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Indledning 

Når en klasse bliver budt velkommen i Klunkehjemmet, bliver de budt velkommen ind i en 

anden verden. En tidslomme hvor alting er gammelt. Der er ingen mobiltelefoner eller 

computere og der er intet fjernsyn, ingen DVD-afspiller og ingen Playstation. Alt er 

umoderne. Selv lugten er tung og tyk. Her er ingen skilte til at fortælle om genstandende. 

En museumsunderviser beder eleverne om at tage stofstrømper uden på skoene, så 

gulvene ikke bliver snavsede og alle tasker, jakker og mobiltelefoner skal efterlades i 

introduktionslokalet.  

Men hvad kan skoleeleverne bruge denne umoderne og støvede tidslomme til?    

- Museerne havde allerede fra den første begyndelse i fyrsternes gemakker et pædagogisk 

sigte. Der er derfor også en klar forventning om, at museet kan bruges i undervisningen 

(Strandgaard 2010)  

I forbindelse med museets pædagogiske sigte, er det ofte blevet beskrevet som et 

autentisk læringsmiljø. Så sent som i april måned 2013 beskriver 

Undervisningsministeriet, i en pressemeddelelse, museet som et autentisk læringsmiljø.1 

Når man taler om autentiske læringsmiljøer, kendetegnes de ved at læringen foregår i en 

autentisk kontekst. De erfaringer og sanseindtryk eleven gør sig virker stimulerende på 

elevens læring. Men er museumsrummet virkelig, som postuleret, autentisk, eller er 

museet i virkeligheden et produkt af noget museumsledelserne og lovgivningen har 

bestemt der skal læres? 

Gennem flere besøg på Nationalmuseet vil jeg undersøge hvorvidt der virkelig er tale om 

et autentisk læringsmiljø eller om man på museet beskæftiger sig med en didaktisk 

udvælgelse af det man ønsker at læringen skal bestå af? 

Jeg har udvalgt tre udstillinger på nationalmuseet. Den ene udstilling, ”Danmarkshistorier 

1660-2000”, afspejler i sin opbygning resten af museets udstillinger. Den midlertidige 

udstilling ”Viking”, der har været en af museets hovedattraktioner henover sommeren, 

                                                           
1
 http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2013/Apr/130408-Nyt-netvaerk-for-

skoletjenester-skal-styrke-museer-og-skoler 
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samt Klunkehjemmet, som jeg mener kan bidrage med mere autenticitet end resten af 

museets udstillinger, da det, stort set, ser ud som det blev efterladt i 1963, og har set ud 

siden perioden 1890-1914.  

Da nationalmuseet, med 115.000 besøgende under 18 år2, er det danske museum med 

flest besøgende i 2012, er det relevant at undersøge hvad det helt præcist er for 

potentialer Nationalmuseet og dets udstillinger kan tilbyde eleverne, som folkeskolen ikke 

kan.  

Problemformulering 

Kan man, i forbindelse med museumsbesøget i folkeskolen tale om et autentisk 

læringsmiljø? Bidrager museumsundervisningen, med Nationalmuseet som case, til 

elevernes historiske bevidsthed og styrker museumsbesøget historiefaget?  

Betyder museumsomviseren, eller manglen på samme, noget for udbyttet af 

museumsbesøget og hvilke identitetspotentialer findes der på museet, og hvad betyder 

den undervisning som museerne tilbyder, for elevernes verdensopfattelse?  

  

Formål med undersøgelsen 

Udgangspunktet for mit bachelorprojekt er at undersøge om Nationalmuseet kan 

betegnes som et autentisk læringsrum, samt at finde ud af om autenticiteten, eller 

manglen på samme, har betydning for undervisningen og for læringen.  

Jeg vil undersøge hvilke potentialer museet har at byde på og hvad disse potentialer 

betyder for eleverne og deres læring, herunder hvilke potentielle læringsmuligheder 

Nationalmuseet tilbyder.  

Hvorfor er det vi bruger museer og hvad er det helt nøjagtigt der sker når vi bruger dem?  

Hvilke af Undervisningsministeriets fælles mål for historie opfylder Nationalmuseet? 

                                                           
2
 http://www.dst.dk/da/statistik/emner/museer-og-kulturarv/museer.aspx  

http://www.dst.dk/da/statistik/emner/museer-og-kulturarv/museer.aspx
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Hvilke identitetsopbyggende potentialer findes der på Nationalmuseet, og hvad betyder 

den form for identitet som museerne tilbyder, for elevernes fremtid og 

verdensopfattelse?  

Hvad kan jeg, i min egen undervisning, bruge nationalmuseet til? 

Jeg har i forbindelse med praktikken været på nationalmuseet og besøge tre udstillinger 

med den 6.klasse jeg har undervist i historie, dansk og billedkunst, i forlængelse af min 

praktik på Birkerød Privatskole. Vi har været på rundvisning i vikingeudstillingen, 

Klunkehjemmet og på opdagelse, med praktikanterne som undervisere i Nationalmuseets 

nyere samling, ”Danmarkshistorier 1660-2000” med særligt fokus på 1800-tallet (dog med 

en lille afstikker til Guldhornene i ”Danmarks oldtid”, som understøttelse af 

danskundervisningens arbejde med ”Guldhornene” af Adam Oehlenschläger).  

Den nyere samling, ”Danmarkshistorier 1660-2000” afspejler i sin opbygning resten af museets 

udstillinger, og vil sammen med udstillingen ”Viking” give et indblik i hvordan de 

traditionelle udstillinger fungerer i undervisningssammenhæng, både med og uden 

museumsunderviser.  

Klunkehjemmet mener jeg kan bidrage med mere autenticitet end resten af museets 

udstillinger, da det, stort set, ser ud som det blev efterladt i 1963, og har set ud siden 

perioden 1890-1914 og jeg vil derfor bruge denne del af museet til at belyse mine 

spørgsmål særligt vedrørende autenticitet, men også til at sammenligning af de 

traditionelle udstillingers potentialer og tilbud.   

Klunkehjemmet 

I en privat ejendom i nærheden af Prinsens Palæ findes en stor herskabelig lejlighed 

møbleret i klunkestil. Grosserer Rudolph Christensen lod i 1890 lejligheden indrette med 

hjælp af tidens dygtigste håndværkere. Hans døtre, frøknerne Gerda og Ellen Christensen 

har testamenteret Nationalmuseet indboet, som med undtagelse af to rum fremtræder 

næsten helt, som det var i årene mellem 1890 og 1914. Stuerne forevises for nedrullede 

gardiner, da dagslys vil ødelægge de snart 100 år gamle tekstiler. Klunkehjemmet er en 

del af Nationalmuseets permanente samling. 
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- Det autentiske interiør fra tiden mellem 1890 og 1914 fremstår usædvanligt velbevaret, 

lige fra stuernes møbler, nips og kunstfærdigt draperede gardiner, til køkken, badeværelse 

og toilet. Omvisningen belyser alle sider af denne enestående lejlighed, både de rum, hvor 

familiens gæster kom, og de områder, hvor kun herskab og tjenestefolk satte deres ben. 

Der tegnes et indgående billede af hverdagen i et borgerskabshjem omkring år 1900. Der 

lægges vægt på at vise forskelle mellem kvindens og mandens verden(...)3 

Autenticitet 

Autenticitet betyder, jf. Gyldendals store danske encyklopædi, ægthed, pålidelighed og 

retsgyldighed og kommer af det græske Authentikos der betyder ophavsmand.4 

For at belyse min opfattelse af hvad der kan betegnes som autentisk, må jeg også belyse 

hvad jeg mener der kan betegnes som uautentisk.  

Når noget er uautentisk, kan der være tale om en reproduktion af en ægte genstand, 

eksempelvis ”Guldhornene” på Nationalmuseet. Det kan dreje sig om udstillinger bygget 

op på baggrund af forskellige genstande, der alle har en historie at fortælle, men som til 

sammen ikke fortæller den samme historie. Altså når en genstand fjernes fra sin 

oprindelige kontekst eller sammenhæng og placeres sammen med andre genstande i et 

interiør, som så skal illudere, dvs. forestille en svunden tid.(Thorhauge, 2008)  

- (…)en genstands autenticitet afgøres på grundlag af mange forskellige kilder, som f.eks. 

form og design, materiale og substans, brug og funktion, traditioner og teknikker, 

placering proveniens og omgivelser, samt ikke mindst af æstetisk og kulturel betydning. 

(Thorhauge, 2008) 

Jeg bruger derfor begrebet autenticitet som en betegnelse for ægthed, pålidelighed og 

som betegnelse for en fortælling af en sammenhængende og sammenhørende historie.  

Thorhauge hævder at autenticiteten på museer er meget lille, da den oprindelige 

sammenhæng som museumsgenstandene udspringer fra, ikke længere eksisterer. 

                                                           
3
 http://natmus.dk/salg-og-ydelser/undervisning-og-

undervisningsmateriale/undervisning/ungdomsuddannelserne/klunkehjemmet/  
4
 http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/as-a%C3%A5/autenticitet 

http://natmus.dk/salg-og-ydelser/undervisning-og-undervisningsmateriale/undervisning/ungdomsuddannelserne/klunkehjemmet/
http://natmus.dk/salg-og-ydelser/undervisning-og-undervisningsmateriale/undervisning/ungdomsuddannelserne/klunkehjemmet/
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Museets opgave og funktion er derfor at gen- eller nyfortolke museumsgenstandens 

betydning gennemden nye kontekst den bliver placeret i på museet.(Thorhauge, 2008) 

 (…)Man skal være klar over og handle ud fra den kendsgerning, at museer ikke fortæller, 

og ikke kan fortælle, den hele og eneste sandhed om kulturarven. (Thorhauge, 2008) 

Slutteligt bliver autenticiteten også, i høj grad, påvirket af tidens forskningsresultater. Når 

ny viden dukker op gennem forskning og arkæologiske opdagelser, formes museets 

samlinger ud fra den viden man har. Når denne viden opdateres, opdateres også museets 

samlinger.  

Hver generations nye forskningsresultater påvirker og former den sandhed, som museet 

formidler om sin samling.(Thorhauge, 2008) 

 

Teori 

Politik og museumspolitik – Hvorfor museer? 

Museets vigtigste funktion er at bevare kulturarven, fordi den opfattes som menneskets 

fælles hukommelse. Uden fælles hukommelse mister mennesket evnen til at erkende 

nutiden og skabe fremtiden. (Thorhauge og Larsen, 2008) 

I Danmark findes der to typer museer. Det statsfinansierede, som skal rette sig efter 

museumsloven og det privatfinansierede, som er museer der opstår på baggrund af 

private ressourcer og personlig interesse. Det drejer sig i høj grad om samlere der har 

interesse i at indsamle og restaurere gamle ting. Eksempelvis findes der i Danmark, en del 

museer der beskæftiger sig med gamle automobiler. Ejeren af denne type museer er 

samlere der fremviser deres samlinger af interesse.(Strandgaard, 2010) 

De statsfinansierede museer har klare retningslinjer de skal følge og udfylder en klar rolle 

i samfundet.  



Henriette K. N. Voigt Professionsbachelor Institut for skole og læring 
30290506 2013/2014 professionshøjskolerne Metropol 
Historie  Frederiksberg seminarium 

Side 9 af 49 
 

- Museerne har til opgave gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og 

formidling at virke for sikring af Danmarks kulturarv.5 (Strandgaard, 2010) 

Den danske museumslovs formål er at fremme museernes virksomhed og samarbejde 

med henblik på at sikre Danmarks kultur- og naturarv samt adgang til viden om denne og 

dens samspil med verden omkring os.  Loven bygger museumsinstitutionen op på fem 

søjler: 

1. Indsamling 

2. Forskning 

3. Registrering (Dokumentation) 

4. Bevaring  

5. Formidling 

Museet som læremiddel har allerede fra starten været en del af motivationen for 

museumsoprettelserne og det pædagogiske sigte spiller en afgørende rolle for museernes 

arbejdsplaner. (Strandgaard, 2010) 

Museerne har til opgave at placere viden i en kontekst. Museumsgenstandenes 

oprindelige sammenhæng eksisterer ikke længere, når de er taget ud af deres kontekst. 

