
GO TUR PÅ KUNSTMUSEUM

INSPIRATION TIL 

BØRNEHAVER

HORSENS KUNSTMUSEUM



Kære Børnehaver i Horsens Kommune,

Hermed fremsendes et inspirationsmateriale, som henvender sig til 
børnehavebørn fra 3 års alderen og deres pædagoger. 

Formålet med materialet er at få børnene (og pædagogerne) til at få 
en positiv oplevelse ved at besøge et kunstmuseum.
På Horsens Kunstmuseum mener vi at det er vigtigt for børnene at 
gå i dialog med kunsten, for på den måde at erfare kunsten igennem 
egne oplevelser og erfaringer. Samtidskunsten har intet facit, og der-
for er det vigtigt for os at børnene selv får lov til at prøve kræfter med 
hvad kunsten har at byde på? Børn har en fantastisk fantasi og den 
kan for alvor komme i spil i forbindelse med et besøg på museet.
Museet skifter udstillinger løbende igennem året og derfor er dette 
inspirationsmateriale udtænkt helt overordnet – og tænkt som en 
hjælp til et besøg hos os.

Et besøg på Horsens Kunstmuseum er altid gratis for børnehaver, 
skoler og andre uddannelsesinstitutioner og kan arrangeres indenfor 
museets åbningstid i hverdagene.
Materialet er udarbejdet med inspiration og tanker fra Børnekultur 
portalens rapport ’BØRN KUNST KULTUR – i en hverdag der dur’.

For yderligere information og kommentarer kontakt: Horsens Kunst-
museum på 76292373.

God fornøjelse og på gensyn

Med Venlig Hilsen

Horsens Kunstmuseum



STIL SPØRGSMÅL TIL KUNSTEN? 
Et besøg på et kunstmuseum åbner ofte op for en lang række spørgsmål – husk at alle 
spørgsmål er lige gode og at det mest af alt handler om at få børnene til at italesætte det 
de oplever når de ser på kunstværkerne. 
En række spørgsmål der altid er gode at bruge for at få en samtale i gang om et kunst-
værk kan være: 
• Hvad forestiller det I ser? 
• Hvilke materialer er brugt? 
• Hvilke farver? 
• Forestiller det noget?
• Hvad kommer I til at tænke på, når I ser på værket? 
• Hvad synes I om værket - prøv og sætte nogle ord på det?
• Kan I lide kunstværket? 
• Hvem har lavet det? 

PERMANENTE VÆRKER PÅ MUSEET
På Horsens Kunstmuseum ses en række mere eller mindre permanente kunstværker der 
næsten altid er fremme. 

UDENFOR:
Menneskemuren af Bjørn Nørgaard. 
Bjørn Nørgaard skabte i 1982 værket Menneskemuren – muren viser en række forskellige 
personer, nogle mennesker og nogle dyr. Kender I nogle af figurerne på muren og hvad 
tror I at Bjørn Nørgaard prøver at fortælle os med værket? 
Hvorfor står den mon her? 

Hvorfor tror I at den er så stor? 

Hvor meget tror I at skulpturerne vejer?



INDENFOR:
På den anden side Katja Bjørn fra 2012( I gulvet på 1. sal)
På den anden side er en videoinstallation der er placeret i gulvet på museets 1. Sal. Her ses 
en kvinde – Katja Bjørn selv. Hvad laver hun og tror I at hun kan se os? Dette værk er et af 
de absolut eneste i museets samling som der rent faktisk gerne må berøres – her kan bør-
nene prøve at sætte deres egen fod ovenpå Katja Bjørns, eller de kan prøve at balancere 
på kanten som Katja Bjørn også gør det. 

Jeg gik mig over sø og land(Det store og det lille glasrelief) af Bjørn Nørgaard. 
I Bjørn Nørgaards to glasrelieffer gemmer der sig mange spændende fortællinger, se om I 
kan genkende nogle af de figurer som Bjørn Nørgaard har brugt i værket? Måske kender I 
sangen der bærer den samme titel ’ Jeg gik mig over sø og land’? 
Hvis I kender den, kan I synge den sammen, mens I ser på kunstværket. 



Mosaikker af Erik A. Frandsen
På museets ses to store mosaikker skabt af Erik A. Frandsen. Mosaikkerne viser øjebliks-
billeder fra situationer som Erik A. Frandsen selv har oplevet. Kan I se hvad mosaikkerne 
forestiller? 
Mosaikker kan skabes i mange forskellige materialer – også i papir og gamle aviser, hvis 
det efterfølgende er noget man har lyst til at arbejde videre med i børnehaven. 

HVORNÅR KAN I BESØGE MUSEET?
Det er muligt at besøge museet: 
Tirsdag – fredag fra kl.8.15-15.00 ( Museets normale åbningstid 11-16)
Entré er gratis for alle børnehaver, men husk at I skal ringe og meddele hvornår I kommer, 
så vi sikre os at der ikke er særarrangementer eller andet i huset netop den dag I gerne vil 
komme. 

SPIS MADPAKKER PÅ HORSENS KUNSTMUSEUM
Når I besøger museet, er det altid muligt at spise medbragte madpakker ved museets 
madpakkeborde på 1. sal. 

FÆRDELSREGLER:
Et af kunstmuseets hovedopgaver er at bevare(altså passe på) de enkelte kunstværker. 
Derfor er det en god ide at tage en snak med børnene inden I besøger museet, hvor I 
snakker om alle de ting man gerne må på et kunstmuseum og de enkelte ting som man 
ikke må. For os er det vigtigt at fokusere på alle de ting som børnene rent faktisk gerne må 
i forhold til kunsten, fremfor de ting de ikke må. 



PÅ HORSENS KUNSTMUSEUM MÅ MAN GERNE:
- Se på kunsten
- Tale om kunsten
- Lave historier om kunstværkerne
- Nyde kunsten
- Glædes over kunsten
- Væmmes ved kunsten
- Blive klogere af kunsten
- Man må gå rundt på museet
- MEN man må desværre ikke røre ved kunsten. 

MEN HVORFOR MÅ MAN EGENTLIGT IKKE RØRE VED KUNSTEN? 
Der er flere grunde til, at man som besøgende ikke må røre ved kunstværkerne på museet. 
Den vigtigste grund til at man ikke må røre ved kunstværkerne, er at kunstværkerne gerne 
skal holde ”evigt” eller i hvert fald i så lang tid som det overhovedet er muligt, og det kan 
de ikke hvis alle vores besøgende skal røre ved dem.


