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EN ÆGTE LAPIS LAZULI 

Udstillingen Alkymistens Laboratorium – en sanselig kunstudstilling for børn og unge er et resul-
tat af et samarbejde mellem de fire kunstmuseer Vendsyssel Kunstmuseum, Skovgaard Mu-
seet, Vejle Kunstmuseum og J. F. Willumsens Museum. Udstillingen, der er skabt af kunstneren 
Cecilia Westerberg og udstillingsarkitekten Stine Friese, bliver hen over 2018-2020 præsente-
ret på alle fire museer. 
I denne rapport præsenteres en ekstern, uafhængig evaluering af centrale aspekter af projek-
tet. Evalueringen er gennemført af forskningsleder Louise Ejgod Hansen, Center for Kultureva-
luering (CKE), Aarhus Universitet. Aftalen mellem museerne og CKE var, at evalueringen skulle 
have fokus på  

1) Børnenes perspektiv 
2) Samarbejdet mellem de fire museer 

For at evalueringen ikke alene skulle bidrage til den afsluttende dokumentation og afrapporte-
ring men også give museerne mulighed for læring, blev det aftalt, at evalueringen skulle af-
sluttes sommeren 2019, og at evaluator undervejs i processen skulle diskutere observationer, 
analyser og foreløbige konklusioner med museerne.  
 
Evalueringen tager udgangspunkt i de mål med Alkymistens Laboratorium, som museerne 
bl.a. har beskrevet i deres projektbeskrivelse til Nordea-fonden, der sammen med Statens 
Kunstfond har støttet udstillingen med 1,9 mio. kr. Heraf fremgår det, at Alkymistens Laborato-
rium har som mål at skabe ”gode kunstoplevelser for børn og unge” for på den måde at bi-
drage til ”det gode liv”.  
Udstillingen er skabt gennem et strategisk samarbejde mellem de fire museer Vendsyssel 
Kunstmuseum, Skovgaard Museet, Vejle Kunstmuseum og J. F. Willumsens Museum, der gør det 
muligt at gennemføre et ”ambitiøst projekt” og ”nå ud til en bred målgruppe geografisk”.  
 
Baseret på et forudgående udstillingssamarbejde har parterne formuleret en række para-
metre, der er vigtige for at sikre udstillingens kvalitet. Følgende parametre er relevante i et 
publikumsperspektiv: Et klart koncept, aktivering og stimulering af kroppen, inddragelse og in-
teraktion, for børn og unge – men også for voksne, nysgerrighed.   
 
Med udgangspunkt i disse målsætninger og det aftalte fokus for evalueringen, har jeg som 
evaluator formuleret følgende spørgsmål, som evalueringen skal besvare: 

• Hvilke oplevelsespotentialer rummer udstillingen? 
• Hvordan interagerer børnene med udstillingen?   
• Hvilke værdier tilskriver børnene udstillingsoplevelsen? 
• Hvilke muligheder og udfordringer giver det strategiske samarbejde de fire delta-

gende museer? 
• Hvilken betydning har det, at der er tale om en udstilling skabt til de fire museer af en 

kunstner, der deltager aktivt i projektet?  
I rapporten har jeg valgt at tage udgangspunkt i leg og æstetiske læreprocesser, som jeg vur-
derer kan være givende i forhold til at forstå børnenes værdsættelse af udstillingsoplevelsen. 
 
Jeg lægger ud med at præsentere evalueringens hovedkonklusioner i kapitel 1. Herefter kan 
man i kapitel 2 læse om evalueringsmetoden, inden jeg i kapitel 3 præsenterer udstillingen og 
mit valg af et æstetisk og legekulturelt udgangspunkt for evalueringen. Selve analysen af pub-
likumsundersøgelsen udfoldes i rapportens kapitel 4 og 5, mens samarbejdet mellem de fire 
museer og med kunstneren Cecilia Westerberg behandles i kapitel 6.  

Introduktion 
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EN ÆGTE LAPIS LAZULI KONKLUSIONER 

Samlet set er Alkymistens Laboratorium – en sanselig kunstudstilling for børn og unge et ek-
sempel på, hvad et længerevarende samarbejde mellem forskellige museer med samme øn-
ske om at tilbyde nye museumsoplevelser kan skabe. Udstillingen lykkes ikke mindst, fordi mu-
seerne har haft erfaring til at formulere, hvad det kræver at lave en sanseudstilling. Samtidig 
har Cecilia Westerberg i et samarbejde med udstillingsarkitekt Stine Friese haft de kunstneriske 
visioner og den kunstneriske kunnen til at iscenesætte oplevelsesrum med forskellige invitatio-
ner til at gå på opdagelse og interagere.  
 

• Udstillingen lykkes med at tilbyde en umiddelbar, engagerende oplevelse for børn, 
der appellerer til deres lyst til at involvere sig. 

• Udstillingens opbygning med forskellige rum, der tilbyder forskellige former for kunst-
nerisk oplevelse såvel som interaktion, er velfungerende og sikrer, at der er appel til 
forskellige typer publikum i udstillingen. 

• Udstillingen tilbyder en sansebåret erkendelse af verden og af ’sig selv i verden’, der 
kan ses som et vigtigt supplement til en ren diskursiv, begrebsbåret viden om verden. 

• Udstillingen kombinerer forskellige vidensformer på en interessant og nyskabende 
måde. Der kunne med fordel eksperimenteres med, hvordan den diskursive viden 
bringes i et samspil med den sanselige og æstetiske viden. 

• Samarbejdet mellem de fire museer og tilknytningen af kunstneren Cecilia Wester-
berg i hele udstillingsperioden giver en unik mulighed for såvel løbende justeringer og 
tilpasninger som eksperimenter med forskellige formidlingsformater. Denne mulighed 
bliver anvendt bevidst. Den vil i fremtidige projekter kunne styrkes endnu mere, så ud-
stillingerne også bliver laboratorier for interaktion med såvel børne- som voksenpubli-
kummet. 

• De fire museer bag projektet har fået mulighed for at skabe en udstilling af en kvalitet 
og et omfang, ingen af dem selv kunne løfte. Det er en klar styrke ved samarbejdet, at 
det er et fortsat samarbejde om flere projekter, hvor erfaringer og viden bringes med 
videre. 

• En anden styrke er en overordnet klar organisering og ansvarsfordeling, der i de få til-
fælde, hvor den ikke er på plads, også tydeligt viser, hvorfor det er vigtigt.  

• Udfordringerne ved samarbejdet er den geografiske afstand og projektets usamtidig-
hed, der opstår fordi der er lang tid imellem, at udstillingen vises på museum 1 og mu-
seum 4. Museerne er klar over denne udfordring og håndterer den.  

1.0 Konklusioner  
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EN ÆGTE LAPIS LAZULI EVALUERINGSFORLØB OG –
METODE 

 
Evalueringen er gennemført i andet halvår 2018 og første halvår 2019, hvilket vil sige, at jeg 
som evaluator langt fra har fulgt hele projektperioden. Beslutningen om at gennemføre evalu-
eringen tidligt i processen blev taget ud fra et hensyn om, at evalueringen også skulle skabe 
læring, dels konkret i forhold til præsentation af udstillingen på de sidste museer, dels i forhold 
til de fire museers fremtidige samarbejde om nye sanseudstillinger. 
Evalueringsforløbet har samlet set forløbet således: 

• Publikumsundersøgelse i november 2018 
• Evalueringsworkshop i marts 2019 
• Rapportskrivning i maj 2019 
• Møde om evalueringen i juni 2019 
• Færdiggørelse af evalueringsrapport i august 2019 

Evalueringen baserer sig på to undersøgelser: En publikumsundersøgelse og en undersøgelse 
af de involverede aktører.  
 
2.1/ Publikumsundersøgelse 
Publikumsundersøgelsen blev gennemført på Vendsyssel Kunstmuseum d. 14/11 2018 med 
en 4. klasse fra en lokal folkeskole.  
Eleverne fik 1½ time til at opleve udstillingen under tilstedeværelse af deres lærer, Vendsyssel 
Kunstmuseums museumsinspektør Kathrine Hejborg Kristensen og evaluator. Under udstillings-
oplevelsen observerede evaluator børnenes ageren og interagerede også i et vist omfang 
med børnene – primært som en voksen medoplever.  
Efter besøget i udstillingen gennemførte evaluator en workshop med børnene i museets værk-
sted. Workshoppen tog i alt lidt under en time og bestod af følgende elementer: 

• Fysisk opvarmning.  
Formålet hermed var at skabe et fokuseret og koncentreret rum. 