Det er derfor museernes opgave at gen- eller nyfortolke betydningen gennem den nye 

kontekst de placeres i på museet.  

I skolesammenhæng har museet en klar samfundsopgave. Museet skal undervise og i 

forlængelse heraf styrke de besøgendes følelse af tilhørsforhold, sammenhold og 

identitet.    

- Museerne er med til at understrege, at vi har fælles rødder, som går langt tilbage til den 

tidligste historie. Vi har udrettet ting og vi er nået vidt! Vi er noget. (Strandgaard, 2010)  

Fælles mål 

I Undervisningsministeriets fælles mål for historie nævnes museumsbesøget som en 

væsentlig del af historieundervisningen under ”historiefagets særlige aktiviteter”. 

                                                           
5
 Fra museumslovgivningen af 2001 
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Nedenstående er erkendelses- og formidlingsformer, som har særlig betydning for historiefaget:  

 Historisk fortælling  

 Museers og undervisnings-/oplevelsescentres udstillinger og aktiviteter  

 Rekonstruktioner af historiske redskaber og situationer  

 Eleven kan være den, der skaber en historisk fortælling. Og eleven kan være den, 

der lytter til lærerens eller andres fortællinger  

 Eleven kan være den, der er omviser på en udstilling, eller kan være den, der 

skaber sin egen udstilling. Og eleven kan være museumsgæst, besøgende på et 

undervisnings-/ oplevelsescenter, som modtager formidlingscenterets budskab 

om historiske begivenheder og samfundsforhold  

 Eleven kan være den, der søger at rekonstruere historiske genstande og afprøver 

dem, eller som sammen med andre skaber historiske situationer, fx i form af 

rollespil og dramatiseringer. Og eleven kan iagttage historiske rekonstruktioner 

eller situationer, som giver indsigt i andres tolkning af fortiden, forståelse af 

nutiden eller forestillinger om fremtiden.6 

 

Historisk bevidsthed og identitet 

- Historiefaget kan styrke elevernes identitetsdannelse ved at give dem viden om deres 

tilhørsforhold – uden at påtvinge dem bestemte identiteter. Forståelsen for disse 

tilhørsforhold er en væsentlig side af ens historiske bevidsthed.7 

 Identitetsprocesser i historiefaget 

Begrebet identitet, er en betegnelse for selvforståelse og forståelse for hvad man står for. 

Identitet indebærer en bevidsthed om sin sociale forankring og følelsen af at høre til i 

fortid, nutid og fremtid.  

                                                           
6
 http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-

Historie/Undervisningsvejledning-for-faget-historie/Historiefagets-saerlige-aktiviteter  
7
 http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-

Historie/Undervisningsvejledning-for-faget-historie/Historisk-bevidsthed-historiebrug-og-identitet  

http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Historie/Undervisningsvejledning-for-faget-historie/Historiefagets-saerlige-aktiviteter
http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Historie/Undervisningsvejledning-for-faget-historie/Historiefagets-saerlige-aktiviteter
http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Historie/Undervisningsvejledning-for-faget-historie/Historisk-bevidsthed-historiebrug-og-identitet
http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Historie/Undervisningsvejledning-for-faget-historie/Historisk-bevidsthed-historiebrug-og-identitet
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- Mennesker tilegner sig sproglige symboler og bliver derved i stand til gennem 

kommunikation med andre at forstå og placere sig selv i forhold til tidligere erfaringer og 

fremtidige muligheder. (Butters og Bøndergaard, 2010)  

Den enkeltes identitet skabes, udvikles og ændres gennem læring. Identiteten omfatter 

de tre punkter i Illeris’ læringstrekant, indhold, drivkraft og samspil.  

- Læringsmæssigt kan identitetsudviklingen… forstås som den individuelt specifikke essens 

af den samlede læring, og dens kerneområde kan i læringsfiguren placeres omkring mødet 

mellem de to dobbelt-pile, der illustrerer læringens to samtidige processer(Illeris 2013)    

 

    8 

 

 

 

 

 

 

 

Læringen vedrører, og er altid centreret omkring, forbindelsen mellem det individuelle og 

omgivelserne. Derfor indgår de tre samme dimensioner som indgår i al læring; Det 

kognitive, det emotionelle og det sociale. (Illeris, 2013) 

                                                           
8
 Illeris’ læringstrekant 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.leidesdorff.net/images/Illeris.png&imgrefurl=http://www.leidesdo
rff.net/Undervisning/Andre-
udtryksformer&h=648&w=780&sz=64&tbnid=Sfb_vcr9cCENlM:&tbnh=80&tbnw=96&zoom=1&usg=__x4MLDpTttjJsa1
LaVptU3ImtUy4=&docid=eaamWJDv7dKjwM&sa=X&ei=4Ms5UraINY704QTEhoG4Cw&ved=0CDAQ9QEwAA&dur=112  

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.leidesdorff.net/images/Illeris.png&imgrefurl=http://www.leidesdorff.net/Undervisning/Andre-udtryksformer&h=648&w=780&sz=64&tbnid=Sfb_vcr9cCENlM:&tbnh=80&tbnw=96&zoom=1&usg=__x4MLDpTttjJsa1LaVptU3ImtUy4=&docid=eaamWJDv7dKjwM&sa=X&ei=4Ms5UraINY704QTEhoG4Cw&ved=0CDAQ9QEwAA&dur=112
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.leidesdorff.net/images/Illeris.png&imgrefurl=http://www.leidesdorff.net/Undervisning/Andre-udtryksformer&h=648&w=780&sz=64&tbnid=Sfb_vcr9cCENlM:&tbnh=80&tbnw=96&zoom=1&usg=__x4MLDpTttjJsa1LaVptU3ImtUy4=&docid=eaamWJDv7dKjwM&sa=X&ei=4Ms5UraINY704QTEhoG4Cw&ved=0CDAQ9QEwAA&dur=112
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.leidesdorff.net/images/Illeris.png&imgrefurl=http://www.leidesdorff.net/Undervisning/Andre-udtryksformer&h=648&w=780&sz=64&tbnid=Sfb_vcr9cCENlM:&tbnh=80&tbnw=96&zoom=1&usg=__x4MLDpTttjJsa1LaVptU3ImtUy4=&docid=eaamWJDv7dKjwM&sa=X&ei=4Ms5UraINY704QTEhoG4Cw&ved=0CDAQ9QEwAA&dur=112
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.leidesdorff.net/images/Illeris.png&imgrefurl=http://www.leidesdorff.net/Undervisning/Andre-udtryksformer&h=648&w=780&sz=64&tbnid=Sfb_vcr9cCENlM:&tbnh=80&tbnw=96&zoom=1&usg=__x4MLDpTttjJsa1LaVptU3ImtUy4=&docid=eaamWJDv7dKjwM&sa=X&ei=4Ms5UraINY704QTEhoG4Cw&ved=0CDAQ9QEwAA&dur=112
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Historiebogen kan ikke stå alene 

En stor del af den læring man kan modtage på et museum, kan man også modtage 

gennem historiebøger og internet. Historiebogen giver eleverne en fælles 

referenceramme, skaber orden og overblik.(Jordet, 2010) I historiebogen er der fokus på 

fakta. Frem for selv at konstruere historien, bliver eleverne præsenteret for historien. 

(Lund, 2006) Men historiebogen er, i sig selv, ikke nok når det drejer sig om historisk 

bevidsthed. Her har museet en fordel over historiebogen fordi eleverne kan få et levende 

møde med forskellige samfundsmæssige temaer i et historisk perspektiv.(Jordet, 2010) 

- Utenfor klasserommet og utenfor læreboka har elever og lærere tilgang til ulike typer 

historiske primærkilder og mye historiefaglig informasjon. Tar man i bruk disse kildene og 

vet man hvordan man skal bruke dem, vil det vitalisere historiefaget i betydelig grad. Det 

vil gi elevene kjøtt på beinet i forhold til en oplæring hvor en utelukkende baserer seg på 

lærebokas fremstilling av ”de store fortellingene” slik elevene møter disse gjennom 

klasserommets dekontekstualiserte, teoretiske oplæring. (Jordet 2010) 

Museet er ikke det eneste alternativ til lærebogen. Som historielærer kan man 

eksempelvis inddrage byvandringen, der har gode potentialer for identitetsudvikling. Men 

byvandringen har ikke alle svarene og fortæller ikke den hele og samlede historie. Det gør 

museet heller ikke.  

 - Det betyder ingen absolut sandhed, men udtrykker stadier i vores søgen efter det glemte 

i vores fortolkning af det genfundne. Et museum spejler derfor både fortiden og sin egen 

samtid.(…) Et museum er ingen ufejlbarlig facitliste til kulturarven, intet alt forklarende 

leksikon over fortidens hændelser. Et museum rummer den kollektive hukommelse og har 

derfor hukommelsens karakter. Museets samlinger er en blanding af nedarvet erindring, 

genfunden viden – og tilfældigheder. (Strandgaard, 2010)  

Ressourcepersonen og den dialogbaserede undervisning 

Ressourcepersonens vigtigste redskab til historieformidlingen, er at få eleven til at indleve 

sig i den historie han/hun fortæller. Hertil er det effektivt at inddrage elevens i en dialog 

og benytte sig af dennes baggrundsviden og associationer.  
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Grundlæggende for dialog- og samtalebaseret undervisning er at dialog er mere 

omfattende end samtale. Det er centralt at undervisningen må være meget nøje 

gennemtænkt og planlagt, samtidig med at underviseren tager højde for det uforudsete 

element som alle samtaler indebærer.  

- Det er i dette spenningsfeltet dialog- og samtalebasert undervisning utspiller seg. 

(Dysthe, 2011)  

Den dialogbaserede undervisning fordrer indlevelse og bliver derigennem motiveret til 

aktivt at lytte og lære. Olga Dysthe mener at den dialogbaserede undervisning på 

museerne er væsentlig af flere grunde. 

- Læringsteori tilsiger at mening skabes i fællesskab, deltagelse skaber motivation og både 

museer og elever profiterer af en sådan tilgang, idet eleven udvikler medborgerskab og 

museerne får mulighed for at få indblik i elevens perspektiv (Dysthe, 2011)  

Fortællingen som motivation for læring 

Danskerne elsker historiske fortællinger. Maria Hellebergs romaner går som varmt brød, 

og flere og flere forfattere beskæftiger sig med den historiske fortælling. Disse bøger er 

mere populære end de store historiske værker, som efterhånden kun læses af historikere. 

Med den historiske fortælling gøres historien lettilgængelig og elevernes 

historiebevidsthed styrkes ved at knytte indholdet til elevernes virkelighedsopfattelse og 

livsforståelse i nutiden. Netop derfor mener Hedager, Stevnsborg og Possing at den 

diskursive afhandlingsform i historieformidlingen skal erstattes af den fascinerende 

fortælling. (Poulsen, 2000) 

- Nutiden – den tid vi lever i – bliver uforståelig og meningsløs, hvis vi ikke forsøger at 

sætte den i tidsmæssig sammenhæng. Det eneste redskab eller middel til at skabe denne 

sammenhæng er fortællingen. (Pietras og Pulsen, 2011) 

Ifølge Bruner er narrativer en grundlæggende struktur, vi mennesker bruger til at skabe 

betydning med. Det er en måde hvorpå man kan forklare, beskrive, organisere og forstå 

vores verden, vores viden, vores erfaringer og vores historier på.(Murmann, 2009) 

Narrativer kan bruges til at strukturere et museumsbesøg med fokus på undersøgende 
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læring og til at gøre det lettere at forstå museets overordnede ”besked”, som består af de 

læringsmål som den enkelte udstillings udviklere formulerede under udstillingens 

tilblivelse.  Det narrative kan skabe indre motivation for handling og dermed læring. Mai 

Murmann foreslår, til den narrative undervisning, at den indledende historie skal være 

det bærende fundament som skal fange og engagere eleverne fra starten. Dette kan 

gøres ved at have et stærkt budskab og retningslinjer, så eleverne har en rød tråd at følge 

gennem resten af forløbet. Samtidig mener hun at historien skal være åben så eleverne 

får en løs struktur til rådighed for deres videre udforskning. (Murmann, 2009) 

Undervisningsdifferentiering – også uden for klasserummet 

Oftest, når man taler om undervisningsdifferentiering, en anden betegnelse for tilpasset 

undervisning, drejer det sig om at tilpasse undervisning til den enkelte elevs niveau og 

behov. Det er et begreb der går hånd i hånd med folkeskolens mål, men 

undervisningsdifferentiering er også vigtigt uden for det traditionelle klasserum. Det er et 

optimistisk læringssyn hvor man går ud fra at alle elever kan lære hvad som helst, bare de 

får den bedst mulige påvirkning i et tempo der passer dem. Ifølge Piagets teori, skal 

eleven opleve at læringen er lidt svær og at der er noget der ”ikke stemmer”. Eleven skal 

strække sig for at lære noget nyt.(Imsen, 2005) Derfor må den undervisning eleverne 

modtager uden for klasserummet, som eksempelvis i forlængelse af et museumsbesøg, 

nødvendigvis også tage højde for elevernes faglige niveau og samtidig udfordre eleverne 

for at opnå brugbar læring. Uden tilpasset undervisning mister eleverne interessen for 

stoffet, og læringen bliver en mindre væsentlig del af besøget for eleverne.    

