
Samskaping og museumsfornying.  

Nye besøksgrupper og det aktive medborgerskapet 

 

- Bård Frydenlund 

05.12.2017 1 



«Ta Over 2017» – Eidsvoll 1814 

 

 Demokratilæring-prosjektet under 
Samfunnsrolle-programmet 2015-
2017 

 

 Medvirkningsmetodikk/Co-creation 

 

 Tett samarbeid med skolen (Eidsvoll 
VGS) fra starten: 80 VGS-elever (…og 
lærere) 

 

 Grundige forberedelser  

 

 Tematisk knyttet til Stortingsvalget og 
ungdommens aktive medborgerskap 

 

 Avvikling 6.-9. september 
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Ambisjonene med «Ta Over 2017» 
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• Ambisjon 1: 
 

• Løfte frem de unges ytringer og deres betydning som demokratiske borgere 
 
 
 



 
Ambisjon 2:  
Bygge ny kunnskap om viktige publikumsgrupper og utvikle 
metoder for å skape nye typer museumsopplevelser 
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Ambisjon nr 3: 
Bygge nye og sterke relasjoner til skoleverket og andre 
samfunnsinstiusjoner 
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Avviklingen 6.-9.september: 

 Fagdager 

 «Flue på veggen»-
omvisning 

 «Democracy-race» 

 «Lag ditt politiske parti!» 

 Spesialomvisninger: 

 Spøkelsesvandring 

 Omvisning på polsk 

 Utstilling og ungdomsdebatt 

 Kommunikasjonsgruppe 

 Butikk og kafé 

 Ledelse og fest 

 Kampanjegruppe (restkategori) 
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Risiko? 
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I liten (og oversiktlig) grad... 
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Lærdommer 1: 

 Vi har oppnådd ambisjonene 
våre:  

 

 Økt førstegangsvelgernes 
bevissthet om 
medborgerskap lokalt 
(86%!) 

 Blitt bedre kjent med 
skoleverket (elever, lærere, 
læreplaner, tradisjoner, etc.) 

 Fornyet formidlingstilbud 

 Fornyet metodebruk (særlig 
dialogbasert medvirkning) 

 Etablert nye nettverk 
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Lærdommer 2: 

 Forberedelsene ga effekt: 

 

 3-årig avtale med skolen – 
avklaringer løpende 

 Fagdager i hele skoleløpet – 
eierskap hos elever og 
lærere 

 Utlysninger/tilsettinger – 
forpliktelser enkeltvis 

 Budsjettprosess og 
sikkerhetsfokus styrket 
ansvarliggjøringen 

 Mentorering fra de ansatte 
– gjensidig 
erfaringsutveksling 
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Lærdommer 3: 

 Formidlingserfaringer: 

 «Mindre prat» 

 Smarttelefonen må med 

 Fortsatt historisk forankring 

 Innsikter og utfordringer: 

 Ungdom tar ansvar! 

 Lærerne er nøkkelpersoner 

 Prosjektgjennomføring vs 
annen virksomhet 

 Forventninger om tidsbruk 

 

 Det er verdt å ta risiko, og her 
har museumssektoren mye 
hente!  
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Forankring i vår videre virksomhet 

 Viderefører dialogbasert 
formidling og 
medvirkningsmetodikken 

 Formidlingserfaringer tatt med 
videre og enkeltdeltakere gitt 
tilbud i etterkant 

 Fagdager for byggfag og 
samfunnsfag tilbys videre 

 Lærerkurs og nettverksdager 

 Eidsvoll 1814 som 
kompetansested 

 Ny «Ta Over» antakelig ikke før 
i 2019. 

 Rapport og «Ta over»-pakke 
skal gi overføringsverdi. 
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Sett i gang! 
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