


s 2  / MUSEUMSREBELLER  / ARBEJDERMUSEET

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

FORORD

INTERVIEW

LÆRING 1

LÆRING 2

LÆRING 3

LÆRING 4

LÆRING 5

INTERVIEW 

CITATER

LÆRING 6

LÆRING 7

LÆRING 8

LÆRING 9

LÆRING 10

KLUMME

To museumsrebeller: Magnus og Tue

F o r o r d

F O R O R D
Af Linda Nørgaard Andersen 
& Kristine Kamp Albæk

På Arbejdermuseet har vi siden 2013 arbejdet 
strategisk med unge og demokratisk dannel-
se. Gennem aktiviteter som valgfaget Unge 
Stemmer, udstillings- og undervisningsprojek-
tet Uhørt Ungdom og senest med udviklingen 
af særudstillingen Aktivist har museet gen-
nemgået et paradigmeskift fra blot at være 
”museum for noget” til også at være et ”mu-
seum for nogen”. Det samarbejde med unge 
er sket under overskriften Museumsrebeller.

Rebeller er nogen, der forstyrrer, som skubber 
til grænserne og perspektiverne, og som tvin-
ger det bestående til forandring. De er som 
udgangspunkt i opposition, men behøver ikke 
altid at være det. For hvis man inviterer dem 
indenfor, lader dem tage en stemme og giver 
dem indflydelse, så kan de være med til at 
skabe forandringer indefra. 

Gennem Museumsrebeller er Arbejdermu-
seets rolle blevet gentænkt med fokus på 
at skabe større rum for medborgerskab og 
demokratisk pædagogik særligt i relation til 
unge. Det gør vi fordi, vi som en demokra-
tisk samfundsinstitution har et særligt ansvar 
for at værdsætte unges engagement, viden 
og holdninger. Vi er nødt til at anerkende og 
respektere unge som eksperter på deres eget 
liv og skabe muligheder for, at de kan være 
deltagende.

I 2019-2020 har vi fokuseret Museumsrebel-
ler-indsatsen på at inddrage unge i udviklin-
gen af særudstillingen Aktivist, der åbner i be-
gyndelsen af 2021. Udstillingen handler om 
politisk aktivisme på venstrefløjen fra 1960 til 
2020. Samarbejdet med de unge har hand-
let om at sikre, at udstillingen forstår og taler 
ind i den kontekst, mange unge befinder sig i, 
og undersøger nogle af de spørgsmål og pro-
blematikker, som de finder allermest relevante 
i deres liv. Inddragelsen har taget forskellige 
former – fra workshops på 90 minutter, over 
heldagsworkshops til længerevarende forløb 
og samarbejde. 

Hæftet her er en opsamling og refleksion over 
vores læring undervejs. Formålet er dels at 
skabe videndeling med alle vores dygtige mu-
seumskolleger rundt om i landet i håbet om, 
at det kan inspirere til at involvere mange flere 
forskellige unge i museumsprojekter. Desuden 
håber vi, at det giver jer lyst til at dele jeres 
erfaringer med os, så vi kan gøre hinanden 
endnu bedre. Flere af læringspointerne og 
citaterne vil for mange sikkert synes banale – 
det er de også. Men det gør dem ikke mindre 
vigtige at dele med hinanden og forsat insiste-
re på at sætte handling bag ordene.

Kristine Kamp Albæk og Linda Nørgaard Andersen

Når jeg hører ordet Museumsrebeller...

Fra Protest til Aktivist
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Bed direkte om de unges mening

Følg de gode intentioner op af konkrete handlinger

Vis de unge, hvordan museets viden er relevant i deres hverdag

Giv de unge noget med hjem, som de kan arbejde videre med

Skab en tillidsfuld, personlig relation til de unge

Involvér de unge som medaktører 
– skab en oplevelse af give and take

Tillad de unge at vende museets viden på hovedet 

Eksperimentér med at slippe tøjlerne 
og lade de unge samle ansvaret op

Brug museets genstandsfelt aktivt til at styrke den sanselige oplevelse

Gør mødet med museet til en rar oplevelse
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I N T E R V I E W
Magnus Andersen og Tue Ammundsen del-
tog begge i en i workshop på Arbejder-
museet om aktivisme i foråret 2020. Her 
fortæller de, hvordan det var at være med 
i maskinrummet.

Magnus, 18:

”Jeg gik i 10. klasse på en alternativ eftersko-
le, hvor vi arbejdede med at tænke kreativt 
og innovativt. Derfor blev vi inviteret ind til en 
workshop, hvor vi skulle arbejde med emnet 
aktivisme i forbindelse med en udstilling på 
museet. 

Vi blev først vist ind og så den plads, udstil-
lingen skulle have. Bagefter blev vi sendt ud i 
grupper for at idé-generere. Vi skulle skrive så 
mange ideer ned som muligt – det første, vi 
tænkte på ved ordet aktivisme.