Undervisningsdifferentiering kan benyttes på forskellige måder. Først og fremmest 

handler differentiering, som sagt, om at tilpasse undervisningsniveauet til elevernes 

kompetencer. Dernæst handler det om at tilpasse læringen og undervisningsmetoderne 

til den enkelte elevs intelligenser og benytte sig af læringsstile der giver læringen de 

bedste læringsvilkår for den enkelte elev. 

I museumssammenhæng er tilpasningen af undervisningsniveauet centralt. Læringsstile 

bliver også benyttet på forskellig vis i forskellige udstillinger og museumssammenhænge. 

Nogen steder bruger man rollespil, andre steder bruger man traditionel fortælling og 
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andre steder igen, bruges interaktive læringsstile og medier til at overføre læring til de 

besøgende. (Strandgaard, 2010) 

Det er selvfølgelig svært for en museumsunderviser at vide præcist hvor eleverne 

befinder sig fagligt, når vedkommende ikke følger dem til dagligt, og tilpasning af 

læringsstile sker derfor ikke i forbindelse med planlægning af undervisningen af hver 

enkelt besøgende klasse, men planlægger i stedet ud fra forventninger om at 

museumsundervisning ikke alene er undervisning, men i høj grad også underholdning.  

Lærerens rolle ved museumsbesøget  

Det er vigtigt, når man vælger at bruge museet i forlængelse af undervisningen, at det 

virkelig sker i forlængelse af undervisningen. Hvis man blot bruger det som et vilkårligt 

besøg, uden noget fagligt mål med en tydelig kobling til et tema klassen arbejder med, vil 

eleverne ikke vide hvad de skal bruge museumsundervisningen til. 

-(…) vil det faglige utbyttet være høyst vilkårlig, og det er usikkert hva elevene får ut av 

det.(Jordet, 2010)  

Som lærer må man huske at det museumsformidleren har at byde på er vigtigt. Men man 

må også huske at tage sine forholdsregler. Der er ved ethvert museumsbesøg en risiko for 

at museumsunderviseren står med det fulde ansvar for eleverne. Museumsbesøget kan 

ifølge Jordet komme til at virke som et frirum for den enkelte lærer, hvor denne kan 

komme til at give slip på sine elever.  

- Det kan være fristende å betrakte slike oppleg som ”besøk” og som pedagogisk fristed, 

som en anledning til å få en rolig dag uten andre forpliktelser (…) mens man overlater det 

faglige til museumsguidene.(Jordet, 2010) 

Det er bestemt ikke meningen. Museumspersonalet har ikke den samme pædagogiske 

ballast som læreren har, og har ikke et ligeså indgående kendskab til eleverne. 

Museumsunderviserens rolle er af undervisende karakter, ikke opdragende.  
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Sammenfatning 

De danske museer har meget at byde på. De indeholder stor viden som kan formidles på 

mange måder. Vælger museerne at formidle på baggrund af dialogbaseret undervisning 

og ved at benytte fortællingen som redskab, har eleverne mulighed for at indleve sig i et 

spændende historisk materiale. For at opnå den bedste læring, skal eleverne udfordres på 

deres viden. De skal have lov til at fordybe sig og der skal være plads til at inddrage 

elevernes egen viden.    

Det handler, kort sagt, om at levendegøre historien, udfordre eleverne på deres viden og 

inddrage denne viden i museumsundervisningen. 

 

 

Metode 

I det følgende, vil jeg gøre rede for mine undersøgelsesmetoder, samt begrunde mine 

valg af undersøgelsesmetoder. 

Interview vedr. klassebesøg i Klunkehjemmet og udstillingen ”Danmarkshistorier” 

Som en del af mit undersøgelsesdesign, har jeg valgt, med tilladelse fra skolelederen og 

praktiklæreren på Birkerød Privatskole, at interviewe eleverne i 6. vest, og spørge ind til 

deres oplevelse og udbytte af de museumsbesøg vi har været på i forlængelse af 

undervisningen, med særligt fokus på Klunkehjemmet.   

Frem for at uddele et spørgsmålsark til eleverne, med fastlåste spørgsmål og skriftlige 

svar, har jeg valgt selv at stille spørgsmålene og optage elevernes svar. Dette har jeg gjort 

ud fra Kvales teori om interviewspørgsmåls dynamiske processer.(Kvale, 1997) Derudover 

ved jeg at eleverne i denne sjetteklasse har en tendens til at svare meget kort på de 

stillede spørgsmål, uden uddybninger og videre forklaring på deres besvarelser, når de 

skal besvare spørgsmål skriftligt. 

Samtidig har jeg foretaget dette valg af interviewdesign ud fra den mulighed som 

designet giver for at ændre på spørgsmålene så de tilpasses elevernes forståelse, samt for 
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at sikre mig at jeg ikke låste mig fast i mine spørgsmål, frem for at udnytte de afstikkere 

som elevernes frie associationer tilbød.    

At interviewene med de to hold i klassen er optaget på forskellige medier, skyldes at der 

under interviewene ikke var tilstrækkeligt med strøm på kameraet, og jeg derfor var nødt 

til at optage hold 2 med lydoptager. Det var ikke muligt at filme hele holdet under 

interviewet, så filmoptageren blev placeret vilkårligt i lokalet.  

I forlængelse af mine interviews med eleverne, valgte jeg at fortsætte undervisningen af 

eleverne, så de fik de ting at vide som de ikke blev undervist i i løbet af besøget. Samtidig 

var det en god mulighed for eleverne her at få uddybet de ting de ikke forstod, eller stille 

de spørgsmål der ikke var tid til at besvare under besøget.  

Elevtekster 

I forlængelse af danskundervisningen og en gennemgang af teksten ”Branden” af Herman 

Bang, fik eleverne til opgave at redegøre for deres oplevelser i Klunkehjemmet, i mail- 

eller sms-form, med inspiration fra Herman Bangs meget beskrivende sprogbrug i netop 

denne tekst. Jeg valgte at give eleverne netop denne opgave, for at få dem til at beskrive 

deres sanseindtryk og for at få en fornemmelse af de oplevelser og sanseindtryk de fik, 

som de ellers ikke ville tænke over eller nævne. Samtidig var det nærliggende at koble 

teksten med deres oplevelser fra turen til klunkehjemmet, som ligger over for 

Christiansborg, hvor ”Branden” udspiller sig, og de dermed kunne drage paralleller fra 

deres ekskursion.       

Observation af og samtale om rundvisningerne i Klunkehjemmet 

I forbindelse med mine besøg på Nationalmuseet, har jeg valgt et undersøgelsesdesign 

der bygger på observation af forskellige typer rundvisninger i Klunkehjemmet, med 

forskellige faglige fokuspunkter og forskellige aldersgrupper, samt samtaler med 

rundviserne i Klunkehjemmet vedrørende eksempelvis deres didaktiske overvejelser.  

Når jeg har valgt at være observerende i mine besøg i Klunkehjemmet, er det for at undgå 

at have indflydelse på rundvisningen og elevernes udbytte, samt for at kunne observere 

hvad eleverne får ud af besøget, og sammenligne de forskellige rundvisninger og 
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rundviseres undervisningsmetoder og undervisningsdifferentiering, eller mangel på 

samme. Samtidig, vil jeg gennem observationen kunne vurdere om en lærers indblanden i 

museumsundervisningen, eller mangel på samme, svækker eller styrker 

museumsundervisningen.     

Begrundelse for valg af museer 

Når jeg vælger at beskæftige mig med Nationalmuseet, og Klunkehjemmet i særdeleshed, 

er det fordi jeg anser Nationalmuseet, Danmarks kulturhistoriske centralmuseum, for 

netop at være Danmarks mest centrale museum. Denne opfattelse bekræftes af gennem 

den statistiske optegnelse over de danske museers besøgsantal i 2012.9      

Klunkehjemmet er udvalgt med henblik på at jeg rent teoretisk, har en formodning om at 

klunkehjemmet må skille sig ud fra resten af Nationalmuseets udstillinger. På baggrund af 

klunkehjemmets historie og dets oprindelige funktion, som værende herskabsbolig i 

1800-tallet, formoder jeg at dets fortid gør klunkehjemmet til et mere autentisk 

læringsmiljø end resten af Nationalmuseets udstillinger, da genstandene i klunkehjemmet 

er levn fra den familie der har boet der, modsat museets andre udstillingers genstande, 

der er udvalgt med henblik på formidling af den historie man har bestemt at der skal 

fortælles i forbindelse med den enkelte udstilling.  

Samtidig passede Nationalmuseets to udstillinger, Klunkehjemmet og ”Danmarkshistorier 

1660-2000” til det overordnede, tværfaglige emne vi i praktikken havde valgt for 

undervisningen i dansk og historie i 6. vest, 1800-tallet.  

Jeg tror at udstillingen ”Danmarkshistorier 1660-2000” fungerer rigtig godt i forlængelse 

af klassens gennemgang af tekster og filmatiseringer af tekster fra 1800-tallet;  

”Pelle Erobreren”, ”Branden” og ”Guldhornene”, samt de historiske temaer ”Den 

industrielle revolution”, ”Fra enevælde til demokrati”, ”Grundloven”, ”1864 – Slaget ved 

Dybbøl” og ”1807 – Københavns bombardement” og de litterære temaer Romantikken, 

Eventyr, lyrik og billedanalyse.  

                                                           
9
 http://www.dst.dk/da/statistik/emner/museer-og-kulturarv/museer.aspx 
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Empiri 

Min empiri består af notater og interviews foretaget på baggrund af flere besøg på 

Nationalmuseet, og i særdeleshed i Klunkehjemmet. På Nationalmuseet var Kristine 

Amalie Østergaard min kontaktperson og hun tog mig med på rundvisninger i 

Klunkehjemmet flere gange. Kristine er rundviser på Nationalmuseet i Klunkehjemmet og 

vikingeudstillingen, samtidig med at hun studerer historie og russisk på Københavns 

Universitet. Kristine fungerede som min kontaktperson på Nationalmuseet tre gange. To 

gange i klunkehjemmet og en gang i vikingeudstillingen.  

Under sjetteklassens besøg i Klunkehjemmet havde vi en anden rundviser, Mette. Mette 

læser samfundsvidenskab på Københavns universitet.  

 Med Kristine i klunkehjemmet 

Første gang jeg har en aftale med Kristine, tager hun mig med på en rundvisning med en 

9. klasse fra Hellerup. Under rundvisningen følger jeg med og tager notater. Dog uden at 

kommentere Kristines forløb med klassen. Efterfølgende, da Kristine har fulgt klassen ud, 

gennemgår vi mine spørgsmål og kommentarer sammen.   

Når jeg har valgt at fungere som stum iagttager, er det fordi jeg ikke ønsker at have 

indflydelse på undervisningsforløbets gang, elevernes spørgsmål og deres udbytte af 

undervisningen.  

Der er ved dette besøg tale om en klasse der ikke har haft et undervisningsforløb om 

Klunketiden endnu. Museumsbesøget er ment som et startskud til et sådant forløb. 

