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Erfaringer

Hva har du lært?
Masse om mangt- museum og mennesker! «Kravet» om å dele erfaringene fra 
arbeidet i denne teksten har tvunget frem tid til refleksjon i etterkant som har 
gjort læringsutbyttet større.  Det har også vært fint å dele erfaringer med andre 

museumskolleger underveis. 

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?
 Nye prosjekter krever nye løsninger, men erfaringer fra tidligere arbeid gir 
trygghet og legger et godt grunnlag for hvordan vi kan jobbe klokere og bedre ved 

neste korsveg.   

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?
Prosjektet har tydeliggjort områder som funker, og områder som ikke funker. Dette 

vil påvirke videre arbeid med strategi og kommende prosjekter.

Hva er dine beste råd?
Ha en god sparringspartner! Ideer blir bedre av å lufte seg, og samtaler gjør at tanker 

utfordres og modnes. Og sett av tid til å evaluere, selv om du ikke har tid. 

Hva er det viktigste verktøyet?
Tid! Tid til alt det som ikke handler om utstillingen (på det mellommenneskelige 

plan), men som likevel er en forutsetning for at resultatet blir bra for alle. 

MEG og MUSEET
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21. juni var det travelt på Hadeland Folkemuseum. Ti 
tenåringer øvet på å gå på rød løper. Stolte foreldre 
med småsøsken i pentøy strømmet til. Det var klart 
for utstillingsåpning. Etter mange måneder med 
jobbing, tårer, latter og bratte lærekurver i en intim 
prosjektgruppe, skulle snoren klippes og verden 
innlemmes i alt dette. Bak snora hang innsiden av 
ti ungdommer på veggen. Det var et sårbart, men 
samtidig selvhevdende prosjekt: «MEG – jeg vil 
fortelle deg noe». Fra portrettfoto i gulv til tak tittet 
ungdommene ned på publikum. Dette var deres 
arena nå, og de tok den.

MEG, et enkelt gjennomførbart 
integreringsprosjekt 
Utstillingen MEG – jeg vil fortelle deg noe kom i 
stand på grunn av en rekke tilfeldigheter. På tam-
pen av 2017 mottok Randsfjordmuseet en uformell 
henvendelse fra innføringsklassen på Hadeland vi-
deregående skole.1  Etter et skriveprosjekt for mino-
ritetsspråklige elever, satt skolen på elleve unike his-
torier som både skolen og forfatterne selv, elevene, 
ønsket å dele med et større publikum. Randsfjord-
museet ønsket (og ønsker) å speile et breiere mang-
fold av historier og perspektiver fra livet i bygda. 
Norges museumsforbund lyste ut søkbare midler til 
prosjekter der kulturkunnskap- og arbeid ble brukt 
som katalysator for god inkludering. I løpet av et par 
måneder var prosjektet gått fra løs idé til fullfinansi-
ert utstilling. Kontaktlærer for innføringsklassen ved 
Hadeland videregående skole, Ole Gulbrand Rud-
sengen, beskrev både bakgrunnen for og resultatet 
av skriveprosjektet i utstillingskatalogen: 

Dette skoleåret har vi hatt et skriveprosjekt der jeg 
ønsket å benytte meg av elevenes største fortrinn 
i skriveprosessen, nemlig morsmålet. Dette skapte 
økt motivasjon for skrivingen, fordi elevene kunne 
skrive fritt uten å avkode et andrespråk. Elever 
som har samme morsmål ga hverandre feedback 
i skriveprosessen, både på form og innhold. Vi 
startet etter nyttår med en idémyldring i klassen 
rundt tema som kunne være aktuelle å skrive om. 
Mange ville skrive om hjemlandet, hvordan flukten 
var og sitt første møte med Norge. Neste fase i 

skriveprosjektet ble å oversette egen tekst til norsk. 
Elevene vurderte hverandres oversettelser, før 
det ble sendt til meg. […] Etterat jeg hadde rettet 
og vurdert oversettelsene, diskuterte jeg mine 
endringer med hver enkelt elev, slik at innholdet i 
tekstene ble riktig. Dette ble et veldig spennende 
prosjekt, og jeg opplevde at elevene var ekstremt 
motiverte. Vi oppnådde et av målene våre med 
prosjektet, nemlig å skape skriveglede.2

