
skole og eksterne aktører. Kbh.: Danmarks Pædagogiske Universitet (bog).
Samling af artikler omhandlende samarbejdet mellem skoler og museer, erhvervsliv, naturvejledere osv. 

Falk, John H. (2005). Free-choice environmental learning: framing the discussion. Environmental Education Research, vol. 11, 
no. 3, pp. 265-280 (artikel).
Artiklen introducerer en teoretisk ramme for tænkning omkring uformel læring.

Frøyland, Merethe (1997). Museum - et utvidet klasserom. Geologi i museum, Geomusa. NMU-skriftserie, no. 7, pp. 1-42 (ar-
tikel).
Præsentation af at undervisningsforløb i geologi med særlig vægt på sammenhæng mellem undervisningen i klassen og på mu-
seet.

Griffin, Janette (2004). Research on students and Museums: Looking More Closely at the Students in School Groups. Science 
Education, vol. 88, no. 1, pp. 59-70 (artikel).
Et litteraturstudium af forskelle mellem de måder, familiegrupper og skolegrupper går på museum på. 

Hein, George E. (2005). Learning in the museum. Routledge (bog).
Omhandler museers rolle som ramme om læring og præsenterer studier af museumsgæster samt læringsteorim, der kan støtte 
udviklingen af disse rammer.

Hermansen, Mads (2005). Læringens univers. Århus: Klim (bog).
En grundig indføring i læringsteori.

Hiim, Hilde & Hippe, Else (2007). Læring gennem oplevelse, forståelse og handling: En studiebog i didaktik. Kbh.: Gyldendal. 
2. udgave (bog).
Præsentation af didaktik som både teori og praksis.

Hohenstein, Jill & Tran, Lynn Uyen (2007). Use Questions in Exhibit Labels to Generate Explanatory Conversations among 
Science Museum Visitors. International Journal of Science Education, vol. 29, no. 12, pp. 1557-1580 (artikel).
Studium, som viser forskellige effekter af spørgsmål, indbygget i teksten til museets genstande, på besøgenes samtaler om emnet.

Kisiel, James (2006). An Examination of Fieldtrip Strategies and Their Implementation within a natural History Museum. 
Science Education, vol. 90, no. 3, pp. 434-452 (artikel).
Et studium af læreres adfærd og undervisning i forbindelse med skolebesøg på museer samt forslag til, hvordan museer kan ud-
nytte denne viden i deres planlægning af formidling til skoleklasser.

Kofod, Lene Hybel (2006). Læreren er gatekeeper. MONA no. 2, pp. 83-85 (artikel).
En kommentar til Nanna Quistgaards artikel “Oplevelsen og udbyttet af skolebesøg på teknik- og naturvidenskabscenter”.

Mortensen, Marianne F. & Smart, Kimberly (2007). Free-Choice Worksheets Increase Students’ Exposure to Curriculum during 
Museum Visits. Journal of Research in science Teaching, vol. 44, no. 9, pp. 1389-1414 (artikel).
Analyse af og ideer til brug ved udviklingen af arbejdsark til brug på museer.
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Pace, Stefanie & Tesi, Roger (2004). Adult’s perception of field trips taken within grades k-12: Eight case studies in the New 
York metropolitan area. Education, Vol. 125, no. 1, pp. 30-40 (artikel).
Studium af langtidseffekterne af skolebesøg på museer og besøgscentre samt diskussion af, hvilke faktorer der påvirker langtidsef-
fekten.

Quistgaard, Nanna (2006). Oplevelsen og udbyttet af skolebesøg på teknik- og naturvidenskabscenter. MONA no. 1, pp. 23-
40 (artikel).
Beretter om et studium af 1. g-elevers oplevelser og refleksioner i forbindelse med et besøg på Experimentarium, sammenholder 
oplevelserne med teori og kommer med anbefalinger til formidlere og lærere.

Storksdieck, Martin; Ellenbogen, Kirsten & Heinmlich, Joe E. (2005). Changing minds? Reassessing outcomes in free-choice 
environmental education. Environmental Education Research, vol. 11, no. 3, pp. 353-369 (artikel).
Om forskellige former for læringsudbytte af miljøformidling og hvad der påvirker læringsudbyttet.

Søndergaard, Signe & Madsen, Jette (2007). Tal til ham – museumsformidleren. Kaskelot, no. 165, pp. 26-28 (artikel).
Artiklen beskriver et udviklingsarbejde, hvor lærere og museumsformidlere samarbejdede om at udvikle undervisningsforløb.

Sørensen, Dorte Odde (2003, juni). Skoletjenesten som dannelsesinstitution (internt arbejdsnotat).
En undersøgelse og perspektivering af skoletjenestens arbejde i et dannelsesperspektiv.

Center for Anvendt Naturfagsdidaktik:
http://www.cand.nu/ (senest besøgt den 25.1. 2008)
Centrets hjemmeside med beskrivelse af og rapporter om forskellige projekter, blandt andet projekter om alternative læringsmil-
jøer. 

Center for informal learning and schools:
http://qt.exploratorium.edu/cils/ (senest besøgt den 25.1. 2008)
Internationalt center som beskæftiger sig med uformelle læringsmiljøer. På siden findes blandt andet en oversigt over centrets 
forskning, og udvalgte artikler og rapporter kan downloades.

Informal Science – everywhere, all the time:
http://www.informalscience.org/ (senest besøgt den 25.1. 2008)
Siden er et projekt under University of Pittsburghs afdeling for læring i uformelle læringsmiljøer. Siden rummer oversigt over littera-
tur, litteratur til download og mulighed for at blogge om emnet.
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2.1 Læringens hvordan, hvad og hvorfor
En formidler, der planlægger en aktivitet for skolelever, må undervejs i planlægningen tage stilling til, hvad eleverne skal 
lære, og hvordan de skal lære det. Det er nok ikke altid, der også tages stilling til, hvorfor eleverne skal lære det, men formid-
leren har som regel en idé om, hvorfor stoffet er vigtigt og relevant.  

Forskellige læringsteoretiske retninger har hver deres bud på, hvordan mennesker lærer – dvs. på, hvordan en person opnår 
ny viden. Hvordan går det f.eks. til, at en elev går fra ikke at vide noget om vandets kredsløb til at kunne redegøre for for-
dampning, fortætning og disse processers betydning i verden? 

Indlejret i forestillingen om, hvordan mennesker lærer, ligger forestillingen om, hvordan man laver god formidling. Hvis 
man som formidler har en forestilling om, at elever lærer bedst ved at få fortalt tingene på en guidet tur rundt på museet, vil 
man naturligvis tilbyde skoleklasser en sådan aktivitet. Hvis man derimod har en forestilling om, at elever lærer bedst ved at 
eksperimentere og ved i mindre grupper at arbejde med åbne spørgsmål, planlægger man selvfølgelig aktiviteter, som giver 
mulighed for det. Enhver formidlingsaktivitet vil altså bevidst eller ubevidst bygge på en bestemt forestilling om, hvordan 
mennesker lærer, og dermed på en læringsteori.

Det er aldrig nok kun at benytte sig af én form for formidling. Nogle former egner sig godt i starten af et undervisningsforløb, 
hvor andre former egner sig bedre i slutningen af forløbet. På samme måde er de opstillede mål, elevernes alder og forud-
sætninger og museets rammer med til at definere hvilken formidlingsform, der i den givne situation vil være den bedste.

Modellen ”det pædagogiske mulighedsrum” kan anskueliggøre i hvert fald nogle af de ting, som adskiller forskellige former 
for formidling. 

Det pædagogiske mulighedsrum
(frit efter: ”Erfaringer med matematik-
indholdet i naturfag”. Undervisnings-
ministeriet 2001)
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Hvis formidlingen er meget formidlerstyret, vil kommunikationen primært gå fra formidler til elev, og eleverne vil kun have 
ringe mulighed for at bringe egne forestillinger, meninger og følelser i spil; formidleren risikerer dermed at afskære sig selv 
fra det aktive samspil med eleverne, som ellers ville kunne sikre et passende fagligt niveau og en for eleverne interessant og 
motiverende formidling. 
Læring på et konstruktivistisk grundlag er baseret på elevernes aktive mentale deltagelse i problemløsning og kritisk stil-
lingtagen. Eleverne ”konstruerer” deres egen viden ved at afprøve nye idéer og metoder, der bygger på tidligere erfaringer 
og forestillinger. For at der kan ske læring, er det ikke nok at lege med korkpropper og sten i en vandpyt; eleven skal tænke 
over, hvad der sker og hvorfor. 

Hvad skal de lære?
Beslutningen om, hvad der skal læres, hviler på en forestilling om, hvad eleven eller samfundet har brug for, hvad et dannet 
menneske er, og hvad der er vigtigt og centralt inden for emnet. Når nogle mener, det er vigtigt at kende en kongerække, 
de almindeligste danske træer og 7-tabellen, efterspørges én slags viden. Stræbes der i stedet efter at lære eleverne at tage 
selvstændigt stilling til den politiske debat eller til et kunstværk, og efter at eleverne skal udfolde sig kreativt og selv finde 
på nye løsninger, efterspørges en anden slags viden. Typen af viden, der formidles, kan siges at være emneorienteret eller 
problemorienteret. Emneorienteret formidling vil typisk handle om at bibringe eleverne en mere eller mindre faktuel viden 
inden for et bestemt stofområde, mens en problemorienteret formidling lægger op til, at eleverne arbejder undersøgende 
og bringer deres viden i anvendelse i nye sammenhænge. 

En formidlingsaktivitet kan placeres i mulighedsrummet, og placeringen vil afspejle nogle af de bagvedliggende valg af 
indhold og form samt begrundelsen for aktiviteten. Aksernes endepunkter repræsenterer ekstremerne og vil sjældent fore-
komme, idet langt de fleste formidlingsaktiviteter befinder sig et eller andet sted centralt i mulighedsrummet. 

Hvordan lærer man?
Spændet mellem lærerstyret og elevstyret formidling kan groft sagt betragtes som en akse udspændt imellem to forskellige 
opfattelser af, hvordan man lærer. En lærerstyret undervisning – eller i dette tilfælde en formidlerstyret formidling – hviler 
ofte på en forestilling om, at viden kan overføres fra en person til en anden, mens en elevstyret formidling i højere grad hviler 
på en forestilling om, at man ikke kan lære nogen noget – skal eleven lære noget, må han selv arbejde aktivt med stoffet.
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En aktivitets placering på denne akse afspejler groft sagt, hvilke argumenter der ligger bag valget af, at eleverne skal arbejde 
med et bestemt stof på en bestemt måde. Skal eleverne bruge den opnående viden for at kunne svare korrekt til eksamen på 
simple spørgsmål om vandets kredsløb, eller skal deres viden bruges til at gennemskue, hvilke konsekvenser det vil kunne få 
ikke at spare på grundvandsressourcerne?

Der  findes en række forskellige argumenter for, hvorfor alle skal undervises i naturfag; nogle af de mest anerkendte præsen- 
teres her (Sjøberg 2005 og De Boer 2000):

Demokratiargumentet: Naturfaglig viden er nødvendig for at kunne deltage i meningsdannelse og i det moderne de-
mokrati. 
Kulturargumentet: Naturvidenskaben er en så vigtig del af menneskets kultur, at man bør have kendskab til den.
Æstetikargumentet: Der er noget særligt smukt ved naturen og ved den verden, der omgiver os; dette bør alles øjne 
åbnes for.

Argumenterne er her ikke opstillet i prioriteret rækkefølge og afspejles ikke direkte på den ovenstående akse, men de gem-
mer sig bag placeringerne langs aksen. Alt afhængig af, hvilket overordnet argument man har for at formidle naturfag, bør 
formidlingen tilrettelægges derefter.  

At ændre sin formidling
Er man som formidler bevidst om, hvor et givet formidlingstilbud befinder sig langs de forskellige akser i det pædagogiske 
mulighedsrum, kan man lege med tanken om at flytte tilbuddet langs akserne.
Det er et eksempel på emneorienteret formidling, når eleverne udstyres med et arbejdsark, hvor de skal krydse af, hvilke 
udsagn om de danske skove, der er sande eller falske, mens det er et eksempel på problemorienteret formidling, hvis man 
spørger eleverne, hvilken fremtid de ønsker for de danske skove og derefter støtter dem i processen frem mod at formulere 
et svar. Det er vigtigt at pointere, at problemorienteret formidling ikke kun handler om, at eleverne skal formulere deres egne 
svar, hvorved alle svar ville være at betragte som lige rigtige; svar, der kan føre til faglige misforståelser, kan således ikke ac-
cepteres. 

•

•
•

Med udgangspunkt i eksemplet ”vandets kredsløb” vil en emneorienteret tilgang sigte mod, at eleverne i forbindelse med 
afslutningen på arbejdet med emnet kan tegne en tegning af vandets kredsløb. Sigter man i stedet mod, at eleverne afslut-
ningsvis på fornuftig faglig vis kan diskutere spørgsmål som ”Hvad vil der ske, hvis vi løber tør for rent grundvand, der kan 
bruges til drikkevand?”, kan formidlingen siges at være problemorienteret. 

Faktaviden vil ofte være en forudsætning for at kunne arbejde med mere abstrakte problemstillinger, så nogle formidlings-
aktiviteter vil helt naturligt være mere emneorienterede og handle om at lære eleverne nogle fakta om et bestemt emne.

Hvad skal de bruge det til?
Bag valget om, hvad eleverne skal lære, ligger en forestilling om, hvad de skal bruge denne viden til. Et menneske er ikke 
dannet, blot fordi det ligger inde med en stor faktaviden; det er også nødvendigt at vide, hvordan og til hvad denne viden 
kan bruges. 