Det fedt at arbejde med på den måde; vi fik 
lov til at tømme hovedet for alle de ideer, vi 
havde, og de voksne tog det meget seriøst. 
Man kunne have en frygt for, om det var godt 
nok, hvad vi lavede, fordi det skulle bruges, 
og fordi de havde brugt så meget tid på det. 
Men de var søde og forstående og vildt gode 
til at rose os for de ideer, vi kom med.

Da vi havde skrevet alle ideerne ned, skulle 
vi se ud over dem. Da jeg gjorde det med 
mine, fandt jeg på udtrykket ”den aktivistiske 
hjerne”. Det udtryk endte med at blive brugt 
i udstillingen i det rum, hvor skoleelever skal 
arbejde. Der bliver hængt skilte op med ”hjer-
te”, ”hjerne” og ”hånd”. 

Jeg har siden været henne på museet for at 

se det – det var en fantastisk følelse, nærmest 
ubeskrivelig. At noget jeg har fundet på, bliver 
inddraget og brugt af voksne. Det er sjældent, 
man får lov til det, er min erfaring fra folke-
skolen og gymnasiet. Men vi unge vil gerne 
høres. Derfor er jeg også elevrådsformand på 
min skole nu.

Hvis jeg skulle give et råd til andre museer, 
der ville høre unges mening, skulle det være 
at gøre det i roligt tempo, snakke med de 
unge og tage nogle pauser og diskutere ide-
erne igennem. 

Hvis museer begyndte at inddrage unge, ville 

I n t e r v i e w

MED TO MUSEUMSREBELLER 

der helt klart komme et større fremmøde. Jeg 
synes, museer er relevante, hvis emnet er inte-
ressant – som det her med aktivisme.”

Tue Ammundsen, 18 år:

”Vi startede med en rundvisning på museet, 
så vi fandt ud af, hvordan stemningen var 
der – det hjalp meget for dem, der ikke hav-
de være der i forvejen, tror jeg. Derefter var 
der idéudvikling. Emnet aktivisme interesserer 
mig. Hele min familie er gamle DKP’ere. Al-
ligevel var det ikke helt nemt, så der var det 
fedt, at man var flere sammen, der kunne 
ping-ponge.

Dem fra Arbejdermuseet var superflinke. De 
havde tiden, og vi fik lov at styre indholdet. 
De var selv en del af gruppen, skrev ideer ned 
og var ikke styrende. Og de gik også ned og 
hentede snacks! I forhold til for eksempel vo-
res lærere var der en kæmpe forskel. I gymna-
siet er der ikke plads til fri tænkning på sam-
me måde. I skolen gør man det, man skal. 
Her var det meget af lyst.

Selv om det virkede lidt fjernt på det tidspunkt, 
at det skulle blive en udstilling, gik de me-
get op i det. Man blev taget seriøst og mødt 
i øjenhøjde, og man kunne mærke, at man 
fik indflydelse. Det er fedt at være med til at 
skabe noget, der kommer ud i virkeligheden. 

Siden har jeg dog ikke fået nogen opfølgning. 
Hvis man lavede en gruppe, som var med fra 
start til slut, ville man gå meget op i det. Ikke 
alle unge ville være med, men nogle ville hyg-
ge sig rigtig meget med det. Jeg tror også, det 
ville være sjovt at lave en gruppe med nogle 

af dem, der aldrig går på museum. Det er jo 
altid grineren at blive spurgt, også selv om 
man ikke er interesseret. 

Museer kan godt være relevante for unge, 
men det kommer helt an på, hvem man er, og 
hvad man interesserer sig for. Jeg tror ikke, 
det giver så meget mening at inddrage unge 
i en udstilling om Skagens-malerne. Men mu-
seerne skal holde kontakten med unge. Den 
uge, hvor alle unge kunne komme gratis på 
museum (uge 37, red.), var jeg af sted fire 
dage i træk sammen med nogle af mine ven-
ner, hvor vi normalt ikke ville tage på fire mu-
seer om året. Det var superhyggeligt.”

DET ER EN 
UBESKRIVELIG 
FØLELSE AT SE 
SIN IDÉ BLIVE 

BRUGT

”HER VAR 
PL ADS TIL FRI 
TÆNKNING”
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At invitere unge mennesker ind i maskinrum-
met kan være svært. Men det er også et tak-
nemmeligt samarbejde. For mange unge lig-
ger der en stor signalværdi i, at nogen gider 
spørge dem, hvad de mener.

Citatet på modsatte side er fra en Muse-
umsrebel, der deltog i en heldagsworkshop i 
foråret 2019. Efter ni måneder svarede ved-
kommende på en evaluering af forløbet. En 
af de ting, der stod stærkest fra samarbejdet, 
var det helt grundlæggende, nemlig at det er 
rart, når nogen gerne vil høre en – måske især 
nogen, man ikke havde forventet det fra, som 
et museum. I museets tilsagn om inddragelse 
ligger allerede en tillid til Museumsrebellernes 
bidrag, og den tillid skaber mod til at deltage 
hos de unge.

Vi har oplevet denne følelse som gennemgå-
ende hos Museumsrebellerne, og den tillid vi 
viste dem ved at spørge, har de returneret ved 
at tage projektet seriøst. De har bidraget med 

holdninger, meninger og idéer, men også fø-
lelser og dybere refleksioner, som har styrket 
både processen og resultaterne. 