Da Randsfjordmuseet kom på banen, var 
historiene for det meste ferdig skrevet og det 
tidkrevende arbeidet med å få tekstene oversatt 
til norsk, nesten i mål. I prosjektsøknaden til 
Museumsforbundet presenterte Randsfjordmuseet 
prosjektet som et enkelt gjennomførbart, lavterskel 
inkluderingstilbud. Som museumsansatte glemte 
vi at arbeid med levende mennesker er noe 
ganske annet enn arbeid med «døde» historier, 
både av tidsmessige og emosjonelle årsaker. Fra 
skolestart i januar til utstillingsåpning i juni tilbrakte 
Randsfjordmuseets ansatte timevis i klasserommet 
på Hadeland videregående sammen med lærere og 
elever. Det ble en lang vei med stort læringsutbytte 
for både elever, skoleansatte og museumsansatte.

Utstillingen ble i alle ledd utviklet i samarbeid 
mellom elever og museum. Elevenes høye grad av 
medvirkning og redaksjonell makt var en del av 
prosjektdesignet som skulle vise seg avgjørende. 
På grunn av dette vokste imidlertid det «lett 
gjennomførbare prosjektet» seg raskt større enn vi 
opprinnelig hadde forutsett. Underveis i arbeidet 
knyttet prosjektet også til seg eksterne aktører: 
Lokalavisen tilgjengeliggjorde elevenes tekster for 
et større publikum gjennom et eget digitalt magasin 
høsten 2018. Prosjektet samarbeidet med LUPRO, 
et lokalt trykkeri og tilrettelagt bedrift, der elevene 
fikk anledning til å følge produksjonsprosessen. 
Fotografiene til utstillingen ble tatt av elever ved 
medielinjen ved Hadeland videregående skole, 
med profesjonell veiledning av fotograf Ingvil Skeie 
Ljones. I tillegg jobbet grafiker Anna Prestsæter tett 
med elevene for læring og medvirkning i utvikling 
av utstillingens grafiske profil. Takket være stor grad 
av fleksibilitet fra Hadeland videregående skole, 
kom utstillingen i havn. På innføringsklassens siste 
skoledag, 21. juni, åpnet utstillingen med brask 

1 I innføringsklassene følger minoritetsspråklige elever egen undervisning innenfor ordinær skole for raskere å bli i stand til å nå 
kompetansemålene. Rapporten: Utdanningsdirektoratet juni 2013. Kartlegging av innføringstilbud til elever som kommer til Norge 
i ungdomsskolealder og som har få års skolegang før ankomst.  
2 Fra skolens forord i Utstillingskatalog 2018. MEG – jeg vil fortelle deg noe. Randsfjordmuseet. 
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og bram. NRK hadde allerede fulgt elevene noen 
dager i forkant, og var til stede med direktesending 
fra utstillingsåpningen på nyhetene. Årets stemme 
Sumaya Jirde Ali og NRK-komiker Yousef Hadaoui 
kastet glans over evenementet, og begeistret et 
rekordstort publikum fra scenen sammen med 
elevene. Mottakelsen var overveldende, og nesten 
utelukkende positiv. Etter sommeren ble åtte av 
elevene ansatt som museumsverter med ansvar 
for å gjennomføre omvisninger i sin egen utstilling 
gjennom høsten. Utstillingsprosjektet ble avsluttet 
i 2018, men fra 2019 har en av elevene fått videre 
ansettelse som fast museumsvert ved Hadeland 
Folkemuseum.