I en dannelse ligger der, udover indsigt i et vidensområde, også at man har etableret et krite-
rium for anvendelse af denne viden, at man har accepteret et ansvar for, hvordan, hvornår og til 
hvad man vil anvende den viden” 

Bent Nielsen i ”Praksis og Kritik” (1977)“ 
Aksen vil i dette tilfælde afspejle graden af virkelighedsanknytning, som vil spænde fra arbejdet med et stofområde, som 
kun har betydning inden for faget, til arbejdet med et stofområde, som har betydning for verden uden for klasselokalet. Det 
er værd at huske på, at blot fordi man som formidler selv kan se koblingen mellem Ohms lov og glødepærer, kontakter og 
ledninger, er det ikke ensbetydende med, at sammenhængen er tydelig for eleven. 
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Undervejs i arbejdet med et problem skal eleverne have adgang til information, og formidleren skal være i løbende dialog 
med dem med henblik på at udvide deres viden og horisont, så de kan løse problemet på et oplyst grundlag.
Arbejdet med arbejdsarket, hvor der skal svares sandt eller falsk, er et eksempel på en lukket og formidlerstyret opgave. Der 
findes kun ét rigtigt svar, og eleverne har ikke umiddelbart mulighed for at beskæftige sig med noget andet end det, der 
direkte spørges til. Hvis en sådan opgave skal gøres mere elevstyret, kunne der stilles nogle mere åbne spørgsmål, og man 
kunne f.eks. bede eleverne vælge en montre eller en genstand, som de kunne have lyst til at udforske nærmere. Arbejdsar-
ket kunne så rumme opgaver såsom “beskriv genstanden”, “tegn genstanden”, “forklar en klassekammerat om genstanden” 
og spørgsmål som ”hvorfor synes du, at denne genstand spændende?”, ”hvorfor tror du, museet har valgt at udstille denne 
genstand?” osv.
Sande og falske udsagn om de danske skove vil være et internt fagligt problem: Det handler om at svare rigtigt på arket og 
ikke så meget om at tænke over det, man svarer. Skulle man som opgavestiller bevæge sig ud mod ”fag i virkeligheden” i 
forhold til virkelighedsanknytning, kunne man bede eleverne diskutere, hvad de synes, der skal ske med de danske skove i 
fremtiden, og man kan spørge til, om de kender til skove andre steder i verden, hvor forholdene er anderledes. Beder man 
eleverne deltage i en sådan diskussion, skal de selvfølgelig være forberedt på det og forinden have haft mulighed for at 
erhverve viden om emnet. 

Alene eller i grupper
Som tidligere nævnt er det umuligt at samle alle aspekter af læringsteori i én enkelt figur, og specielt er der én akse, som 
mangler i det pædagogiske mulighedsrum: Den akse, som går fra, at den enkelte elev arbejder alene med opgaven, til at op-
gaven løses i et socialt fællesskab. Den konstruktivistiske læringsteori er en samlet betegnelse for en række forskellige mere 
specifikke opfattelser af, hvordan mennesker lærer. Fælles for alle retningerne inden for konstruktivisme er opfattelsen af, at 
eleverne lærer ved at konstruere deres egen viden. Man kan altså ikke som formidler umiddelbart videregive sin viden, men 
må stille nogle rammer til rådighed for eleverne, som derved udfordres og kommer til selv at tænke og dermed lære. Forsøg, 
eksperimenter og forskellige former for praktisk arbejde, hvor eleverne selv arbejder med fænomenerne, undrer sig og op-
dager nye sammenhænge, vil kunne betegnes som formidling på et konstruktivistisk grundlag. Socialkonstruktivismen er en 
retning inden for konstruktivismen, der bygger på en opfattelse af, at opbygning af viden sker i sproglige fællesskaber. 

  
Jens Dolin (2003) om pædagogiske konsekvenser af socialt orienterede konstruktivismeteorier:
Det er vigtigt at bemærke, hvorledes det at flytte opfattelsen af viden fra individers hoveder og ud i en fælles 

udveksling mellem individerne samtidig forskubber elev/lærerforholdet. Den individualiserede vidensopfattelse 
indebærer et skel mellem den vidende lærer og den uvidende elev, hvilket let anbringer eleven i en objektposi-
tion, et mål for lærerens undervisning. Den socialkonstruktivistiske/ tionistiske opfattelse af viden, som noget der 
opstår mellem deltagerne i undervisningsprocessen, indsætter eleverne som subjekter i læreprocessen, ikke nød-
vendigvis på lige (eller snarere samme) fod som læreren, men som subjekter, der skal være med til at frembringe 
den viden, der skal læres. Alle får et fælles ansvar for, at den ønskede viden opstår, og lærerens rolle ændres fra en 
alvidende autoritet til en person, der skal være i stand til at inddrage eleverne i en dialog, som kan få dem med i 
den fælles vidensopbygning. Læreren har selvfølgelig som oftest en større viden end eleverne, opnået gennem de 
læreprocesser og forberedelser læreren har været igennem, men det er lærerens egen viden, opnået i en anden 
sammenhæng end den fælles undervisningssituation, og for at der skal opstå en fælles viden, er det ikke nok, at 
læreren autoritativt fortæller sin viden, eller at eleverne individuelt prøver at tilegne sig den samme indsigt som 
læreren. Der skal opbygges et fælles rum. Specielt hvad angår mesterlæring, skal der udvikles et praksisfællesskab. 
Under alle omstændigheder vil det betyde et skift i lærerrollen i retning af læreren som koordinator og rådgiver, 
som kan fremme dialogen og holde den i gang, som mestrer gruppeprocesser, kan samle trådene, give plads til at 
alle kommer til orde, henvise til nyttig information, osv.
De mest generelle anvisninger på en socialkonstruktivistisk orienteret pædagogik, der kan udledes af disse syns-
punkter, er en påpegning af vigtigheden af at fremme dialogiske proceser i undervisningen.

Viden betragtes altså som noget, der konstrueres i sociale fællesskaber. Det antages, at det at tale om stoffet og bruge de 
faglige begreber og det at deltage i gensidig respons med lærere og andre elever, er en forudsætning for den enkelte elevs 
læring. Gruppearbejde, dialogisk undervisning og fremlæggelser er redskaber til at fremme samtale og diskussion og der-
med sikre, at eleverne får formuleret sig omkring det faglige stof og får bragt de faglige begreber i anvendelse. 
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Med udgangspunkt i det tidligere omtalte sandt/falsk arbejdsark er det muligt at bevæge sig fra individuelt arbejde hen 
mod arbejde i socialt fællesskab ved at lade eleverne arbejde sammen to og to om at svare på spørgsmålene. Eleverne kan 
opfordres til at diskutere deres svar eller til at fremlægge og begrunde dem over for resten af gruppen. 

Eksempler på placering i det pædagogiske mulighedsrum
Kunstmuseet Trapholt lavede i 2001-2002 en projektudstilling med titlen ”Kurator for en dag”, hvor museets gæster selv 
skulle arbejde med museets værker. De skulle udvælge værker, finde et samlende tema, give deres udstilling en titel osv. 
Formålet var, at gæsterne skulle lære, at kunstværker opleves kontekstuelt, og at opbygningen af en udstilling er et udtryk 
for fortolkning.  
Skulle man placere Trapholt-eksemplet i det pædagogiske mulighedsrum, ville det se således ud:

Aktiviteten ”kurator for en dag”  
placeret i det pædagogiske mulig-
hedsrum.

Eleven (i dette tilfælde museumsgæsten) vil i høj grad selv styre processen og bestemme, i hvilken rækkefølge, på hvilken 
måde og i hvilket tempo opgaven løses. Aktiviteten er defineret og planlagt af museet, så gæsten opererer inden for nogle 
givne rammer; aktiviteten placeres derfor højt oppe på aksen mod elevstyring, men ikke helt i top.
Aktiviteten er problemorienteret; gæsten skal løse problemet ”lav en udstilling”. Aktivitetens formål er, at gæsten lærer no-
get om udstillinger og formidling generelt - en viden, som vil kunne anvendes i mange forskellige sammenhænge. Trapholt 
havde designet aktiviteten, så flere arbejdede sammen om den samme udstilling, og bag dette valg ligger et socialkonstruk-
tivistisk læringssyn. 

Der findes museer og science-centre, som bekender sig til en bestemt pædagogisk teoriramme.
Det tyske Phenomenta er udviklet og opbygget på baggrund af en teori om, at naturvidenskabsundervisning kun kan lyk-
kes, hvis den bygger på barnets sansemæssige erfaringer af veltilrettelagte fænomener. Phenomenta i Flensburg rummer 
mere end 120 stationer, hvor besøgende kan eksperimentere med alt fra tyngdekraften til lys, lyd og elektricitet. Der findes 
ingen instruktioner eller svar, og eksperimenterne og fænomenerne står helt for sig selv. Gennem leg erfarer eleverne på 
egen hånd fænomenerne og konstruerer begyndende forståelser, som der så kan bygges videre på senere i deres uddan-
nelse. Læringsteorien er her, at eleverne lærer ved at sanse fænomenerne. Skal Phenomentas formidling placeres i det pæ-
dagogiske mulighedsrum, er der i høj grad tale om, at eleven selv styrer aktiviteten. Formidlingen er problemorienteret, fordi 
elevernes egne spørgsmål styrer processen. Hvorvidt der er tale om fag i virkeligheden eller intern faglig læring, afgøres i 
nogen grad af hvilke opstillinger eleverne vælger at benytte. 
Arbejder eleven med en opstilling om Newtons faldlove, kan der argumenteres for, at den er internt faglig, men arbejder 
eleven med en opstilling, som gør det muligt at undersøge, hvordan en vindmølle virker, kan der argumenteres for, at der er 
tale om fag i virkeligheden: Et naturfagligt fænomen flyttes ud i og knyttes til virkeligheden.
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Afrunding
Det pædagogiske mulighedsrum kan bruges til at tydeliggøre de didaktiske og pædagogiske valg, som ligger bag alle for-
midlingsaktiviteter. 
Bevidstheden om placering i det pædagogiske mulighedsrum giver mulighed for, at kigge op og ned ad de forskellige akser 
og tage stilling til, om en aktivitet befinder sig det ønskede sted, eller om der kunne være nye muligheder og fordele gemt 
et andet sted i mulighedsrummet.

2.2 Aktivitet
Placering i det pædagogiske mulighedsrum
Formålet med denne aktivitet er at tydeliggøre, hvor i det pædagogiske mulighedsrum jeres formidlingstilbud befinder sig, 
samt at opfordre til en diskussion af, om I befinder jer der, hvor I gerne vil være, og om hvordan I eventuelt kan flytte jeres 
formidling på akserne.
Start med at tage udgangspunkt i en bestemt formidlingsaktivitet, som I tilbyder skoleklasser. 
Begynd med at tage stilling til, hvor på de forskellige akser aktiviteten befinder sig, og placér den efterfølgende i muligheds-
rummet.

Er aktiviteten primært emneorienteret eller primært problemorienteret?  
Er aktiviteten primært formidlerstyret eller primært elevstyret?
Er aktiviteten primært internt faglig, eller knytter aktiviteten an til elevernes virkelighed?
Er aktiviteten tilrettelagt, så eleverne primært arbejder alene eller primært arbejder sammen? 
Træk streger og placér aktiviteten i mulighedsrummet.

Prøv så, om det er muligt at placere museets samlede formidlingstilbud i mulighedsrummet.

Er I tilfredse med disse placeringer? Passer de med jeres idealer, jeres syn på, hvordan man som museumsgæst lærer, 
hvad gæsten skal lære og hvorfor? 

 

2.3 Udsyn
Anderson, David; Lucas, Keith B. & Ginns, Ian S. (2003). Theoretical Perspectives on Learning in an Informal Setting. Journal of 
Research in Science Teaching, vol. 40, no. 2, pp. 177-199 (artikel).
Artiklen introducerer og argumenterer for, at læring i uformelle læringsmiljøer med fordel kan anskues via en socialkonstruktivi-
stisk tilgang.

DeBoer, George (2000). Scientific Literacy: Another Look at Its Historical and Contemporary Meanings and Its Relationship to 
Science Education Reform. Journal of Research in science Teaching, vol. 37, no. 6, pp. 582-601 (artikel).
En udredning af den historiske udvikling af begrundelser for indholdet i naturfaglig undervisning.

•
•
•
•
•

•
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Dolin, Jens (2003). Fysikfaget i forandring, læring og undervisning i fysik i gymnasiet med fokus på dialogiske processer, 
autencitet og kompetenceudvikling. Roskilde: Roskilde Universitetscenter (Phd-afhandling).
Gennemgår blandt andet de forskellige former for konstruktivisme og diskuterer dialogen i undervisningen.

Griffin, Janette & Symington, David (1997). Moving from Task-Oriented to Learning-Oriented Strategies on School Excursions 
to Museums. Science Education, vol. 81, no. 6, pp. 763-779 (artikel).
Studium af læreres strategier i forbindelse med museumsbesøg. Forfatterne foreslår en ramme, som lærerne kan anvende i forbin-
delse med planlægning af lærings-orienterede, konstruktivistisk-baserede museumsbesøg.

Grøn, Karen (2006). Kurator for en dag – en leg i kunstmuseets rituelle rum. Nordisk Museologi, vol. 1, pp. 43-58 (artikel).
Beskrivelse af museet Trapholts udstilling, hvor gæsterne selv skulle udvælge og opstille kunstværker.

Nielsen, Bent (1977). Praksis og Kritik – om uddannelsesformål og deres gennemførsel. Kbh.: Ejlers (bog).
Blandt andet om dannelse.

Sjøberg, Svein (2005). Naturfag som almendannelse: En kritisk fagdidaktik. Århus: Klim (bog).
En grundig gennemgang af videnskabsteori, naturfagsdidaktik og forskning i børn og unges læring.

Storksdieck, Martin; Ellenbogen, Kirsten & Heinmlich, Joe E. (2005). Changing minds? Reassessing outcomes in free-choice 
environmental education. Environmental Education Research, vol. 11, no. 3, pp. 353-369 (artikel).
Om forskellige former for læringsudbytte af miljøformidling og hvad der påvirker læringsudbyttet.

Sørensen, Dorte Odde (2003, juni). Skoletjenesten som dannelsesinstitution (internt arbejdsnotat).
En undersøgelse og perspektivering af skoletjenestens arbejde i et dannelsesperspektiv.

Tal, Tali & Bamberger, Yael (2006). Learning in a Personal Context: Levels of Choice in a Free Choice Learning Environment in 
Science and Natural History Museums. Science Education, vol. 91, no. 1, pp. 75-95 (artikel). 
Om betydningen af frihedsgrader for elevers læringsmæssige udbytte af museumsbesøg. 

Tran, Lynn Uyen (2006). Teaching Science in Museums: The Pedagogy and Goals of Museum Educators. Science Education, 
Vol. 91, no. 2, pp. 278-297 (artikel).
Studium af museumsformidleres praksis.

Undervisningsministeriet (2001). Erfaringer med matematikindholdet i naturfag (rapport fra konference). 
Modellen ”det pædagogiske mulighedsrum” er hentet i denne rapport.
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3.1 Formål, mål, formidlingsform og evaluering
Formål og mål
Et formål er en overordnet erklæring om hensigten med det, man gør. I de tre tekstbokse nedenfor findes tre forskellige  
eksempler på formål:

Zoos formål:
Gennem en tidssvarende fremvisning af karakteristiske dyreformer, der egner sig til de lokale forhold, skal Zoologisk 
Have virke som kulturinstitution med samfundsmæssige opgaver af:

Rekreativ art 
Oplysende art 
Videnskabelig art 

Zoologisk Have skal øge interessen for og forståelsen af naturen og dens mangfoldighed gennem oplevelser baseret 
på en vedkommende, aktiverende og underholdende formidling.

Zoologisk Have skal medvirke aktivt i de internationale bestræbelser for at bevare dyrearter og naturområder og skal 

1.
2.
3.

