
 1 

Evaluering af undervisningsforløbet i 
Rimhelten Halfdan på Arbejdermuseet maj-
juni 2018 
 

 
 

Udstillingen 
Rimhelten Halfdan rummer fire installationer, der har udgangspunkt i Halfdan Rasmussens 

”Halfdans ABC”. I udstillingens første rum står Osteskipper Ostenfeldts skib, hvor børn kan ”sejle” 

og redde mus. Her står også Freddy Fræks fiskefrikadelletårn, hvor børn kan fange fiskefrikadeller 

fra 1. sal og kravle ind i hulen for neden og putte med det pelsede P. I det andet rum står Tulles tipi 

og Barberens hus, der henholdsvis består af en tipi med ”bål” i midten, hvor man med bogstaver 

kan skrive sit navn og andre ord, og barberens hus som han har klippet midt over sammen med 

selve øen, det står på. I Tulles tipi kan gæsterne høre oplæsning af Halfdan Rasmussens ABC, og 

hos barberen er der designet forskellige beats, der giver mulighed for at ”mixe” forskellige rytmer 

alt imens lamper blinker i forskellige farver. Udstillingen rummer desuden et krea- og tegnerum 

samt et bibliotek hvor gæster kan låne bøger, der kan læses blandt puder på en stor bænk. 
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Undervisningen 
Undervisningsforløbet har base i biblioteksrummet og tager udgangspunkt i de fire installationer. 

Det er bygget op omkring en ”skattejagt” efter Rimræven Remse, der har gemt sig efter truslen om 

tæsk i Halfdan Rasmussens rim om ”røde ræv”. Grupperne skal stifte bekendtskab med faglige og 

sociale pointer, og de skal ved fri leg udforske selve udstillingen. En gruppe vil indledningsvis 

indsluses i Halfdan Rasmussens univers inden udstillingerne udforskes. Herefter undersøges 

udstillingen og det gættes hvilke rim der er repræsenteret i udstillingen. Børnene vil have en periode 

med fri leg inden de, ved lyden af en klokke, sætter sig på deres faste stillepude i biblioteket. 

Herefter undersøger gruppen rimet ”røde ræv” og der tales om sociale relationer og konflikter. 

Remse har været i hønsehuset, og den er ked af det, flov og den har gemt sig. Børnene skal hjælpe 

med at finde den ved at skabe god stemning og invitere den tilbage. Dette gøres gennem en jagt på 

Remse, hvor børnene skal løse forskellige opgaver af faglig og social karakter. Opgaverne er alle 

skabt, så de relaterer sig til børnehavens pædagogiske læreplaner og til børnehaveklassens 

kompetencemål. Efter de fire stop med aktiviteter ved Osteskipper Ostenfeldts skib, Freddy Fræks 

fiskefrikadelletårn, Tulles tipi og Barberens hus dukker Remse op, og der afsluttes ved at samle op 

på forløbets faglige og sociale pointer i biblioteket på stillepuderne. 

 

Evaluering 
 

Konkret opgørelse af antal klasser/børnegrupper der har været igennem forløbet i perioden 
 

Dagtilbud: 16 grupper = 163 børn 

Indskoling: 56 grupper = 1196 børn 

0.klasser: 29 grupper = 644 børn 

1. klasser: 23 grupper = 530 børn. 

2. klasser: 1gruppe = 22 børn 

= 1359 

 

På egen hånd i maj-juni: 17 grupper = 211 børn. 

 

Anmeldte grupper på egen hånd i sommerferien (booket som skoletjenesteydelse): 8 = 118 børn 

 

Uanmeldte grupper på egen hånd i sommerferien (registreret som skoletjeneste): 12 = 128 børn 

 

1816 i alt har oplevet udstillingen med deres institution eller skole 

 

No shows (bookede forløb, hvor gruppen/klassen ikke mødte op): 5  
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En sammenfatning af besvarelserne ud for hvert punkt på evalueringen + et 
”karaktergennemsnit” 
 

Antal evalueringsskemaer udfyldt: 82 

Heraf dagtilbud: 19 (enkelte børnehaver har udfyldt mere end én besvarelse – dog er det forskellige 

pædagoger, der svarer) 

Heraf 0. kl: 41 

Heraf 1. kl: 20 

Heraf 2. kl: 1 

Heraf uden klasse (specialklasse?): 1 

 

Dagtilbud 
 

1. På en skala fra 1-6, hvor 1 betyder ”ikke godt” og 6 betyder ”virkelig godt”, hvor godt 

passede forløbet så til jeres målgruppe? 