De fleste rundvisninger i Klunkehjemmet forløber på samme måde. Klassen vises ind i 

introduktionslokalet, hvor de bliver bedt om at lægge deres jakker, tasker og 

mobiltelefoner, samt iføre sig stofovertræk til skoene, hvorefter museumsunderviseren 

fortæller kort om den familie der har boet i lejligheden. I denne forbindelse informeres 

klassen om at der er visse spørgsmål om familien der ikke må besvares af hensyn til 

familiens efterkommere. Disse spørgsmål besvares med ”Det ved jeg ikke”.  

Herefter føres klassen ind i lejlighedens herreværelse og derfra videre ind i resten af 

stuerne. Da klassen når til spisestuen tager Kristine en kurv frem. Hun har netop fortalt 
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klassen om de mange retter der spises ved et middagsselskab i klunketiden og om at man 

som gæst ikke benytter familiens toiletter. Nu rækker hun et korset i vejret og spørger om 

der er en af eleverne der har lyst til at prøve korsettet. En ung mand melder sig, og da han 

er blevet snøret ind, viser hun forskellige billeder af en kvinde med og uden korset. En af 

pigerne i klassen siger til drengen ”Hvor er det vildt… Din talje er meget mindre end min!” 

Drengen får lov til at mærke på egen krop, hvordan det meget hurtigt bliver svært at 

trække vejret og Kristine beder ham forestille sig at gå turen op af de mange trapper op til 

lejligheden med korset på, hvortil han svarer ”Det skal jeg ikke nu, vel?”  

Kristine viser klassen ind i den private del af lejligheden hvor køkken, badeværelse, toilet 

og soveværelserne ligger. I den private del af lejligheden gør Kristine meget ud af at 

fortælle om hygiejnen i 1800-tallet. Da hun fortæller at hele familien og deres tjenestefolk 

badede i det samme vand i badekarret, lyder der et fælles udbrud fra eleverne. ”Adr, hvor 

klamt”, ”Totalt nasty” eller ”Føj hvor ulækkert”. Selvom Kristine fortæller at familien og 

dens tjenestefolk faktisk havde gode hygiejnemæssige vilkår, med et månedligt bad, frem 

for det gennemsnitlige 1,4 årlige bad som resten af landet fik, synes klassen stadig ikke at 

kunne foretrække at dele badevand med andre.   

Flere gange i løbet af rundvisningen må Kristine bede eleverne om at være stille og lytte. 

Eleverne er meget ukoncentrerede og har mere travlt med hvad klassekammeraterne 

fortager sig, end med at følge undervisningsforløbet. Efter rundvisningen, da Kristine har 

fulgt klassen ud, går jeg med hende rundt for at lukke udstillingen ned. Her taler vi om 

klassen.  

Kristine er frustreret over at læreren ikke bryder ind og opdrager på sine elever. Hun er 

meget i tvivl om hvad hun kan tillade sig at sige til eleverne for at få dem til at opføre sig 

ordentligt. Hun kan normalt godt lide at have udskolingen på besøg, da der rigtigt er 

noget at arbejde med fagligt, men denne gang blev det hurtigt surt. Der var ikke den 

respons hun havde forventet og hun var skuffet over at læreren lod stå til.  
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Med 6. vest på vikingeudstilling 

Inden praktikken startede, havde klassens historielærer booket et forløb i 

Nationalmuseets vikingeudstilling, som afslutning på et forløb klassen havde haft om 

vikingetiden, tidligere på året. Vi var med på denne tur, og jeg valgte, da jeg ikke havde 

taget del i deres undervisningsforløb, at deltage som observatør. Tilfældigvis, viste 

rundviseren i vikingeudstillingen sig at være min kontaktperson i Klunkehjemmet, Kristine 

Amalie Østergaard.  

Rundvisningen i udstillingen foregår som i enhver anden udstilling. Eleverne bliver vist 

rundt og museumsunderviseren udvælger til formålet nogle genstande som hun fortæller 

om med henblik på den anden halvdel af undervisningsforløbet. Som en del af 

undervisningsforløbet i vikingeudstillingen, fik eleverne lov til at iklæde sig kopier af tøj 

fra vikingetiden. Dette er med til at give eleverne et indblik i hvordan det var at være barn 

i middelalderen. I denne situation er det ikke muligt at give eleverne ægte vikingetøj på. 

Men i forlængelse af at tøjet er kopier af rigtigt tøj, bliver elevernes oplevelse alligevel 

autentisk.  

- Vikingeudstillingens udklædning er på ingen måde autentisk, men det er til gengæld 

følelsen eleverne får når de iklæder sig tøjet. (Bilag 4) 

Kristine er rigtig glad for at undervise i netop dette forløb, fordi hun oplever at eleverne 

lever sig ind i forløbet på en helt speciel måde. Eleverne er også rigtig glade for at få lov til 

at klæde sig ud. ”Forestil dig lige at have det her på hver dag!” jeg spurgte en af eleverne 

om hun kunne forestille sig at have sådan noget tøj på til hverdag. ”Nej… Ikke rigtigt. Jeg 

ville jo dø af varme om sommeren i alle de her lag.” 

Da alle eleverne har iklædt sig vikingetøj bliver de delt i grupper hvor de ved hjælp af 

iPads og udstillingens reproduktioner af genstande skal udvælge de genstande som en 

høvding, en træl eller en ”stormende”10 ville have med i graven og derefter lægge sig med 

genstandende som de ville ligge i graven.  

                                                           
10

 En ”stormende” er det ord man på Nationalmuseet har valgt om en viking der rejser ud i verden for at skaffe 
rigdomme.  
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Med 6. vest i klunkehjemmet 

I forbindelse med rundvisningen i klunkehjemmet med 6. vest var vi nødt til at dele 

klassen op i to hold, så de kunne besøge lejligheden en gruppe ad gangen. Det første hold 

der besøgte klunkehjemmet, havde min medpraktikant og mig med. Det andet hold 

havde klassens faste historielærer, samt tre af elevernes mødre med på rundvisningen. 

Under denne rundvisning var museumsunderviseren Mette vores guide. 

Også under Mettes rundvisning valgte jeg at være stum iagttager (dog stadig med 

pædagogisk funktion som klassens underviser) for at kunne iagttage mine egne elevers 

reaktion på undervisningen, samt for at se om Mette kunne tilpasse niveauet til klassen, 

uden min vejledning. Jeg havde, forud for besøget på Nationalmuseet, forberedt på hvad 

eleverne ville komme til at opleve i Klunkehjemmet, og fortalt dem præcis hvad vi skulle 

bruge besøget til i forlængelse af det tværfaglige forløb om 1800-tallet vi havde 

gennemgået.  

Det helt store hit i Klunkehjemmet var da klassen blev introduceret for et ”samtaleanlæg” 

der bestod af et rør med propper i enderne, der gik fra køkken til spisestue, hvorigennem 

familien har talt med tjenestepigerne eller kokkepigen i køkkenet. Denne anordning var 

eleverne meget fascinerede af. Gruppen blev delt i to hold. Det ene hold i gik ind i 

spisestuen og det andet hold blev i køkkenet, og de fik lov til at tale med hinanden 

gennem samtaleanordningen. Her oplevede jeg at eleverne var meget entusiastiske. Da 

jeg interviewede klassen et par dage senere og spurgte hvad der havde gjort størst 

indtryk på dem ved klunkehjemsbesøget, sagde en af pigerne ”Altså, nok det der talerør 

og korsetterne” (Bilag 2, 4,20 min.)   

Mette er en dygtig omviser med en meget stor viden om klunkehjemmet og 1800-tallet. 

Dog oplevede jeg desværre at det niveau hold 1 blev undervist på ikke svarede til 

elevernes kompetencer. Niveauet var for lavt, hvilket resulterede i at de elever som 

havde glædet sig til turen og viste stor interesse for emnet og perioden, kom til at kede 

sig. Det er normalt en meget velopdragen klasse der opfører sig pænt. En af eleverne 

reagerede på den manglende faglige stimulering ved at ”kigge med fingrene”. Da jeg 

spurgte ham hvorfor han blev ved med at pille, når jeg flere gange havde fortalt ham at 
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han ikke må røre ved tingene svarede han ”Det er jo kedeligt når hun ikke fortæller noget 

nyt. Jeg ved jo allerede alt det hun fortæller” Den samme tendens viser sig i elevteksterne 

hvor en anden elev var meget bevidst om hvad hun selv mente at kunne forvente af 

museumsformidleren. I sin besøgsevaluering er hendes holdning meget tydelig, da hun 

lægger ud med at fortælle hvad hun synes om oplevelsen på Klunkehjemmet.  

- en dejlig og nogen gange lidt kedelig oplevelse.(…) Jeg syntes og så at vores guide 

undervurderet os. (Kilde 1, Cecilie)  

Da jeg et par dage senere talte med min kontakt på Nationalmuseet, Kristine, om hvor 

vigtig undervisningsdifferentiering er, såvel inden for skolens normale rammer som uden 

for, blev eg gjort opmærksom på at Mette, som havde vist 6. vest rundt i Klunkehjemmet, 

ikke kan lide børn.  

Da jeg spurgte hold 1 om deres opfattelse af museumsunderviserens 

undervisningsniveau, siger Olivia ”Jeg synes godt det kunne have været lidt højere. For jeg 

synes det var måske mere til en fjerdeklasse”(bilag 3, 15,05 min.)  

Til sammenligning fortalte praktiklæreren Annemette os at hendes hold havde fået rigtig 

meget ud af besøget og at niveauet passede godt til klassen. Grunden hertil kan være at 

klassen havde tre af elevernes mødre med på rundvisningen som stillede spørgsmål der 

dermed kunne bidrage til et højere undervisningsniveau.  

Hvis man ser på Camillas e-mail om sit besøg i klunkehjemmet, er det meget tydeligt at se 

at hun var en del af hold to, hvor undervisningsniveauet blev hævet betydeligt. Camilla 

har fået virkelig mange detaljer med i sin beskrivelse af Klunkehjemmet.  

- Der var 4 sove værelser i alt. Et værelse til de to døtre, et værelse til sønnen, et værelse til 

forældrene og et værelse til tjeneste pigen. Det var sådan at hvis man havde brunt hår 

som lille, var ens værelses væg lyserød og hvis man var født med blond hår var væggen 

blå og hvis man var født som rød håret var væggen lilla. (Bilag 1, Camilla)  

En af eleverne på hold 2 nævner, på trods af det hævede undervisningsniveau, at han 

synes det var for lavt og at han føler at han er gået glip af noget. (Bilag 2, 36,00 min.)  
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Eleverne på hold 2 var ærgerlige over ikke at have haft de to praktikanter med. Én af 

pigerne på dette hold ytrede efter rundvisningen, at hun godt kunne have tænkt sig at 

praktikanterne kunne have suppleret med den viden og pointeret hvad der var relevant 

for netop det undervisningsforløb vi havde gennemført i klassen.  

Eleverne på hold 2 opfatter besøget forskelligt. Nogen synes de har hørt mest om 

tjenestefolkene, frem for Borgerskabet, som lejligheden ellers indbyder til undervisning 

om, mens den anden halvdel synes de har lært mest om borgerskabet.(Bilag 2, 6.00 min) 

Eleverne på hold 1 husker bedst at der blev fortalt om borgerskabet. (Bilag 3, 01,30min.)  

Da jeg spurgte hold 1 om deres oplevelser i Klunkehjemmet sagde en af eleverne ”Jeg 

synes det var okay spændende men jeg synes godt der kunne have været sådan måske lidt 

mere ligesom da vi måtte prøve korset, så kunne der måske godt have været lidt mere 

med noget tøj derfra og sådan noget(…) ”(Bilag 3, 00,26 min.) 

Med 6. vest på rundvisning i nationalmuseets samlinger 

I forlængelse af besøget i klunkehjemmet med 6. vest, blev eleverne også vist rundt i 

Nationalmuseets udstillinger, ”danmarkshistorier, 1660-2000” og ”Danmarks Oldtid”. 

Klassen var delt op i to grupper. Mens den ene gruppe var i klunkehjemmet, blev den 

anden gruppe vist rundt i museets samlinger.  