Folkeskolens formål
Fra lovbekendtgørelse nr. 1195 af 30. november 2006 

§ 1. 
Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre 
uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse 
for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte 
elevs alsidige udvikling.
Stk. 2. 
Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler 
erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.
Stk. 3. 
Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folke-
styre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

§ 2. 
Folkeskolen er en kommunal opgave. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres veder-
lagsfri undervisning i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen fastlægger, jf. § 40 og § 40 a, mål og rammer for skolernes 
virksomhed inden for denne lov. 
Stk. 2. 
Den enkelte skole har inden for de givne rammer ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, 
jf. § 1, og fastlægger selv undervisningens organisering og tilrettelæggelse. 
Stk. 3. 
Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.

Formål for faget biologi (2003)
Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende 
natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig vægt på forståelsen af sammen-
hænge.

Stk. 2. 
Undervisningen skal i videst mulig omfang tage sit udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser og opfat-
telser samt søge at fremme deres glæde ved naturen og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problem-
stillinger.

Stk. 3. 
Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag 
for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen.

Formål, mål, formidlingsform og evaluering
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Formålet er den overordnede hensigt eller intention
Bag formuleringen af et formål ligger altid en overbevisning – bevidst eller ubevidst. Folkeskolens formål har ændret ordlyd 
i takt med forskellige politiske og pædagogiske samfundsstrømninger, og på samme måde er også museer og besøgscentre 
påvirket af det øvrige samfund. 

Et mål er en mere præcis beskrivelse af det, man ønsker at opnå med en konkret formidling. 

Zoologisk Have i København har som sit overordnede formål at øge interessen for og forståelsen af naturen og dens mang-
foldighed. Målet med de undervisningstilbud, som Zoo tilbyder, bidrager til opfyldelse af det overordnede formål og kunne 
f.eks. være, at eleverne efter forløbet kan redegøre for forskelle og ligheder mellem pattedyr, krybdyr og fugle, eller at ele-
verne synes, at dyrene er spændende og selv får lyst til at søge information om dem på nettet, eller at eleverne kan forklare, 
hvorfor nogle dyr er truede. 

I skolen er læreren ikke kun forpligtet af det overordnede formål og af fagets formål, men også af trinmål og slutmål i de 
enkelte fag. 

Når en klasse er på museum, befinder den sig i spændingsfeltet mellem museets formål og mål og skolens og fagenes formål 
og mål. En eventuel uoverensstemmelse mellem de to institutioner kan vendes til en fordel, hvis formidleren og læreren 
formår at forene det bedste fra de to verdener. Det er ærgerligt, hvis de særlige muligheder, der er på museerne, drukner i 
ønsket om at tilgodese bestemte trinmål, men det er heller ikke ønskværdigt, at faglige mål helt udelades i planlægningen 
af formidling til skoleklasser. Ofte vil en god dialog mellem lærer og formidler kunne sikre, at eleverne både arbejder med 
relevante faglige mål og samtidigt får de autentiske oplevelser og gode muligheder for at arbejde udforskende og frit, som 
museet kan tilbyde. 

Formidlingsformer
Der findes utallige måder at formidle på, og alle formidlingsformer kan ikke samles i en model med kun to dimensioner. 
Til trods herfor giver en model der er inspireret af Knud Illeris’s model (Illeris 2006) et godt overblik over i hvert fald nogle 
almindelige former for formidling. I denne model placeres formidlingsformerne studier, projekt, undervisning og opgave i 
et koordinatsystem udspændt af en indholds-akse fra stofbaseret til problembaseret undervisning og en styrings-akse fra 
deltagerstyret til formidlerstyret undervisning.

Typer af formidling. Hvilken type for- 
midling, der er tale om, afgøres blandt 
andet af, om der arbejdes med et be-
stemt stofområde, eller der arbejdes 
problem-orienteret, og af om det er 
deltageren eller formidleren, der styrer 
og træffer beslutninger undervejs.

Formål, mål, formidlingsform og evaluering
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De forskellige formidlingsformer egner sig til forskellige ting, og valget af formidlingsform vil blandt andet afhænge af ele-
vernes forudsætninger, det stof, som skal formidles, de fysiske rammer og muligheder osv.

En undervisningsorienteret formidlingsform er primært styret af formidleren. Når der undervises, taler formidleren til ele-
verne om et bestemt emne – dvs. et bestemt stof –, som formidleren har udvalgt og bearbejdet. Foredraget i skolestuen om 
evolution er et eksempel på denne formidlingsform. Undervisningsorienteret formidling kan have den ulempe, at eleverne 
ikke selv får mulighed for at komme til orde eller arbejde med stoffet, men formen kan være god til at introducere et emne 
eller instruere i en aktivitet. 

Er formidlingen studieorienteret, får eleverne selv mulighed for at arbejde med stoffet, men stoffet er stadigvæk udvalgt af 
formidleren. Eksempler på studieorienteret formidling kan være gruppearbejde på museet, hvor eleverne skal bruge udstil-
lingen til at finde information om istiden.

En projektorienteret formidlingsform er problembaseret og i høj grad styret af eleverne. Når 9. klasse får til opgave at lave 
deres egen udstilling om stråling og radioaktivitet og stille den op på museet, er der tale om et projekt. Eleverne arbejder 
med problemer som ”Hvad er en god udstilling”?, ”Hvad er det mest centrale og vigtige inden for emnet?”, ”Hvordan forkla-
rer vi om forskellige slags stråling, så andre forstår det?” osv. Eleverne har medindflydelse på mange af de valg, som træffes 
undervejs i forløbet, og har også i et vist omfang mulighed for at vælge, hvordan de vil arbejde med projektet. 

Opgaveorienteret formidling er styret af formidleren, men i modsætning til undervisningsorienteret formidling arbejdes der 
her i højere grad problemorienteret. Eleverne kunne f.eks. få til opgave at spille en bestemt rolle i et rollespil om natursyn, 
eller de kunne få til opgave i museets udstilling at fotografere begreber som kredsløb, ligevægt, tyngdekraft osv.

Det er en god idé at tilbyde flere forskellige former for formidling, ligesom det enkelte formidlingstilbud med fordel kan 
rumme flere forskellige formidlingsformer. Museumsbesøget med temaet ”Planeten Jorden” kan starte med en undervis-
ningsorienteret introduktion. Efterfølgende kan eleverne arbejde studieorienteret med en given opgave, inden klassen af-
slutningsvis arbejder opgaveorienteret med at formulere mulige scenarier for planetens fremtid.
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Evaluering
At evaluere betyder kort fortalt at standse op midt i noget eller efter noget og vurdere, om resultaterne står i et fornuftigt 
forhold til de opstillede mål og hensigten med aktiviteten. Slutevaluering – også kaldet summativ evaluering – er, når man 
som underviser kigger tilbage på noget og vurderer udfaldet. Løbende evaluering – også kaldet formativ evaluering – er, når 
man undervejs i processen overvejer, om man er på vej mod målet, og korrigerer, hvis det ikke er tilfældet.
Evaluering kan foretages mere eller mindre systematisk og med forskellige formål for øje. Ledelsen eller bestyrelsen kan 
være interesserede i, hvor mange skoleklasser der benytter skoletjenestens tilbud eller være interesserede i, om lærere og 
elever var tilfredse med deres besøg. Den enkelte formidler og klassens lærer kan være interesserede i, om eleverne lærer 
noget på museet, eller de kan være interesserede i, hvad eleverne synes om museumsbesøget. Evaluering kan bruges til at 
besvare sådanne spørgsmål. En evaluering bør planlægges og gennemtænkes for at sikre, at den afdækker det, man er inte-
resseret i: Hvis man skal evaluere, om lærere generelt er tilfredse med museets tilbud, er det en helt anden evaluering, end 
hvis man vil evaluere elevernes læringsudbytte.

Mange museer laver allerede løbende tilfredshedsundersøgelser og indsamler data som f.eks. besøgstal. Dette afsnit vil 
derfor koncentrere sig om, hvordan man som formidler kan evaluere elevernes læringsudbytte, og om hvordan man kan 
anvende den viden, man derved opnår.
En simpel slut-evaluering af læringsudbyttet kan være en test af, om eleverne kan besvare spørgsmål om emnet korrekt, 
men eftersom et museumsbesøg ofte er en del af et længere forløb, og fordi den læring, som kommer ud af et museumsbe-
søg, ofte er kompleks, giver det ikke meget mening at evaluere på denne måde. Det giver derimod god mening at anvende 
forskellige redskaber til løbende evaluering undervejs i besøget, så man kan rette sin formidling ind efter sin målgruppe, 
og det giver ligeledes god mening at bruge den viden, man opnår, til at gøre sig nogle overordnede overvejelser omkring 
institutionens formidling. At foretage løbende evaluering er i høj grad et spørgsmål om at være opmærksom på de tegn, 
som viser sig undervejs i formidlingen. Nogle tegn vil tyde på, at man nærmer sig målet, mens andre tegn vil tyde på det 
modsatte. Inden man starter et forløb, kan man som formidler for sig selv skrive eksempler på positive og negative tegn ned 
og så lægge mærke til dem undervejs ( Se eksempler på tegn i skema side 27).  

Sammenhæng mellem mål, formidlingsform og evaluering
Det er vigtigt at skabe sammenhæng mellem målet med formidlingen, måden, man formidler på, og måden, hvorpå man 
evaluerer, om man har nået sit mål. 
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Mål, undervisningsform og måde, der evalueres på, 
påvirker hinanden

Er målet med undervisningen, at eleverne kan dissekere en fisk og udpege gæller, tarmsystem og svømmeblære, kan en 
passende arbejdsform være, at eleverne to og to får lejlighed til at gennemføre en dissektion og undervejs får hjælp til at 
udpege de forskellige organer. Målet med undervisningen er nået, når eleverne på egen hånd kan udføre dissektionen og 
udpege organerne, eller når de mundtligt er i stand til at redegøre for forløbet af en dissektion og beskrive de udvalgte  
organers placering.

Hvis målet med undervisningen er, at eleverne kan redegøre for sammenhængen mellem forurening med næringsstoffer 
og iltsvind og fiskedød, kan man i undervisningen bygge videre på det, eleverne lærte, da de dissekerede fisk. Eleverne 
kan kigge på gællerne i mikroskop, arbejde med begrebskort (se kap. 5), analysere vandprøver, dyrke alger ved forskellige 
næringsstofkoncentrationer, læse artikler fra dagspressen, og diskutere, hvorfor vind, vejr og springlag kan have betydning 
for graden af iltsvind. Evalueringen af elevernes udbytte af undervisningen kan finde sted ved, at underviseren lytter efter, 
om de bruger de faglige begreber rigtigt, når de taler sammen, ved at se, om deres begrebskort viser, at de har forstået 
sammenhængen mellem de forskellige elementer, eller ved at tjekke, om de skriftligt kan redegøre for de ønskede sam-
menhænge.

Ønsker man, at eleverne udvikler handlekompetence og f.eks. med tiden udvikler sig til bevidste forbrugere, som kan fore-
tage bevidste valg mellem forskellige former for vaskepulver, og som tør blande sig i den politiske debat, må man bygge 
videre på de sammenhænge, eleverne tidligere har arbejdet med at forstå. Eleverne skal nu desuden have mulighed for at 
diskutere med hinanden, de skal opfordres og opmuntres til selv at tage stilling og til at turde sige deres mening, og de skal 
opnå indsigt i forskellige former for argumenter. Når man skal evaluere, om man har nået målet, om eleverne kan tage still-
ing, om de kan argumentere, og om de kan skelne mellem forskellige typer af argumenter, må man stille dem i en situation, 
hvor de får lejlighed til at demonstrere disse evner. Det kunne f.eks. være et rollespil, en mundtlig fremlæggelse, et læserbrev 
eller lignende. 
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AKTIvITET MåL ArBEJDSFOrM EvALUErInG/rEFLEKSIOn 

Fiskedissektion At eleverne kan bruge saks, 
skalpel og dissektionsbakke i 
forbindelse med dissektion.
At eleverne kan identificere 
og navngive: hjerte, svømme-
blære, lever, mave og tarm.

Eleverne instrueres i dissektion 
og udfører to og to en dis-
sektion.
Formidleren udpeger fiskens 
organer, og eleverne finder 
organerne i deres egen fisk.

Formidleren holder under-
vejs øje med følgende tegn:  
Eleverne bruger de udleverede 
redskaber korrekt.
Eleverne kan navngive fiskens 
organer.
Afslutningsvis tegner eleverne 
deres fisk og navngiver på 
tegningen fiskens organer.

Næringsstofforurening At eleverne kan nævne forskel-
lige former for forurening af 
havet.
At eleverne kan beskrive 
konsekvenserne af nærings-
stof-forurening.
At eleverne kan redegøre 
for sammenhængen mellem 
næringsstof-forurening og 
fiskedød.

Klassen laver brainstorm på 
tavlen over de typer forure-
ning, de har hørt om. For-
midleren supplerer eventuelt 
elevernes brainstorm. Der 
snakkes kort om de forskellige 
typer af forurening.
Der fokuseres på nærings-
stof-forurening. Eleverne har 
hjemme på skolen lavet forsøg 
med algers vækst ved forskel-
lige næringsstofkoncentratio-
ner. På museet måler eleverne 
næringsstofkoncentrationer 
i vandprøver fra forskellige 
lokaliteter og sammenligner 
koncentrationerne med dem, 
de brugte i deres eget forsøg.
Formidleren forklarer, hvad 
der sker, når algerne rådner på 
havbunden.
I museets udstilling findes en 
stor model af en fiskegælle, 
som formidleren viser frem, 
inden eleverne selv kigger på 
gæller i mikroskop.

 

Formidleren holder undervejs 
øje med følgende tegn:
Eleverne kan relatere deres 
egne data hjemme fra skolen 
til de resultater, de får fra forsø-
get på museet.

Som afslutning på forløbet 
tegner eleverne en tegneserie 
med titlen ”næringsstof-for-
urening”.

Hjemme på skolen skriver 
eleverne om forurening i deres 
logbog, og læreren fremsen-
der kopier af logbøgerne til 
formidleren.

Havets fremtid At eleverne kan identificere 
forskellige interessenter i de-
batten om forurening af havet.
At eleverne kan argumentere 
for forskellige holdninger til 
forurening af havet.
At eleverne kan redegøre for 
egne handlemuligheder i for-
hold til forurening af havet.

I museets udstilling om natur-
syn bedes eleverne om at iden-
tificere forskellige holdninger 
til forurening.
I skolestuen spilles rollespillet 
”havets fremtid”, hvor eleverne 
tildeles roller og skal argumen-
tere ud fra disse; i skolestuen 
findes udklædningstøj og 
forskellige rekvisitter.
Hjemme på skolen redegør 
eleverne i deres logbog for 
deres personlige holdning til 
forurening af havet.
I klassen diskuteres det, hvilke 
muligheder eleverne selv har 
for at påvirke havets fremtid.