• Tegning i stilhed på udleverede skemaer.  
I centrum af tegningen var ”den vigtigste oplevelse i udstillingen.” Herudover skulle 
børnene knytte ord eller billeder til oplevelsen med udgangspunkt i, hvad de hørte, 
så, følte og tænkte (se figur 1). 
Formålet med at lade børnene tegne i stilhed var at sikre en fordybelse, og at de så 
vidt muligt fokuserer på deres egen ’vigtigste’ oplevelse og ikke på sidemandens.  

• Fortsat tegning med dialog.  
Samtale om tegningerne giver evaluator mulighed for at spørge nysgerrigt ind til teg-
ningerne og børnene mulighed for at forholde sig til hinandens oplevelser.  

• Afsluttende fremvisning af tegningerne.  
Formålet med fremvisningen var dels, at evaluator fik mulighed for at anerkende bør-
nenes bidrag, og dels at børnene fik en mulighed for at se hinandens tegninger. Det 
skabte en forståelse af de forskellige oplevelser samtidig med, at børnene i fremvis-
ningen satte ord på deres oplevelse.  

Workshoppen er baseret på konceptet Teateroplevelser – at skabe samtalerum med børn og 
unge, som Louise Ejgod Hansen har udviklet i samarbejde med Pernille Welent Sørensen, Tea-
tercentrum og Tine Eibye, Randers EgnsTeater. Der er tale om to workshopformater til hhv. 0.-4. 
klasse og 5.-10. klasse. Workshopformaterne kan bruges til publikumsundersøgelser af såvel 
forskere som kulturinstitutionspersonale, der ønsker indsigt i børn kunstneriske oplevelse. Desu-
den kan workshoppen også fungere som en ramme for børnenes egen refleksion over ople-
velsen. 

2.0 Evalueringsforløb og –metode 
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EN ÆGTE LAPIS LAZULI EVALUERINGSFORLØB OG –
METODE 

Tilgangen til børns oplevelser er anerkendende og tager udgangspunkt i en forståelse af børn 
som kompetente kulturoplevere. I workshoppen behandles børn som eksperter på deres egen 
oplevelse, hvilket også betyder, at der ikke er ’forkerte’ oplevelser.1  
Det var første gang, at jeg selv anvendte metoden til en museumsoplevelse i stedet for en tea-
teroplevelse. Jeg havde foretaget en enkelt tilpasning af forløbet, som handlede om det 
skema, der blev udleveret. Denne tilpasning skyldtes ikke skiftet fra scenekunst til billedkunst, 
men aldersgruppen for workshoppen på Vendsyssel Kunstmuseum, der var en 4. klasse. Jeg 
ønskede at indarbejde nogle af elementerne fra workshoppen for de store elever samtidig 
med, at jeg gav børnene mulighed for både at tegne, med den sanselighed og detaljerigdom, 
det indebærer, og at skrive med den begrebsmæssige præcision, det giver. Derfor udviklede 
jeg nedenstående version af det oprindelige edderkoppeskema.  
 

 
Figur 1 

 
2.2/ Aktørundersøgelsen 
Aktørundersøgelsen blev gennemført på Skovgaard Museet d. 7/3 2019 med deltagere fra 
alle fire museer samt Cecilia Westerberg. Aktørworkshoppen havde et todelt formål: Dels at 
introducere til og diskutere resultaterne af publikumsundersøgelsen og dels at tematisere sam-
arbejdet mellem de fire museer.  
Samarbejdsdimensionen blev tematiseret gennem følgende spørgsmål: 

• Hvordan vil du beskrive samarbejdet mellem de fire museer? Hvad er særligt, hvad er 
‘som det plejer’?  

• Hvad er det vigtigste, dit museum har fået ud af at samarbejde i Alkymistens Labora-
torium? 

• Hvad er det sværeste ved samarbejdet? 
• Hvad betyder samarbejdet internt i jeres egen organisation? 
• Har du/I lært noget af de andre? Hvad? Gør I noget anderledes? 

Disse spørgsmål blev gjort til genstand for individuel skriftlig refleksion samt en kollektiv, mundt-
lig opsamling.  

 
1 Læs mere om konceptet og hent vejledningen i at gennemføre workshops her: https://www.teatercentrum.dk/teaterop-
levelser_med_boern_og_unge.asp. Læs mere om analysen af børns kulturoplevelser i rapporten Teateroplevelser. Hvad 
oplever børn, når de ser teater?  her: https://pure.au.dk/portal/files/44609336/rapport_2_teateroplevelser.pdf 

https://www.teatercentrum.dk/teateroplevelser_med_boern_og_unge.asp
https://www.teatercentrum.dk/teateroplevelser_med_boern_og_unge.asp
https://pure.au.dk/portal/files/44609336/rapport_2_teateroplevelser.pdf
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EN ÆGTE LAPIS LAZULI EVALUERINGSFORLØB OG –
METODE 

Aktørperspektivet i evalueringen blev taget op igen i den afsluttende evalueringsworkshop d. 
3/6 2019 på Aarhus Universitet, hvor repræsentanter fra de fire museer mødtes til en diskussion 
af den foreløbige evalueringsrapport. Deltagerne havde på forhånd fået tilsendt rapporten og 
workshoppen gav en mulighed for at kommentere på, kvalificere og diskutere evalueringens 
resultater. Den klare forudsætning for den afsluttende workshop var, at det alene var evaluator, 
der skulle drage de endelige konklusioner, således at evalueringen forblev en ekstern, uaf-
hængig evaluering.  
 
2.3/ Evalueringens begrænsninger 
Såvel valg af fokus som tidsperioden for evalueringen har medført, at denne evaluering har 
nogle begrænsninger. Publikumsundersøgelsen blev gennemført på Vendsyssel Kunstmuseum 
og dermed i udstillingen i ét af de i alt fire meget forskellige opsætninger.  
Flytningen fra Vendsyssel Kunstmuseum til Skovgaard Museet viste tydeligt, at udstillingen for-
andres af rummet. Skovgaard Museet er det mindste af de fire museer, hvilket bl.a. betød, at 
der var elementer i udstillingen, der måtte undlades, herunder indgangen til udstillingen, der i 
Hjørring bestod af en række projektioner af mønstre (af børnene i Hjørring døbt ’mindfuck’, se 
kapitel 3). En anden, væsentlig forskel var, at udstillingen på Skovgaard Museet ikke havde et 
kronologisk forløb skabt af den måde, hvorpå rummene fulgte efter hinanden på.  
En anden og klar begrænsning er, at publikumsundersøgelsen er gennemført med udgangs-
punkt i en helt bestemt måde at opleve udstillingen på, nemlig den uformidlede. Der var bort-
set fra en hurtig, fælles tur gennem udstillingen, der gav børnene et overblik, samt en kort intro-
duktion til ’reglerne’ for udstillingen, herunder at man modsat andre udstillinger, godt måtte 
røre, ingen introduktion til udstillingen og ingen formidling undervejs. Herudover har det betyd-
ning, at det var en skoleklasse, publikumsundersøgelsen er baseret på. Det er noget andet at 
gå på museum i skolesammenhæng end i en familiesammenhæng. Skolesammenhængen 
betød i kombination med, at de voksne ikke havde en formidlingsmæssig opgave, at oplevel-
sen foregik i et stort set ’rent’ børneunivers. Det betyder dels, at evalueringen ikke kan sige no-
get om, hvad voksne får ud af udstillingen, og dels var det også afgørende for den måde, 
hvorpå børnene oplevede udstillingen.  
I forhold til aktørperspektivet er det en klar begrænsning, at evalueringen er gennemført inden 
udstillingen har været på de sidste to museer. Det betyder, at erfaringerne med at huse udstil-
lingen på disse to museer ikke er medtaget. I det videre forløb ser evaluator en udfordring i, at 
de to museer, der husede udstillingen først, også fremadrettet skal bevare engagementet i 
samarbejdet. Dette blev tematiseret som et opmærksomhedspunkt i aktørworkshoppen, men 
evalueringen kan ikke give svar på, hvorvidt det faktisk lykkes.  
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EN ÆGTE LAPIS LAZULI MELLEM KUNST OG VIDENSKAB 

Alkymistens Laboratorium griber tilbage til en historisk tid, hvor nutidens skel mellem forskellige 
videns- og erkendelsesformer endnu ikke var trukket så klart op som i dag. Gennem referencer 
til alkymi, tidlig botanik og Wunderkammeret tematiseres forholdet og grænserne mellem 
kunst og videnskab. Wunderkammeret var som forløber for de moderne museer samlinger af 
såvel kunst- som naturskatte. Her mødtes viden og mystik i fabeldyret, hvor narhvalens tand 
blev en bekræftelse af enhjørningens eksistens. Det samme skete i alkymien, hvis mestre var 
troldmænd og videnskabsmænd på en og samme tid. 
Dette møde mellem erkendelsesformer er i Alkymistens Laboratorium iscenesat kunstnerisk af 
Cecilia Westerberg, hvilket betyder, at den æstetiske oplevelse rammesætter et møde mellem 
vidensformer, som vi sjældent pga. den historiske adskillelse heraf fra oplysningstiden og frem, 
møder i dag. 
 