Til gengæld er det blevet tydeligt for os, at 
denne umiddelbare begejstring for at blive 
inddraget udspringer af et grundlæggende 
problem, nemlig at det sker alt for lidt i de-
res hverdag. De unge, vi har spurgt, er eni-
ge om, at de generelt bliver inddraget for lidt 
i små og store samfundsspørgsmål. En elev 
på Amager samlede underskrifter til at af-
skaffe skolens mobilforbud, som hun mente 
var imod skolens vedtægter om demokratisk 
inddragelse af elever. Unge fra Frederiksværk 
vil kæmpe for 16 års valgret. Og unge aktivi-
ster fra gruppen Børnemagt kræver børns ret 
til indflydelse på alt i samfundet, der vedrører 
dem. Eksemplerne er meget forskellige, men 
de vidner alle om, at dét at række hånden ud 
og bede om et input faktisk har en reel betyd-
ning for dem, man spørger.

#1 LÆRING: BED DIREKTE 
OM DE UNGES MENING  

JEG KUNNE 
GODT LIDE, 

I  VILLE HAVE 
VORES INPUT MUSEUMSREBELLER GÅR PÅ TO BEN

1. Inddragelse af unge i grundskolen og på ungdomsuddannelserne gennem workshops 
og projektforløb er det primære fokus. Her kan vi være med til at understøtte alle børns 
ret til at møde kunst og kultur i deres liv og udvikling. Det er vigtigt, at det ikke kun er de 
unge, der kommer frivilligt, som kan få indflydelse på det, vi laver på museet.

2.Workshops og samarbejde med frivillige og særligt engagerede unge giver mulighed 
for den slags samarbejder, hvor der tænkes helt nyt, og hvor vi som museum kan slippe 
lidt kontrol med formaterne. Disse unge brænder virkelig for at gøre museet bedre, sjo-
vere og mere relevant for dem selv og andre.
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DE TOG 
ENDDA EN 

MASSE 
NOTER

Man kommer langt med at spørge, men det 
er naturligvis ikke nok. Vi er hele tiden nødt 
til at sikre, at vi faktisk lever op til vores egne 
ord i handlinger, og at det også er det signal, 
vi sender til Museumsrebellerne.

Citatet er fra en ung, som var i erhvervsprak-
tik som Museumsrebel i foråret 2019. Hun 
sad med til møder, hvor hun bidrog med sine 
bud på, hvordan vi bedst kunne nå unge, 
særligt på Ungdommens Folkemøde. Og vi 
skrev flittigt ned. På Arbejdermuseets stade-
plads på Ungdommens Folkemøde 2019 
kunne man få en airbrush-tatovering med et 
budskab og sy et net af stofrester. Det kun-
ne man på baggrund af de anbefalinger, vi 
fik fra vores Museumsrebel-praktikant. Beg-
ge aktiviteter var i øvrigt store hits blandt de 
unge, der lagde vejen forbi. Og selvfølgelig 
var de det, for vi havde jo spurgt målgrup-
pen.

Hvis man mener det med inddragelse helt op-
rigtigt og har et ønske om at videreformidle 
det, man lærer fra de unge, så vil man skrive 

det ned, de siger. Det er meget simpelt, men 
der bliver faktisk lagt mærke til den slags små 
handlinger, og så er det altså vigtigt, at de 
bakker op omkring det, man siger, er ens in-
tention. Her er det en stor fordel på Arbejder-
museet, at Museumsrebeller er strategisk og 
organisatorisk forankret. Vi ved præcis, hvor 
Muserumsrebellernes inputs skal aktiveres, 
fordi det er indskrevet i projektet. På dags-
ordenen til næste projektgruppemøde står 
der allerede ”Status på Museumsrebeller”, 
og der skal projektleder, forskere, kurator, 
samlingsinspektør og alle andre projektdel-
tagere løbende lytte og forholde sig til, hvad 
Museumsrebellerne mener om det emne, vi 
beskæftiger os med. 

Denne organisatoriske forankring er ressour-
cekrævende – virkelig. Det kræver, at der er 
afsat timer til det relationelle arbejde og en 
projektstruktur og organisering, hvor Muse-
umsrebellernes input integreres i projektets 
maskinrum og på beslutningsnivaeu.

# 2 LÆRING: FØLG DE GODE 
INTENTIONER OP AF KONKRETE HANDLINGER  

L æ r i n g
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NY VIDEN, EN GOD 
OPLEVELSE,  OG AT 

MAN TAGER NOGET TIL 
SIG OG TÆNKER OVER 

DET TIL HVERDAG

Arbejdermuseet er en vidensinstitution, og 
det er vigtigt, at vores samlinger og udstil-
linger sættes i spil med henblik på at styrke 
unges oplevelse af, at samfundet er menne-
skeskabt, og at de også selv er samfundsska-
bende. At de gennem deres handlinger kan 
påvirke ikke kun deres eget liv, men også 
omgivelserne og fremtiden.