Museer som katalysator for god 
inkludering?
Erfaringene fra prosjektet «MEG» var for det meste 
svært positive. Underveis og i etterkant ble likevel 

vi som museumsansatte stilt overfor en rekke 
problemstillinger. Mange av utfordringene vi møtte 
på var, i selvransakelsens navn, ikke utfordringer 
vi nødvendigvis hadde sett for oss eller overveid i 
forkant av prosjektets oppstart. I denne artikkelen 
kunne problemstillingen derfor like gjerne vinkles 
mot en rekke andre innsikter og erfaringer vi 
gjorde oss underveis: Etiske refleksjoner knyttet 
til arbeid med sårbare grupper, som enslige 
mindreårige flyktninger i aller høyeste grad må 
kunne sies å være. Grader av samproduksjon, 
medvirkning, makt og definisjonsmakt. Rutiner for 
oppfølging av deltakere i etterkant av prosjekter. 
Flerkulturell kompetanse blant museumsansatte 
i lys av museenes samfunnsrolle, for å nevne noe. 
I denne artikkelen vil jeg i noen grad trekke inn 
disse områdene, som alle er viktige tema knyttet 
til inkluderende museer. Likevel vil hovedfokuset 

«Les mellom linjene, les med hjertet», oppfordret museet publikum. Under den ferdige utstillingen lå et usynlig reisverk av 
samtaler, vennskap, vonde minner, tillit, latter og ensomhet. Her fra en gruppesamtale med lærer, elever, museets to 
representanter, grafiker og Museumsnytt. Foto: Maria Pile Svåsand/Museumsnytt 
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rettes inn mot Museumsforbundets opprinnelige 
utlysning for de søkbare prosjektmidlene: Hvordan 
kan museer være katalysatorer for god inkludering? 

Jeg vil i denne teksten gå dypere inn på 
konteksten som museet utgjør, og spørre: På hvilke 
måter bidrar den institusjonelle rammen til å jobbe 
for eller mot det ønskede målet om økt inkludering? 
Med utgangspunkt i Randsfjordmuseets erfaringer, 
vil jeg argumentere for at prosjektet «MEG» bidro 
til å både bekrefte og avkrefte påstanden om at 
museer er egnede arenaer for god integrering. 

Perspektiver på mangfold og museum
Evalueringen av inkluderingsprosjektet fra 
Museumsforbundet og Sparebankstiftelsen 
DNB, kommer på et spennende tidspunkt i norsk 
kulturdebatt. Selv om mangfold og inkludering 
er begreper som begynner å få lang fartstid i det 
norske museumslandskapet, har det siste året 
bidratt med nye perspektiver og ny litteratur på 
mangfold i norske museer.3  

For Randsfjordmuseet sammenfalt åpningen av 
utstillingen MEG med seminaret «Decolonizing the 
Acadamy», arrangert i Peace Research Institute Oslo 
(PRIO) juni 2018.4  Seminaret ønsket å utfordre det 
nasjonale selvbildet, der Norge i liten eller mindre 
grad anser seg som en del av kolonihistorien, og i 
lys av dette bidra til å sette fokus på den vedvarende 
utfordringen med mangfold og representasjon i 
utdannings- og andre institusjoner. Mens debatten 
om avkolonialisering har preget både akademia 
og museer5  i en rekke land, markerte seminaret 
på PRIO begynnelsen på den norske debatten 
om avkolonialiseringen som preget sommeren 
2018. I løpet av året har tematikken beveget 
seg fra en overordnet og generell diskusjon om 
vitenskapshistorie og metode, til gradvis å finne 
mer praktiske utløp innen de ulike fagområdene. 
I februar 2019 inviterte Kulturrådet til en debatt 
om avkolonialisering av kulturlivet, og gjennom 
tverrfaglige nettverk har museer begynt å se på 
hvordan privilegier, makt og mangfold preger de 
dypere strukturene i norsk kulturliv.  