Denne iscenesættelse af det æstetiske og det videnskabelige gør det oplagt også i en evalue-
ringssammenhæng af se på, hvordan publikum med udgangspunkt i en kunstnerisk oplevelse 
får bragt forskellige erkendelsesformer i spil. En måde at forstå dette på, er ved at se på sam-
spillet mellem det æstetiske, det empiriske og det diskursive (Figur 2).2  
 

 
Figur 2 

 
Alkymistens Laboratorium skaber et samspil mellem den empiriske og den æstetiske erkendel-
sesform. Den diskursive erkendelsesform, der typisk privilegeres i bl.a. skolesystemet, fylder til 
gengæld ganske lidt. Det viser sig bl.a. i fraværet af lange og dominerende sproglige formid-
linger. Der er således ikke særligt meget tekst i udstillingen og det, der er, er placeret diskret og 
på en måde, der tydeligt signalerer, at de ikke er nødvendige forudsætninger for en interaktion 
med værket. Også valget af betegnelsen ’sanseudstilling’ peger på, at den empiriske og den 
æstetiske oplevelsesform er privilegeret i udstillingen. Og udstillingen lever op til den beteg-
nelse gennem et sansebombardement af farver og former – som for eksempel glassene med 
alverdens farver.  
 
En måde at forstå børns deltagelse i og oplevelse af æstetiske oplevelsesrum er gennem en 
legekulturel optik. For mig er børns tilgang til og deres evner til at indgå i æstetiske oplevelses-
rum tæt knyttet til deres legekultur og deres æstetiske praksis, som den udfolder sig i legen.  
Jeg forstår den legekulturelle tilgang i forlængelse af bl.a. legeforsker, lektor Flemming Mourit-
sen og børnekulturforsker, professor emeritus Beth Juncker. De betragter legen som en æstetisk 
praksis, det vil sige en sansebåret, konkret praksis, der giver mening i sig selv. Netop i kraft af at  
 

 
2 Figuren er hentet fra Louring 2017. 

Empirisk (at erfare, sanse, opleve)

Æstetisk (at omsætte til symbolske, kulturelle former)

Diskursiv (sprogligt, analytisk, begrebsliggjort)

3.0 Mellem kunst og videnskab 
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EN ÆGTE LAPIS LAZULI MELLEM KUNST OG VIDENSKAB 

Farvevæggen med en blanding af sande og opdigtede navne på alverdens farver  
(Niels Fabæk)  

 
være en æstetisk praksis, knyttes legen til kunsten, noget som har fået teaterforsker, førsteama-
nuensis Faith Guss (1994) til at kalde legen for ”teaterkunstens oldemor”.  
 
Valget om at lægge vægt på en legekulturel tilgang er taget efter min observation i udstillin-
gen: Det er meget tydeligt, at børnene leger i og med udstillingen, og at udstillingen skaber 
oplevelsesrum, der inviterer til leg. Hermed ikke være sagt, at børnene ikke tager udstillingen 
alvorligt, tværtimod. Legen er en meningsfuld aktivitet, der også kan danne og udvikle bør-
nene. Det afgørende er imidlertid, at børnene, når de leger, oplever en meningsfuldhed, som 
ikke alene er ’sjov’, men som også er tæt knyttet til oplevelsen af at have det godt. Legen kan 
således betragtes som en helt essentiel del af det gode (børne)liv.  
 
3.1/ Forholdet til den diskursive viden 
Udstillingen bidrager primært til en empirisk og æstetisk læringsform. Det betyder, at den er 
umiddelbart tilgængelig. Dog betyder nedtoningen af den diskursive viden, at der er elemen-
ter af udstillingen, der forbliver utilgængelige for børnene. Det gælder i Wunderkammeret, 
hvor flere børn under min observation på Vendsyssel Kunstmuseum spørger ”hvad er det?”, og 
hvor jeg ikke kan svare.  
Et andet eksempel på, at den diskursive vidensform nedtones, er Johannes Ittens farvelære, 
der i udstillingen reduceres til et flot gulvtæppe. Kun de børn, der kender til farvelæren, eller får 
den formidlet, vil have mulighed for at koble gulvtæppet til den indeholdte, diskursive viden.  
Det er ikke fordi, den diskursive formidlingen behøves at være omfattende eller dominerende. I 
Herbarium er skufferne med giftige og spiselige planter et godt eksempel på, at bare denne 
kategorisering skaber tilstrækkelig viden til, at børnene har adgang til det diskursive vidensni-
veau, der også er indeholdt i udstillingen. 
Jeg ønsker med denne analyse ikke at argumentere for, at den diskursive vidensform bliver 
den dominerende. Der er store kvaliteter i udstillingens vægtning af den empiriske og den 
æstetiske vidensform ikke mindst i form af muligheden for at knytte udstillingsoplevelsen di-
rekte til børnenes legekultur og dermed give dem en umiddelbar og lystfyldt tilgang til oplevel- 
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Hvad i alverden er det? Wunderkammeret gemmer på mystiske og fascinerende genstande 
(Niels Fabæk) 

 
sen. Min pointe er blot, at udstillingen har et læringspotentiale, der godt kan bruges mere aktivt 
i en skolesammenhæng.3 Desuden er der enkelte elementer i udstillingen, hvor den underspil-
lede tilgang til den diskursive viden enten spærrer for indsigt eller er årsag til frustration, fordi 
udstillingen også avler diskursive vidensspørgsmål. Den empiriske og den æstetiske vidensform 
kan rumme observationer og spørgsmål uden svar, men manglende svar i den diskursive vi-
densform skaber frustrationer og en oplevelse af en manglende indsigt. 
Den manglende adgang til diskursiv viden opstår, fordi børnene selv går på opdagelse i udstil-
lingen. En rundvisning med mundtlig formidling ville give en anden oplevelse. Det er et klar øn-
ske fra de fire museer, at udstillingen skal kunne opleves på forskellige måder. Og det kan i 
den sammenhæng ses som en positiv udviklingsmulighed, at der eksperimenteres med for-
skellige formidlingsformater på de forskellige museer.   
 