Citatet er fra en workshop, hvor unge fra 9. 
klasse skulle hjælpe med at udvikle Aktivist-
værkstedet (se faktaboks). Museumsrebellen 
her mente altså, at man skulle gå fra Aktivist-
værkstedet med ”Ny viden, en god oplevelse, 
og at man tager noget til sig og tænker over 
det til hverdag.”

For at skabe et samarbejde og en læringssi-
tuation, hvor de tre dele af Museumsrebel-
lens ønske kan opfyldes, skal man naturligvis 
sætte museets faglighed i spil. Men man skal 
være bevidst om, hvordan man gør det. De 
unge ved godt, at der er masser af historisk 
viden, de ikke selv er i besiddelse af endnu, 
men de vil ikke præsenteres for informati-
on eller viden i en kontekst, der er afkoblet 
fra dem selv, deres liv og forståelse af sam-
fundet. Den gode oplevelse opstår, når den 
viden og de perspektiver, de møder hos os, 
kan være med til at kvalificere måden, de 
anskuer verden på, men også give inspirati-

on i deres hverdagsliv. Det kan for eksempel 
være inspiration til, hvordan man kan være 
solidarisk eller kæmpe for sin sag gennem 
historiske eksempler på det samme. Denne 
tilgang sætter gang i refleksioner, den skaber 
historisk empati og en forståelse af, at vi står 
på skuldrene af de mennesker, der kom før. 
Samtidig er den med til at styrke de unges 
oplevelse af handlemuligheder, fordi histori-
en ikke forstås som en død fortid, men som 
eksempler til efterlevelse, refleksion og inspi-
ration. 

#3 LÆRING: VIS DE UNGE, 
HVORDAN MUSEETS VIDEN ER 
RELEVANT I DERES HVERDAG 

AKTIVISTVÆRKSTEDET

Værkstedet er et rum i særudstillingen 
Aktivist, hvor unge skal kunne træne 
deres aktivistiske talenter og demo-
kratiske muskler. Rummet skal danne 
ramme om undervisning, workshops 
og samskabelse med unge under hele 
udstillingsperioden. 

Derfor har det været vigtigt, at Muse-
umsrebellerne har givet deres besyv 
med i forhold til, hvad sådan et rum 
skal kunne give dem. Aktivitetspro-
grammet i forbindelse med Aktivist-
værkstedet bliver realiseret med støtte 
fra Fonden Roskilde Festival. 

L æ r i n gs 10  / MUSEUMSREBELLER
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Vi vil alle sammen gerne gribes af noget, 
have blivende oplevelser, inspireres og ud-
fordres. Her er de unge ikke anderledes. Der 
er ikke nogen mennesker, som går ind til en 
kulturoplevelse, hvis de ikke regner med at få 
noget med sig. Det skal vi selvfølgelig heller 
ikke byde de unge, selvom de ofte besøger os 
”ufrivilligt” – gennem skolebesøg. 

Dette citat er ligeledes sagt under en indle-
dende workshop om Aktivistværkstedet. Hvad 
skulle rummet være og kunne? På 15 minutter 
skød de unge 100 idéer til rummet af sted – 
eller det var opgaven, faktisk blev det til 186 
idéer. Idéerne gik i alle mulige retninger. Der 
var stemninger, udtryk, farver, spørgsmål, re-
fleksioner, diskussioner, genstande, konkrete 
aktiviteter og meget mere. Der var ikke ét svar 
på, hvad et Aktivistværksted skal kunne, men 
én ting, der dækkede over alle udsagn fra den 
dag, var dette udsagn: ”Det værste er, hvis 
man går derfra og tænker at nu er det ovre.”

Hvordan sikrer vi så, at de ikke går herfra og 
tænker sådan? For at finde ud af, hvad der 
konkret skaber blivende oplevelser hos de 
unge, der besøger en, bliver man simpelthen 
nødt til at spørge dem. Med Aktivistværkste-
det har vi indtil videre fundet ud af, at det for 
mange unge på den ene side handler om at 
kunne prøve, træne og undersøge noget om 
sig selv. På den anden side handler det om at 
lære noget, udbygge sin viden og forståelse 
for de historiske perspektiver på emnet. Men 
Aktivistværkstedet som det står ved udstillings-
åbningen, er kun midtvejsmålet. Når værk-
stedet lever med undervisning, workshops og 
nye samarbejder, kræver det en løbende eva-
luering for at vide, om vi rent faktisk får skabt 
den blivende oplevelse hos brugerne. 

#4 LÆRING: GIV DE UNGE 
NOGET MED HJEM, SOM DE 
KAN ARBEJDE VIDERE MED DET VÆRSTE 

ER, HVIS MAN 
GÅR DERFRA OG 
TÆNKER AT NU 
ER DET OVRE

L æ r i n g
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Den 20. november 2019 blev Arbejdermu-
seet besat (eller BZ’at) af en gruppe unge 
aktivister fra Børnemagt. Børnemagt har sine 
historiske rødder tilbage i 1971, hvor grup-
pen startede som en del af Slumstormerne 
på Christiania. Den er i flere omgange blevet 
genstartet af en ny generation af børn, som 
har været kritiske over for, hvor lidt indflydelse 
børn og unge har på samfundet. 

