Kan – frivilligkursus i museumsformidling på Kvindemuseet, Aarhus
Nedenfor beskrives de lærestuderendes besøg på Kvindemuseet i Aarhus i forbindelse med kurset ”Kan”,
der blev afholdt forår 2012.
Kursisterne starter med at få en kort, generel introduktion til Kvindemuseet.
Derefter en grundigere introduktion til udstillingen pigernes og drengenes historier, der er basis for de
fleste af museets undervisningsforløb og aktiviteter for børn.
Hvem og hvorfor
De får baggrundshistorien og de bliver præsenteret for målgruppen og mål: At få de ca. 8 - 13årige til at
reflektere over deres eget liv og deres identitet som piger og drenge og give den indsigt i, at laaaaangt hen
ad vejen er vore vilkår historieskabte.
Hvordan
Fylder mest. Kursisterene bliver præsenteret for nogle af de vigtige stikord, udstillingen er bygget op
omkring. Den er:
• Vedkommende (handler om nogle som dem selv, engang)
• Konkret (de skal finde de tinge der omgav det enkelte barn)
• Sjovt (Bygget op som en skattejagt – lytterør, nøglehullet og omvendtrummet)
• Sanseligt og bevægeligt (kravle på montrer, klæde sig ud, ae rotten…)
Dernæst bliver de præsenteret kort for nogle af de aktiviteter, der knytter sig til udstillingen:
•
•
•

Museoteket, hvor man kan fordybe sig i det enkelte barn.
Digitalguides, hvor man bl.a. kan gå ud i byen i fodsporet på et af børnene
Teenageliv, hvor større børn kan fokusere på tidligere tiders unge (på nettet og i udstillingerne).

Alt i alt varer denne gennemgang ca. ½ time til tre kvarter.
Hovedaktivitet
Så skal det prøves af. Kursisterne inddeles i grupper alt efter interesse og således, at de i hvert fald kan nå
to af tingene. Det bruger de ½ - 1 time på.
Samling og ideudveksling
Derefter mødes vi alle i plenum, og kursisterne fremlægger plusser og minusser. Det vil sige, deres
umiddelbare reaktioner på alt fra småt til stort og nok så godt deres ideer til, hvordan man evt. kan udvikle
de enkelte aktiviteter så de bliver endnu nemmere at gå til for lærere og elever – og ikke mindst: ideer til
helt nye. Varighed ca. ½-1 time.
Færdigarbejdede Læremidler i Fysik/Kemi
To studerende var efterfølgende på besøg på museet tre gange a tre timer. De udviklede et
undervisningsforløb til folkeskolens ældste klasser i fysik/kemi.
Forløbet er bygget op over er hjem – ude - hjem forhold. I alt seks lektioner af 45 minutter.
Formålet er at eleverne oplever at fysik og kemi også findes ude i samfundet, i hverdagen og i historien, og
at det også har med piger at gøre.
Undervisningsforløbene er grundigt beskrevet og museet vil i den kommende tid afprøve forløbene på
skolerne i Aarhus.