3.2/ Æstetiske læreprocesser 
Et andet blik på, hvad udstillingen giver børnene, og hvordan de forskellige vidensformer kom-
mer i spil, er gennem begrebet æstetiske læreprocesser. Læringsbegrebet er ikke mindst væ-
sentligt, når det er skoleklasser, der besøger udstillingen, men det kan også knyttes til ønsket 
om at skabe ’nysgerrighed’ hos publikum. 
Der er ingen tvivl om, at udstillingen rummer en række forskellige læringspotentialer. Grebet 
med at gå tilbage til en ældre udstillingspraksis, der blander kunst og videnskab har et stort 
tværfagligt læringspotentiale.  
En kort, og ikke nødvendigvis udtømmende liste over fagligheder, der bringes i spil i udstillin-
gen, er 

1) Billedkunst – dels generelt, men også konkret i form af fx Johannes Ittens farvelære 
2) Biologi: Botanik i Herbarium 
3) Historie: I selve udstillingspraksissen i Wunderkammeret, i fortællingen om Alkymisten 

og forsøgene på at lave guld 

 
3 Det bliver også gjort, når fx skoleklasser vises rundt i udstillingen. Min publikumsundersøgelse er baseret på en udstillings-
oplevelse, hvor børnene oplevede på egen hånd, hvilket har en afgørende betydning både for hvor meget legen kom-
mer til at fylde i oplevelse, og for, hvor meget, der kan formidles af især den diskursive viden. At der er forskellige udbytter 
af forskellige måder at opleve udstillingen på, er det museumsfaglige personale bevidste om, hvilket under aktørwork-
shopppen gav anledning til fine refleksioner over måder, hvorpå udstillingen kan opleves.   
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4) Fysik/kemi: Fremstilling af guld, de kemiske processer knyttet til forskellige farver 
5) Drama: Skyggespillet  

 
En måde at forstå de forskellige læringspotentialer, der kan være på spil i en æstetisk lærepro-
ces, er gennem ’hånden’ (se figur 3),4 som viser, at der kan være fem forskellige læringsproces-
ser i spil: 

• Kunst som mål i sig selv 
• Kunst som kilde til livslyst 
• Kunst som kilde til anden læring 
• Kunst som ramme om socialisering 
• Kunst som ramme for personlig udvikling 

Tilsammen er de fem læringsformer ’kulturel refleksion’, som altså er en sammensat og kom-
pleks proces. De forskellige elementer i den kulturelle refleksionsproces kan være mere eller 
mindre fremtrædende. Personerne bag en bestemt æstetisk oplevelse eller et bestemt forløb 
kan lægge særligt vægt på bestemte aspekter. Prioriteringen af et aspekt betyder imidlertid 
ikke, at de andre aspekter forsvinder. I oplevelsen vil den enkelte deltager og den sociale kon-
tekst, som oplevelsen udspiller sig indenfor, selv være med til at præge hvilke aspekter, der fyl-
der mest.5  
 

 
 

 
4 Hånden er udviklet af Tanja Pfaff Louring på baggrund af Austring og Sørensens teori om æstetiske læreprocesser. Se 
Louring  2016 og 2017 samt Austring og Sørensen 2006..  
5 En hypotese kunne være, at der generelt set er forskel på betydningen af de forskellige aspekter alt efter om udstillingen 
opleves som en del af et skoleforløb eller i fritiden, hvad enten det er sammen med familien eller venner.   
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I Transformationsrummet gav skyggespillet mulighed for social interaktion  

og for eksperimenter med udtryksmulighederne. (Louise Ejgod) 
 
Under min observation så jeg eksempler på, at udstillingen bidrog til samtlige fem aspekter af 
den kulturelle refleksionsproces, noget der også blev bekræftet i workshoppen af den måde, 
børnene selv skildrede deres oplevelse på. 
 
Udstillingen gav børnene en oplevelse af kunst som mål i sig selv, når de fx lod sig forundre 
over de mange farver i glassene i Farvelaboratoriet. Det bliver udtrykt af en af eleverne, der 
skriver: Jeg tænkte, at ”der var så mange farver.” Også den måde børnene legede med ud-
tryksformerne i skyggespillet, kan ses som et udtryk for glæden ved kunst som mål i sig selv. 
Når en af pigerne har fundet ud af at sætte figuren fast i trøjen, så det ser ud som om at hun 
har den på hovedet, så er det udtryk for glæden ved det æstetiske udtryk og de æstetiske ud-
tryksmuligheder, som udstillingen gav denne pige. Udstillingens høje kvalitet, der kommer til 
udtryk i materialevalg og en bevidst iscenesættelse af materialerne i fire forskellige rammer, 
spiller en afgørende rolle for kunstoplevelsen.   
 
Alkymistens Laboratorium blev også kilde til livslyst i og med, at den skabte et rum, hvor bør-
nene kunne have det sjovt og indgå i en meningsfuld aktivitet. Det må ikke undervurderes, 
hvor vigtigt det er for børn – såvel som voksne – at den aktivitet, de deltager i, er en, de kan 
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lade sig opsluge af og forsvinde ind i. De sanselige kvaliteter, som udstillingen i kraft af sin ma-
terialitet rummer, bidrager til at forstærke dette aspekt af den æstetiske læreproces.    
 
I sammenkoblingen mellem kunst og videnskab ligger der et stort potentiale for anden læring, 
der også kommer til udtryk i børnenes egne beretninger, som når en dreng skriver: ”Jeg hørte, 
at julerose er giftig” og ”jeg så en masse planter som var giftige og spiselige.” Her er den dis-
kursive viden i Herbariet kommet i spil på en måde, som drengen relaterer til eksisterende vi-
den: ”Jeg tænkte, at jeg engang havde fået fortal,t at noget var giftigt og det ikke var giftigt.” 
Også fornemmelsen af det historiske perspektiv og referencen til tidligere tiders vidensformer 
opstår i børnene, for som et barn skriver: ”Jeg følte at jeg kom tilbage i tiden“.  
 
At bringe hele klassen ind i museumsrummet skaber en ramme, der er forskellig fra den sæd-
vanlige klasserumsundervisning. Og det skaber grobund for socialisering. Som jeg vender til-
bage til, så var især to af rummene decideret konstrueret på en måde, der understøttede en 
social interaktion. Eleverne giver udtryk for, at det sociale har været en central del af oplevel-
sen. Det gælder både i forhold til håndteringen af de konflikter, der også opstår i udstillings-
rummet, som når en af børnene skriver: ”At en af mine venner sagde undskyld.” En anden lade 
vægt på den sociale relation, der blev understøttet af aktiviteten: ”Det var hyggeligt at male 
med mine venner”.  
 
Måske er det den personlige udvikling, der fylder mindst i udstillingen. Der lægges i høj grad op 
til kollektive oplevelser og til en undersøgelse af verden frem for til en undersøgelse af en selv. 
Men også mødet med verden kan skabe personlig udvikling, især når verden også udfordrer 
en. Og når børnene bruger ord som ”mærkeligt”, ”uhyggeligt” og ”spændende”, er det tegn på, 
at udstillingen også har rykket ved dem personligt. Som en af eleverne skriver om ’det blå 
skab’: ”Jeg syntes, på et tidspunkt i den blå kasse blev det lidt uhyggeligt, men så blev det godt 
igen”). Cecilia Westerberg pegede i den afsluttende evalueringsworkshop på, at det var et 
mål med udstillingen, at børnene kunne gå ud og opleve verden på en ny måde, hvilket må 
sige at være et centralt aspekt af en personlig udvikling.  
 
Hvorvidt en kunstoplevelse faktisk sætter gang i en kulturel refleksion og hvilke aspekter af den 
kulturelle refleksion, der fylder mest, er til en vis grad et konkret og individuelt spørgsmål. Men 
som skabere og formidlere kan både kunstnere, museumspersonale og de voksne, som bør-
nene følges med ind i udstillingen, facilitere og vægtlægge forskellige aspekter af den kultu-
relle refleksionsproces. Det kræver ud over en bevidsthed om, hvad man ønsker med det kon-
krete rum og det konkrete værk, også en evne til at observere publikums måde at indgå i inter-
aktion med værket på og til at skubbe og udvide perspektivet, når det er det, man ønsker.   
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Udstillingen består af fire rum og et indgangsrum. På Vendsyssel Kunstmuseum kom rummene 
i rækkefølgen: Wunderkammer, Herbarium, Farvelaboratorium og Transformationsrummet. 
Børnenes besøg i udstillingen blev indledt med en tur gennem alle rummene, hvilket fik afgø-
rende betydning for deres måde at gå på opdagelse i udstillingen på. I og med at de havde 
dannet sig et overblik, kunne de starte deres tur rundt i udstillingen med det, der var mest 
spændende. Og det der skete var, at børnene fordelte sig. Fra starten var der børn i alle fire 
rum, der gik i gang med at udforske og skabe. Gennem sin rumlige konstruktion, herunder ikke 
mindst variationen mellem de forskellige rum, lykkedes det udstillingen at leve op til målet om 
at skabe nysgerrighed.6  
For mig at se er det et kvalitetskriterium, at udstillingen formår at skabe en sammenhæng mel-
lem værket og børnenes ageren i udstillingen. Hvordan det udfolder sig, ser jeg på i dette kapi-
tel ud fra to forskellige optikker. Først ser jeg på samspillet mellem udstillingens rum og børne-
nes leg. Herefter ser jeg på sammenhængen mellem udstillingens æstetik og tematik og bør-
nenes egen æstetiske praksis i udstillingen.  
 