Formidleren holder undervejs 
øje med følgende tegn:
Eleverne er bevidste om 
forskellige interessenter og 
konflikter mellem disse. 
Eleverne er i stand til at 
argumentere for den tildelte 
holdning. 
Eleverne lytter til og forhol-
der sig til de andre elevers 
holdninger og indbygger dem 
i deres argumenter.

Formål, mål, formidlingsform og evaluering

I det følgende skema opsummeres mulige mål, arbejdsformer og evalueringsformer for de ovenstående eksempler på 
formidlingsaktiviteter:
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De iagttagelser, formidleren gør sig undervejs ved den løbende evaluering, kan både bruges i selve formidlingssituationen 
og i en efterfølgende refleksion over eventuelle justeringer af det samlede forløb. 
Opdager man undervejs i forløbet om ”havets fremtid”, at en gruppe elever taler om, at deres skolegård er forurenet, kan 
man spørge ind til, hvad det egentlig vil sige at være forurenet, og spørge videre til, om de kender til forurening andre steder. 
Ved således undervejs at spore eleverne ind på begrebet forurening kan man undgå, at denne gruppe elever, når rollespillet 
starter, har en helt anden opfattelse af begrebet forurening end deres klassekammerater. 
Hvis eleverne i forbindelse med fiskedissektionen ikke kan bruge redskaberne korrekt og ikke kan navngive fiskens organer, 
kan det være, at arbejdsformen – f.eks. introduktionen til øvelsen eller den udleverede øvelsesvejledning – skal kigges efter 
i sømmene. Det kan også være, at målene med aktiviteten var for ambitiøse i forhold til klassetrinnet og måske skal skrives 
om, så der fokuseres anderledes næste gang, forløbet finder sted.

Afrunding
Hvis man skal opnå overensstemmelse mellem mål, arbejdsform og evaluering i sin formidlingsaktivitet, skal man altså være 
bevidst om målet med sin undervisning. Man skal vælge en undervisningsform, der stemmer overens med målet, og man 
skal vælge en evalueringsform, der rent faktisk afdækker, om målet er blevet nået. 

Det er klart, at formidleren ikke alene har ansvar for at sikre denne sammenhæng. Læreren er en vigtig medspiller – både når 
det handler om at opstille mål for aktiviteten, og når det handler om at sikre elevernes udbytte. I ethvert undervisningsforløb 
vil det derfor være relevant at overveje, hvordan formidlingen på museet hænger sammen med elevernes arbejde hjemme 
på skolen, og hvad man kan gøre for at styrke sammenhængen mellem den del af undervisningen, der foregår på skolen, og 
den del, der foregår på museet.

Som formidler vil det inden besøget være relevant at få lærerens svar på spørgsmål som:
Hvad vil du gerne have, at dine elever får ud af besøget?
Hvordan forberedes besøget? Hvad har I arbejdet med forud for besøget, og hvordan har I arbejdet? 
Hvad skal I arbejde med efter besøget? Hvordan efterbehandler I besøget?
Har klassen tidligere besøgt museet? Eller andre museer? Er de vant til at færdes på et museum?
Er eleverne vant til at arbejde selvstændigt med åbne opgaver, eller skal aktiviteten være mere styret? Er eleverne vant 
til gruppearbejde? Er grupperne dannet hjemmefra? 

Lærere og formidlere har forskellige udgangspunkter og ind imellem forskellige dagsordner, som det er vigtigt at få tydelig-
gjort og have gensidig forståelse for, når man sammen skal gennemføre et undervisningsforløb.

3.2 Aktivitet
Test af sammenhæng mellem mål, arbejdsformer og evaluering
Formålet med testen er at give jer mulighed for at danne jer et billede af graden af sammenhæng mellem mål, arbejdsformer 
og evaluering i jeres formidlingstilbud. Når der er tale om et skolebesøg, vil læreren også have et mål med aktiviteten, som 
formidleren kan forholde sig til. I bliver desuden bedt om at sammenholde målene for de enkelte formidlingsaktiviteter med 
institutionens formål: Institutionens formål udtrykker det fælles mål for hele institutionen og udstikker dermed rammerne 
for de enkelte aktiviteter. 

Arbejdsgang
Saml de ansatte, som er involveret i udviklingen og gennemførelsen af skoleaktiviteter på jeres institution, til et møde, hvor 
I har god tid til at arbejde med testen. 

Mødelederen beder de øvrige deltagere om at erindre et helt konkret undervisningsforløb eller en helt konkret formi-
dlingssituation, som den enkelte medarbejder har planlagt og gennemført. Det er med udgangspunkt i denne situation, 
der arbejdes med spørgsmål som dem i boks 1. 
Spørgsmålene i boks 1 besvares skriftligt og så grundigt som muligt af den enkelte medarbejder.
Den enkelte medarbejders arbejde med spørgsmålene i boks 1 kan nu danne baggrund for en fælles samtale i hele 
gruppen.
Spørgsmålene i boks 2 kan bruges som udgangspunkt for den fælles samtale frem mod en fælles forståelse af sammen-
hængene i institutionens formidling.

•
•
•
•
•

1.

2.
3.

4.
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BOKS 1
 Hvad er målet med aktiviteten/forløbet?
Hvordan er sammenhængen mellem målet med aktiviteten/forløbet og jeres institutions formål? 
Hvilken sammenhæng er der mellem jeres mål og de mål, læreren har med besøget?
Hvilke arbejdsformer anvendes der i forbindelse med aktiviteten?
Hvad er begrundelsen for de arbejdsformer, der anvendes?
Hvilken sammenhæng er der mellem den aktivitet/det forløb, der tilbydes, og det, eleverne oplever og lærer i 
skolen?
Hvordan ved I, om I når jeres mål?
På hvilken måde er der overensstemmelse mellem aktivitetens mål, arbejdsformen og måden, I evaluerer på?

•
•
•
•
•
•

•
•

BOKS 2
Kender vi alle til institutionens formål?
Hvordan kan vi sikre os, at vi alle sammen arbejder hen imod det samme mål?
Er måden, vi formidler på, hensigtsmæssig i forhold til de mål, vi gerne vil nå?
Hvilke andre arbejdsformer kunne vi benytte?
På hvilken måde kan vi evaluere elevernes udbytte?
Hvilken gavn kan vi have af evalueringen?
Hvilke hensyn kan vi tage til lærerens mål med museumsbesøget?
Hvis vi sammen skulle planlægge det ideelle forløb/besøg på vores institution, hvordan ville det så se ud? 

•
•
•
•
•
•
•
•
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4.1 Formidlingssituationen
En række forskellige faktorer har indflydelse på den enkelte formidlingssituation. En formidlingssituation kan f.eks. være en 
rundvisning, et demonstrationsforsøg, elevernes tur rundt i udstillingen på egen hånd eller et længerevarende projektfor-
løb. 

Hver især og i samspil med hinanden vil de forskellige faktorer have indflydelse på det, som sker i situationen, og på ele-
vernes udbytte af formidlingen. I det følgende præsenteres to modeller, som kan bruges til at forstå, hvad der påvirker den 
enkeltes oplevelse og udbytte af museumsbesøg og dermed selve formidlingssituationen. Kontekstmodellen er vokset ud 
af årelange studier af museumsgæster, mens den didaktiske relationsmodel har sit ophav i undervisningsverdenen. De to 
modeller har nogle af de samme pointer, men præsenterer dem lidt forskelligt og lægger vægt på forskellige elementer.
  
Kontekstmodellen 
Kontekstmodellen er udviklet med det formål at beskrive de faktorer, der har indflydelse på museumsgæsters oplevelse og 
udbytte af deres museumsbesøg. Modellen er blevet til ved at opsummere resultaterne fra en lang række interviews med 
museumsgæster – både kort tid efter, at de havde besøgt museet, og måneder eller år efter deres besøg (Falk and Dierking 
2000). Modellen belyser, hvorfor forskellige mennesker får noget forskelligt ud af at besøge den sammen udstilling, og be-
skriver hvordan udbyttet af et museumsbesøg afhænger af samspillet mellem den personlige kontekst, den fysiske kontekst 
og den sociokulturelle kontekst over tid. 

Den personlige kontekst er alt det, den enkelte museumsgæst bringer med sig ind på museet. Det handler f.eks. om gæ-
stens forhåndsviden, forventninger og motivation, gæstens foretrukne måde at lære på og tidligere erfaringer. Hvis man i 
udgangspunktet synes, at museer er kedelige, og man er tvunget derhen af sin lærer, er det klart, at det kan påvirke udbyt-
tet af besøget. Hvis eleven ved ankomsten til museet føler sig velkommen og får mulighed for at undersøge de ting, der 
umiddelbart vækker interesse, og hvis læreren på forhånd har omtalt museumsbesøget positivt, vil eleven formentlig være 
motiveret for at opleve og udforske.

Den fysiske kontekst handler blandt andet om museets indretning, lyssætning, gæstens muligheder for at overskue museet 
og finde rundt, og gæstens mulighed for at få mad og drikke og gå på toilettet. Har man svært ved at finde rundt, eller bliver 
man sulten, rettes opmærksomheden mod det og ikke mod at lære. På samme måde kan det forstyrre, hvis der er larm, eller 
hvis udstillingens opbygning ikke giver mening for eleven. Udstoppede dyr sat op efter størrelse kan forstyrre en elev, som i 
skolen netop har lært at opdele dyr i padder, krybdyr, fugle og pattedyr. Opsætningen efter størrelse kan omvendt give god 
mening for en elev, som i skolen netop har arbejdet med, at dyr kan se meget forskellige ud, og at nogle dyr er meget små 
og andre meget store. 

Formidlingssituationen Formidlingssituationen
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Den sociokulturelle kontekst drejer sig om det sociale samspil med andre gæster og med museets formidlere og øvrige per-
sonale samt om samspillet i den gruppe, den enkelte gæst eventuelt er en del af. Er man en del af en gruppe i højt humør, og 
møder man veloplagte formidlere, som stiller en spændende og udfordrende spørgsmål, vil man kunne få et andet udbytte, 
end hvis man går omkring på museet alene og kun har kortvarig kontakt med den ansatte i billetlugen.

For at kunne forstå en gæsts oplevelse og udbytte af et museumsbesøg er det ikke tilstrækkeligt blot at analysere det, der 
sker i nuet, for oplevelser og påvirkninger i tiden før såvel som efter museumsbesøget kan påvirke det ”endelige” udbytte af 
besøget.
Hvis en elev ser på en udstilling om flyvning og senere ser et program i TV eller bladrer i en bog om emnet, kan de to ople-
velser kobles sammen, og eleven opnår på den måde et andet udbytte end det, hun havde, inden hun så TV-programmet 
eller bladrede i bogen. 

Ekskursioner og anderledes aktiviteter vil fungere som fyrtårne eller klumper i erindringen (Breiting 2007). Flere undersøgel-
ser har vist, at elever kan huske deres oplevelser på museet meget længe efter besøget, men det er vigtigt at koble oplevel-
serne sammen med den øvrige undervisning, så de forskellige ”klumper” af information bindes sammen til egentlig viden 
og læring. En hukommelsesknage er f.eks. elevernes erindring om, hvordan de på museet var en tur inde i et blad; de kan 
tydeligt huske, at bladet var bygget op af firkanter i forskellige størrelser, at der i firkanterne var lysende grønne kugler, og 
at tur-guiden fortalte, at man skulle passe på ikke at slå hovedet mod epidermis, når man gik ud af bladet. Hjemme i klassen 
ser eleverne billeder fra deres besøg. De kigger på en figur af et blad i deres bog, og de ser på planteceller i mikroskop. Disse 
oplevelser bindes efterhånden sammen til viden om, at planter er opbygget af firkantede celler, der indeholder grønkorn, 
og at der yderst på bladet findes et lag af særlige celler, som kaldes epidermis. Når klassen senere snakker om fotosyntese, 
finder de igen billederne fra museumsbesøget frem og snakker om, at fotosyntesen finder sted i de grønne kugler, der hed-
der grønkorn, og som findes inde i de enkelte planteceller. 

Kontekstmodellen kan bruges til at forstå, hvorfor forskellige menneskers museumsoplevelser er så forskellige, og den kan 
også være god at have i baghovedet, når der tilrettelægges udstillinger og formidlingsaktiviteter. Ideelt set skal der i tilret-
telæggelsen af formidlingen tages højde for både elevens personlige, sociokulturelle og fysiske kontekst.
Modellen fortæller også om, hvorfor det umiddelbart kan være svært at evaluere elevernes udbytte af et museumsbesøg 
dagen efter, at klassen har været på tur.

Den didaktiske relationsmodel
Den didaktiske relationsmodel giver en oversigt over vigtige faktorer, der påvirker enhver form for undervisning (Hiim og 
Hippe 2007). Modellen og teorien bag den beskriver mere præcist og detaljeret end kontektsmodellen de faktorer, som er i 
spil, når man underviser og formidler.  

Den didaktiske relationsmodel
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Kommer eleverne fra byen eller landet? Hvad ved de om 
landbrug? Er eleverne vant til foredrag? Glæder de sig til at 
skulle på museum? Hvad forventer eleverne af besøget? Er 
klassen stille eller urolig? 

Elevforudsætninger

Hvor lang tid tilbringer klassen på museet? Hvilke materia-
ler er der til rådighed? Hvad må eleverne på museet (røre, 
løbe, larme)? Hvor meget plads er der i skolestuen? Hvor 
mange voksne deltager i besøget? Hvilken rolle spiller 
læreren under besøget?

Rammefaktorer

Hvad er formålet med undervisningen? Hvorfor skal ele-
verne på besøg på museet? Hvad er målet med undervis-
ningen? Hvad skal eleverne vide mere om efter besøget? 
Skal de have ændret holdning til landbrug efter besøget? 
Skal eleverne påvirkes følelsesmæssigt?

Mål

Hvad er det inden for emnet landbrug, der skal være fokus 
på? Hvilke faglige begreber er centrale? Skal eleverne lære 
noget, eller skal de primært have en oplevelse, de kan 
arbejde videre ud fra hjemme på skolen?

Indhold

Hvor meget skal formidleren bestemme, og hvor stor med-
indflydelse skal eleverne have på det, som sker på museet? 
Skal de have rundvisning? Skal de arbejde i grupper? Skal 
de have tid til at gå på opdagelse på egen hånd?

Arbejdsform

Hvordan skal der evalueres? Skal der evalueres løbende 
eller til sidst? Hvordan undersøges det, om besøget levede 
op til målene? Hvad kunne man gøre anderledes? Hvad 
virkede godt? Lærte eleverne noget? Hvad synes de om 
forløbet? Hvad synes læreren om forløbet?