Arrangementet var et ung-til-ung undervis-
ningsevent, der markerede 30-året for bør-
nekonventionen med workshops om børns 
rettigheder og indflydelse i samfundet for fem 
udskolingsklasser. Børnemagt planlagde og 
udførte undervisningen og stod for værtskabet 
for de andre børn. Citatet på den anden side 
kommer fra en fælles evaluering, vi lavede, 
lige efter klasserne var gået. Det indrammer 
noget af det, der har været essentielt for at 

et samarbejde mellem Børnemagt og Arbej-
dermuseet kunne lykkes - den personlige re-
lation.

For Børnemagt er Arbejdermuseet som ud-
gangspunkt en lidt gammeldags institution, 
og de var bekymrede for, om vi havde en 
dagsorden, der gjorde, at de ikke kunne få 
frie rammer til at styre arrangementet – at vi 
ville være ”voxne” eller ”voxenfascister”, som 
det hedder på børnemagtssprog. 

Omvendt er Børnemagt for os på museet en 
gruppe aktivistiske unge, der potentielt kunne 
finde på hvad som helst for at få lidt gang 
i den. At samarbejdet kunne fungere på en 
måde, så alle parter gik tilfredse fra dagen, 
handlede om en gensidig tillid: At vi stolede 
på de unge mennesker, vi mødte, og de sto-
lede på os.  

#5 LÆRING: SKAB EN 
TILLIDSFULD, PERSONLIG 
RELATION TIL DE UNGEI  HAR VÆRET VIRKELIG 

ÅBNE OG TOLERANTE 
OVERFOR VORES FOR-

SL AG, OG SØDE OG 
FORSTÅENDE. DET HAR 

VÆRET VILDT FEDT

L æ r i n gs 14  / MUSEUMSREBELLER



I N T E R V I E W Hvad er formålet med 
Museumsrebeller?
KKA: At give noget til og at få noget fra 
unge. Ved at samarbejde med unge om, 
hvad vi laver på museet, giver vi dem ind-
flydelse, og det er med til at styrke deres 
dannelse og deres demokratiske handle-
muligheder og selvtillid. Når vi gør det, 
bliver vi samtidig selv bedre. 
LN: Der er også et ideologisk ben i det. 
Vi er en demokratisk kulturinstitution, som 
staten investerer i, og de unge har lige så 
meget ret til at blive talt til og inddraget 
som alle andre borgere.

Hvordan startede det?
LN: Det startede med udstillingen Uhørt 
Ungdom i 2015. Før havde vi inddraget 
børn og unge i udviklingen af undervis-
ningsmateriale, men det var nyt at gøre 
det i forhold til udstillinger. Vi inddrog 
unge fra mange forskellige steder, og de 
satte et afgørende aftryk. 

Hvordan fungerer Museumsrebeller i 
praksis?
KKA: I forhold til udstillingen Aktivist, som 
åbner i februar 2021, er der er en grup-
pe på museet, som arbejder med udstil-
lingen, og jeg indsamler rebellernes input 
gennem workshops i skoleklasser, forløb 
på museet og inddragelse af frivillige. 
Dem spytter jeg ind i gruppen. 

Hvad adskiller rebeller fra andre 
ungdomsprojekter?
LN: At vi er et museum og kan tilbyde en 
historisk kontekst. I forhold til aktivisme er 
det for eksempel interessant for de unge 
at indse, at dem, de gør oprør imod, selv 
gjorde oprør mod dem før dem. Vi kan 
sætte dem ind i historien og give dem no-
get at lade sig inspirere af.

Hvad har været udfordrende i arbejdet 
med rebellerne?
KKA: Vores skole-workshops har været 
vellykkede, og det har gjort, at vi har nået 
en masse unge, som aldrig ville komme 
frivilligt. Den frivillige del har været svæ-
rere. Både af organisatoriske årsager, og 
fordi det kan være svært at fastholde unge 
i lange forpligtende forløb. 
LN: Det er udfordrende at skabe diversitet 
og få mange forskellige unge ind, og det 
kan også være stressende at arbejde med 
unge, fordi de ikke svarer i det tempo, 
man er vant til, når man ringer og skriver 
til dem.

Hvad får I fra de unge?
KKA: Vi får et datagrundlag at stå på. Jeg 
er ikke det mindste bange for, om Akti-
vist bliver relevant for de unge, for jeg har 
været ude at spørge dem. Helt grundlæg-
gende synes de, det er fedt, at man kan 
kæmpe for det, man tror på. 
LN: Vi kan konstatere, at det, der virker 
godt for de unge, virker godt for alle. 
Vi har lært, at når man fordyber sig i én 
gruppe, mister man ikke de andre – tvært-
imod. Man bliver bare skarpere.