4.1/ Forskellige typer legerum 
Når udstillingen på den måde lykkedes med at skabe rum for forskellige oplevelser, skyldes 
det bl.a. at variationen i udstillingen ikke alene var tematisk. Den var også rumlig og skabte 
dermed mulighed for forskellige oplevelser og forskellige interaktionstyper. Med henvisning til 
den legekulturelle forståelse af oplevelsen, kan udstillingens forskellige rum forstås som forskel-
lige legerum.   
Lege- og idrætsforsker Lise Specht Petersen har i sin analyse af byrumsinstallationen/lege-
pladsen My Playground undersøgt forholdet mellem forskellige rumlige typologier og typerne 
af leg, der udspiller sig inden for disse. Det gøres med udgangspunkt i tre overordnede legety-
per: Fantasileg, kropslig leg og konstruktionsleg (Petersen 2018, s. 18). I sin analyse påviser hun, 
hvad rummet gør ved legen, altså hvilke legemuligheder, det enkelte rum skaber mulighed for. 
I sin analyse af My Playground opstiller hun 8 mulige legesteder (Petersen 2018, s. 21), der alle 
skaber rum for forskellige lege. Ikke alle legesteder er til stede i Alkymistens Laboratorium, så 
jeg vil her fremhæve de fire, jeg mener er relevante i denne sammenhæng.7 
 
4.1.1/ Det arkitektonisk overraskende legested  
Det arkitektonisk overraskende legested skaber uventede muligheder for leg og bryder med 
forventningerne til stedet. Det kan være fysiske forventninger, og det kan være mentale for-
ventninger. Lidt kontroversielt kunne hele udstillingen kaldes et arkitektonisk overraskende le-
gested i og med, at den aktivitet og den oplevelsesform, som udstillingen lægger op til, er an-
derledes end den traditionelle kunstudstilling. Det lå i ambitionen om at skabe en sanseudstil-
ling og også i ophævelsen af forbuddet mod at røre ved genstandene, et forbud, der skal itale-
sættes direkte fordi selv potentielt uerfarne museumsgæster som børnene, allerede ved, at det 
er en vigtig del af kodekset for museumsbesøget. Også Wunderkammeret kan betegnes som 
et overraskende legested, idet de opdagelser og interaktioner, der ligger i dette rum, er nogle, 
børnene først skal finde og afkode. En af de drenge, der målrettet går efter Wunderkammeret 
fra starten, opsøger det for at finde de lydoptagelser, der er en del af installationen. De er ikke  

 
6 Jf. projektbeskrivelsen: ”Nysgerrighed: Brugernes nysgerrighed skal vækkes. Dels ved det æstetiske udtryk for udstillingen, 
som ikke skal være klinisk og institutionelt; dels ved, at udstillingen fx ikke kan overskues på én gang. Opbygningen skal 
pirre lysten til at gå på opdagelse.“ 
7 En del af de otte er tydeligt knyttet til legepladsen som et rum for fysiske lege, som udstillingen ikke skaber mulighed for. 
Det gælder fx rough and tumble-legesteder, hvor der kan foregå vild leg’.  

4.0 Interaktion mellem udstillingen og børnene 
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Det blå skab rummede en ægte lapis lazuli, og der blev fortalt historier om fantasiæggende 
farver som drageblod og indisk gul (Niels Fabæk) 

 
tydeligt markerede, men falder ind i det samlede udtryk, og der udfolder sig derfor en mindre 
skattejagt for at finde frem til dem. Også de mange skabe og skuffer rummer overraskelser og 
vækker undren. 
Også indgangsrummet, hvor der projiceres optiske illusioner, skaber overraskelse (og fryd) 
blandt en række af børnene, der først opdager indgangsrummet meget sent. På dette tids-
punkt er de trætte og mætte af oplevelser, men bliver optagede af projektionerne og deres 
spil med sanserne. I fuld overensstemmelse med deres oplevelse af, at projektionerne skaber 
sansebedrag, giver de rummet betegnelsen ’mind fuck’, et ord, der går igen på flere tegninger 
og i flere beretninger.   
  
4.1.2/ Gemmesteder 
Både Wunderkammeret og’ det blå skab’ i Farvelaboratoriet tilbyder et gemmested, hvor ude-
frakommende ikke kan se, hvad der foregår – især fungerer det blå skab godt som gemme-
sted. Kvaliteten ved gemmestederne er ikke mindst, at børnenes leg kan udfolde sig uforstyrret. 
Under besøget i udstillingen er der hele tiden en livlig trafik ud og ind af skabet. Der forhandles, 
hvem der kan være med (og hvor mange, der er plads til) og det sikres, at døren i videst muligt 
omfang holdes lukket.  
En meget stor del af børnene fremhævede det blå skab med lapis lazuli og historien om far-
verne som den vigtigste oplevelse, hvilket helt givet har at gøre med skabets funktion som 
gemmested. Det er imidlertid vigtigt at fastholde, at det der sker i det blå skab i vid udstræk-
ning er relateret til udstillingen. Tilstedeværelsen af lapis lazuli og fortællingerne om de tre far-
ver fylder i børnenes oplevelse.  
 
4.1.3/ Legesteder med sociale opfordringsstrukturer 
Især i Transformationsrummet, hvor børnene har mulighed for at skabe skyggespil, er der en 
høj grad af social interaktion. Børnene skiftes til at være tilskuere, fordi skyggespillets udtryk er 
umuligt at vurdere fra ’dukkeførerens’ synsvinkel. I rummet skaber børnene sammen en række 
små skuespil eller optrin, hvor de bygger videre på det æstetiske udtryk, som de tilstedevæ-
rende ’dukker’ tilbyder. En del af processen er en undersøgelse af, hvad disse udtryk kan. To 
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piger indgår således i et samarbejde om, hvordan man lettest kan få det til at se ud som om, at 
de har skyggespilshatten på. De udveksler teknikker og forfiner herigennem deres udtryk.  
Andre af børnene er mere grænsesprængende i deres tilgang til undersøgelsen af de æsteti-
ske muligheder. Skaftet på figuren bliver således til en hest, som den ene af drengene kan ride 
på. 
Også fraværet af diskursiv viden og dermed klare svar på, hvad de forskellige genstande er, 
skaber rum for dialogiske, sociale interaktioner. Samtalen ændrer karakter fra ”hvad er det?” 
og ”det er” til ”hvad tror du det er?” og ”hvad kan du bedst lide?”. 
 
4.1.4/ Genkendelige legesteder 
Centralt i Herbariet er der et stort skrivebord med papir og farveblyanter. Her er der altså skabt 
et rum, som umiddelbart inviterer til en aktivitet, som børnene kender, nemlig det at tegne. Her 
ved børnene umiddelbart, hvad de skal, og det er dermed en aktivitet, der er let tilgængelig 
for dem. Under sidste del af deres ophold i udstillingen opsøger en stor del af børnene tegne-
bordet, der på et tidspunkt, hvor der har været mange indtryk, tilbyder noget kendt og dermed 
mindre krævende end nogle af de andre elementer i udstillingen. Ved tegnebordet falder bør-
nene også ind i kendte roller, fx rollen som ’den gode tegner.’ Det gælder den dreng, der har 
opøvet at tegne dinosaurer på et niveau, der gør, at han ikke alene tegner til sig selv men også 
til de andre børn. Også Farvelaboratoriet tilbyder børnene at udtrykke sig visuelt, men her med 
farver og med den klare begrænsning og kobling til temaet i rummet, at der kun er grundfar-
verne til rådighed. Det betyder, at børnene her må bruge deres viden om farver og ellers ek-
sperimentere med at skabe nogle af de mange farver der er synlige i rummet.    

 
 

Tegning af ’det blå skab’, de mange børn og lapis lazuli i midten 
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4.2/ Udstillingen som kultur for, med og af børn 
Ud over at være en sanseudstilling, er Alkymistens Laboratorium også en udstilling, der inviterer 
publikum til selv at være aktive. Dette udtrykkes i projektbeskrivelsen på følgende måde: 
 
”Inddragelse og interaktion: Inddragelse af publikums oplevelser og ageren i udstillingen som 
en central del af konceptet. Udstillingen ”lever” først, når den bruges – den skal ikke bare stå og 
se pæn ud.” 
 