Rundvisningen foregik forskelligt i de to grupper, eftersom det var to forskellige lærere 

der fulgte holdene rundt. Den første gruppe der blev vist rundt i Nationalmuseets 

samlinger, fulgtes med klassens historielærer og fik meget frie tøjler til selv at gå på 

opdagelse i samlingerne. Eleverne fulgtes med læreren og stillede spørgsmål til det de så. 

Den anden gruppe, der fulgtes med praktikanterne, blev undervist og fik fortalt historier 

om særligt udvalgte ting der havde relation til de ting vi allerede havde gennemgået, eller 

ville komme til at gennemgå i den følgende undervisning. Efterfølgende fik eleverne lov til 

at gå rundt på egen hånd i et par minutter, så de kunne gense de ting de gerne ville kigge 

lidt nærmere på.     
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Da undervisningen i klunkehjemmet især havde handlet om borgerskabet og en smule om 

folkeholdet, valgte jeg at gå mere i dybden med 1800-tallets resterende 

befolkningsgrupper og deres levevilkår.  

For mig fungerede det rigtig godt med en tur uden museumsunderviser i denne 

sammenhæng, så jeg kunne tilpasse besøget til det der var vigtigt for vores 

undervisningsforløb.  

Eleverne synes det var meget interessant at gå på opdagelse i Nationalmuseets udstilling. 

Det kunne til tider være svært at fastholde deres koncentration, fordi de vidste at der 

ventede noget andet lige rundt om hjørnet. Her fungerede det rigtig godt da vi fik lavet en 

aftale med eleverne om at de kunne få lov til selv at gå på opdagelse efter rundvisningen. 

Samtidig lavede vi også en aftale om at de gerne måtte bruge et par minutter på at 

orientere sig i det lokale vi befandt os i, efter vi havde vist dem de ting vi gerne ville 

beskæftige os med. På den måde fik de mulighed for at få besvaret spørgsmål før vi 

bevægede os videre.   

Ulempen ved et undervisningsforløb uden museumsunderviser er at der til tider vil 

forekomme spørgsmål til genstande som læreren ikke kan svare på. Dette oplevede jeg en 

enkelt gang i løbet af vores gennemgang af udstillingen. Dog går der kustoder rundt på 

museet, som kan hjælpe med at besvare spørgsmål, og problemet løste derfor sig selv. 

Eleverne ytrer at de godt kunne have tænkt sig at holdet var delt op i mindre grupper 

under museumsbesøget, så de bedre kunne få fortalt om de ting de hver især gerne ville 

høre om. (Bilag 3, 22,45 min.) 

På turen gennem samlingerne, nævner en af eleverne at det er mærkeligt at der er 

elektriske lamper i den del af udstillingen der viser bondehjemmene i slutningen af 1800-

tallet, når de lige havde fået at vide at Rudolph Christensen var den første privatperson 

der fik elektricitet i sin lejlighed.  En af eleverne nævner efterfølgende, da jeg spørger ind 

til om dette betyder noget for den følelse af ægthed de oplever, at hun synes at det 

svarer til at man havde sat en computer derind. (Bilag 3, 26,05 min.) 
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Ved gennemgang af de to interviews er det for mig tydeligt at se at de to hold har fået 

noget forskelligt ud af samlingen ”Danmarkshistorier”. Hold 1 ved præcis med hvilke ting 

de skal drage paralleller til det undervisningsforløb vi har gennemgået i klassen, hvor hold 

2, der har været rundt på egen hånd har set nogen ting, som de har kunnet fordybe sig i 

lidt bedre, men har til gengæld savnet viden om hvad de skal bruge museumsbesøget til.    

Med Kristine på klunkehjemmet – ”Peters Jul” 

I juleperioden tilbyder Nationalmuseet en rundvisning i klunkehjemmet som hedder 

”Peters Jul”. Denne rundvisning handler om julen i 1800-tallet, og der fortælles med 

udgangspunkt i klunkehjemmets inventar, bogen ”Peters Jul”11 som blev udgivet anonymt 

i 1866 og efterfølgende revideret og genudgivet i 1870 af Johan Krohn, samt julesangen 

”Højt fra træets grønne top”12, skrevet af Peter Faber i 1848.  

På denne rundvisning har man placeret julegenstande forskellige steder i klunkehjemmet. 

I spisestuen står et plasticjuletræ med gammelt juletræspynt fra perioden. Dog er der kun 

meget få genstande på træet som stammer fra familien Christensen, som boede i 

lejligheden. 

I opholdsstuen ligger en bunke gamle julekort, spredt ud som en vifte, på et chatol. Ingen 

af julekortene stammer fra familien. I køkkenet har man fundet nogen af familiens 

bageredskaber frem, så børnene kan få en idé om hvordan og hvad man bager i 

slutningen af 1800-tallet.  

Både i køkkenet, gæstestuen og herreværelset står nogle sølvskåle med vaniljekranse, 

samt en glaskaraffel med små glas. Ingen af disse genstande har tilhørt familien, og 

vaniljekransene er af plastic, men de er tilført for at give en fornemmelse af hvordan julen 

fejredes i 1800-tallet.  

Juletræet bliver brugt til at levendegøre fortællingen om den første københavnske familie 

der havde juletræ i 1811.  

                                                           
11

 http://www.kalliope.org/da/vaerktoc.pl?vid=krohn/1866  
12

 http://www.ugle.dk/hoejt_fra_traets_groenne_top.html  

http://www.kalliope.org/da/vaerktoc.pl?vid=krohn/1866
http://www.ugle.dk/hoejt_fra_traets_groenne_top.html
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På Peters Jul-rundvisningen bliver der ikke fortalt ret meget om familien Christensen som 

oprindeligt boede i lejligheden. Rundvisningen er udbudt som en hjælp til at levendegøre 

historien om julens udvikling fra det man har kunnet opleve i 1800-tallet, til den jul 

børnene kender i dag.  

Som en del af Peters Jul-rundvisningen, får pigerne forklæder og drengene matroskraver 

på. Dette gøres for at børnene skal få et indblik i dagligdagen som barn i 1800-tallet, og 

for at hjælpe børnene med at indleve sig i rundvisningen. 

Peters Jul er et tilbud til indskolingen og mellemtrinnet. Rundvisningen er derfor meget 

pædagogisk og, i højere grad end den normale rundvisning i Klunkehjemmet, fortællende. 

Her er fokus på den gode historie, på indlevelse og på de referencer og paralleller man 

kan drage til teksterne ”Højt fra træets grønne top” og ”Peters Jul”  

Undervisningen som i forvejen er meget dialogbaseret i klunkehjemmet, tager i denne 

type rundvisning særligt udgangspunkt i elevernes opfattelse af hvad jul er og hvordan 

den fejres i netop deres familie. Det gør betyder derfor ikke så meget for rundvisningen at 

man har fjernet historien om familien Christensen der oprindeligt boede i lejligheden, da 

eleverne har rigeligt at bidrage med og meget gerne vil fortælle om deres erfaringer.   

Uoverensstemmelser  

På den første rundvisning jeg fulgte i klunkehjemmet, nævnte Kristine at rullegardinerne i 

Klunkehjemmet er indsat af Nationalmuseet for at begrænse lysets slid på interiøret.  

Da jeg var i klunkehjemmet med 6. vest, spurgte en af mine elever ind til mønsteret på 

rullegardinerne i lejlighedens stuer. Han undrede sig over mønsteret som han mente at 

have set før, men hvor? Mette svarede at det nok bare var et meget moderne mønster til 

udsmykning i denne periode, siden familien Christensen havde valgt netop det mønster.  

Da jeg, efter rundvisningen, spurgte Mette om denne forskel på redegørelse for 

rullegardinerne, svarede hun ”Det er de oprindelige rullegardiner. Der er til gengæld folie 

på vinduerne der beskytter mod solen. Det må være det du har misforstået.” 
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Jeg har sidenhen stillet Kristine det samme spørgsmål. Hun svarede ”Så vidt jeg er 

orienteret er rullegardinerne ikke en del af det originale interiør, men jeg lægger ikke 

hovedet på blokken for min overbevisning.” 

 

Analyse af undervisningen i Klunkehjemmet 

Elevernes indlevelse 

Med min sjetteklasse oplevede jeg, i forbindelse med vores forskellige museumsbesøg, 

både at eleverne indlevede sig i undervisningen og bidrog med spørgsmål og anekdoter, 

og at de blev inaktive og ukoncentrerede.   

- Mette kan ikke lide børn. Det tror jeg desværre betyder meget for hendes undervisning, 

når hun har med de yngre elever at gøre.(Kilde 4) 

Her giver elevernes manglende koncentration og udbytte udtryk for hvor vigtig 

museumsformidlerens pædagogiske imødekommenhed er.  

Da eleverne blev introduceret for ”samtaleanlægget” i Klunkehjemmet levede de op. Her 

var der noget de synes var interessant. De fik lov til at prøve systemet selv og snakke med 

deres klassekammerater i den anden ende.   

- (…)da vi kom ind i entréen var der én der måtte prøve et korset og det blev mig.(Kilde 1, 

Olivia) 

Begge hold nævner i løbet af deres interviews at de godt kunne have tænkt sig at man 

havde inddraget den beklædning der var typisk for 1800-tallet. Hold 1 ville gerne have 

haft muligheden for at iklæde sig tøjet, ligesom de fik lov til i vikingeudstillingen. Det ville 

hold 2 også gerne, men nævner også at en gine med den tidstypiske beklædning også 

kunne have betydet meget for deres forståelse af perioden.  

Interaktionen med museumsunderviseren 

Eleverne i 6. vest mener selv at de ikke ville have fået lige så meget ud af besøget i 

Klunkehjemmet uden en guide, som de fik med guide. Dog indrømmer de selv at den 
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interaktion de oplevede, ikke var ufejlbarlig. Om det skyldes at Mette ikke formåede at 

aflæse elevernes faglige niveau og stimulere dem derefter, eller om det hele netop 

afhænger af at hun ikke kan lide børn, som jeg blev informeret om efterfølgende, er uvist. 

Dog mener jeg at dette er et godt eksempel på hvorfor læreren ikke må give slip på sine 

elever i museumsundervisningssammenhæng og at det er fornuftigt at læreren bidrager 

med spørgsmål og kommentarer der kan fungere som hints, der kan guide 

museumsunderviseren i den rigtige retning, rent fagligt.  

Mine besøg i klunkehjemmet har også bekræftet mig i min opfattelse af at narrativer og 

dialogbaseret undervisning er vigtig. De tidspunkter hvor eleverne har været allermest 

engageret, har været i de forløb hvor formidleren har formået at fange eleverne med en 

levende fortælling og inddragelse af elevernes egne erfaringer. Til dette fungerer Peters 

Jul-rundvisningen rigtig godt.  

Elevernes sanseindtryk og indlevelse 

At iklæde eleverne noget så enkelt som matroskraver og forklæder, har den effekt at 

eleverne hurtigt sporer sig ind på hvordan et barn går klædt i slutningen af 1800-tallet, og 

dermed begynder at forestille hvordan det så ville være at leve i en periode hvor der ikke 

er nogen digitale medier, hvor børn skal ses, men ikke høres og hvor juletræet børnene 

ikke tager del i pyntningen af juletræet. Selv forestillingen om hvor underligt det må have 

været at se det første juletræ blive båret op i en herskabslejlighed midt i København, 

bliver helt levende, og eleverne kan pludselig se hvor mærkeligt det egentlig er at stille et 

grantræ midt i en stue.  

Også i udstillingen ”Viking” fungerede udklædningen som et middel til indlevelse. 

Eleverne var meget ivrige efter at løse den opgave de fik stillet. Dog er det vigtigt, når 

eleverne udviser en sådan iver, at læreren følger med og holder øje med eleverne, og give 

pædagogisk vejledning når iveren bliver for voldsom, og eleverne begynder at bruge 

rekonstruktionerne til at slås med, hvilket i denne sammenhæng bestemt ikke var 

hensigten.  

I vikingeudstillingen er det også klart at arbejdet med digitale medier, i form af iPads, 

fungerer yderst motiverende. Alene det at eleverne kan få lov til at scanne de dele af 
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samlingen der ikke findes reproduktioner af, gør at hele samlingen bliver tilgængelig for 

eleverne. Det er kun deres egen fantasi der sætter grænser for hvordan deres 

vikingebegravelse skal se ud.  