- Gennemsnit: 5,36 

- 10 pers. gav den 6 = 52,63% 

- 6 pers. gav den 5 = 31,58% 

- 3 pers. gav den 4 = 15,79% 

 

2. Hvad fungerede bedst i forløbet? 

Sammenfatning: Generelt har de fleste givet udtryk for, at målgruppen nød godt af det 

store fokus på den aktive inddragelse af børnene i forløbet og på de indlagte aktive pauser. 

De satte også stor pris på jagten efter Remse, der lod børnene holde koncentrationen under 

størstedelen af forløbet. Derudover blev det modtaget meget positivt, at vi skabte et rum, 

hvor der både var plads til leg og til stille lytteøvelser. 

 

Besvarelser: 

- De forskellige miljøer. 

- Stillepuderne. 

- Rævejagten, men den var for langtrukken at gå på opdagelse. 

- Forklaringen af rimene, lege med tingene, men det bedste var om Ræven Remse. 

- Aktiviteterne hvor børn er er aktiv deltagende – ikke kun lytte. 

- At børnene skulle finde Remse. 

- Det at I kombinerer lytte og leg. 

- At det var en blanding af noget eventyr og skattejagt. Og at det var så ”interaktivt”. 

- Strukturen – tydelig – klokke = stilleplads. Hånden op – veksle ml. leg + opgave. 

- Børnene får taletid og er ”med” til at lave aktiviteterne og bruger udstillingen. 

- En engageret medarbejder + program. 

- Det var spændende for børnene hele tiden. God spænding og dermed stor koncentration. 

Fedt at de selv skal deltage. 

- Jagten efter Remse. Børnene var meget optagede. 
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- Vekslen mellem at lytte og være aktivt deltagende. Godt indhold til aldersgruppen. 

- Det var godt med indlagte pauser, så de kunne holde fokus hele tiden. 

- Oplæsningen. 

- Leg og undervisning var en god blanding. Klokken fungerede godt. Remses spor – lidt 

ligesom en skattejagt. 

 

3. På en skala fra 1-6 hvor 1 betyder ”ingen betydning” og 6 betyder ”meget høj 

betydning”, hvor stor betydning havde det så, at forløbet var gratis? 

- Gennemsnit: 4,58 

 

- 1 pers. svarede 1 = 5,56% 

- 5 pers. svarede 3 = 27,78% 

- 1 pers. svarede 4 = 5,56% 

- 3 pers. svarede 5 = 16,67% 

- 1 pers. svarede 5,5 = 5,56% 

- 7 pers. svarede 6 = 38,89% 

- 1 pers. svarede ikke. 

 

4. Ville I have haft mulighed for at benytte forløbet, hvis det havde kostet 500 kr? 

Sammenfatning: Der bliver flere gange nævnt, at et besøg der vil koste noget, kan være en 

udfordring for de ressourcer institutionerne har til rådighed. Lidt over halvdelen vil dog 

have mulighed for dette. 

 

- 11 pers. svarede ja = 61,11% 

- 6 pers. svarede nej = 33,33% 

- 1 pers. svarede måske = 5,56% 

- 1 pers. svarede ikke. 

 

 

 

5. Kunne du forestille dig, at I ville komme tilbage og benytte legeudstillingen på egen 

hånd? 

- 16 pers. svarede ja = 84,21% 

- 3 pers. svarede nej = 15,79% 

 

6. Kunne du forestille dig, at I ville komme tilbage og benytte Arbejdermuseets øvrige 

udstillinger på egen hånd – fx børnemuseet? 

- 19 pers. svarede ja = 100% 

 

7. Ville du være interesseret i at deltage i en workshop om at bruge museet med de 

yngste? 

- 14 pers. svarede ja = 73,68% 
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- 5 pers. svarede nej = 26,32% 

 

8. Øvrige kommentarer: 

De positive: 

- Tak Ida. 