Det er især i samspillet mellem værket og børnenes aktive egenproduktion, at kvaliteten ved 
sanseudstillingen kommer til udtryk. Her står koblingen mellem det, børnene selv laver og det 
værk, de befinder sig i, afgørende. Tilstedeværelsen af de mange legerum er et udtryk for, at 
udstillingen tilbyder forskellige former for inddragelse og aktivitet. En del af dette er den måde, 
hvorpå udstillingen faciliterer forskellige former for æstetiske udtryksmuligheder i form af teg-
ning og maling såvel som skyggespil.  
Det er en af udstillingens kvaliteter, at der er et tæt samspil mellem værket og børnenes egen 
æstetiske praksis. Her bidrager sanseudstillingen til at åbne nye muligheder i børnenes egen 
æstetiske praksis. Netop derfor er koblingen mellem udstillingen som værk og udstillingen som 
kreativt rum vigtig. Hvis ikke den er der, bliver børnenes egen æstetiske praksis noget, de lige 
så godt kunne have gjort andre steder. Interaktion mellem de to aspekter af udstillingen: Vær-
ket/installationen og den aktive deltagelse er dermed et afgørende aspekt af kvaliteten ved 
en sanseudstilling, sådan som den forstås af de fire museer.8  

 
 

Figur 3 
 
I to af rummene var der mulighed for, at børnene selv kunne tegne eller male. I Herbarium var 
der lagt op til, at børnene med udgangspunkt i såvel samlingen af naturgenstande som den 
gamle bog om helbredende planter Tractus de Herbis selv kunne kaste sig ud i tegning af 

 
8 Der findes ikke nogen klar definition af en sanseudstilling, hvilket også blev diskuteret livligt ved de to workshops med 
aktørerne. Jeg har ikke i evalueringen forsøgt at formulere eller uddrage en sådan, men forholder mig alene til udstillin-
gen og til de mål med udstillingen, som museerne og kunstneren har givet udtryk for.  

Børnenes eget 
legerepertoire

Udstillingens 
bidrag med nye 
legemuligheder
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planter og dyr. I Farvelaboratoriet var det muligt at male med de tre grundfarver og dermed få 
oplevelsen af, at alverdens farver alle kunne skabes med det simple udgangspunkt rød, gul og 
blå. Som en understregning heraf, var Johannes Ittens farvelære til stede i rummet som et gulv-
tæppe.  
I Transformationsrummet gav skyggespillet mulighed for, at børnene selv kunne skabe små fo-
restillinger – eller som det blev præsenteret i teksten: ”Bliv en del af det store skyggespil, hvor 
alting forvandles og indgår i nye sammenhænge.”  
I de tre rum opstod der forskellige balancer mellem børnenes eget, på forhånd eksisterende 
legerepertoire og udstillingen som en bidragsyder til nye legemuligheder (se figur 3).  
 
Overordnet set er det lykkedes at skabe et museumsrum og et kunstværk, der tilbyder såvel en 
kunstnerisk oplevelse (kultur for børn) og egenaktivitet i udstillingsrummet (kultur med børn) 
samtidig med, at udstillingen fungerer som et rum for børns egen leg (legekultur) på en måde, 
der skaber samspil mellem udstillingen og legen.  
 
Det er en kvalitet, at der ikke er én korrekt måde at opleve udstillingen på, og her spiller må-
den, hvorpå museerne møder publikum på, en afgørende rolle. De skal have blik for balancen 
mellem at rammesætte og åbne for forskellige oplevelsesformer. Med Alkymistens Laborato-
rium har museerne mulighed for en erfaringsudveksling, der gør, at der i hele udstillingsperio-
den kan eksperimenteres og foretages justeringer af, hvordan publikum inviteres ind i udstillin-
gen. 
 

 
Farveskabet rummer alverdens farver, og de kan alle skabes af grundfarverne rød, gul og blå 

(Niels Fabæk)  
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I workshoppen fik børnene mulighed for selv at give udtryk for, hvad den vigtigste oplevelse 
var. I overensstemmelse med at børnene af sig selv spredte sig i alle udstillingens rum, er der 
en stor spredning i, hvad børnene fremhæver som den vigtigste oplevelse. Alle de forskellige 
elementer i udstillingen er således nævnt af minimum et barn. Det tyder på, at udstillingen 
samlet set appellerer til det børnepublikum, som er den primære målgruppe.  
 
5.1/ Børnenes oplevelser: Favoritten 
Til trods for den store bredde, er der alligevel et element i udstillingen, som rigtigt mange af 
børnene fremhæver som den vigtigste oplevelse: Det er skabet med lapis lazuli og historien 
om farverne.  
 
”Det hele var sjovt, men jeg elskede det blå skab, det var hyggeligt” 
”Jeg har lært, at man kan lave en kos tis om til gul farve”  
 
Flere elementer i denne del af udstillingen er afgørende for denne oplevelses kvalitet: Rum-
mets kvalitet som gemmested og som et rum med sociale opfordringsstrukturer spiller helt gi-
vet ind. Børnene beskriver hulen som et sted, hvor man kunne hygge sig med vennerne. Her-
udover spillede historien om farverne, og ikke mindst om den gule farve, en afgørende rolle. 
Det historie er simpelthen sjov, hvilket set i et legekulturel perspektiv er et afgørende kriterium 
for ’den gode historie’9 
 
” Jeg var ved at tisse i bukserne af grin over, at man kan lave en kos tis om til gul” 
 
Det sidste element, der har betydning for oplevelsen, var, at det var en ægte lapis lazuli, der 
var i hulen. Børnene havde mulighed for at røre ved den, noget som i museumssammenhæng 
i sig selv er en særlig oplevelse.   
 
” Jeg tænkte, at det var sej,t at jeg rørte ved en sjælden sten ” 
 
Det kan synes overraskende, at stenens ægthed har så stor betydning, men det er der ingen 
tvivl om, at det har. At det sidste spiller en rolle, viser, at børnene har en fornemmelse for, at det 
er noget særligt, at de i denne udstilling får lov at røre ved genstandene. Samtidig viser det, at 
børnene betragter ’det ægte’ som noget værdifuldt, som noget, der giver oplevelsen en karak-
ter af at være noget særligt, noget der hæver sig over det hverdagslige og almindelige. 
 
5.2/ Børnenes oplevelser: Alt det andet 
Oplevelsen af Alkymistens Laboratorium er for børnene ikke alene en oplevelse af en kunstud-
stilling. Som ved alle former for oplevelse, spiller en række andre elementer en stor rolle – og 
for nogle børn den største rolle. Det kan være samværet med klassekammeraterne, selve det 
at skulle væk fra skolen og på tur. Dette er også gengivet i børnenes tegninger af deres vigtig-
ste oplevelser, hvor et enkelt barn fremhæver klassens fælles oplevelse og hvor flere af bør-
nene fremhæver den fysiske aktivitet forbundet med cykelturen fra skolen til museet som det 
vigtigste.  
 

 
9 Se mere om ’sjov’ som kvalitetskriterium i Hansen 2011 og Jessen 2002. 

5.0 Børnenes værdsættelse af udstillingen 
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Som museumsfagligt personale er det vigtigt at have dette i bevidstheden. Både som en for-
mildende omstændighed: Det er ikke fordi udstillingen var ’kedelig’, at cykelturen blev frem-
hævet. Det var bare også en vigtig del af oplevelsen. Og dels at denne form for ’ydre’ og ikke 
altid kontrollable faktorer spiller ind på oplevelsen på godt og ondt.  
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Alkymistens Laboratorium er skabt i et samarbejde mellem fire museer og mellem museerne 
og en kunstner og en udstillingsarkitekt. Den generelle melding fra museerne er, at samarbej-
det giver mulighed for at gennemføre en mere ambitiøs udstilling af en højere kvalitet. Det vil 
altså sige, at denne form for udstillinger, hvor en kunstner skaber en totaliscenesættelse, 
næppe kunne gennemføres på et enkelt museum. Samtidig betyder samarbejdet mellem mu-
seerne også, at udstillingen får en større geografisk rækkevidde. Især i forhold til familie- og 
skolepublikummet er det afgørende, at udstillingsoplevelsen er tilgængelig lokalt. Det er såle-
des en oplagt værdi af samarbejdet, at en dyr og ambitiøs udstilling kommer flere til gode og 
bliver tilgængelig i det meste af landet. For små museer er det afgørende for at kunne hæve 
det kunstfaglige niveau og de formidlingsmæssige ambitioner.  
 
