Praktik på
Tøjhusmuseet
Camilla Stougaard Pedersen er 3. års
studerende på læreruddannelsen
Zahle. Her fortæller hun om sin
praktik i andre skoleformer på
Tøjhusmuseet.
Hvad har du lavet i din praktik?
Jeg har siddet med ansvar for udvikling af mit eget
undervisningsforløb. Jeg lavede elevopgaver, der skal bruges
som en del af POP-UP 1864, som er Tøjhusmuseets nye
undervisningstilbud til udskolingen.
Min undervisning bliver en del af museets nye særudstilling om
1864. Jeg har været inde over projektet på lige fod med alle
andre involverede. Det vil sige, at jeg har været med til alle
møder, og har været sat i kontakt med de andre udviklere.
Mit forløb blev rammesat med Mette Liv Skovgaard, der er
daglig leder af museets skoletjeneste. Det var rigtig godt at få
et begrænset projekt at arbejde med. Vi tog afsæt i hvad der
var mine interesser, og i hvad museet havde brug for hjælp til.
Vi havde et opstartsmøde inden praktikken, hvor vi aftalte,
hvad jeg skulle lave. Undervejs havde vi to vejledermøder.
Jeg var på Tøjhusmuseet ca. to dage om ugen. De var fleksible
med, at jeg kunne passe det ind i forhold til mit andet arbejde.

Hvad har du fået ud af din praktik?
Det var bekræftende for min faglighed at få ansvar – at mit
arbejde blev taget seriøst og skal bruges af museet. Altså at
man ikke bare blev sat til en tænkt opgave, eller en opgave
som nogle andre skulle videreudvikle på.
I praktikken har jeg har haft ret frie rammer. Først var friheden
en smule nervepirrende og anderledes end den måde, man er
vant til at arbejde på i uddannelsen. Men man ender med at
holde af det og se mulighederne i stedet for begrænsningerne i
ens egen kreativitet.
Praktikken har givet mig en masse ny viden om, hvordan
Tøjhusmuseet tænker didaktik. Jeg er i høj grad blevet mere
bevidst om min egen museumsdidaktik, og alle de muligheder
der er i den undervisningsform.
Jeg synes, at jeg har fået en selvstændig, udviklende,
projektorienteret praktik med indblik i ny museumsdidaktik.
Tre gode råd til dig som overvejer praktik på Tøjhusmuseet
1. Du skal have lyst til at få ansvar. For det du laver, vil
blive brugt af museet.
2. Du skal have lyst til at samarbejde med andre.
3. Det er en god idé på forhånd at overveje hvilke
muligheder der er i museet som led i din undervisning.
Vil du i praktik på Tøjhusmuseet?
Kontakt Mette Liv Skovgaard for mere information på
meli@sfhm.dk
Praktikforløbet kan placeres hele skoleåret. I må meget gerne
være flere i praktik samtidig.
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