En av hovedutfordringene i debatten 
om avkolonialisering av museene peker i 
retning av de institusjonelle og organisatoriske 

strukturene som synes standhaftige mot endring. 
I doktorgradsavhandlingen Changing Practices 
konkluderer Åshild Andrea Brekke med at 
samfunnsrollearbeid ved norske museer i hovedsak 
følger prosjekter. Når prosjektene er over, har de 
i liten eller ingen grad ført med seg endringer i 
institusjonspraksisen (Brekke 2018:8). Den samme 
utfordringen beskrives i forordet til den nylig utgitte 
boken Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold 
i praksis. Mens mangfoldperspektivet har stått 
sentralt som en del av museenes samfunnsrolle og 
som et viktig premiss i senere års kulturpolitiske 
føringer, «er mye av arbeidet prosjektbasert, og 
ofte knyttet til enkeltpersoner som er spesielt 
opptatt av mangfold og integrering» (Bettum et 
al. 2018:10). På den ene siden beskriver museene 
velvilje overfor arbeid med mangfold og en mer 
aktiv samfunnsrolle. Samtidig som de varige 
strukturelle endringene i institusjonen uteblir. Dette 
paradokset, avstanden mellom de gjennomførbare 
prosjektene og de seige institusjonelle strukturene, 
danner et interessant bakteppe for evaluering av 
prosjekter som tar sikte på å utvikle museer som 
katalysatorer for inkludering. 

Museenes samfunnsrolle, på vei inn eller 
på vei ut?
Museenes rolle som samfunnsaktører som speiler 
kulturell kompleksitet, og aktivt bidrar i arbeid med 
inkludering og demokratisering, er et etterhvert 
velkjent budskap i kultur- og museumspolitiske 
føringer. Med erkjennelsen av at tematikken nå 
beveger seg inn i sitt andre tiår (Bettum 2018:12), 
har debatten rundt inkluderingsarbeid i museene 
tatt en ny retning: Spørsmålet er ikke lenger om 
det er museenes oppgave å gjenspeile kulturelt 
mangfold, men heller hvordan dette arbeidet bør 
gjøres, og hvorvidt mangfoldarbeid bør fases inn 
i «vanlig museumsarbeid». Med «Mangfoldsåret 
2008»6  som en ten year challenge i bakgrunnen, 
kan man spørre seg om ikke mangfoldarbeid som 
særlig satsning har pågått lenge nok? Er det på tide 
at denne museumsoppgaven tas ut av prosjekt- og 
nettverksbaserte satsninger, og fases over i business 
as usual. 

3 For eksempel boken Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis, med en rekke erfaringer fra mangfoldsarbeid i den 
norske museumsvirkeligheten.  
4  Seminaret «Decolonizing the Acadamy» ble avholdt 08.06.2018.
5 Se blant annet URL: https://decolonizebrooklynmuseum.wordpress.com/.
6 NIBR-rapport 2010:18 på oppdrag fra Kulturdepartementet. Mangfoldsåret. Muligheter og motsigelser i politikken for et flerkul-
turelt kulturliv. URL: https://evalueringsportalen.no/evaluering/mangfoldsaaret-muligheter-og-motsigelser-i-politikken-for-et-fler-
kulturelt-kulturliv. [Lesedato 17.09.2019.]
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Bildet som tegnes av mangfold- og 
samfunnsrollearbeidet i norske museer i 2018, er 
sprikende. På den ene siden meldes det om stor 
endringsvilje i norske museer (Pabst et al. 2016), 
og norske museer rapporterer selv at arbeid med 
mangfold og samfunnsrolle begynner å bli godt 
forankret i både strategier og museumsledelser.⁷ 
Samtidig peker undersøkelser blant norske 
museumsansatte mot usikkerhet og en rekke 
fallgruver på veien mot framtidas museum (Pabst 
2016). Tematikken krever kanskje en annen 
kompetanse enn det som tradisjonelt har blitt 
vektlagt ved ansettelser. Arbeid med levende 
mennesker og minoriteter fører museumsansatte i 
nye situasjoner, der man møter etiske utfordringer 
og problemstillinger. Arbeidet er ofte knyttet til 
enkeltmennesker og enkeltstående prosjekter, og 
museumsansatte opplever manglende støtte fra 
både kolleger, ledelse og publikum (Pabst 2016:14). 