Evaluering

Den didaktiske relationsmodel kan også bruges til at analysere og forstå det, som sker undervejs i formidlingen:
Når tiden er ved at løbe ud, og klassen stadigvæk mangler en stor del af udstillingen, kan det få formidleren til at sætte tem-
poet op – i stedet for at snakke med eleverne undervejs er der skiftet til en monologisk rundvisning, hvilket er et eksempel 
på, at en rammefaktor (tid) i situationen påvirker valget af arbejdsform (fra dialog til monolog). 
Når en elev pludselig, mens klassen kigger på et gammelt foto af en selvbinder, spørger, hvorfor billedet ikke er i farver, og 
insisterer på at få en forklaring, er det et eksempel på, at elevforudsætninger kan påvirke besøgets indhold. 

De faktorer, som udgør den didaktiske relationsmodel, er elevforudsætninger, rammefaktorer, mål, indhold, arbejdsformer 
og evaluering; alle disse faktorer påvirker hinanden på kryds og tværs. Valget af arbejdsform påvirkes af, hvad målet er, og af 
elevernes forudsætninger, og disse faktorer påvirker så, hvordan man som underviser evaluerer og præcist hvilket indhold, 
man vælger at fokusere på.

Hvis man tager udgangspunkt i 6. klasses besøg på det lokale museum, og emnet er ”Landbrug og bønder”, kan blandt andet 
følgende overvejelser indgå i planlægningen og gennemførelsen af besøget: 
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4.2 Aktivitet
Brug den didaktiske relationsmodel og/eller kontekstmodellen til at analysere casen om Anders.

                 Anders, 12 år, fortæller om klassens besøg på et observatorium:

Jeg har engang hørt sådan nogle gode historier om stjernebilleder og de græske guder på cd, så jeg glædede mig rig-
tigt meget til at høre mere om stjerner. Da vi kom derhen, var det næsten mørkt, og så havde de sådan en stor kikkert, 
man kunne se i. Det var sjovt at kigge i kikkerten, men der var kun én, så man skulle vente på de andre. Bagefter fortalte 
han om universet og om sorte huller og sådan noget. Jeg var lidt træt, så jeg hørte ikke så godt efter. Om mandagen 
snakkede vi om det i skolen, og så gik vi i gang med et nyt emne om planeter.



Det billede, den enkelte har af formidlingssituationen, er ofte ikke det samme, som de andre deltagere har. Prøv at skrive 
casen om, så det er formidleren, læreren eller en af de andre elever, der fortæller historien

Skriv en case, der baserer sig på egne erfaringer, og brug den didaktiske relationsmodel og/eller den kontekstuelle model til 
at analysere casen.

Når man har erkendt, at Anders ikke nødvendigvis er uinteresseret, men måske skuffet, fordi hans forventninger ikke blev 
opfyldt, og at der er et eller andet galt, når han ikke forbinder oplevelsen med stjernekikkerten med emnet planeter, er det 
lettere at få øje på reelle handlemuligheder. 
Hvad skal der til for at forbedre Anders’s oplevelse? 

Hvad skal der til, for at den situation, du har beskrevet i din egen case, optimeres?  
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Afrunding
Hvis man som formidler skal have mulighed for at kende til f.eks. elevforudsætninger, rammer for besøget og lærerens mål 
med besøget, kræver det en dialog med læreren inden besøget.  
Bevidstheden om de forskellige faktorer der påvirker formilingssituationen kan være en hjælp, både i bestræbelsen på at 
planlægge gode undervisningsforløb, og i arbejdet med at evaluere og forstå formidlingssituationer.
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5.1 Elevers udgangspunkt
I dette afsnit fokuseres på, hvilken indflydelse elevernes forestilling om verden, deres faglige forudsætninger, motivation 
og interesse kan have på formidlingen. Det er almindeligt accepteret, at formidlingen er bedst, når den møder eleverne 
der, hvor de er.
Det er vigtigt at forstå, at elever møder op til enhver formidlingsaktivitet med en bestemt forhåndsviden og nogle be-
stemte forestillinger om, hvordan verden hænger sammen. I det følgende beskrives en del af den viden, der findes om 
elevers forestillinger og forudsætninger for at lære.

naturvidenskab kræver et særligt sprog
”Learning science is learning to talk science”, citatet stammer fra Jay Lemke, som forsker i læring og naturfaglig uddannelse, 
og det understreger den pointe, at eleverne i naturfag praktisk talt skal lære at tale et nyt sprog, nemlig naturvidenskabens. 
I naturfagene møder eleverne dels en række helt nye begreber og dels en række begreber, som i denne nye sammenhæng 
har en ny mening. Begreberne ”kræfter” og ”arbejde” kender eleven fra dagligsproget, og i fysik/kemi tillægges de nu en 
anden betydning. Begreber som proton, kromosom og syntese vil typisk være nye og ukendte. Det er vigtigt, at man som 
formidler er opmærksom både på de misforståelser, der kan opstå, hvis alle ikke er enige om betydningen af eksempelvis 
begrebet arbejde, og på de udfordringer, eleverne står overfor, når de skal anvende og forstå helt nye begreber.
Bruger rundviseren en masse nye fagtermer, har eleverne begrænset mulighed for at forstå det, som fortælles, men bruges 
der kun få nye termer, har eleverne mulighed for at nå at lære disse undervejs. 

At arbejde med naturfaglige begreber
Begrebskort er et redskab, man kan bruge, hvis man ønsker at arbejde med elevernes begrebsudvikling inden for et be-
stemt emne. Begrebskort består af ”begreber” og ”forbindelsesord” og er ofte hierarkisk opbygget. Et begrebskort, som er 
bygget op fra det overordnede begreb ”vand”, kunne se således ud 

Man kan lade eleverne formulere begreberne selv (f.eks. undervejs i udstillingen), eller man kan udlevere et ark med be-
greber og lade eleverne forbinde dem. Begrebskortet kan være et godt udgangspunkt for en diskussion af de forskellige 
begreber og vil også afsløre, om eleven forstår betydningen af de enkelte begreber.

Det at udarbejde et begrebskort er en metode eleverne skal lære. Man kan som formidler eventuelt spørge læreren om elev-
erne er vant til at udarbejde begrebskort eller opfordre læreren til at arbejde med metoden forud for museumsbesøget.

Et begrebskort, som er bygget op fra det overordnede begreb ”vand”, kunne se således ud:

Eksempel på begrebskort. I boblerne 
ses de faglige begreber, og langs 
stregerne ses forbindelsesord  
(Novak og Gowin 1984).
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Hverdagsforestillinger
Når man underviser i naturfagene, må man ofte tage højde for, at eleverne kan have en hverdagsforestilling om et bestemt 
fænomen. En hverdagsforestilling er en ikke-videnskabelig forklaringsmodel, og der er f.eks. tale om en hverdagsforestilling, 
når børn mener, at jorden at flad, at solen bevæger sig rundt om jorden, og at døde dyr bliver til jord. Hverdagsforestillin-
ger er meget sejlivede og findes også hos voksne, veluddannede mennesker. Elever er vældigt gode til at svare rigtigt på 
lærerens spørgsmål, og de ved godt, at planter producerer ilt ved fotosyntesen, så når læreren spørger efter ligningen for 
fotosyntese, kan eleverne sagtens svare korrekt. Alligevel mener de senere på dagen, at planten vil dø af iltmangel, hvis den 
placeres i en lufttæt beholder. Hverdagsforestillinger kan ikke afsløres ved at bede eleverne referere det, de har læst i lære-
bogen, men de kan blive tydelige, når man stiller åbne og undrende spørgsmål til eksperimenter og genstande, og man kan 
f.eks. bede eleverne tegne, hvad det næste, der vil ske, er. Man kan stille spørgsmål som ”hvad nu, hvis der ingen bakterier 
fandtes?” eller ”hvis solen gik ud, hvad så?”, i stedet for at spørge ”hvilken funktion har bakterier?” eller ”hvilken betydning har 
solen for livet på jorden?” Når der sættes ord på elevernes hverdagsforestillinger, kan man pludselig arbejde med dem og på 
den måde nærme sig en mere videnskabelig forklaring på tingene. 

Elevens svar på spørgsmålet: ”hvordan kan det være, at der findes så mange forskellige slags dyr på jorden? ”
kan danne udgangspunkt for en dialog, der afslører og udfordrer elevens forestilling:
Eleven: ”Det er, fordi de lever forskellige steder.” 
Formidleren: ”Ja, hvorfor gør det dem forskellige?”
Eleven: ”Jo, for når det er koldt bliver isbjørnens pels tykkere.” 
Formidleren: ”Hvordan bliver pelsen tykkere?”
Eleven: ”Fordi isbjørnen fryser, så bliver pelsen tykkere.”
Formidleren: ”Hvad så, hvis isbjørnen blev flyttet til et varmt sted?”
Eleven: ”I Zoologisk Have har de også tyk pels…”
Formidleren: ”Ja, og ungerne har også pels, når de bliver født, selv om der er varmt i isbjørne-moderens mave.”
Eleven: ”Så de bliver født med pels…”
Formidleren: ”Ja, du havde jo også hår, da du blev født.”
Eleven: ”Ja, jeg har samme farve hår som min far.”
Formidleren: ”Hvordan kan det være, at du ligner din far?”
Eleven: ”Det er, fordi jeg har arvet hans hår.”
Formidleren: ”Så isbjørneungen har måske arvet den tykke pels?”
Eleven: ”Ja, den ligner også sin mor og far”.
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Man kan som formidler selvfølgelig ikke bruge en masse tid på samtale med blot en enkelt elev, men man kan starte samta-
len og opfordre eleverne til sammen at diskutere og løbende deltage i gruppernes samtale. Eksperimenter og opgaver kan 
også designes, så de udfordrer hverdagsforestillinger. F.eks. kan elevernes forestilling om kulde og varme udfordres ved at 
lave en konkurrence, hvor de får udleveret en isterning og skal forhindre den i at smelte. Eleverne får stillet en række mate-
rialer til rådighed – f.eks. uldtæppe, vante, sølvpapir, plasticpose, pels osv. En elev vælger måske sølvpapiret, for en vante er 
jo varm, men opdager at klassekammeraten, som valgte vanten, vandt konkurrencen. Resultatet af konkurrencen kan bruges 
som udgangspunkt for en snak om, at forskellige materialer kan isolere og holde ting varme eller kolde.  

Motivation og interesse 
Det er ikke kun elevernes forhåndsviden eller mangel på samme, der påvirker deres udbytte af museumsbesøget. Motivation 
og interesse spiller en vigtig rolle for, om eleven engagerer sig i besøget og dermed også for, om eleven lærer noget. 
Motivation kan siges at være en indre kraft, der bevæger og igangsætter en. Motivation findes i forskellige grader, og man 
kan være mere eller mindre motiveret for at gøre et eller andet. Der findes også forskellige former for motivation: Når ele-
ven udfylder et opgaveark, kan handlingen være drevet af indre motivation (f.eks. at eleven finder emnet spændende eller 
opgaven sjov) eller af ydre motivation – dvs. noget uden for eleven (f.eks. at man kan vinde en præmie, eller at man ønsker 
at tilfredsstille læreren). Graden af motivation og hvilken form for motivation, der er tale om, kan have indflydelse på selve 
formidlingen og på elevernes udbytte af formidlingen. Er handlingen drevet af et ønske om at vinde en præmie, vil elevens 
fokus være et andet, end hvis handlingen er drevet af et ønske om at forstå en bestemt sammenhæng.

Der findes studier, der peger på, hvad elever finder interessant, og blandt andet museernes ægte og autentiske genstande 
er et godt udgangspunkt for interesseskabende formidling.
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Det er en udfordring for formidler og lærer at sørge for, at eleverne ikke udfordres hverken for lidt eller for meget, og det 
er formidlerens og lærerens opgave at fungere som stillads for den enkeltes læring ved at hjælpe, strukturere og motivere 
undervejs i processen.
Hvis en elev har alt for let ved at løse en opgave, må man øge udfordringen: Er det er let at finde en gnejs og en granit, kan 
man bede eleven om også at finde andre slags sten og om ved hjælp af en opslagsbog at finde ud af, hvad de nye slags sten 
hedder. Kan eleven ikke finde en gnejs, må underviseren starte med at vise, hvordan en gnejs ser ud. Synes eleven, at det er 
kedeligt at skulle bygge sin egen vandmølle, kan man opfordre til at designe en vandmølle, der kan snurre hurtigere rundt 
eller som kan få en lille elpære til at lyse. Omvendt kan det også blive nødvendigt at mindske udfordringerne eller træde til 
som formidler og aktivt hjælpe med at løse udfordringen. 

Flow
Teoretikeren Mihaly Csikszentmihalyi er fader til flow-teorien. Flow er en tilstand, man kan befinde sig i – en tilstand, hvor 
man er fuldstændig opslugt af og dybt engageret i det, man laver. Hvor teorien om ”zonen for nærmeste udvikling” kun 
beskæftiger sig med elevens forståelse for stoffet, beskriver flowteorien følelsen af udfordring og medtager dermed flere 
parametre end teorien om ”zonen for nærmeste udvikling”. Flow-tilstanden kan indtræffe, når man er motiveret, føler sig tryg 
og veltilpas, og når der er overensstemmelse mellem de evner, man har, og graden af udfordring. Udfordres man for meget i 
forhold til sine evner, vil man føle sig usikker og ikke kunne overskue situationen, og udfordres man for lidt, vil man komme til 
at kede sig. Udfordres man derimod lige tilpas, vil man - mens man er i flow - gradvist udvikle sine evner og dermed gradvist 
kunne klare større udfordringer. 

 

Zonen for nærmeste udvikling
Teorien om zonen for nærmeste udvikling blev lanceret af psykologen Lev Vygotskij i første halvdel af 1900-tallet og beskri-
ver forståelsesmæssige forskelle hos den enkelte elev. 
Der vil være ting, eleven allerede kan. Der vil også være ting, som eleven slet ikke kan eller slet ikke forstår. Et sted midt i 
mellem det, eleven slet ikke kan eller forstår, og det eleven sagtens kan forstå eller sagtens kan selv, findes det, der kaldes 
”zonen for nærmeste udvikling”. 
Når eleven befinder sig i zonen for nærmeste udvikling, udfordres eleven optimalt og har mulighed for at lære.
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niels Bonderup-Dohn (2007) om elevernes interesse
”Afhandlingens resultater viser tydeligt, at situationel interesse kan fanges af hands-on og aha-oplevelser – ikke mindst 
når de samtidig knytter sig til ’autentiske’ objekter. Som følge heraf vil det være anbefalelsesværdigt at inddrage ’au-
tentiske’ objekter i undervisningen. I biologiundervisning vil det således være særligt oplagt at inddrage f.eks. dyr og 
planter, eller dele heraf, som repræsentationer for den ’autentiske’ natur. I forlængelse heraf bør det medtænkes, at  
’objekter’, der netop ikke ’affords’ til hands-on, og som følge heraf ikke er ’meningsforhandlede’ som håndterbare, 
måske vil opleves som særlig interesseskabende, når de bringes ind i undervisningen.” 