- Ida var super god til at fange børnene. 

- Dygtig omviser/guide (Ida). 

- Ida var mega god. 

- Fedt at man får lov til at være aktiv som barn på museet. Dejligt at der er forståelse/plads 

til børnene. 

- En god og simpel måde at i laver læring. Meget positive. 

 

De konstruktive: 

- Rævejagten var for langtrukken. 

- Lidt langtrukket for 4-5 årige. 

- Skulle forløbet koste penge, skulle det være med flere end 12 børn. 

- Vi har 5000 kr. til et år og vi er pt. 26 børn… (Hvorfor de måske ville have råd til at 

betale).  

 

Indskoling 
 

1. På en skala fra 1-6, hvor 1 betyder ”ikke godt” og 6 betyder ”virkelig godt”, hvor godt 

passede forløbet så til jeres målgruppe? 

- Gennemsnit: 5,53 

 

- 38 pers. svarede 6 = 61,29% 

- 19 pers. svarede 5 = 30,65% 

- 5 pers. svarede 4 = 8,06% 

 

2. Hvad fungerede bedst i forløbet? 

Sammenfatning: Her blev der givet udtryk for, at det havde stor betydning for målgruppen, 

at de var aktive og blev inddraget i forløbet. Det fungerede godt med de mange skift og 

forskelligartede aktiviteter, som børnene mødte undervejs. Dette bidrog til at fastholde 

koncentrationen hos børnene, og der var positiv stemning over for den legende tilgang, der 

var til læring. I deres besvarelser har pædagogerne også fokuseret på stillepudernes 

betydning for ro og koncentration. Også her fungerede Remse som den gode røde tråd, der 

skabte motivation hos børnene.  

 

Besvarelser: 

O. kl: 

- Der var en fin balance mellem aktive/bevægelsesaktiviteter og stillesiddende aktiviteter 

såsom at lave egne rim. 
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- At man skifter scene flere gange. 

- At der var mange forskellige slags opgaver. 

- Da de skulle laver forskellige opgaver + da de sad på stillepuderne. 

- Lege blandet med opgaver. 

- Det hele. En god blanding af bevægelse og stillesiddende læring. 

- At eleverne blev inddraget og havde indflydelse på forløbet. 

- Det var sjovt at finde rundt i remserne. 

- Blanding ml. lytte og bevægelse. 

- At der hele tiden skete noget nyt. 

- Når guiden var på. At der skete noget hele tiden. 

- Godt sammensat forløb med mulighed for at alle kan deltage. 

- Jagten på Remse var god motivation for børnene til at lege med ord. 

- Den tydelige instruktion, rolige stemme og gode aktiviteter. 

- Børnene var aktive og blev inddraget i forløbet. 

- Det var så godt og struktureret. 

- Kombinationen af mange forskellige aktiviteter og motivet: at finde Remse. 

- Alt har været godt og interessant for børn. 

- Det hele (godt at de også selv skulle lave rim). 

- Historierne og dansen. 

- En god blanding af bevægelse og stillesiddende aktiviteter. 

- Musik + bevægelse. 

- Delen med Remse, der var inkorporeret i programmet var godt. 

- Samtalerne på stillepuderne og fri leg. 

- Den tydelige struktur. Afveksling i steder og aktiviteter. 

- God struktur. 

- At børnene fastholdt interessen hele vejen. 

- Ida var rigtig god. 

- Installationerne. 

- At de skulle finde Remse. 

- ”Skattejagten” – forskellige skift. 

- Kombinationen af lytte og være i gang. 

- Aktive børn – super med stillepladser. 

- Danse. 

- Danse. Finde spor. 

- Den sproglige leg + legedel. 

- Vekslen ml. stillesiddende snak, opgaver og leg. 

- De forskellige skift. 

- ? 

- At alt var brugbart og måtte røres ved. 

- Mussemassage. 
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1. Kl: 

- Gruppearbejde og massage med musen. 

- Rigtig godt med de danskfaglige opgaver og samarbejdslegen og den fælles dans. 

- Skift ml. snak og bevægelse. 