6.1/ Samarbejde som en grundpræmis 
Alle fire museer hører til blandt de mindre museer i Danmark, og for dem er samarbejde en op-
lagt vej at gå. Det betyder også, at alle fire museer allerede har mange erfaringer med at sam-
arbejde om forskellige projekter. Det, der fremhæves som det særlige ved samarbejdet om-
kring Alkymistens Laboratorium, er, at samarbejdet rækker ud over den enkelte udstilling. Det 
giver særlige muligheder, at museerne er gået sammen om en række sanseudstillinger over 
en årrække. Dels giver det museerne muligheden for at opbygge en erfaring med denne form 
for udstillinger.  
Det fremhæves af museerne, at de i forhold til denne udstilling har været bedre i stand til at 
formulere rammerne for udstillingen og til at forstå, hvad det krævede for at udstillingen lykke-
des. Det betyder også, at de rammer, Cecilia Westerberg har skullet arbejde indenfor, har væ-
ret klarere og mere kvalificerede. Det er afgørende, at den tilknyttede kunstner har en forstå-
else for, hvad det vil sige at lave en udstilling til børnepublikummet. Det har været et godt og 
vigtigt samarbejde mellem kunstneren og udstillingsarkitekten, som også har været afgørende 
for, at udstillingen er blevet så vellykket rent rumligt. 
Med Alkymistens Laboratorium følger kunstneren projektet hele vejen igennem. Det giver ind-
sigt i, hvad der sker i mødet med publikum, og gør også hende til en central figur i forhold til 
vidensoverførelse. Fordi udstillingen vises fire forskellige steder, er der mulighed for justeringer, 
og der opstår også et behov for udbedringer af slid m.m. Derfor er det vigtigt, at der i budgettet 
afsættes midler til såvel reparationer som tilpasninger og justeringer undervejs.  
 
6.2/ Et langsigtet samarbejde 
Det langsigtede samarbejde har også gjort det muligt at lave aftaler omkring ansvar for pro-
jektledelse og rækkefølgen af, hvor udstillingen præsenteres. Aftalen er, at det museum, der 
har udstillingen først, også er projektleder. Således knyttes arbejdsbelastningen sammen med 
de især synlighedsmæssige fordele ved at huse udstillingen først. I og med, at museerne tæn-
ker samarbejdet over flere udstillingsprojekter, er det også muligt at aftale, at denne rolle går 
på skift. Dette virker velfungerende dog med det forbehold, at der i forbindelse med bevillin-
gen fra Nordea-fonden er opstået en opsplitning mellem rollen som projektleder for udstillin-
gen, der ligger hos Vendsyssel Kunstmuseum, og rollen som bevillingshaver, der ligger på 
Skovgaard Museet. Årsagen til opgavedelingen har været rent praktisk og museerne er op-
mærksomme på, at de en anden gang vil kunne undgå de mindre, koordineringsmæssige ud-
fordringer, der er opstået som følge heraf.  
Den lange projektperiode betyder, at de forskellige museer har forskellige opgaver i de forskel-
lige faser. På tidspunktet for evalueringens afslutning har udstillingen været på to af museerne, 
mens den først efterfølgende skal præsenteres på de to sidste. Det skaber forskellige grader af  

6.0 Samarbejdet mellem museerne 
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Fantastiske og fabelagtige dyr i Wunderkammeret (Niels Fabæk) 
 
nærhed til projektet, og der er en risiko for, at de forskellige museers ejerskab til projektet ikke 
er stærkt nok gennem hele perioden. En udfordring i den forbindelse er den geografiske af-
stand. Der er langt fra Hjørring til Frederikssund. Det giver god mening i forhold til at sikre udstil-
lingens geografiske rækkevidde, men er en udfordring i forhold til at mødes og erfaringsud-
veksle. 
Medarbejderne i arbejdsgruppen bag projektet er bevidste om disse udfordringer, og de har et 
ejerskab og et engagement, der nok skal holde perioden ud. Udfordringen er snarere at sikre, 
at det nødvendige ejerskab også er organisatorisk forankret. Her kan det komme til at få en 
betydning, at de to af de fire museer har direktøren direkte involveret i projektet, mens det ikke 
er tilfældet for de to andre. Dette har også en betydning i forhold til beslutningsgangene i ar-
bejdsgruppen. Der er forskel på at have mandatet til at træffe beslutninger og at skulle tilbage 
og have endelig godkendelse, når der skal træffes fælles beslutninger.  
 
6.3/ Erfaringsudveksling 
De deltagende medarbejdere fremhæver værdien af erfaringsudvekslingen, og peger på, at 
det rækker ud over projektet. De får gennem samarbejdet inspiration og indblik i andre måder 
at gøre tingene på, som smitter af på andre udstillinger og projekter. Denne gevinst ved sam-
arbejdet er naturligvis størst for de medarbejdere, der er direkte involveret i projektet gennem 
arbejdsgruppen, men det fremhæves, at der sker en erfaringsudveksling og dermed også 
kompetenceudvikling for flere forskellige personalegrupper. 
Denne gevinst ved samarbejdet er ret afgørende for de relativt små museer, fordi det enkelte 
museum typisk kun har en person på hvert fagområde. For at sikre den fulde gevinst ved dette 
aspekt af samarbejdet, er det vigtigt at sikre, at erfaringsoverleveringen ikke kun sker som en 
kæde fra museum 1 til museum 2 osv., men sker i den samlede faggruppe, også fordi muse-
erne på tværs har en række ligheder og forskelle ift. fx rum. De lærer af hinanden, har et sam-
arbejde, hvor man godt tør lade andre tage beslutninger, fx i forhold til teksterne, der er blevet 
meget anderledes end i hvert fald nogle af museerne plejer at lave dem. Til aktørworkshop-
pen under evalueringsforløbet var der en enkelt deltager, der ønskede en endnu højere grad 
af samarbejde og et større mod til at lade sig udfordre på sin egen praksis. Det er mit indtryk, at 
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såvel formen (det at der er tale om en sanseudstilling) og det ret nære samarbejde, faktisk ud-
fordrer museernes praksis. Det at arbejdsgruppen deltager aktivt i mange dele af beslutnings-
processen, og at en stor del af beslutningerne omkring fx udstillingstekster tages efter fælles 
dialog, peger på, at museerne faktisk går ret langt i deres samarbejde. At der efterlyses endnu 
mere mod på at turde gøre noget andet, end det enkelte museum plejer, tyder på, at der sta-
dig er udviklingsmuligheder i samarbejdet.  
 
6.4/ Synlighed 
Det er et klart mål med projektet at skabe større synlighed både for de enkelte museer, der op-
lever, at de som mindre museer uden for de store byer, ikke opnår særligt stor national synlig-
hed, især ikke, når udstillingen er målrettet et børnepublikum. Vurderingen af, hvorvidt det lyk-
kes, ligger uden for rammerne af denne evaluering. Jeg vil derfor her nøjes med at berøre 
nogle af de organisatoriske aspekter af denne del af samarbejdet. Der er ingen tvivl om, at 
den mest oplagte mulighed for synlighed er ved udstillingsåbningen på det første museum. 
Men til udstillingsåbningen var det samarbejde mellem Vendsyssel Kunstmuseum og Have 
Kommunikation, som skulle bidrage til at sikre den øgede synlighed, ikke ordentligt på plads. 
En kombination af en manglende samlet markedsføringsplan og uklarhed om ansvarsfordelin-
gen betød, at samarbejdet kom i gang for sent. Dette bør være et opmærksomhedspunkt dels 
i resten af projektperioden: Hvordan kan man, selvom åbningsøjeblikket er overstået, skabe 
den ekstra opmærksomhed, der også var en del af målet med projektet? Og dels i forhold til 
nye projekter: Erfaringen er, at det at gøre nye ting og indgå i nye samarbejdsrelationer er 
krævende især for så små organisationer, som der her er tale om. Det kræver en særlig op-
mærksomhed, og at man kommer i gang i god tid. I forhold til synlighed er det vigtigt i et sam-
arbejdsprojekt at forholde sig til, at det er svært at skabe lige meget synlighed for alle fire mu-
seer. Internt er det vigtigt at sikre en kreditering af sine samarbejdspartnere, men også at man 
har en forståelse for, at det ikke altid medfører, at det faktisk fører til at alle parter omtales. Det 
virker til, at de fire museer kender til betingelserne og har en forståelse for, at det trods gode 
intentioner ikke altid lykkes.   
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Evalueringen af Cecilia-udstillingen har til formål at dokumentere effekterne af, at de fire mu-
seer samarbejder om at tilbyde børn og unge kulturoplevelser i mindre byer. Rammen for eva-
lueringen er projektets præmis om, at de fire museer gennem samarbejdet bliver i stand til 
bedre at skabe gode museumsoplevelser for flere børn og unge i provinsen med henblik på at 
bidrage til det gode liv.  
Evalueringsdesignet er tilrettelagt så det dels skaber en dokumentation for projektets resultater 
med henblik på afrapportering til tilskudsgiverne og dels skaber læring blandt de deltagende 
aktører.  
Evalueringsdesignet er baseret på kvalitative metoder og består i en række forskellige ele-
menter fokuseret på følgende to centrale aspekter: 