“



I en formidlingssituation betyder det, at eleverne, når de har lært noget nyt, igen skal udfordres. Det betyder også, at op-
gaven skal tilrettelægges, så eleverne har en reel mulighed for at løse den og ikke bliver over-udfordret: De møder op på 
museet med forskellige evner og skal derfor ikke udfordres ens.  

Læringsstile
Mennesker lærer på mange forskellige måder, og elever vil typisk foretrække nogle former for aktiviteter frem for andre. 
Elevforudsætninger handler således også om, hvordan eleverne bedst lærer. 
MEMUS står for ”Multiple erfaringer i multiple settinger” og er en norsk udarbejdet teoretisk ramme for museumsformidling 
(Frøyland 2003); grundtanken i teorien er, at museerne skal tilbyde ”multiple erfaringer”. Ideen om ”multiple erfaringer” har 
rod i Howard Gardners teori om ”multiple intelligenser”. MEMUS bygger således på en teori om, at menneskers samlede intel-
ligens er sammensat af 8 ligestillede former for intelligens:

Sproglig intelligens
Logisk-matematisk intelligens
Visuel-rummelig intelligens
Musisk intelligens
Kropslig-kinæstetisk intelligens
Naturalistisk intelligens
Interpersonel intelligens 
Intrapersonel intelligens

Idéen med MEMUS er, at museerne skal formidle, så de rammer en bred vifte af de forskellige intelligenser. Museerne skal 
med andre ord imødekomme, at deres besøgende har nogle stærke sider og dermed nogle foretrukne måder at lære på.

•
•
•
•
•
•
•
•
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FOrETrUKnE MåDE AT LærE På HvOrDAn MUSEET IMøDEKOMMEr DET

Sproglig

Fortæl genstandens mange historier
Brug spørgsmål og inviter til samtale
Brug historier, digte osv
Brug PC og multimedier
Tilbyd foredrag og andre former for mundtlig  
formidling

•
•
•
•
•

Logisk-matematisk

Præsenter genstandens tal (størrelse, vægt, antal).
Illustrer information gennem statistik, tal, grafer og  
tabeller
Stimuler til problemløsning
Brug praktiske eksperimenter
Inviter til hypotesedannelse, analyse og fortolkning 
af data

•
•

•
•
•

Visuel-rummelig

Tydeliggør genstandens æstetik eller mangel på 
samme, dens form og farve
Brug billeder, symboler og diagrammer
Gør orienteringen i rummet enkel
Gennemtænk design, lys og farver
Brug tegneserier og symboler i stedet for tekst
Brug film og video

•

•
•
•
•
•

Musisk

Lad publikum erfare genstandens lyd eller lydbillede
Brug lydkulisser
Inviter publikum til at frembringe lyd med instru-
menter, sang eller på anden vis
Brug relevant musik

•
•
•

•

Kropslig-kinæstetisk

Lad publikum røre ved, lave eller bruge genstanden
Brug dans, rollespil, drama eller teater
Brug praktiske eksperimenter med modeller eller 
ægte genstande
Brug håndværksaktiviteter
Brug computerspil

•
•
•

•
•

Naturalistisk

Orienter publikum om genstandens systematik.
Inviter besøgende med i museets samlinger og 
arkiver
Inviter besøgende til at få identificeret egne gen-
stande
Tilbyd aktiviteter, der handler om systematik
Tilbyd aktiviteter, hvor den besøgende skal sortere, 
genkende eller identificere ligheder og forskelle

•
•

•

•
•

Interpersonel

Brug genstanden som udgangspunkt for dialog eller 
social aktivitet
Brug aktiviteter og opgaver, som skal løses sam-
men med andre
Brug tekst, som stimulerer til dialog
Brug spørgsmål, som de besøgende kan stille hin-
anden

•

•

•
•

Intrapersonel

Vis, hvad genstanden har med den enkelte besø-
gende at gøre
Brug spørgsmål, som provokerer, engagerer og in-
viterer til indre refleksion og selvforståelse
Brug aktiviteter, som man kan arbejde med på 
egen hånd

•

•

•
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Explorama, som er en del af Danfoss Universe, er en udstilling bygget op omkring Howard Gardners teori om de mange 
intelligenser. I udstillingen findes opstillinger og opgaver, som udfordrer de besøgende inden for de otte forskellige intel-
ligenser. 

MEMUS handler især om, hvordan man som formidler kan imødekomme gæster i museets udstilling, men også elever lærer 
på forskellige måder, og idéen om at tilbyde en bred vifte af muligheder for at lære kan også være udgangspunktet, når man 
planlægger formidling til skoleelever.

Når eleverne i grupper får til opgave at undersøge forskellige sten og mineraler ved dels at sortere dem, dels udføre ekspe-
rimenter og dels ud fra et informationsark at diskutere, hvad mineralerne kan bruges til i dagligdagen, tilgodeser man både 
elever, som godt kan lide at sortere og ordne ting, elever, som kan lide at eksperimentere, elever, som kan lide at diskutere, 
og elever, som kan lide at bruge deres krop og følesans, når de lærer.
Får eleverne derimod til opgave hver især at tegne, male og beskrive mineralerne, tilgodeser man elever med en visuel-rum-
melig tilgang, elever med en sproglig tilgang og elever med en intrapersonel tilgang.

Afrunding
Hvis man behandler alle elever ens, vil deres udbytte blive meget forskelligt. Det er ikke nogen let opgave at rumme en stor 
gruppe elever og nå hver enkelt af dem. I planlægningen af formidlingen kan man forsøge at ramme bredt og give mulighed 
for differentiering ved f.eks. at stille opgaver af forskellig sværhedsgrad, ved at formidle, så eleverne får mulighed for at bruge 
flere sanser, og ved inden besøget at diskutere med læreren, som jo kender klassen, om hun har nogle ideer til program-
punkter eller aktiviteter, og om hvad eleverne på forhånd ved om emnet.

5.2 Aktivitet
Tjek din egen læringsstil 
Du skal tildele følgende udsagn en karakter mellem 0 og 3, alt efter hvor enig du er i udsagnet.

0 = dette udsagn passer overhovedet ikke på mig
3 = dette udsagn passer rigtigt godt på mig.

nUMMEr UDSAGn TILDELT KArAKTEr

1
Jeg er i stand til at forklare emner, som ellers er vanskelige, på en 
måde, så folk nemt forstår dem 

2 Jeg har en god retningssans

3 Grafer, diagrammer og andre former for grafiske fremstillinger er 
vigtige for mig, når jeg skal lære

4 Jeg gør altid tingene et skridt ad gangen

5
Jeg er følsom over for humør og følelser hos dem, som omgiver 
mig

6 Jeg har en god balance og kan godt lide at bevæge mig

7 Jeg har kæledyr eller vil meget gerne have det.

8
Jeg skal kunne se en personlig fordel i det, før jeg har lyst til lære 
noget

9 Jeg holder af at være udendørs og befinder mig godt derude

10
Jeg lærer, når jeg taler med folk, hører foredrag og lytter til andre 

11
Jeg lærer bedst, når jeg selv er involveret og udfører praktiske 
handlinger

12 Jeg kan identificere et enkelt instrument i komplekse musikstykker 

13 Jeg holder af at løse kryds og tværs, soduko og gåder 

14 Jeg har en naturlig evne til at løse konflikter mellem andre 

15 Jeg er god til at huske ting som f.eks. telefonnumre

16 Jeg holder af at arbejde og lære på egen hånd
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LærInGSSTIL UDSAGnSnUMMEr SAMLET vUrDErInG

Interpersonel
5, 14

Intrapersonel
8,16

Sproglig
1, 10

Matematisk logisk
4, 13

Visuel rummelig
2, 3

Kinæstetisk 
6, 11

Musisk 12, 15

Naturalistisk
7, 9

Den samlede vurdering af dine personlige læringsstile giver dig et indtryk af, hvordan du selv lærer. Testen her er dog meget 
simpel og dermed også noget usikker.
Identificér din top-3 inden for foretrukne læringsstil.
Hvordan stemmer den overens med din egen fornemmelse af, hvordan du lærer bedst?
Hvordan kan det at forstå forskellige læringsstile hjælpe dig i dit job?
Hvilke læringsstile tilgodeses specielt i jeres museum?  
Hvordan kunne jeres museum tilgodese flere forskellige læringsstile?

At komme i dialog
Bruger du selv primært lukkede eller primært åbne spørgsmål, når du formidler?
Formuler nedenstående lukkede spørgsmål om til åbne spørgsmål, der vil gøre det muligt for dig at afsløre elevernes hver-
dagsforestillinger og at komme i ægte dialog med eleverne. 

LUKKEDE SPørGSMåL åBnE SPørGSMåL

Hvordan lyder Ohms lov?

Hvad hedder planeterne i vores solsystem?

Hvornår uddøde dinosaurerne?

Hvem opfandt dampmaskinen?

Hvad er drivhuseffekten?

Træn dig selv i dialogisk formidling ved at have en ægte dialog med en af dine kolleger om et emne, som du ved meget om. 
Stil kollegaen spørgsmål og øv dig i sammen med ham at konstruere den rigtige forklaring, ligesom det gøres i dialogeksem-
plet om isbjørnen oppe i kapitelteksten.

Flow og interesse
I denne aktivitet skal du/I observere besøgendes adfærd på jeres museum.
Man kan ikke umiddelbart observere, om elever lærer, men man kan observere, om de er interesserede og optagede af det, 
som sker. Når mennesker er interesserede i noget, udviser de en bestemt adfærd, og den kan man lægge mærke til. 
Specielt på science-centre har man studeret interesse-adfærd og opstillet følgende kategorier (frit efter Mõistus 2004):

Læser label først – eleven læser teksten før yderligere handling
Handler først – eleven interagerer med opstillingen uden først at læse label
Læser label bagefter – eleven læser label efter at have afprøvet opstillingen
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Observerer andre – eleven iagttager andres interaktion med opstillingen
Bruger guide – eleven henvender sig til formidleren for at få hjælp eller information
Gentager aktiviteten – eleven gentager aktiviteten en eller flere gange
Positiv følelsesmæssig respons – eleven smiler, griner, er spændt
Erkender relevans – eleven refererer til tidligere relevante erfaringer med sammenhæng til opstillingen
Søger og deler information – eleven har relevante samtaler med klassekammerater om opstillingen, deler information med 
andre og modtager information fra andre

Kategorierne kan ændres, så de passer bedre til netop jeres institution. Hvordan ser jeres gæster ud, og hvad gør de, når de 
er særligt interesserede?

ELEv 1 ELEv 2 ELEv 3

Læser label først

Handler først

Læser label bagefter

Observerer andre

Bruger guide

Gentager aktiviteten

Positiv følelsesmæssig respons

Erkender relevans

Søger og deler information

Observer 3 elever i 15 minutter. Skift til et andet sted i udstillingen eller til en anden formidlingsaktivitet og gentag observa-
tionen. Der vil typisk være forskel på, hvilken adfærd der fremmes og hæmmes af forskellige opstillinger og aktiviteter.

Udviser de observerede elever den ønskede adfærd? Hvis ikke, hvad kan I så gøre for at fremme den ønskede adfærd?

5.3 Udsyn
Bonderup-Dohn, Niels (2007). Gymnasieelevers situelle interesse i forskellige læringssammenhænge i faget biologi. Odense: 
Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet (Phd-afhandling).
Teoretisk baggrund for studier af interesse samt analyse af case-studier af blandt andet gymnasieelever på tur til Zoologisk have 
og Fjord og Bælt. 

Frøyland, Merethe (2003). Multiple erfaringer i multiple settinger – MEMUS, et teoretisk rammeverk for museumsformidling. 
Nordisk Museologi, no. 2, pp. 51-70 (artikel).
Om hvordan museers formidling kan tilrettelægges under hensyntagen til Gardners teori om de mange intelligenser.

Frøyland, Merethe & Håberg, Kirsten Røvig (2007). Barn og unges meninger om museer. Oslo: AMB-utvikling. AMB-skrift, no. 
37 (bog).
En samling af en række mindre studier af børns og unges oplevelser med og holdninger til museer og deres formidling. 

Mõistus, Kristel (2004). Pupils interaction with the exhibits according to the learning behaviour model. Falun: Högskolan 
Dalarna. Master thesis in science communication (speciale).
Præsenterer og anvender en model for, hvordan man systematisk kan observere gæster interagere med opstillinger på science 
centre.
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Novak, J.D. og Gowin D.B. (1984) Concept mapping for meaningful learning. I: Learning how to learn. Cambridge University 
Press (kapitel i bog).
Et kapitel om brugen af begrebskort i undervisningen.

Paludan, Kirsten (2000). Videnskaben, verden og vi. Århus: Aarhus Universitetsforlag (bog).
Om begrebet hverdagsforestillinger og en masse eksempler på hverdagsforestillinger.

Paludan, Kirsten (2004). Skole, natur og fantasi. Århus: Aarhus Universitetsforlag (bog).
Om kløften mellem menneskets naturlige måde at lære på og den undervisning, som finder sted i skolen. Baggrund og argumenter 
for dialogisk undervisning.

Romme-Mølby, Malene (2007). Klimaforandring og vomsaft. Folkeskolen årg. 124, no. 30, pp. 6-8 (artikel).
Artiklen beskriver et undervisningsforløb udarbejdet i samarbejde mellem lærere og formidlere fra besøgscenter ”Forsker for en 
dag”. Forløbet indebærer at eleverne møder en forsker og selv udfører eksperimenter.

Schilhab, Theresa S. S. & Steffensen, Bo (2007). Nervepirrende pædagogik – en introduktion til pædagogisk neurovidenskab. 
Kbh: Akademisk Forlag (bog).
Om blandt andet hjernens udvikling og dennes betydning for læring, kropsforankret læring og teorien om multiple intelligenser. 

Tal, Tali & Morag, Orly (2007). School Visits to Natural History Museums: Teaching or Enriching? Journal of Research in Science 
Teaching, Vol. 44, no. 5, pp. 747-749 (artikel).
Artiklen beskriver et 3-årigt studium af skolebesøg til fire forskellige naturhistoriske museer og behandler blandt andet guiders 
brug af fagtermer og spørgsmål til eleverne.