- Udstillingens ”legepladser” og at skulle finde Remse. 

- Legen. Fantasi. 

- Spændingen om ræven. 

- Stort set det hele.  

- Lytte – bevægelse – lytte. 

- Forholdet mellem remser og legerum, altså at det der blev nævnt fandtes. 

- Interaktionen som der var i spil hele tiden. 

- At der var skift ml. stille lytten og aktiviteter. 

- Forløbet var super godt planlagt og udført. 

- Fiskefrikadeller, lege med ord, dans. 

- Den legende tilgang og Idas tålmodighed. 

- De fine lege. 

- Sidste del af forløbet, hvor de skulle på ”skattejagt”. 

- Fri leg. 

- Den måde at børnene var med hele tiden. 

 

 

2. Kl: 

- Skattejagten. 

 

3. På en skala fra 1-6 hvor 1 betyder ”ingen betydning” og 6 betyder ”meget høj 

betydning”, hvor stor betydning havde det så, at forløbet var gratis? 

- Gennemsnit: 4,9 

 

- 2 pers. svarede 1 = 3,23% 

- 2 pers. svarede 2 = 3,23% 

- 9 pers. svarede 3 = 14,52% 

- 7 pers. svarede 4 = 11,29% 

- 2 pers. svarede 4,5 = 3,23% 

- 5 pers. svarede 5 = 8,06% 

- 1 pers. svarede 5,5 = 1,61% 

- 34 pers. svarede 6 = 54,84% 

 

4. Ville I have haft mulighed for at benytte forløbet, hvis det havde kostet 500 kr? 

- 21 pers. svarede ja = 33,87% 

- 36 pers. svarede nej = 58,06% 

- 5 pers. svarede ved ikke/måske/både og = 8,06% 
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5. Kunne du forestille dig, at I ville komme tilbage og benytte legeudstillingen på egen 

hånd? 

- 34 pers. svarede ja = 79,07% 

- 9 pers. svarede nej = 20,93% 

- 19 blanke. 

 

6. Kunne du forestille dig, at I ville komme tilbage og benytte Arbejdermuseets øvrige 

udstillinger på egen hånd – fx børnemuseet? 

- 46 pers. svarede ja = 100% 

- 16 blanke. 

 

7. Ville du være interesseret i at deltage i en workshop om at bruge museet med de 

yngste? 

- 35 pers. svarede ja = 79,55% 

- 2 pers. svarede måske = 4,55% 

- 7 pers. svarede nej = 15,91% 

- 18 blanke. 

 

8. Øvrige kommentarer: 

0. Kl: 

- De positive: 

- Fint forløb, lægger fint op til at arbejde med emnet Halfdan. Både før og efter. 

- Dejligt at udgangspunktet/temaet var kendt af børnene! God oplevelse! Tak. 

- Dejligt – tak for en sjov og lærerig dag! 

- Flot, fin, farverig og fantasifuld museumsoplevelse! 

- Meget inspirerende og gode ideer til undervisningen derhjemme. 

- Bare fantastisk! 

- Super godt og sjovt. 

- Dejligt at der både vat sociale og læringsmæssige aktiviteter. 

- Tak for god tålmodighed ☺  

- Super godt forløb m. dejlig engageret og veloplagt underviser. 

- Rigtig godt ☺  

- Tak for det ☺  

- Dejligt med gamle kendinge – fint med plads til leg. 

- Nanna (må være Nadia) var en god formidler og havde ”øje” for at fortælle på børnenes 

niveau. 

- Super gennemført program. 

- Super godt! 

- ☺  

- Rigtig fint forløb ☺  
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- De konstruktive: 

- Det er en hård prioritering med de meget små midler, vi har. 

- Vi har kun 1000 kr. til et helt år, som både skal dække legetøj, mad, særlige ture. 

(Hvorfor de ikke kan betale 500 kr.) 

- Længere tid til lege del. 

- Synes forløbet ville passe bedre til børnehavebørn. Alt for meget fokus på Remse. 

 

1. Kl: 

- De positive: 

- Super fedt forløb. Masser af god fantasi og visuelt også virkelig dejligt. Gode ”kulisser” 

og dejligt narrativt forløb. 