Og hvad giver I dem?
KKA: En grundlæggende oplevelse af at 
blive hørt og af at være med. Og så har 
de lært en masse om aktivisme, sig selv 
og deres klassekammerater. 
LN: Oplevelsen af at blive taget seriøst, og 
at det her er virkeligt. En dreng sagde for 
eksempel ”jeg har været med til at lave en 
udstilling” efter fire timers workshop. 

NÅR VI  BLIVER 
BEDRE TIL UNGE, 
BLIVER VI  BEDRE 

TIL ALLE

Hvordan har det været at inddrage unge i museets aktiviteter de sidste fem 
år? Programchef Linda Nørgaard Andersen og museumsinspektør Kristine 
Kamp Albæk gør boet for MUSEUMSREBELLER op.

AF ULLA HINGE THOMSEN
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NÅR JEG HØRER ORDET 
MUSEUMSREBELLER, SÅ 
TÆNKER JEG PÅ...
DE UNGES ASSOCIATIONER MED 
ORDET MUSEUMSREBELLER

Star Wars. 
Rebeller = Helte 

At vi tager kampen 
op mod noget. 
Som om vi er de gode

At vi tager et 
problem op 

og prøver at finde en løsning 

C i t a t e r

At jeg er kriminel  
og har røvet et museum

 At vi er mere 
en del af det. 
At vi får en stemme 

En der 
går imod 
strømmen En der vil være med 

til at ændre museet

En der gør oprør 
mod museet 

Bryder 
reglerne 

på museer 
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Museumsrebeller handler både om at give 
de unge noget og få noget tilbage fra dem. 
Mange af aktiviteterne foregår som en del af 
undervisningen i grundskolen eller på ung-
domsuddannelserne, og projektet er knyttet til 
et konkret emne, som museet har en stærk 
faglighed indenfor. Derfor er workshops på 
skoler tilrettelagt på en måde, så der både er 
et egentligt fagligt udbytte for de unge, men 
også et stort rum for, at deres egne meninger, 
perspektiver og oplevelser inddrages under-
vejs. 

Citatet er fra evalueringen af skoleworkshops 
i forbindelse med udviklingen af udstillingen 
Aktivist. Det understreger, ligesom tidligere 
citater, at de unge sætter pris på at blive ind-
draget. Samtidig viser det, at undervisnings-
formen spiller en rolle. Ordvalget fra muse-
umsrebellen vidner om, at inddragelsen har 
været aktiv og har beroet på, at eleverne har 
fået lov til at være styrende og ikke kun re-
sponderende – de har været ”på banen”. 

Det er vigtigt i Museumsrebeller-samarbejdet, 
at workshops og aktiviteter er indrettet på en 
måde, hvor elevernes interesser og de spørgs-
mål, der optager dem, viser vejen. Det sker 
for eksempel, når de får lov til at arbejde i 
dybden med bestemte spørgsmål, underte-
maer og problematikker, der interesserer dem 
specifikt, og som ikke er planlagt på forhånd. 
Det er både vigtigt, fordi vi har brug for deres 
input og perspektiv på emnet, og fordi det er 
en måde at aktivere læringen på. Historiske 
emner bliver relevante og levende ved, at de 
unge placeres i dem og i høj grad selv er ud-
gangspunktet for undervisningen. Det handler 
ikke om, at historiefagligheden træder i bag-
grunden, men den bliver et redskab og en 
måde at tænke på. Det er med til at aktivere 
en historiebevidsthed og historisk empati hos 
de unge. 

VI LAVEDE 
NOGLE 

AKTIVITETER, 
HVOR VI SELV 

SKULLE PÅ 
BANEN

#6 LÆRING: INVOLVÉR DE UNGE 
SOM MEDAKTØRER – SKAB EN OPLE-
VELSE AF GIVE AND TAKE

L æ r i n g
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VI HAR JO IKKE 
RIGTIGT SET VERDEN 

ENDNU, SÅ VI  SER 
NOK VERDEN LIDT 
MERE OBJEK TIV T

På Arbejdermuseet siger vi selv, at unge ser 
perspektiver og løsninger, hvor vi fagfolk ser 
begrænsninger. Og de afsøger nye svar på 
spørgsmål, som vi troede, vi allerede havde 
besvaret. Unge har et mere åbent sind, er 
mere nysgerrige og mere kompromisløse – og 
sådan har det i øvrigt altid været. 

Dette citat er et svar på spørgsmålet ”Hvorfor 
tænker I, at vi kommer ud og spørger til jeres 
holdninger?”. Svaret er fra en elev i 7. klasse 
og vidner om et andet og måske mere radi-
kalt blik på unge menneskers åbne sind end 
det, vi selv har italesat på Arbejdermuseet. 
Det handler nemlig ikke kun om kreativitet og 
nysgerrighed, men også om at mange unge 
ikke i samme grad har aktier i den måde, 
samfundet ser ud nu. Det kan gøre dem bed-
re i stand til at se, hvor der er fundamentale 
og grundlæggende problemer i vores ind-
retning af samfundet. Men der er naturligvis 

også steder, hvor denne ”objektive” måde at 
se verden på kan vise sig mangelfuld, og lige 
netop der kan vi som museum med vores fag-
lighed og historiske forankring være med til at 
understøtte og kvalificere de unges radikale 
idéer om forandring.