I Klunkehjemmet nævner eleverne selv at der er nogle ting der mangler, for at få 

motivationen op i højeste gear. De savner at få illustreret den påklædning der var typisk 

for tidsperioden. Korsettet fungerer godt, men da der kun er tid til at en enkelt elev eller 

to kan prøve, synes mange af eleverne at det ikke helt er nok. Nogen nævner at en gine 

med tidstypiske beklædningsgenstande ville være rigtig godt, mens andre meget gerne vil 

prøve at gå gennem lejligheden klædt i tøj fra perioden. Eleverne nævner, netop her, 

hvad det er der gør Peters Jul-forløbet så specielt for børnene. Iklædningen af forklæder 

og matroskraver gør indlevelsen så stærk at eleverne føler at de er der. Det er ikke blot en 

følelse af autenticitet, men en oplevelse.    

Elevernes forudsætninger 

Som Jordet nævner, er det vigtigt at eleverne kan se en sammenhæng mellem 

undervisningen i skolen og den undervisning de modtager i forbindelse med 

museumsforløbet.  

Første gang jeg deltog i et undervisningsforløb i Klunkehjemmet, var det tydeligt at 

eleverne der deltog i forløbet endnu ikke havde arbejdet med materiale der var relevant 

for netop dette forløb. Læreren fortalte at undervisningen i Klunkehjemmet skulle bruges 

til at starte et forløb om Klunketiden op.  

Ud fra elevernes deltagelse og engagement, er det dog tydeligt at Jordet har ret. Eleverne 

anede ikke hvad de skulle bruge museumsbesøget til, og i sidste ende blev Kristine 

frustreret over gruppen af elever der havde mere travlt med hinanden end med 

undervisningen.  Samtidig er denne rundvisning endnu et eksempel på at man som lærer 

stadig har et ansvar for at eleverne opfører sig ordentligt, og ikke udnytter 

museumsbesøget til at give slip på sine pædagogiske opgaver. 



Henriette K. N. Voigt Professionsbachelor Institut for skole og læring 
30290506 2013/2014 professionshøjskolerne Metropol 
Historie  Frederiksberg seminarium 

Side 31 af 49 
 

Elevernes udbytte 

Der er meget stor forskel på hvor meget eleverne har fået et ud af klunkehjemsbesøget. 

Dette ses tydeligt når man gennemgår elevteksterne og sammenligner teksterne skrevet 

af eleverne på hold 1, med teksterne skrevet af eleverne på hold 2. eleverne på hold to 

beskriver klunkehjemmet mere detaljeret og har gennemgående haft en mere positiv 

oplevelse. Den samme tendens oplever man når man sammenligner de to interviews jeg 

har foretaget med eleverne fra de to hold.  

Da jeg spørger hold 2 om de får mest ud af at modtage undervisning i skolen eller på 

museum, lyder svaret ”Museum, fordi der kan du se på tingene imens de forklarer, så det 

er ligesom når du hører en podcast, danner du dig på en måde nogen billeder(…) Men når 

du så ser på tingene, så er det lige som om at du er der”(Bilag 2, 40,01 min.) 

Ud fra de museumsforløb jeg har deltaget i, er det tydeligt at se at de elever der har 

beskæftiget sig med emnet forud for besøget, er bedst klædt på og derfor også får større 

udbytte af undervisningen. Derudover stiger udbyttet med graden af engagement og 

indlevelse. Jo bedre museumsunderviseren og museumsforløbet har formået at fange 

børnenes interesse, jo større er udbyttet generelt.   

Opfylder Nationalmuseet undervisningsministeriets fælles mål? 

I Undervisningsministeriets fælles mål for historie nævnes museumsbesøget som en 

væsentlig del af historieundervisningen under ”historiefagets særlige aktiviteter”. 

Nationalmuseet er et af mange museer der er med til at opfylde undervisningsmysteriets 

krav til museumsundervisningen som har særlig betydning for historiefaget.  

Nationalmuseet inddrager i udstillingen ”Viking” såvel som Klunkehjemmet den historiske 

fortælling, rekonstruktioner af historiske redskaber og situationer, eleven kan være 

skaberen af en historisk fortælling, eleven kan være den, der lytter til lærerens eller 

andres fortællinger, Eleven kan afprøve historiske genstande eller sammen med andre 

skabe historiske situationer, fx i form af rollespil og dramatiseringer. 

Derudover er der i nationalmuseets samlinger mulighed for at eleven kan være den, der 

er omviser på en udstilling og formidler viden over for sin lærer og klassekammerater. 
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Autenticitet - Skal det være den ægte vare? 

Det vil aldrig være muligt at skabe en samling der er fuldstændig autentisk. Der vil altid 

være små fejl og mangler eller ting der ikke står på deres helt oprindelige plads. Det 

vigtigste er ikke at alt er autentisk. Det vigtigste er at den følelse museumsgæsten får ved 

sit besøg er autentisk. Som Kristine fortæller om børnenes indlevelse i vikingeudstillingen 

og den læring de modtager:  

- Vikingeudstillingens udklædning er på ingen måde autentisk, men det er til gengæld 

følelsen eleverne får når de iklæder sig tøjet.(Kilde 4)  

En af eleverne i klassen mener ikke det betyder noget for hans opfattelse af perioden og 

borgerskabet at der er sat ting ind til en juleudstilling, som ikke har noget med familien at 

gøre. Så længe det ikke er hele lejligheden der er en rekonstruktion, så kan juletingene 

være med til at vise hvordan det også kunne være at leve i 1800-tallet. (Bilag 3, 11,35 

min.)  

I løbet af mit interview med hold 2, får jeg at vide at en af eleverne har lagt mærke til at 

der på stjernen, på juletræet i klunkehjemmet, sad et prismærke (Bilag 2, 15,25 min.)  

Da jeg vendte tilbage til klunkehjemmet ugen efter, for at deltage i Peters Jul-

rundvisningen, kiggede jeg nærmere på juletræet og kunne konstatere at det var rigtigt at 

der sad et lille skilt på julestjernen. Det var dog ikke et prisskilt men et katalognummer 

der refererer til den samling stjernen normalt befinder sig i. Som en af eleverne meget 

rigtigt nævner, gør det ikke nødvendigvis noget at man har placeret uautentiske ting i en 

samling for at illustrere hvordan livet også kan have været, så længe det er ting der passer 

til perioden. Det kunne dog være en fordel at gemme skiltet, så det ikke ødelægger 

følelsen af autenticitet. 

Hvis man kaster et blik på Den Gamle By i Aarhus, er man som besøgende udmærket klar 

over at husene i ”byen” kommer fra forskellige steder i landet og derfor, som helhed, ikke 

har noget med hinanden at gøre. Byen er derfor i sig selv uautentisk. Men ser man på de 

enkelte huse og på den indlevelse og følelse Den Gamle By har at byde på, bliver 

oplevelsen pludselig mere autentisk.  
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Uanset graden af autenticitet, vil læringen til enhver tid være det der er væsentligst for en 

samling. Og for at opnå den bedst mulige læring, kan det altså være okay at slække på 

autenticiteten og fokusere på de læringsmidler det enkelte museum kan tilbyde.  

Med Klunkehjemmet viser det sig jo faktisk at det autentiske i virkeligheden er uautentisk 

– træværket er i virkeligheden gips, det samme er hundehovederne der hænger som 

udsmykning og marmoren på væggene er i virkeligheden slet ikke marmor. Man 

opretholder en illusion om at mennesket ikke har nogen kropslige funktioner og vælger i 

stedet at forlade selskabet helt for at kunne forrette sin nødtørft. Det liv og de omgivelser 

man oplever når man besøger Klunkehjemmet er fortællingen om en illusion af et 

menneske og som man bevæger sig længere ind i lejligheden bliver illusionen afsløret og 

det ægte mennesker viser sig. Det er det der er med til at gøre Klunkehjemmet 

interessant.   

Diskussion 

Metodekritik 

I forbindelse med tilblivelsen af denne opgave, har jeg fået et indblik i museets verden og 

i hvordan museumsundervisningen kan fungere og hvilke faldgrupper man skal være 

opmærksom på, både som lærer der medbringer sin klasse på museet, og som 

museumsformidler der skal undervise fremmede klasser. Jeg har i min metode ikke 

medtænkt medier som motivationsdannende faktor. Inden for museumsverdenen bruger 

man i flere og flere sammenhænge elektroniske medier som middel til at fremme 

motivationen. Nationalmuseet benytter også medier, dog i begrænset omfang. Jeg ville 

gerne have undersøgt de digitale mediers funktion i den danske museumsverden, men da 

udstillingen ”Viking” sluttede kort efter sjetteklassens besøg i netop denne udstilling, var 

der ikke mulighed for at studere dette undervisningsforløb nærmere. 

Man kan derfor også argumentere for at jeg ikke har færdedes på nok museer, til at 

foretage en fyldestgørende vurdering af museet i sin helhed, og at jeg derfor ikke har haft 

empiri nok til at vurdere eksempelvis hvorvidt begrebet autenticitet kan bruges i 

læringssammenhæng på museer.  
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Samtidig vil man kunne argumentere for at ikke alle museer, samt udvælgelsesparametre 

herfor er ens, og at man derfor ikke kan skære alle museer over én kam. Det har dog ikke 

været muligt, tidsmæssigt, at inddrage flere museer, og jeg har derfor valgt at begrænse 

mig til Netop Nationalmuseet, da dette havde størst relevans for min praktik og for 

fokuspunktet autenticitet.  

Jeg ville også gerne have haft mulighed for at komme rundt om nogen af Nationalmuseets 

andre undervisningstilbud. For eksempel kunne det have været relevant at sammenligne 

vores egen rundvisning i udstillingen ”Danmarkshistorier 1660-2000”, med nogen af de 

forløb Nationalmuseet selv tilbyder i denne udstilling, eller se nærmere på 

”Børnemuseet”, der er en udstilling i Nationalmuseet for mindre børn der byder på en 

meget lav grad af autenticitet, men til gengæld byder på stor indlevelse i form af 

reproduktioner af tøj, isenkram og våben fra flere forskellige tidperioder.  

Derudover kunne det også være nærliggende at bevæge mig væk fra 1800-talsperioden 

og kigget mere på Danmarks oldtid i forlængelse af elevernes besøg i udstillingen 

”Viking”. 

  

Konklusion 

Man kan ikke betragte museet som et fuldstændig autentisk læringsmiljø. Man kan dog 

argumentere for at følelsen af autenticitet i læringsmiljøet gennem genstande og 

undervisningsmetoder er vigtigere end genstandenes autenticitet. I bund og grund er den 

vigtigste del af museumsbesøget den historiske bevidsthed og denne opnås mest effektivt 

gennem narrativer, dialogbaseret undervisning og gennem muligheden for indlevelse 

gennem eksempelvis udklædning. I forbindelse med museumsbesøget kan det være en 

fordel at drage nytte af en museumsunderviser, særligt i forlængelse af de 

undervisningstilbud Nationalmuseet tilbyder. Museet kan dog også sagtens bruges i 

forbindelse med den undervisning der er aktuel i historieundervisningen, ved at læreren 

fungerer som formidler i de samlinger museet har at byde på. Det vigtigste ved 
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museumsbesøget er blot at eleverne kan drage en parallel mellem det de lærer i skolen 

og det de lærer på museet.   

Museerne har mulighed for at bidrage med nye aspekter til skolens undervisning, og ved 

at åbne op for nye læringspotentialer og ny viden, vil eleverne kunne opnå en bredere 

opfattelse af den verden og det samfund de lever i, og placere sig selv i en sammenhæng 

deri. Det er i dette museets styrke ligger, og det er det man som lærer skal udnytte i 

forlængelse af sin undervisning. Historiebogen kan, som nævnt, ikke stå alene, men det 

kan museumsbesøget heller ikke. Det er vigtigt at eleverne ved hvad museet skal bruges 

til og det er vigtigt at læreren til stadighed tilbyder sine elever pædagogisk støtte og 

vejledning under besøget.   