- Så fin fin en måde at bruge udstillingen på – virkelig dygtig omviser, pædagogisk super 

og meget på linje m. børn og aldersgruppe. 

- Vi har haft gode rundvisere og børnene har nydt det. 

- Super god omviser! Tak, Ida. 

- Kristine var rigtig sød ☺  

- Ida du er en super god formidler… Bliv ved med det ☺  

- Tusind tak for en god og hyggelig dag ☺  

- Tak for en dejlig og lærerig oplevelse ☺  

- Tak til Ida for stor tålmodighed og indlevelse. 

- Synes at udstillingen var gennemtænkt og godt udført. 

- Tak for i dag ☺ Fin udstilling, god veksling mellem at lytte og at være aktiv. 

- Tak for muligheden og tak for i dag ☺  

 

- De konstruktive: 

- Måske lidt mere legetid i de fede rekvisitter. 

 

Underviserne  
 
Der blev udformet et evalueringsskema til underviserne. Lydspor, beats og oplæsning kunne ikke 
bruges i undervisningen. Dennis havde sørget for at lave afbryder, således at lyd let kunne 
slukkes/tændes når der var brug for det, hvilket gjorde det nemt at manøvrere udenom denne 
udfordring. Alle underviserne blev oplært i forløbet. I praksis var det Kristine, Signe, Nadia, Ida, 
Bjarke, Ulrich der underviste i det. Generelt var feed-backen positiv. 
 

1. Narrativet fungerede rigtig godt. Eleverne synes, at det var rigtig sjovt at skulle finde 
Remse. Dynamikken ml. forløbets dele var meget konstruktivt. Vekslen mellem stillepuder, 
udforskning på egen hånd og de fælles øvelser, var noget der ifølge min oplevelse gav 
eleverne mulighed for at være fokuserede gennem hele forløbet.  

2. Det dramatiske element med at shh'e på eleverne når man lige har "set" remse rundt om 
hjørnet var på én og samme tid forløbet styrke og svaghed. Som nævnt var narrativet rigtig 
godt gennemtænkt. Personligt var det dog lidt svært skulle gå i "rolle" på den måde. Jeg er 
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ikke så god til at gøre de dramatiske virkemidler autentiske og måske har andre 
undervisere det på samme måde.  

3. Til næste gang tror jeg det er rigtig godt (som du også gjorde Signe) at give nogle 
metakommentarer under oplæringen. Mange af os har få eller ingen erfaringer med så små 
børn. Derfor var det givende at høre dig give nogle kortere indføringer i pædagogikken bag 
forskellige øvelser og deres struktur. 

Konklusion 
 

• Samlet set har 1816 børn brugt udstillingen i undervisningssammenhæng, og måltallet på 

2000 børn i skoletjenesteregi er dermed ikke opfyldt helt på trods af fuldt booket program 

og ganske få no shows. Fremadrettet kan der tænkes i at sætte et lidt mindre ambitiøst tal – 

som det så bare vil være fedt at ”slå”. 

• På en skala fra 1-6 har lærerne/pædagogerne vurderet undervisningsforløbet til 5,44 

• Der har været overvejende positive tilbagemeldinger på forløbet fra børn/elever, lærere og 

pædagoger. Lærere og pædagoger har sat stor pris på den store børneinddragelse og på de 

mange aktiviteter. De giver udtryk for, at dette bidrager til at fastholde børnenes 

koncentration. Derudover har grebet med at bruge Remse fået meget ros for at skabe en rød 

tråd, der giver aktiviteterne mening og som også fastholder børnenes interesse. Dette 

”formålsfokus” kan med fordel inkorporeres i andre forløb til målgruppen.  

• Lærerne/pædagogerne fremhæver den store variation i forløbet som noget særlig positivt. 

Kombinationen af lytteøvelser (på stillepuderne) og den aktive undervisning/leg samt 

kombination af sociale færdighedsøvelser, faglig læring og leg fremhæves. Der er et lille 

ønske om mere tid til fri leg, som med fordel kunne inddrages i fremtidige forløb til denne 

målgruppe, og to har givet udtryk for at forløbet enten skød under eller over målet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
//Rikke Halberg og Signe Stauning, september 2018 

 
 


