
Børns museer
Børn, kulturarv og museer 
Jelling, den 2. november 2016

Benedicta Pécseli

Lektor på Pædagoguddannelsen 



Nis-Theodors museum



Hvad er mine pointer?
Børn er samlere – vision om systematisk relationen til verden

Børn er museale væsener – fra del til helhed, fra idé til udtryk

Samlinger og museer udtrykker en humanitet – at mennesket forankrer sig i tid og 
rum, i gensidighed



Hvor står jeg?
Menneskesyn fra John Dewey (1859-1952)                   
– vaner, tankevaner, demokrati som livsform

Pædagogisk idé fra Hannah Arendt (1906-1975)  
(Crisis in Education 1954) – at sam-skabe den verden, 
vi elsker, sammen med dens kommende beboere

Museumsforståelse fra Orhan Pamuk (1952--) (Nobel i 
litteratur 2006) – Uskyldens museum (da. 2011) og 
The International Council of Museums (juli 2016 i 
Milano)



Johans lommer: spor 
fra hans færden



Tingfinderen Samuels interesse og måde at 
orientere sig i livet på, udtrykt i 84 genstande



Når børn samler
550 adspurgte børn

Helt små: ophober grene, blade, kastanjer, dvs. ting på jorden

Lidt større: gør orden, hierarkiserer, strukturer deres samlinger, kategoriserer (fx 
knapper, der kan stables/ knapper, der passer til et måneansigt /knapper, jeg kalder 
ridderknapper)

Førskole: bytter og forhandler samleobjekter

Teenagere: undersøger prestige, individuation, identitet, ‘branding’
Kilde: Duncker, Ludwig, Katharian Hahn & Corinna Heyd (2015): Wenn Kinder sammeln. Klett Kallmeyer



Når børn samler
Åbne samlinger: sten, kapsler, knapper, røde ting osv.

Lukkede samlinger: fodboldkort, dyrekort, Pokemon-
kort osv.



At genkende sig selv i den Anden som 
samler
At samle lykkes først rigtigt, når det også lykkes for andre

Samlinger er et æstetisk udtryk, hvor samlerne 
o Ophøjer, skelner, sorterer, ordner samlingens indhold og mulige indhold
o Etablerer bånd imellem genstand og samling, mellem del og helhed
o Oplever eller efterstræber overensstemmelse mellem vision og udtryk
o Begær efter at …. 

Bevare det forgængelig
Fortælle sig selv
Etablere orden i verden og gøre den tilgængelig
…..



Begær: Den 
rørsomme verden
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Hjemmet som det første museum

Song Dong
Waste Not (MoMa 2009)





Store vs. små museer
Skrinet vs. vindueskarmen



Skrinet 



Vindueskarmen 



Uskyldens Museum (2008/da. 2011)

Cukurcuma-kvarteret4.213 skod



Humanitet 
Orhan Pamuks manifest: individet, det levede liv, livshistorier

Men også at leve i og med mangfoldighed

…. at leve i åben dialog med den Anden, men også at se sig selv som den Andens 
Anden, ved at anerkende og være åben for den Andens forskellighed og sin egen 
forskellighed for den Anden 

(Pierre-Antoine Chardel)

Mødet med det Andet – sammen med den Anden



Pointer 
Børn er samlere – børn museummer og kulturarver

Børn er museale væsener – børn er museumsinspektører, -kuratorer, kustode og 
publikum på én gang

Samlinger og museer udtrykker en humanitet – vi kan sammen med børnene møde 
verdener, der er forskellige fra vores egen med det mål at vi bedre kan skabe verdener 
der vedbliver at være åbne for nye fortolkninger



slut