Vurdering og handleperspektiv 

I forbindelse med tilblivelsen af denne opgave, har jeg fået et indblik i museets verden og 

i hvordan museumsundervisningen kan fungere og hvilke faldgrupper man som lærer skal 

være opmærksom på. Når jeg fremadrettet tager elever med på museum vil jeg forberede 

eleverne på museumsbesøget, så de ved præcis hvad de skal bruge museumsbesøget til 

og hvordan de skal koble det til det undervisningsforløb museumsbesøget relaterer til.  

Jeg har erfaret at det aldrig er i elevernes interesse at kun at være observerende i en 

museumssammenhæng. Er man dette, gør man sine elever en bjørnetjeneste, da 

museumsformidleren hurtigt taber fokus fra det faglige, og i stedet kommer til at 

koncentrere sig om at få undervisningen overstået, hvilket ikke er i hverken min, 

elevernes eller museumsformidlerens interesse. 

Museumsbesøget skal være sjovt og det er i høj grad lærerens opgave at få besøget til at 

gå op i en højere enhed og netop gøre det sjovt.    

Perspektivering 

Jeg har i min opgave argumenteret for at den undervisning museet, og Nationalmuseet i 

særdeleshed, tilbyder, er et vigtigt supplement til historieundervisningen i folkeskolen. 
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Det vil derfor være relevant at se på de muligheder og læringspotentialer byvandringen 

kan bidrage med i skolesammenhæng.  

Byvandringen er en undervisningsform der lægger sig tæt op ad museumsbesøget på 

mange måder og der findes mange forskellige tilbud om byvandringer i Danmarks større 

byer og især i København er der rige muligheder for at inddrage byen og dens historie i 

undervisningen. I forlængelse af min praktik, ville jeg gerne have haft muligheden for at 

tage den tredjeklasse jeg underviste i historie med på byvandring i København, da 

emnerne for undervisningen var middelalderen med særligt fokus på Absalon, og 

Christian d. 4.s København. Desværre havde vi ikke nok sammenhængende timer i klassen 

til at dette kunne lade sig gøre.   

Med byvandring som undervisningsmiddel har eleverne mulighed for at gå på opdagelse i 

deres egen by, deres egen historie og i deres egen identitet. De får mulighed for at få et 

indblik i sine omgivelsers historie og dermed placere sig selv inden for denne histories 

rammer og i den større sammenhæng 

Byvandringen er et middel alle lærere kan gøre brug af i alle byer. Man kan enten som 

lærer selv fungere som underviser eller eleverne kan fungere som undervisere for 

hinanden, ved at tildele eleverne forskellige fokuspunkter i den by man vælger at 

koncentrere sin undervisning om.   
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Bilag 1 
 Elevtekster om klunkehjemmet (4,2 sider) 

Jeg har delt elevteksterne op i de to grupper de var opdelt i da de besøgte 

Klunkehjemmet. Hold 1 fulgtes med praktikanterne, hold 2 fulgtes med læreren og tre af 

elevernes mødre.  

Hold 1 
Maja 

Hej det er Maja 

Det er hyggeligt. Der er også en julerundvisning.Man starter i deres kontor og i kontoret 

er der er en grøn farve på væggen. I mandeværelset lugtede der af cigar og ligesom 

gammelt træ. Ligesom morfars cigar kasse, den man deler rundt.Der var 16 værelser, det 

lyder af meget i dag,men selve lejliheden kan være i stuen hjemme hos os. 

Oliver 

Turen til klunkehjemmet var sjov og vi fik en masse at vide. Vi blev først vist rundt I opgangen og 

så gik vi ind I det første værelse det var ikke særlig stort men der var en masse ting og stemningen 

var lidt uhyggelig I boghylden stod der en masse bøger om politik og filosofi samtidig duften af træ 

og et glas med whiskey på et lille bord det var meget mørkt kun en lille lampe oplyste rummet et 

rigtigt hereværelse.  Det næste rum vi kom indtil var et stort rum med en kæmpe lysekrone af 

krystal der var også en del puder og sofaer der var specielt en sofa s-safaen en meget mærkelig 

sofa det var også rimelig mørkt og det lugtede af perfume. Det tredje værelse var et meget 

lyserødt sted med broderet puder og en symaskine på et lille bor det rum var lidt lysere en de 

andre men med samme duft af perfume. Så var der spisetuen med et stort bord I midten ude I 

siderne stod der reoler og nogle dyre hovder på væggen lidt uhyggeligt. Men det var de fine 

værelser resten var bare ulækre. Lavet af oliver 

Olivia 

På klungehjemmet så vi mange seje ting på klungehjemmet  da vi kom ind i 

entréen var der én der måtte prøve et korset og det blev mig. 

Men 

Da vi kom ind i et andet rum lugtede der af tobak.  

Da jeg var der inde lugtede der meget indelukket og af cigarer. Der var mange værelser 

der var herreværelse og køkken og mange andre værelser der var i alt 16 værelser. Der 
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var sådan et tale rør fra køkkenet og hen til spise stuen hvor de kunne tale igennem hvis 

der manglede noget. Så kunne fruen tale igennem røret og så kunne stuepigen komme 

med det hun bedte om. Vi fik sådan nogle futter på, så vi ikke ødelagde gulvet. 

 

William J. 

Lugten fra det første rum lugtede af røg og tobak det næste rum var fuldstændig proppet 

med ting det var virkelig grimt med alle de ting men alligevel var der også lidt hyggeligt 

fordi det ikke var særlig meget lys De feste af de rum der var havde ikke særlig meget lys 

men jeg havde troet at der var flere klunker  

Lavet af William J.  

Julie 

Vi ankom til klunkehjemmet. Der var mange flotte trapper. De var hårde at gå op ad. Det 

var spændene. I spisestuen var der glat som en skaldet hovedbund. Rørende som de 

bestilte mad igennem var nok det sjoveste. Herrestuen lugtede af gamle kartofler og røg. 

kh julie 6.v 

Cecilie 

I dag har jeg været på Klunkehjemmet en dejlig og nogen gange lidt kedelig oplevelse. Jeg 

syntes det var lidt dårligt at man ikke måtte prøve at gå rundt i mellem tingene. Jeg syntes 

og så at vores guide undervurderet os. Men ellers var det en god oplevelse! Det var sjovt 

at se på alle de gamle ting. Men det var også aveligt at det ikke var alle ting som var for 

den gang hvor huset stammer fra. Jeg syntes ikke godt om det juletræ der stod i 

spisestuen fordi at det ikke var julepynt fra dengang! Jeg syntes at der duftede af gamle 

bøger og når regnen falder på fliserne (en dejlig duft især det med fliserne). Der var rigtig 

mange stole eller skal man kalde det side pladser ; ) Det var lidt klamt at man bade i det 

samme vand. Når ja de værelser som de havde var faktisk imponerende gode. Jeg havde 

troet at værelserne havde været meget være.... 

Mange hilsner Cecilie 

Frederik 

Hej  
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Jeg har lige været på Klunkehjemmet. De var en lang tur men lidt sjovt var det. Da vi kom 

ind skulle vi have nogle sjove ”sutsko” på så vi ikke kom med snavs på vores sko. Der var 

mange sjove rum. Det lugtede af cigar og af gamle mennesker men efter noget tid 

begynde man at vænne sig til det. Det var også mærkeligt at børnene skulle spise med 

stuepiger indtil de blev 12-13 år. Alle senge var også meget mindre end vores i dag. 

Mvh Frederik. 

 

Hold 2 
Astrid 

Der var flot. Anderledes og hyggeligt. Gulvtæpperne og alle de mange mørke møbler 

gjorde det hele lidt mindre og mørkere. Alle klunkerne på møblerne og gardinerne fik det 

hele til at se meget gammel ud. Hvilket det også var. De store spejle i dagligstuen gjorde 

så det hele så meget større ud. Hvilket efter min mening ikke helt lykkedes. Jeg syntes 

bare det fik det til at se indelukket ud. Men der var virkelig flot. Billederne i rammerne gav 

mig et indtryk af hvordan de så ud og hvordan de gik klædt. Toilettet og badeværelset fik 

mig til at være virkelig glad for jeg ikke levede på den tid. Jeg syntes virkelig det var en 

sjov og spændende oplevelse.  

Lisa 

Sup Henriette vores klasse har været på klunkehjemmet som er en lejlighed/ bygning som 

folk boede i ca 1870 - 1967. Det var rigtig spændene At se hvordan folk boede i forhold til 

hvordan vi bor idag. Det mest intrasante var at lære om de ophold de lever efter fx 

mad,bad, og hvordan børn faktisk ikke måtte spise med deres forældre for de var i 

konfimartions aldern. Tak for en god oplevelse på klunkehjemmet. 

Camilla 

Jeg vil fortælle dig lidt om oplevelsen, på klunkehjemmet. Jeg var på klunkehjemmet med 

klassen. Da jeg trådte ind i lejligheden, var det første værelse kontoret, hvor manden sad 

og arbejdede. Kontoret var blevet lavet om til en garderobe, hvor jeg kunne have min 

jakke og min taske. Da jeg trådte ind i det førte rum, herreværelset fik jeg en tanke 

”cigar”, der lugtede af cigar ligesom hos min oldefar. Jeg gik videre til det næste rum, det 
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var gæste stuen. I gæste stuen var der meget fint pyntet. Jeg lagde specielt mærke til en 

stol, s stolen hed stolen. Den var formet som et slags s. Der var en lidt varm stemning i 

lejligheden, men det var nok mest fordi lyset var dæmpet, så der var lidt halv mørkt. Ved 

siden af gæste stuen kom den private stue, det var der konen opholdte sig mest. Den 

private stue var meget pyntet med fotografier, malerier, eksotiske blomster og meget 

mere. Jeg lagde også mærke til to små hvide statuer som ikke så så gamle ud. Det var 

familiens døtrene der havde sat de to små statuer, efter deres faders og moders død. Der 

var også en spisetue, og midt i den var et rundt bord. Det så ikke så stort ud men der 

kunne alligevel være 18 personer rundt om bordet hvis det var nødvendigt. Der var også 

et lille rum nede i enden af gangen det var toilettet. Toilettet var meget mønstret, eller 

rettere meget detaljeret. En af de andre ting jeg også lagde mærke til, var at toilettet var i 

et rum for sig selv. Ved siden af toilet rummet var badeværelset. Bade værelset var ikke 

som jeg forventede det var meget lille og der stod kun et badekar, med små guld farvede 

ben. Deres køkken var meget moderne for der var en vandhane og det var kun få familier 

der havde råd til vandhaner i køkkenet. Inde i køkkenet var der et slags tale rør, talerøret 

gik ned til spise stuen, så hvis man manglede noget vand for et eksempel, så kunne man 

lige sige det i talerøret, og så kom tjeneste folkene med det man manglede så hurtigt som 

de kunne. Der var 4 sove værelser i alt. Et værelse til de to døtre, et værelse til sønnen, et 

værelse til forældrene og et værelse til tjeneste pigen. Det var sådan at hvis man havde 

brunt hår som lille, var ens værelses væg lyserød og hvis man var født med blond hår var 

væggen blå og hvis man var født som rød håret var væggen lilla. 

Rasmus 

Hej 

I dag var jeg på klunkehjemmet, vi startede med at komme ind i mandens kontor, som nu 

bruges til garderobe. Vi fik fortalt om hvordan de brugte et korset. En fra gruppen fik lov 

til at prøve, hun kunne desværre ikke få den ned på den lille talje 24 cm. Det var det alle 

fornuftige damer gik efter den gang. Vi gik videre til manderummet der havde 

nationalmus sat noget cognac frem. Vores guide sagde der sandsygeligvis havde der også 

stået der dengang. Herinde lugtede eller stank der af tobak og gammel røg. Vi gik videre 

ind i hovedstuen her var der kvaster og mørkerød over alt. Kæmpe gardiner hang på såvel 
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som ruder til vægge. På bordet lå et par bøger, guiden sagde at der lå billeder som man 

kunne tale om. (Altså så det ikke blev et pinelig og kedeligt emne.) Næste rum var som en 

ekstra stue her var de samme mørke farver men der var også små figurer og eksotiske 

planter, for at vise de var rige. Det var et lille flyv og vi fik fortalt der havde være et meget 

større et tidligere. Spisestuen var flot kæmpe spise bord og stole ude i siderne. Der var et 

rør som man kunne kommunikere med køkkenet igennem. Der var 3 værelser vi så kun 2, 

det en var deres ene pige. Der var lidt kedeligt, der var man ikke særlige meget. De 

voksenes værelse var lidt mere flot men stadig ikke helt flot. Gangen der hang værelserne 

sammen var smal og lugtede af træ. 