Unge mennesker er ikke eksperter på alt, og 
vores Museumsrebeller er absolut ikke eks-
perter i arbejderhistorie. Det skal de heller 
ikke være. Det er en ting, man bør være sig 
meget bevidst, når man laver ungeinddragel-
se; man skal ikke stille dem spørgsmål, som 
man selv kan komme med mere kvalificerede 
svar på. Hvis man laver ungeinddragelse på 
den måde, så får man aldrig vendt sine per-
spektiver på hovedet og man ender med ikke 
at udnytte det fulde potentiale af de unges 
indsigter.

#7 LÆRING: TILLAD DE 
UNGE AT VENDE MUSEETS 
VIDEN PÅ HOVEDET 

L æ r i n g
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Da Børnemagt BZ’atte Arbejdermuseet, blev 
museet deres for en dag. Besættelsen var godt 
nok aftalt på forhånd, og rammerne for un-
dervisningseventet var blevet til i fælles dialog. 
Men udtrykket for eventet var en besættelse 
og derfor lå værtskabet, rammesætningen og 
afviklingen af workshops mest naturligt hos 
Børnemagt. 

Under den fælles evaluering, vi lavede, da 
klasserne var gået, var det tydeligt at mærke 
på de unge fra Børnemagt, at opgaven hav-
de været svær, men også spændende. Den 
havde udfordret dem på, hvordan man er en 
autoritet for andre børn, når man ikke kan lide 
autoriteter. Samtidig vidner citatet også om, 
at de følte, de havde rum til at improvisere og 
skabe løsninger, hvis noget gik galt. De hav-
de så meget ejerskab over arrangementet, at 
de oplevede det som deres ansvar at udtænke 
plan b, plan c og så videre.

Dagen blev et eksperiment, hvor vi som mu-
seum turde give slip på magten og lade bør-
nemagterne tage teten. Den form for inddra-
gelse kræver en organisation, der er gearet 
til det – på strategisk niveau og i praksis på 
gulvet. Som er overbærende, når der bliver la-

vet telefonfis fra børnemagtere på direktørens 
kontor, og som tænker hurtigt, når de har fået 
100 udskolingselever med på en aktion for 
gratis kage i museets kaffebar. Kageaktionen 
endte med et kompromis – slikkepinde. Det 
var nemmere og så er det sværere at starte 
en madkamp med slikkepinde. Institutionens 
opbakning sikrede også, at andre gæster på 
museet, der tilfældigt var rendt ind i besættel-
sen, fik en god oplevelse. 

Dagen var kaotisk på den gode måde, men 
også indimellem på en måde, som kunne 
have været undgået. Vi har ikke fortrudt eks-
perimentet, for vi har lært meget undervejs. 
Men i bagklogskabens klare lys er der ting, vi 
ikke ville gøre på samme måde igen. Særligt 
handler det om at vide, hvornår det selv at 
beholde en del af styringen faktisk kan være 
til fordel af de unge. Børnemagterne stod med 
for stort et ansvar for værtskab og rammesæt-
ning for de andre unge. Det var en kæmpe 
opgave, som måske indimellem trak kræfter 
på en måde, som kunne have været undgået.   

#8 LÆRING: EKSPERIMENTÉR 
MED AT SLIPPE TØJLERNE OG LADE 
DE UNGE SAMLE ANSVARET OP

DET FEDESTE I 
DAG, DET HAR 

VÆRET, NÅR JEG 
LAVEDE ET ELLER 
ANDET, DER IKKE 
VAR PLANLAGT

 / ARBEJDERMUSEETL æ r i n g
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”Nok se, men ikke røre!” – det er en gam-
mel traver på museerne. Men sådan burde 
det altså ikke altid være. Selvfølgelig er der 
mange genstande, som man ikke må røre 
ved af sikkerheds- og bevaringsmæssige 
hensyn, men vi ville gøre os selv en tjene-
ste, hvis vi oftere tænkte i at sætte noget i 
stedet. Bruge vores studiesamlinger endnu 
mere aktivt til at lade børn, unge og voksne 
se med fingrene. Den sanselige oplevelse, 
man kan få ud af det, er en af museernes 
største styrker.

Citatet her kommer fra en af de unge Muse-
umsrebeller, men det er sandheden for rigtig 
mange mennesker i alle aldre. De færreste 
af os lærer bedst noget nyt ved blot at lytte 

eller læse. Den fysiske, kropslige dimension 
giver et taktilt aspekt, der er med til at under-
støtte læringsprocessen. 

Denne læring er ikke revolutionerende, den 
er faktisk næsten banal. Men det gør den 
ikke mindre vigtig. Det er en sandhed, der 
ikke kan gentages for mange gange. Mange 
museer er gode (eller i hvert fald bedre) til 
at give børn en sanselig oplevelse, fordi de 
ofte stiller sig tilfredse med kopier og repro-
duktioner og ikke stiller krav til genstandes 
autenticitet. Men det handler måske også 
nogle gange om, at vi glemmer, at undersø-
gelsestrang og glæden ved taktile oplevelser 
ikke hører op, bare fordi man fylder 18 år. 