Cmap Tools:
http://cmap.ihmc.us/ (senest besøgt den 25.2.2008)
Hjemmeside, som tilbyder gratis program til arbejde med begrebskort.
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6.1 Drama, rollespil og storyline
Navet er et svensk science-center, hvor alle skolebesøg indeholder dramatisering. Denne tilgang er også populær og ud-
bredt på engelske museer, hvor en skoleklasse kan møde f.eks. Dino-Dan eller Michael Faraday i udstillingerne på Natural 
History Museum og Science Museum i London. På Natural History Museum kan skoleklasser også selv blive fossilforskere og 
ved at vaske og undersøge en rigtig sedimentprøve selv aldersbestemme denne. Sådanne aktiviteter bygger på Storyline-
metoden eller med andre ord på en narrativ tilgang. 
Formidlingen er bygget op omkring en fremadskridende historie eller fortælling, som eleverne ideelt selv er med til at skabe. 
Fortællingen strukturerer forløbet og skal endvidere både virke motiverende og gøre, at der skabes sammenhæng, og at 
stoffet bedre forstås og huskes. 
Formidlingen vil typisk være problemorienteret: Sedimentet skal aldersbestemmes, eller matematikeren fra det antikke Græ-
kenland skal have hjælp til sine trekant-beregninger. 

Også en del danske museer er begyndt at bruge elementer fra teater, rollespil og storyline-metoden i deres formidling. I 
dette kapitel beskrives nogle af de bagvedliggende ideer ved disse formidlingsmetoder og de konsekvenser, denne formid-
lingsform har for elever og formidler.

Man kan skelne mellem udforskende drama, semistruktureret drama/rollespil  og struktureret drama/teater (Ødegaard 2003) 
alt efter graden af publikums/deltager-involvering. Ved en traditionel teaterforestilling er publikum tilskuer og ikke en inte-
greret del af forestillingen, i et rollespil påtager deltageren sig en rolle og bliver en del af historien, og i en storyline er delta-
gerne selv med til at skabe historien.

Storyline 
Storyline-metoden er en fortællende undervisningsform. Fortællingen bliver undervisningsforløbets røde tråd, der leder 
eleverne gennem forskellige faser og binder de faglige elementer sammen til en meningsgivende helhed. 

Storyline-metoden bygger på et konstruktivistisk læringssyn – dvs. den antagelse, at eleven lærer ved at være en aktiv del af 
sin egen læringsproces.
Metoden kan være et redskab til at formidle elevcentreret og tage udgangspunkt i elevens egne forestillinger og begreber, 
hvilket øger sandsynligheden for, at eleven rent faktisk integrerer den nye viden i sin omverdensforståelse. Storyline-meto-
den rummer også gode muligheder for at differentiere det faglige stof i forhold til de forskellige elever.

En storyline består af:
En fremadskridende fortælling
Nøglespørgsmål
Visualisering

Nøglespørgsmål er spørgsmål, som er åbne og autentiske, og som dermed lægger op til samtale og refleksion. En nem måde 
at gøre lukkede spørgsmål til åbne spørgsmål på er f.eks. ved at spørge: ”Hvad tror du, der sker, hvis temperaturen her på 
jorden stiger?” frem for at spørge: ”Hvad sker der, hvis temperaturen på jorden stiger?” Det første spørgsmål er åbent, fordi 
der per definition ikke kun findes ét rigtigt svar på, hvad eleven tror, og autentisk, hvis der spørges med en ægte interesse 
for, hvad eleven forestiller sig.
Visualisering er elevernes synlige produkt og er f.eks. en model af den ø, hvor fortællingen udspiller sig, eller andre konkrete 
billeder på fortællingen.
I et egentligt storyline-forløb er eleverne både skabere af, og deltager i og tilskuere til historien. Formidleren leder eleverne 
gennem historien ved hjælp af nøglespørgsmål, giver oplæg til aktiviteter, supplerer med nysgerrige spørgsmål, er konsu-
lent både i forhold til proces og produkt, men formidler sjældent konkrete informationer. 
I skolen kan storyline-forløb strække sig over flere dage, uger eller endda måneder. På museer og besøgscentre vil et sådant 
forløb som regel maksimalt kunne strække sig over en dag, og tiden lægger derfor en naturlig begrænsning på omfanget af 
storyline-metodens udfoldelse og måden, det sker på. Det skal man imidlertid ikke lade sig afskrække af, for man kan sagtens 
bygge sin formidling op omkring storyline-metodens idéer alligevel.
Et skema som det her præsenterede kan være starten på planlægningen af et storyline-forløb. I skemaerne er indsat to ek-
sempler på storyline-forløb, som de kunne udspille sig på et museum i løbet af én dag:

•
•
•
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STOryLInE-
PUnKT

nøGLE
SPørGSMåL

AKTIvITET
OrGAnISA-

TIOn
MATErIALEr PrODUKT

FAGLIGE 
OMråDEr

I er fundet 
egnede til at 
blive sendt på 
ekspedition til 
forskellige øde 
øer

Hvordan vil I 
komme dertil?

Eleverne 
diskuterer, 
hvordan de 
kommer frem 
til deres ø

Elevernes 
inddeles i 
ekspeditions-
grupper på 3-4 
personer

Globus
Verdenskort Rute på kort

Anvende kort 
og globus

Rejsen forbere-
des

Hvad skal I 
have med?

Hver ekspediti-
onsgruppe må 
pakke 40 kg; 
eleverne skal 
vælge blandt 
det grej, der er 
sat frem

Eleverne arbej-
der sammen i 
deres ekspedi-
tionsgrupper, 
men kan blive 
inspireret af de 
andre grupper, 
som også er 
ved at pakke til 
deres rejse

Ekspeditions-
grej.
Kasser eller 
rygsække til at 
pakke i 
Vægte

Pakkeliste
Kende til kli-
mazoner

Eleverne 
ankommer til 
øen

Hvordan kan 
man tegne et 
kort af øen?

Eleverne 
omsætter den 
3-dimensio-
nelle model til 
2-dimensionel 
tegning

Eleverne arbej-
der sammen i 
deres ekspedi-
tionsgrupper

3-D modeller 
af øerne Kortskitse

Kunne an-
vende kort 

Eleverne ud-
forsker øen

Hvad findes 
der på øen?

Eleverne 
fotograferer, 
tegner og 
beskriver de 
genstande, 
de finder på 
deres ø. Nogle 
af genstan-
dene pakkes i 
materialekiste 
og tages med 
hjem til skolen

Eleverne arbej-
der sammen i 
deres ekspedi-
tionsgrupper

I skolestuen er 
indrettet af-
delinger med 
dyr, planter og 
andet mate-
riale fra øen

Pakket ma-
terialekiste, 
som kan tages 
med hjem på 
skolen. Fotos, 
tegninger og 
beskrivelser

Ordne stoffer 
og materialer. 
Beskrive dyr 
og planter

Eleverne kom-
mer hjem fra 
rejsen

Hvordan har 
jeres rejse 
været?

Eleverne 
skriver i deres 
dagbog om 
turen

Eleverne skri-
ver enkeltvis 
eller i grupper 

Dagbøger, 
skriveredska-
ber, farver

Skriftlig beret-
ning

Formidle egne 
undersøgelser

Storyline udarbejdet til temaet ”Ekspeditioner”; de faglige områder er inspireret af trinmål i Natur/teknik 4. klasse
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STOryLInE-
PUnKT

nøGLE-
SPørGSMåL

AKTIvITET
OrGAnISA-

TIOn
MATErIALEr PrODUKT

FAGLIGE  
OMråDEr

I er udpeget 
til at sidde i en 
borgergruppe, 
der skal råd-
give politikere 
om anven-
delse af en 
eller flere af de 
nyeste naturvi-
denskabelige 
opfindelser

Hvilke spørgs-
mål synes I, 
man skal stille 
til nye opfin-
delser?

Eleverne brain-
stormer om, 
hvilke spørgs-
mål man skal 
stille til ny 
teknologi, og 
der udarbejdes 
en fælles liste 
med spørgs-
mål, som alle 
grupper arbej-
der ud fra

Hele klassen

Tavle til op-
samling.
Ark til spørgs-
mål
Skriveredska-
ber

Liste med rele-
vante spørgs-
mål, der skal 
besvares

Den valgte 
opfindelse 
udforskes

Hvordan kan 
den nye opfin-
delse beskri-
ves?

Eleverne har 
adgang til 
grafer, dia-
grammer, eks-
pertudtalelser, 
genstande og 
laboratorium, 
som gør det 
muligt for dem 
at udforske 
den nye tekno-
logi

Elever arbejder 
i grupper med 
det tilgænge-
lige materiale.

Grafer, dia-
grammer, ar-
tikler, plancher, 
genstande, 
eksperimenter

Udfyldte 
spørgsmålsark

Analysere 
interessemod-
sætninger og 
holdninger.
Anvende 
modeller og 
simuleringer.
Analysere 
mulige kon-
sekvenser af 
menneskets 
udnyttelse af 
naturgrund-
laget

Videreformid-
ling af erhver-
vet viden

Hvilke hand-
linger vil I 
anbefale?

En ordstyrer  
leder diskus-
sionen og skri-
ver relevante 
pointer op på 
tavlen. 
Der laves en 
fælles an-
befaling af 
handling til 
politikerne

Hele klassen 
mødes til 
afsluttende 
diskussion 

Tavle
Brevpapir til 
samlet udta-
lelse

Samlet 
udtalelse til 
politikerne

Formidle 
videnskabe-
ligt stof både 
mundtligt og 
skriftligt og 
kunne argu-
mentere for og 
imod forskelli-
ge holdninger

Storyline udarbejdet til temaet ”Ny viden”; de faglige områder er inspireret af trinmål i biologi, geografi og fysik/kemi 9. klasse. 
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Som med alle andre museumsbesøg kan storyline-forløb med fordel forberedes og efterbehandles hjemme på skolen. For-
løbet kan krydres med kostumer, ægte genstande, ægte eksperter og flot scenografi.

rollespil
På Frilandsmuseet kan elever deltage i rollespillet ”Mulighedernes land”. I rollespillet påtager den enkelte elev eller en grup-
pe af elever sig en bestemt rolle. I ”Mulighedernes land” spiller eleverne roller som drenge og piger i slutningen af 1800-tallet, 
og de har i rollespillet til opgave at realisere deres rolles fremtidsdrøm. På Frilandsmuseets hjemmeside findes opgaver og 
tekster, der kan bruges i forbindelse med både forberedelse og efterbehandling af forløbet på museet. 

Rollespil har meget til fælles med storyline-forløb, men adskiller sig dels ved ikke nødvendigvis at have samme lærings-
mæssige fokus og dels ved, at eleverne i rollespillet i højere grad end i storyline-forløbet påtager sig en rolle med bestemte 
holdninger, muligheder og begrænsninger; i storyline-forløb behøver eleven ikke være en anden end sig selv. I live-rollespil 
gøres der i høj grad brug af dramaturgiske elementer som udklædning, scenografi osv., mens der i traditionelle rollespil kan 
være tale om debat rundt om et bord.
Rollespil har vundet indpas i skolen – blandt andet fordi metoden er en kilde til motivation hos eleverne. Efterhånden som 
rollespillet også har fået læring som sit mål, er elementer fra storyline-metoden blevet inkorporeret, og det kan nu være 
svært at skelne et rollespilsforløb fra et storyline-forløb.

Det er en force ved rollespillet, at eleven med det samme får respons på sine handlinger: Det er nødvendigt at have viden, før 
man kan handle. Eleverne oplever, at fag bliver brugt i virkeligheden, og de får lov at lære på deres egen måde i deres eget 
tempo. Den dramatiske opbygning og det frie valg inden for historierammen kombineret med spilelementer som konkur-
rence og fællesskab gør, at rollespil skaber indlevelse, engagement og ansvar for egne valg.

Faget ”almen studieforberedelse” i de gymnasiale uddannelser, som er et studieelement, der arbejder på tværs af de traditio-
nelle fag, kræver, at de traditionelle faggrænser nedbrydes. Det kan være vanskeligt at udarbejde undervisningsforløb, der 
er ægte tværfaglige – bl.a. fordi det kræver, at undervisningen tager udgangspunkt i en problemstilling, som kun kan belyses 
ved at inddrage flere fag. Storyline-forløb eller rollespil kan være en god ramme om et tværfagligt forløb.
Storyline og rollespil er uhensigtsmæssige til at formidle konkret viden, men interessante, når der arbejdes med anvendelse 
af viden, og når der arbejdes med sammenhænge og perspektiver. 
Et storyline-forløb om klimaforandringer eller et rollespil om opklaringen af et mord vil, hvis det planlægges godt, kræve, at 
eleverne trækker på viden fra flere forskellige fag.

Drama
På både Science Museum og Natural History Museum i London kan klasser booke udstillings-skuespillere. I dinosaurhallen 
kan eleverne møde Dino-John, som udgraver dinosaurer, og som kan fortælle en masse om, hvordan de levede og hvorfor 
de uddøde. I udstillingen om rumfart kan eleverne møde en astronaut, som fortæller om sine rumrejser. Elevernes spørgsmål 
inddrages i skuespillerens historie, og de bliver således medskabere af historien. På Steno Museet i Århus kan klasser i sær-
udstillingen ”Ægløsninger – at få børn med teknologien” blive vist rundt af gravide Nanna, som fortæller om, hvordan børn 
bliver til og om de mange teknologiske muligheder, der vil være i fremtiden. Steno Museet har også tidligere tilbudt deres 
gæster et møde med en videnskabsmand fra renæssancen. Den gamle videnskabsmand påstod, at fossiler var tordensten, 
og at Jorden var flad, og disse synspunkter udfordrede gæsterne, så de begyndte at argumentere for, hvorfor han ikke havde 
ret, og for, hvad de mente var den rigtige forklaring på de forskellige fænomener.  
På Experimentarium i København tilbydes aktiviteter, hvor der er føjet et virtuelt lag til museets udstilling, og gæsterne føres 
via deres mobiltelefon gennem en historie, som involverer afprøvning af en del af centrets forsøgsopstillinger.
Hvor traditionelt teater ikke direkte inddrager publikum i handlingen, er mange af museernes tilbud et mix af storyline og 
traditionelt teater, og elever og andre gæster indbydes til at deltage i historien. 

6.2 Aktivitet
Diskuter om rollespil/teater/storyline med fordel kunne inddrages i jeres formidling.
Brug planlægnings-skemaet til at lave et storylineforløb til jeres museum.
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6.3 Udsyn
Falkenberg, Cecilie & Håkonsson, Erik (1998). Storyline-metoden: ”den skotske metode”: undervisning på fantasiens vinger. 
Vejle: Kroghs Forlag (bog).
Præsentation af storyline-metoden og eksempler på brug af metoden i praksis.

Sandvik, Kjetil & Waade, Anne Marit (2006). Rollespil – i æstetisk, pædagogisk og kulturelt perspektiv. Århus: Aarhus Univer-
sitetsforlag (bog).
En masse forskellige vinkler på rollespil som fænomen og læringsmedium.

Ødegaard, Marianne (2003). Naturfag til nytte og glede! Naturvitenskapelig allmenndannelse ved dramatiske virkemidler. I:  
Naturfagdidaktikk – perspektiver, forskning, utvikling af Doris Jorde & Berit Bungum. Oslo.: Gyldendal Akademisk. pp. 45-58 
(kapitel i bog).
Kapitel om anvendelse af, og en model for kategorisering af, forskellige former for drama i naturfagsundervisningen.