Køkkenet var lavloftet men man havde et godt overblik. Toilet var koldt, de brugte der 

ikke, men der var små blomster i og ude på. Vi fik at vide de hellere ville gå på natpottet 

en toilet. (Fordi tjeneste folkene ikke skulle vide de var på toilettet.) 

Hilsen Rasmus 

Josephine 

jeg har været på klunkehjemmet og set hvordan Rudolph Christensens boede og hvordan 

man levede i gamle dage. vi så også lidt om klunker/knaster og hvor mange ting der 

kunne være inde i et rum jeg var overraskede over hvor mange ting der kunne være inde i 

et rum. 

jeg  syntes også det var spændende at høre om at de bade i samme vand alle sammen jeg 

synes det var en rigtigt god tur. 

hilsen josephine 

William A 

Hej! Jeg har været inde og se Klunkehjemmet. Der var vildt flot. Der var 16 værelse, men 

det føles det slet ikke som der var. Der var proppet med ting.  

Det lugtede af cigar, indelukket og gammelt. Først kom man ind i et herreværelse, der 

stank tobak, der stod kortspil og et skrivebord, og en telefon. Bagefter kom man ind i en 

lille stue, hvor man kunne sidde. Der var rigtig mange stole. Der var en S stol. Den var 

formet som en S. Bagefter var den en anden stue, og så kom soveværelserne og køkkenet, 

og toilet og bad. Der var et flot min småt hus.  
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Christian 

Nu vil jeg fortælle noget om den oplevelse jeg har haft da vi var på klunkehjemmet. Vi 

startede med at gå op ad nogle trapper som egentlig ikke var så hårdt. Da vi kom ind i det 

første rum prøvede vi kosetter, det var vildt sjovt. Det andet rum var herreværelset, der 

lugtede det som hjemme hos min morfar. Jeg syntes egentlig det er en dejlig duft. Jeg 

lagde specialt meget mærke til alle de kvaster som man kaldte klunker. Bagefter så vi 

visitrummet, hvor der var en visitskål. Fællesspisestuen, der var gulvet vildt glat. Vi så et 

snakke rør hvor vi fik lov at bestil mad, men det var så ikke rigtigt. Vi så de to søskenes 

værelser, som ren faktisk var ret små. Deres toilet var rimmelig ulækkert. Det var bare et 

langt hul. Men deres badeværelse var endnu mere ulækkert, for de badede i det samme 

vand for ikke at spilde vand. Det må have været sygt ulækkert vis en af dem havde tisset i 

vandet. Det var alt hvad jeg havde at sige om min oplevelse på klunke hjemmet. 
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Bilag 2 – Elevinterview 1 – Film 

Bilag 3 – Elevinterview 2 – Lydfil  
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Bilag 4 – Besvarelse på spørgsmål om Klunkehjemmet   

I forlængelse af de to rundvisninger jeg har været på i Klunkehjemmet med Kristine Amalie 

Østergaard og besøget i vikingeudstillingen, samt de samtaler vi har haft efterfølgende, har jeg 

direkte og indirekte fået besvaret en masse spørgsmål. Nogen spørgsmål er blevet besvaret i 

forlængelse af hendes rundvisninger og resten er indhentet ved direkte samtaler. Der forligger 

derfor både indirekte besvarelser og direkte besvarelser (læs: kursiv) 

Følger man som omviser et manuskript? 

På Nationalmuseet, og særligt klunkehjemmet, arbejdes der ikke med manuskripter. Hver 

rundviser har et fokuspunkt at holde sig til under rundvisningen, og når der bliver stillet 

spørgsmål, så besvares de. Rundvisningerne bliver oftest tilpasset de enkelte klassers/gruppers 

behov og interesser.  

I forbindelse med arbejdet som rundviser, bliver man sat rigtig godt ind i alt der har med familien 

og perioden at gøre, så man er rustet til de spørgsmål man måtte blive stillet.   

Er omvisningen rettet mod en bestemt aldersgruppe? 

Omvisningerne i Klunkehjemmet er meget fleksible, og det er derfor op til den enkelte omviser at 

tilpasse undervisningen til den enkelte gruppe/klasse. Til jul findes der et forløb der er specielt til 

mindre børn, der hedder Peters Jul, men med undtagelse heraf, kan alle aldersgrupper, med 

næsten alle ønsker få rigtig meget ud af et besøg i Klunkehjemmet.  

Hvilke didaktiske tanker ligger bag omvisningen i klunkehjemmet? 

I forbindelse med Klunkehjemmet er der ikke gjort nogen overordnede didaktiske tanker vedr. 

kanonpunkter eller fælles mål. Dog er det så heldigt at Klunkehjemmet let kan tilpasses 

kanonpunkterne der omhandler denne periode.   

Hvilke didaktiske tanker gør du dig? 

- Jeg synes det er meget vigtigt at indleve sig i historien når man underviser. Det er min 

erfaring at især de små klasser reagerer positivt og lytter aktivt når de kan mærke at jeg 

selv synes at det her er fantastisk.  

- Når jeg har med en klasse at gøre, går mine didaktiske tanker oftest på hvorvidt min 

undervisning passer til den enkelte klasse. Er undervisningen svær nok, eller er den for 

svær. Dernæst, synes jeg ofte at det er svært at vurdere hvor meget jeg kan tillade mig at 

”opdrage” på eleverne. Jeg har en enkelt gang oplevet at jeg måtte ende en omvisning, da 
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eleverne ikke kunne opføre sig ordentligt, og blev ved med at røre ved interiøret, selvom 

eleverne gentagne gange fik besked på at lade være med at røre noget.  

Efter min opfattelse er det lærerens opgave at irettesætte eleverne, men jeg kan nogle 

gange se mig nødsaget til at gribe ind, når eleverne overskrider mine grænser og reglerne 

for ophold i Klunkehjemmet.  

Da jeg fortæller Kristine om min oplevelse af at den museumsundervisning mine egne elever fik i 

klunkehjemmet, ikke svarede til mine elevers niveau og at mine elever havde svært ved at indleve 

sig i Mettes undervisning, svarer Kristine at  

- Mette kan ikke lide børn. Det tror jeg desværre betyder meget for hendes undervisning, når hun 

har med de yngre elever at gøre. 

Kommer man på omvisningen rundt om hele ”udstillingen”? 

Der er nogen enkelte ting man ikke får lov til at se på rundvisningen. Det drejer sig om et stort 

flygel, som familien Christensens efterkommere har overtaget, et enkelt af de ansattes værelser, 

som stod tomt ved Nationalmuseets overtagelse, samt nogen få andre møbler som familiens 

efterkommere har arvet. Kun meget få ting er fjernet, så lejligheden fremstår så autentisk som 

muligt. Familiens oprindelige telefon stod ikke længere i lejligheden, så den er blevet erstattet 

med en tilsvarende fra samme periode. 

Hvad er målet med Klunkehjemmet? 

Målet med Klunkehjemmet er, set med mine øjne, at levendegøre historien om borgerskabet, 

folkeholdet, hygiejnen, privatlivet, takt og tone og samfundet i slutningen af 1800-tallet. Det 

fortæller så mange historier på en så levende måde, at dét i sig selv må være formålet med 

Klunkehjemmet.  

Er der nogen begrænsninger ved klunkehjemmets undervisning? 

Det er selvfølgelig en begrænsning at man ikke må gå på opdagelse på egen hånd. Mange elever 

vil meget gerne prøve at røre ved tingene og komme om bag snoren, hvor omviseren står, så de 

kan se tingene fra en anden vinkel og gå på opdagelse i skuffer og skabe.  

Derudover er der mange spørgsmål vedr. familien Christensens private forhold vi ikke må besvare. 

Denne regel er til, for at beskytte familiens efterkommere og familiens eftermæle. Jeg plejer selv at 

informere om denne regel inden rundvisningerne starter.  
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Er Klunkehjemmet autentisk? 

Jeg tror ikke du finder noget der er mere autentisk end Klunkehjemmet!  

Hvad gør klunkehjemmet autentisk? 

Klunkehjemmet står næsten som da Grosserer Christensen og hans kone levede. Der er kun lavet 

meget få ændringer siden deres død og lejligheden fungerer derfor som en tidslomme. Det er som 

at befinde sig i slutningen af 1800-tallet når man bevæger sig rundt i lejligheden. 

Samtidig kan klunkehjemmet, ud over at fortælle sin egen og familiens historier, være med til at 

fortælle levende historier om perioden og om forskellene på arbejdsgiver og ansat.  

Klunkehjemmet fortæller mange historier.  

Det interessante ved klunkehjemmet, som med sin høje grad af autenticitet giver et rigtig godt 

billede på periodens overklasse, er at det, trods dets autenticitet, beretter om en periode hvor det 

autentiske er et skuespil – altså uautentisk. 

Findes der genstande i Klunkehjemmet som er uautentiske 

Planterne… De er af det pureste plastic! 

Vi kan ikke have ”levende” væsner i lejligheden, da det slider på interiøret. Derfor er der også 

solbeskyttende film på ruderne og rullegardiner af nyere dato i stuerne og herreværelset, hvor 

møbler og gardiner kræver særlig beskyttelse mod lys.  

I lejlighedens stue kan man se seks porcelænsgenstande som er af nyere dato. Det drejer sig om 

nogen vaser og figurer fra ”Den Kongelige Porcelænsfabrik”, som søstrene Christensen, som 

boede i lejligheden efter forældrenes død, selv har købt til lejligheden.  

Man kunne sagtens have fjernet dem, da de jo ikke hører til perioden som Klunkehjemmet skal 

give en fornemmelse af. Dog fortæller porcelænsfigurerne om hvor lidt søstrene Christensen reelt 

har ændret ved lejligheden. Jeg synes ikke figurerne er uautentiske. De er bare en del af en anden 

og mere personlig fortælling om de to søstre.  

Er der noget, man som tilskuer, får at se, når man besøger Klunkehjemmet, som ellers 

normalt ville være pakket væk?  

I bund og grund får man en hel del mere af privatlivet at se når man besøger klunkehjemmet i 

dag, frem for da familien boede der. Den gang ville man ikke komme ind i soveværelser, 

badeværelse, køkken, etc. 
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Jeg kan kun komme i tanke om nogle få ting vi har ”sat frem” for publikums skyld. I Grosserer 

Christensens soveværelse står et par natpotter fremme på natbordene. De ville normalt være gemt 

ind under sengene eller i et skab, så de ikke stod fremme. Man skiltede ikke med sine kropslige 

funktioner. I dag har man fra museets side valgt at vise dem frem, så man kan give en bedre 

fornemmelse af hvordan dagligdagen i denne periode adskiller sig fra den dagligdag vi kender i 

dag.   

Hvilke af Nationalmuseets forløb mener du giver den bedste indlevelsemulighed? 

Kristine underviser mest i klunkehjemmet, men havde også en del undervisningsforløb i den 

midlertidige udstilling ”Viking” frem til udstillingens nedlæggelse.  

Kristine er glad for at være i klunkehjemmet, som, som hun tidligere har beskrevet, er som at 

træde ind i en tidslomme. Man får lov til at bevæge sig i en tidslomme som er fuldstændig unik og 

anderledes fra det eleverne ser i deres hverdag. Men muligheden for at indleve sig i fortællingen, 

halter en smule når eleverne ikke har mulighed for at slå sig løs i lejligheden. 

Her mener Kristine at vikingeudstillingens mulighed for at slå sig løs, uden frygt for at ødelægge 

noget værdifuldt, giver en helt speciel oplevelse og mulighed for indlevelse. Eleverne bliver iklædt 

kopier af vikingetøj, som ikke er værdifuldt. De værdifulde genstande som ikke må berøres er låst 

inde bag glas.  

Vikingeudstillingens udklædning er på ingen måde autentisk, men det er til gengæld følelsen 

eleverne får når de iklæder sig tøjet.  

 