#9 LÆRING: BRUG MUSEETS 
GENSTANDSFELT AKTIVT TIL AT 
STYRKE DEN SANSELIGE OPLEVELSE

MAN FORSTÅR 
DET BARE 

MEGET BEDRE, 
NÅR MAN MÅ 

RØRE VED DET

L æ r i n g
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MAN SKAL BARE 
FØLE SIG GLAD 
OG TÆNKE, AT 
MAN NØD AT 

VÆRE DER, OG 
MAN GERNE VIL 

DERHEN IGEN

Mødet med kulturinstitutioner i undervisning, 
udstillinger og arrangementer handler selvføl-
gelig om faglighed, demokratisk og kulturel 
dannelse og en masse andre vigtige ting. Men 
det handler også om, hvor velkommen, man 
føler sig i alle dele af besøget. 

Museumsrebellen her svarer på, hvad man 
skal gå fra Aktivistværkstedet med. Det drejer 
sig om det konkrete rum og indretningen af 
det. Taler udstillingen og rummet til en? Og er 
det indrettet på en måde, hvor man kan se, at 
man som ung er tænkt ind på forhånd? 

Det er dog langtfra kun rummets eller udstil-
lingens indretning, der er afgørende for, om 
man som ung føler sig glad, nyder at være 
på et museum og har lyst til at komme igen. 
Det er en helhedsoplevelse. At man bliver 

modtaget med et smil i indgangen, oplever 
en nærværende og venlig underviser, at der 
er en god stemning, og måske en overbæ-
renhed over for, at man ikke nødvendigvis har 
knækket alle koderne til, hvordan man går på 
museum. Det er alt sammen forhold, der er 
helt afgørende for, om man som ung har lyst 
til at besøge et museum igen. Man kan have 
nok så store ambitioner om brugerinddragel-
se og samskabelse, men hvis denne del ikke 
er på plads, får man aldrig unge mennesker 
til at komme igen. Og egentlig nok heller ikke 
så mange andre.

#10 LÆRING: GØR 
MØDET MED MUSEET TIL 
EN RAR OPLEVELSE

L æ r i n g



s 30  / MUSEUMSREBELLER  / ARBEJDERMUSEET

AF KRISTINE KAMP ALBÆK

Museumsrebellerne har fået grundlæggende indflydelse på udstillingsudviklingen. De 
har skubbet i bestemte retninger med de sager, problematikker og spørgsmål, som 
interesserer dem. Men et af de allermest konkrete aftryk, de har sat, er på udstillin-
gens titel. 

F R A  P R O T E S T  T I L  A K T I V I S T

K l u m m e

En gruppe, måske lidt ukoncentrerede, elever 
var ud af hele årgangen af 8. klasser på Nivå 
Skole hurtigst færdige med gruppearbejdet. 
”Vold, slåskamp” og ”brosten man kan kaste” 
stod der blandt andet på A3-papiret, de afle-
verede. Det var svar på spørgsmål om, hvad 
rummet Protestværkstedet skulle indeholde af 
stemning, aktivitet og muligheder. 

Udstillingen Aktivist er en del af et større forsk-
nings-, undervisnings-, og udstillingsprojekt 
om politisk aktivisme på den danske venstre-
fløj fra 1960 til 2020. Projektet hedder Pro-
test, og i lang tid var det også udstillingens 
arbejdstitel. Vi regnede egentlig med, at det 
også ville blive udstillingens endelige navn. 

Men ordet ”protest” er på mange måder 
knyttet til bestemte generationer og særligt 
1960’ernes og 1970’ernes protestbevægel-
ser. Selvom ordet for disse generationer også 
indikerer oprør og modstand imod noget, har 
det lige så mange positive konnotationer.
Der var protestsange, protestmarcher og pro-
testmøder, som var positive sociale fællesska-
ber. Den findes måske stadig, denne brug af 
ordet protest, men den er langt mindre ud-
bredt, og den er i hvert fald ikke særligt tilste-
deværende blandt unge. 

Jeg bad dem vende papiret om, skrive Akti-
vistværkstedet øverst og svare på spørgsmå-
lene endnu en gang. Forskellen var slående. 
Vold og slåskamp var nu skiftet ud med ”sam-
menhold”, ”grupper på nettet”, ”lave banne-
re” og ”bedre til at debattere og argumente-
re”. De så et helt nyt rum for sig. 

De unges ord var måske et forsøg på at pro-
vokere lidt, men jeg oplevede dem egentlig 
også som deres reelle associationer med 
ordet ”protest” – sat på spidsen. Jeg gav 
dem ekstraopgaven, fordi jeg under tidlige-
re workshops med unge også havde fået det 
indtryk, at ordet protest var for begrænsende. 
Og denne konkrete situation afklarede for 
mig fuldstændig, at der skulle en navneæn-
dring til – både for værkstedet og udstillingen.

Udstillingen hedder nu Aktivist og værkstedet 
er blevet et Aktivistværksted.
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