• Samarbejdet 
• Børn og unges oplevelse af udstillingen 

Forudsætningen for gennemførelse af evalueringen er, at museerne bag projektet indgår i et 
samarbejde omkring planlægningen af evalueringens aktiviteter. Vendsyssel Museum er i den 
forbindelse forpligtet til at lave aftale med en børnegruppe af omkring 20 børn, der kan del-
tage i udstillingen. Museerne er behjælpelige ift. afvikling af møder og workshops og stiller i 
den forbindelse lokaler og forplejning til rådighed.  
For at fastholde et flow i evalueringsprocessen og for at sikre, at evalueringen også bidrager til 
læring og refleksion undervejs, afvikles evalueringen i perioden sommeren 2018-2019.  

• September 2018: Workshop på Vendsyssel Museum med skoleklasse baseret på det 
afprøvede koncept Teateroplevelser udarbejdet af Louise Ejgod Hansen. Varighed: 1 
time + introduktion og opsamling   

• Marts 2019: Aktørworkshop på Skovgaard Museet med to elementer: Formidling af 
resultater fra børneworkshoppen og en refleksion over samarbejdet i projektet (Varig-
hed 3 timer). Deltagere: Medarbejdere fra de fire museer (den udstillingsansvarlige, 
den formidlingsansvarlige) samt kunstneren  

• Maj 2019: Udarbejdelse af gennemarbejdet udkast til evalueringsrapport 
• Juni 2019: Afrapporteringsmøde på Aarhus Universitet med præsentation af den fore-

løbige evalueringsrapport 
• August 2019: Endelig evalueringsrapport 

Omfanget af den endelige analyse er 10-15 sider. Denne rapport laves, så den kan indgå som 
en selvstændig del af afrapporteringen af projektet. Herudover gennemfører museerne selv 
den samlede afrapportering på projektet på en måde, der lever op til kravene fra bevillingsgi-
verne, fx med udgangspunkt i nedenstående forslag til egne evalueringsaktiviteter. Evaluator 
er som udgangspunkt positivt stemt over for en tilknytning som konsulent på den endelige af-
rapportering. Pris aftales separat.  
 
Evaluator 
Louise Ejgod Hansen er lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet og 
har en omfattende erfaring med forskningsbaserede evalueringer samt følgeforskning. I perio-
den 2013-2018 er hun forsknings- og projektleder på evalueringen af Aarhus som europæisk 
kulturhovedstad. Hun har herudover gennemført en række mindre evalueringsopgaver, bl.a. 
inden for børnekulturområdet. Det gælder evalueringen af Trædesten ved Aarhus Musikskole 
2012-2016, evalueringen af Kultur på Tur, Randers Kommune 2017. I samarbejde med Scene-
kunstnetværket Region Midtjylland har hun udviklet metoden Teateroplevelser, et workshop-
format, der anvendes til publikumsundersøgelser blandt børn.  
 

8.0 Bilag 1: Evaluering af Alkymistens laborato-
rium 
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Forslag til egne, supplerende evalueringsaktiviteter uden for tilbuddets ramme 
Det anbefales, at museerne selv for at sikre læring og dokumentation, supplerer de ovenstå-
ende evalueringsaktiviteter med følgende. Nedenstående vil være museernes eget ansvar og 
medtages udelukkende i tilbuddet som et forslag.  
Desuden forventes museernes medarbejdere at gennemføre og dokumentere børnework-
shops afholdt på hhv. Skovgaard Museet, Vejle Museerne og J. F Willumsens Museum. Work-
shoppene afholdes på baggrund af den formidlingsansvarlige medarbejders deltagelse i 
workshoppen i marts 2019.  
Museerne opfordres herudover til systematisk at indsamle følgende data på publikumsmønstre 
og mediedækning:  

• Data fra museets egne brugerundersøgelser, der systematisk og transparent præsen-
terer data for antallet af børn og unge som besøger museet i udstillingsperioden sam-
menlignet med et tilsvarende tal i en nærmere fastsat, sammenlignelig periode. 

• Data for brugernes vurdering af ’børnevenligheden’ af museet i udstillingsperioden 
sammenlignet med museets ’standard’ 

• Et fuldstændigt overblik over mediedækningen forstået som hele artikler med en 
oversigt over kilde og trykketidspunkt.  



 

 

  
  

Resumé 
Alkymistens Laboratorium – en sanselig kunstudstilling for børn og unge griber tilbage til en historisk tid, hvor grænserne mellem for-
skellige vidensformer var mindre skarp end i dag. Gennem dette greb kommer den kunstneriske erkendelse og viden til at stå centralt 
i en udstilling, der skaber rum for en nysgerrig opdagelsesrejse. Udstillingen kan således ses som et bud på, hvorfor kunst er en vigtig 
erkendelsesform, idet den diskursive viden træder i baggrunden til fordel for en æstetisk og en sanselig viden. Det giver en rig mulig-
hed for at erfare, opleve og erkende verden.  
 
Udstillingens rum giver mulighed for forskellige former for interaktion og leg, hvilket betyder, at børnepublikummet går umiddelbart og 
engageret til udstillingen. Alle dele af udstillingen medtages, når børnene selv giver udtryk for, hvilken del af oplevelsen, der var den 
vigtigste. Dog står ’det blå skab’ centralt i børnenes oplevelse. Her tilbydes en oplevelse, der både rummer det autentiske i form af ’en 
ægte lapis lazuli’, det sjove i form af historien om ’ko-tis’ og det sociale aspekt i, at skabet er en hule, hvor børnene kan samles uden 
forstyrrende voksenblikke.   
 
Samspillet mellem udstillingens kunstneriske udtryk og mulighederne for publikums egne kreative udtryk har en række forskellige for-
mer i udstillingen, hvilket giver mulighed for forskellige former for engagement og dermed en bredere appel. Evalueringen peger på, 
at det er vigtigt at tænke i koblingen mellem den kunstneriske og den kreative side af udstillingen, således at udstillingen skaber nye 
kreative muligheder. 
 
Alkymistens Laboratorium har med valget af kunstner Cecilia Westerberg fået en kunstner, der kombinerer høje kunstneriske ambitio-
ner med et engagement i og evne til at gå i dialog med børnepublikummet. Samtidig har hun påtaget sig et vigtigt procesansvar, der 
sikrer en løbende forbedring af udstillingen og en overlevering af viden og erfaringer fra museum til museum. 
 
De fire museer, Vendsyssel Kunstmuseum, Skovgaard Museet. Vejle Kunstmuseum og J. F. Willumsens Museum har indgået et langva-
rigt partnerskab om at skabe udstillinger, som ingen af disse forholdsmæssigt små museer ville kunne løfte selv. Samarbejdet er værdi-
skabende også i forhold til erfaringsudveksling, og evaluator oplever et stort engagement i og vilje til det fælles projekt. De store ud-
fordringer i form af geografisk afstand og den langvarige projektperiode italesættes og håndteres af de projektansvarlige som vilkår, 
der håndteres.  
 
Den opbyggede viden om, hvad det kræver af museerne at samarbejde med kunstnere om sanseudstillinger, og det samarbejde, der 
er etableret mellem de fire museer, kan der med fordel kapitaliseres på ved fremtidige samarbejder om sanseudstillinger.  

EELE FEMT
MENT 
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