Mulighedernes land – fra røgterdreng til brugsuddeler: 
http://mulighedernesland.natmus.dk/ (senest besøgt den 25.1. 2008)
Materiale til og om frilandsmuseets rollespil ”mulighedernes land”.

Navet:
http://www.navet.com/ (senest besøgt den 25.1. 2008)
Det svenske science-center Navets hjemmeside med blandt andet oversigt over mulige elevaktiviteter.

Natural History Museum, London UK:
http://www.nhm.ac.uk/ (senest besøgt den 25.1. 2008)
Londons naturhistoriske museums hjemmeside. Under bjælken “education” findes oversigt over museets mange tilbud til skole-
klasser.

Science Museum, London UK:
http://www.sciencemuseum.org.uk/ (senest besøgt den 25.1. 2008)
Londons videnskabsmuseums hjemmeside. Under bjælken “educators” findes en oversigt over museets mange tilbud til skoleklas-
ser.

Hjemmeside om storyline:
http://www.storyline.info/ (senest besøgt den 25.1. 2008)
En samling links til sider om storyline-metoden.

49

Drama, rollespil og storyline Drama, rollespil og storyline



7.1 Udvikling af institutionens praksis
Dette kapitel er en præsentation af nogle forskellige redskaber, der kan bruges i forbindelse med udvikling af hele institu-
tionens praksis. Hvis man som leder af en formidlingsafdeling gerne vil skabe forandring og implementere nye ideer, kan de 
præsenterede redskaber være en hjælp. Kapitlet indeholder ikke egentlig teori, og afviger således fra de andre ved ikke at 
være lagdelt.

visioner, mål og planer
Redskabet ”visioner, mål og planer” er velegnet, når man ønsker at starte sin udvikling med at tydeliggøre visioner og vær-
dierne bag disse. 
Arbejdet med dette redskab forløber i tre faser: Drømme/visioner, mål og planer. I boksen herunder findes hjælpespørgsmål, 
der kan bruges som guide til arbejdet gennem de tre faser.

visioner og værdier: 
Hvad drømmer jeg om at kunne gøre og opleve i forbindelse med det, der arbejdes med? 
Hvad drømmer de personer, jeg skal samarbejde med, om at kunne gøre og opleve? 
Hvad er min/vores vision i forhold til det valgte område? 
Hvilke værdier ligger til grund for mine/vores drømme og visioner? 

Mål: 
Hvilke konkrete mål kan vi udlede af mine/vores drømme? 
Hvilke konkrete mål kan vi udlede af mine/vores visioner? 
Hvilke konkrete mål kan vi udlede af mine/vores værdier? 
Hvilke mål ønsker vi at arbejde videre med? 

Planer: 
Hvilke konkrete planer skal vi lægge i forlængelse af målene? 
Hvad vil vi opleve, når målene er opfyldt? 

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

De involverede medarbejdere samles til et møde, hvor der er afsat god tid.
I den første fase - ”visioner og værdier” - formulerer den enkelte medarbejder sig om fremtidige drømme og visioner for ud-
viklingsområdet. Det er også en mulighed at bede medarbejderne om at have formuleret deres drømme og visioner inden 
mødet. I denne fase er det vigtigt at holde alle døre åbne og ikke lade sig begrænse af overvejelser omkring tid, plads og 
andre ressourcer. 
Den enkelte medarbejder præsenterer de øvrige for sine drømme og visioner. Drømmene og visionerne kan eventuelt skri-
ves som stikord på en tavle eller på post-it på en planche. Når alle drømme og visioner er blevet præsenteret, kan man grup-
pere stikord eller post-it og eventuelt uddrage nogle overordnede tendenser.
I den næste fase udleder medarbejderne fremtidige mål af de forskellige drømme og visioner. 
Det er vigtigt, at de formulerede mål er meget konkrete. Det skal være muligt at afgøre, om man nærmer sig målet, og man 
skal vide, hvornår det er opfyldt. 
Et mål som ”vi skal være bedre til at formidle” er ikke tilstrækkeligt konkret, mens mål som ”vi skal alle sammen på kursus i læ-
ringsstile”, ”vi vil implementere kollegial supervision således, at hver medarbejder modtager sparring i forbindelse med mindst to 
formidlingssituationer årligt” eller ”til januar skal vores guideark med hjælp til lærere være klar til trykning” er konkrete mål, som 
man nemt kan afgøre, om man nærmer sig eller har nået.
Når målene er formuleret, er det en god idé at prioritere dem.
I den sidste fase udarbejdes der planer for arbejdet frem mod de formulerede mål. Planen skal være realistisk: Planlæg få 
tiltag, som det til gengæld er sandsynligt, at I når.
Planer kan se ud på mange forskellige måder – nedenfor er to forskellige forslag præsenteret.
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TILTAG AnSvArLIG 1. SKrIDT 2. SKrIDT DEADLInE

Planlægge tema-
dag om formidling 

SI/PT
Oplæg om muligt 
indhold på medarbej-
dermøde.

Endeligt program  
Invitere oplægs- 
holdere
Forplejning

Afholdes d. 31/3

Arbejdsark med 
åbne spørgsmål

MA
En mindre gruppe 
udarbejder forslag.

Alle mødes og giver 
feedback

Trykning d. 7/8

 

Tema: Forandring af egen praksis ANSVARLIG AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN.

Indledende møde med inspirations-workshops LP X

Den enkelte medarbejder beslutter et fokuspunkt og 
skriver handleplan

Alle, LP 
samler op

X

Medarbejderne arbejder med deres fokuspunkt Alle X X X

Møde med evaluering af arbejdet LP X

Medarbejderne arbejder videre med deres fokus-
punkt

Alle X X X

Møde med evaluering af arbejdet LP X

Hver medarbejder bidrager med ca. 1 side tekst til 
museets håndbog med gode idéer.

Alle, LP 
samler op

X

Udviklingsspiralen
Udviklingen af en hel institutions praksis er ofte en kompleks og langvarig proces, som ikke kan overstås i én enkelt etape. 
Udviklingsspiralen er en model, der beskriver, hvordan man i arbejdet frem mod et overordnet mål løbende vender blikket 
tilbage, evaluerer, formulerer nye delmål, evaluerer og formulerer delmål igen.
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Udviklingsspiralen kan bruges som model for det fortsatte arbejde frem mod de visioner, som eventuelt er formuleret i ar- 
bejdet med modellen ”visioner, mål og planer”. Ofte kan det tage flere år at udvikle en organisations praksis, og arbejdet med 
udviklingsspiralen kan sikre, at processen skrider fremad.

Udviklingsmøder kan f.eks. afholdes en gang hvert halve år. 

Når man på møder evaluerer og diskuterer den fortsatte udvikling, kan spørgsmålene i boksen herunder være en hjælp

Hjælpespørgsmål til arbejdet med udviklingsspiralen:
Status – hvor er vi nu?
- Hvad er vores udgangspunkt for at arbejde med det valgte område?
- Tidligere erfaringer og/eller evalueringer?
Mål – tager afsæt i analysen af det beskrevne udgangspunkt:
- Hvad vil vi opnå?
- Konkrete udsagn om den ønskede tilstand
Tegn – hjælper med at definere og konkretisere, hvad der skal holdes øje med undervejs og ved afslutningen af forlø-
bet:
- Hvordan kan vi se/høre/mærke, at vi er på vej mod eller har nået målet?
- Hvad vil vi holde øje med undervejs og hvordan?
Planlægning – her overvejes, hvilke handlemuligheder der er, for at målene kan nås:
- Hvilke handlinger kan føre frem mod målene?
- Hvem kan gøre hvad?
Handling – på baggrund af de indledende overvejelser og evt. undersøgelser besluttes, hvad der konkret skal ske:
- Hvad skal konkret sættes i værk?
- Hvem skal gøre hvad hvornår?
Evaluering:
- Førte de planlagte handlinger og tiltag frem til det ønskede resultat?
- Hvordan skal de enkelte mål evalueres og af hvem?
- Hvilke værktøjer vil være velegnede til at evaluere de enkelte mål?
- Hvornår skal der evalueres?
- Hvordan og til hvad skal evalueringen bruges, og hvem skal den formidles til?
Justering – med udgangspunkt i evalueringen overvejes mulige og nødvendige justeringer:
- Hvad kan gøres bedre?
- Hvad skal ændres og justeres, når vi går videre til næste fase?
Nye mål – på baggrund af de nye erfaringer på området vælges nu nye mål.
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”Visioner, mål og planer” og ”udviklingsspiralen” kan findes på hjemmesiden www.kif.emu.dk, hvor der også præsenteres 
yderligere redskaber til planlægning og udvikling.

Inspiring learning for all
Det såkaldte MLA-partnerskab er den engelske regeringens afdeling for museer, biblioteker og arkiver. Afdelingen har udgi-
vet hjemmesiden ”inspiring learning for all” (www.inspiringlearningforall.gov.uk), som er udarbejdet til ansatte på museer, 
biblioteker og arkiver med det mål, at de skal opdage og udvikle de besøgendes læringsudbytte. Hjemmesiden leder bru-
geren igennem en omfattende, men let tilgængelig række overvejelser og øvelser; Det er desuden muligt at downloade 
yderligere materiale. Hjemmesiden er overskuelig, umiddelbart anvendelig og afgjort et besøg værd. 

Kollegial supervision
Kollegial supervision handler om, at hierarkisk ligestillede kolleger samarbejder om at blive mere bevidste om den praksis, 
de hver især udøver.

En metode til kollegial supervision kan være at organisere sig i grupper på tre personer. Supervisionssamtalen finder sted 
mellem en supervisant, en supervisor og en mediator.

Et supervisionsforløb kan se ud på følgende måde:
Formidler A (supervisanten) ønsker at blive bedre til at inddrage eleverne i den samtale, som finder sted under rundvisning.
Formidler B (supervisoren) overværer en af A’s rundvisninger, hvor A har særligt fokus på at inddrage eleverne i samtalen.

Efterfølgende finder supervisions-samtalen sted:
B: ”Kan du fortælle, hvordan du oplevede dagens rundvisning?”
A: ”Ja, jeg startede med at præsentere mig og museet, sådan som jeg plejer. Så fortalte jeg, at jeg meget gerne ville have, at de 
blandede sig og stillede spørgsmål undervejs. Vi startede oppe på første sal, hvor jeg fortalte om, hvad der kendetegner arktiske 
økosystemer… gruppen virkede ikke specielt interesseret…”
B: ”Det jeg oplevede var, at de oppe på første sal blev meget optagede af opstillingen med hundeslæden, men du snakkede om 
noget andet…”
A: ”Hmmm… jeg kunne selvfølgelig bare være startet et andet sted og med det, som de syntes var spændende… det er egentlig 
bare gammel vane, at jeg starter med økosystemet.”
B: ”Hvad oplevede du ellers i dag?”
A: ”Jeg synes, de efterhånden stillede flere spørgsmål, men ikke så mange, som jeg havde håbet…”
B: ”Hvorfor tror du, de ikke stillede flere spørgsmål?”
A: ”Tja… måske er det svært at sige noget i en stor gruppe…”
B: ”Måske… kunne du hjælpe med at løse det problem?”
A: ”Jeg kunne f.eks. give plads til, at de snakkede sammen undervejs, så de havde fået lejlighed til at formulere sig, inden de skulle 
sige det højt over for hele gruppen…”

Supervisoren fungerer som spejl for supervisanten og skal sikre, at samtalen forløber på en måde, der bringer supervisanten 
videre. Det kan f.eks. ske ved at stille spørgsmål, ved at pege på tendenser eller ved at fortælle om sin oplevelse af situationen. 
Det er vigtigt, at supervisanten er åben og lydhør, ligesom det er vigtigt, at supervisoren er konstruktiv og ikke dømmende.
Mediatorens rolle er at sikre, at de indgåede aftaler for samtalen overholdes. Tales der om det aftalte? Er samtalemiljøet be-
hageligt? Bringer supervisoren samtalen videre på en hensigtsmæssig måde? Er supervisanten åben over for input? Osv.
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Definition fra publikationen ”Kollegial supervision – en håndbog” 
(http://pub.uvm.dk/1995/kollegial.pdf)  
Kollegial supervision er en pædagogisk metode, hvor ligestillede kolleger gensidigt observerer og taler sammen om 
hinandens arbejde på en systematisk og aftalebestemt måde.
Metoden kan sætte fart i og give retning til en udvikling, der var muliggjort i kraft af et sæt
erfaringer, men  som først blev til virkelighed, fordi der blev arbejdet systematisk med at analysere og forstå disse er-
faringer.

“



Mediatoren kan bryde ind undervejs i samtalen og evaluerer altid afslutningsvis samtalen.
Til næste samtale bytter deltagerne roller.

Til sidst i samtalen kan man aftale fokus for næste observation og samtale. Et samtaleskema kan være et godt redskab til at 
sikre progression og fokus i samtalerne og kan f.eks. se ud som det her præsenterede:

Det tager tid at udvikle kollegial supervision på en institution: Supervision er noget, man skal øve sig i! Det er vigtigt, at der 
skabes gode rammer for supervisionen, og specielt er det vigtigt, at der afsættes tilstrækkelig tid til observation og sam-
tale.

nAvn TEMAEr I SAMTALEn næSTE SKrIDT

SL
Eleverne deltager ikke aktivt.
Svært at motivere.
Egen udstråling og rolle

Starte rundvisning anderledes.
Give mere plads til med- og modspil

MH

Aktiviteten ”vandkraft” fungerer ikke 
optimalt
Hvordan instruerer man?
Valg af relevante eksperimenter

Afprøve nye eksperimenter – flere/
færre frihedsgrader
+/- instruktion

KI
Brug af fagtermer
Elevernes udgangspunkt
Hvad skal de have ud af det?

Formulere konkrete mål
Starte med dialog, som der efterføl-
gende tages udgangspunkt i
Bruge få fagtermer

54

Udvikling af institutionens praksis Udvikling af institutionens praksis



55

Udvikling af institutionens praksis Udvikling af institutionens praksis

Epilog
Arbejdet med denne guide har været en lang proces, og det færdige produkt er et resultat af mange til- og fravalg. Jeg kunne 
have valgt at præsentere andre modeller eller synsvinkler, og jeg kunne have bygget guiden anderledes op. Det er imidlertid 
mit håb, at guiden har skabt nysgerrighed omkring og lyst til at arbejde videre med udvikling af gode skolebesøg på museer 
og besøgscentre, således at de mange andre vinkler, der kan anlægges, og de mange andre muligheder, der er, hen ad vejen 
også vil blive udforsket. Forhåbentlig bliver guiden et springbræt til videre udvikling for både den enkelte formidlingsm-
edarbejder og for hele institutioner.  

Signe Søndergaard