Disse beskrivelsene gir grunn til å tro at Rands-
fjordmuseets erfaringer fra «MEG» trolig kan være 
sammenlignbare, eller i det minste ha en viss over-
føringsverdi for lignende situasjoner ved andre 
norske museer. På tross av mange år med nasjonal 
bevissthet og debatt rundt viktigheten av represen-
tativitet, mangfolds- og inkluderingsarbeid, har det 
anvendte lokale arbeidet med dette pågått adskil-
lig kortere. Fremdeles oppleves prosjekter knyttet 
til mangfoldarbeid som famlende, som «noe på 
siden» eller i verste fall, som et pålegg. En politisk 
korrekt presisering på siste side i historieboka med 
få ambisjoner utover å kunne krysse av i innrappor-
teringen. Det gjenstår et stort stykke arbeid før re-
presentativitet, inkludering og mangfold oppleves 
som en integrert del av det «vanlige» arbeidet ved 
norske museer, og norske folkemuseer. Årsakene 
til at det mangfoldige museet lar vente på seg, er 
mange og i stor grad forståelige. Selve museumsin-
stitusjonen og de ideologiske og strukturelle utfor-
dringene som knytter seg til den endrede bruken av 
museumsrommet, har kanskje i for liten grad blitt 
tematisert og utforsket i den sammenheng. 

Fra «Min historie» til MEG. Medvirkning, 
mangfold og makt på museum
Ethvert prosjekt har et hvorfor. Utstillingen MEG 
– jeg vil fortelle deg noe, med arbeidstittelen 
«Min historie», hadde to: økt representasjon 

og inkludering. Randsfjordmuseet ønsket å øke 
representasjonen av minoritetsungdom i museene, 
og prosjektet skulle bidra til økt inkludering for 
de deltakende elevene. Den siste målsettingen 
var førende, siden utstillingen gjennom 
søknaden til Museumsforbundet var definert 
som et inkluderingsprosjekt. Når prosjektet på 
skissebrettet la opp til en gjennomgripende 
grad av elevmedvirkning, var dette i hovedsak 
begrunnet med at involveringen ville gi elevene økt 
læringsutbytte, og følgelig økt integreringsutbytte. 
Arbeidstrening, språktrening, mulighet til å utvikle 
nettverk og komme tettere inn i lokalsamfunnet de 
nylig hadde blitt en del av. Denne delen av prosjektet 
virket også å lykkes godt innenfor museets rammer. 
Ikke minst var det lokale samspillet mellom 
museum og skole et fruktbart samarbeid, der begge 

Helai. Etter hvert som elevenes tekster ble ferdige, ble det 
tydelig at utstillingsnavn, farger og utforming i større grad 
måtte understøtte skribentenes aktive, selvhevdende og 
insisterende tone. Helais tekst bar preg av et feministisk 
kampopprop, «Vær sterk, du må streve og slite mot 
reglene». Foto: Randsfjordmuseet

7 Se evaluering av museumsreformen: Kulturrådets museumsundersøkelse 2018. Kulturrådet 2019. URL: https://www.kulturradet.
no/vis-publikasjon/-/kulturradets-museumsundersokelse-20-1. [Lesedato 17.09.2019.]
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parter trakk veksel på hverandres kompetanser og 
ressurser. Gjennom tett og intensiv oppfølging i 
skriveprosessen fikk elevene god språktrening i 
skriftlig norsk. Prosjektperioden åpnet for mange og 
varierte anledninger til formell og uformell muntlig 
språktrening. I samtaler med fotograf, trykkeri 
og grafiker ble yrkesrettet vokabular i større grad 
introdusert, og som omvisere på museet opplevde 
mange elever en bratt språklig læringskurve, og ikke 
minst økt språklig trygghet. Elevene ble godt kjent 
med museet, en rekke sentrale lokale institusjoner 
og bedrifter, og andre elever ved Hadeland 
videregående skole. 

Når arbeidet med prosjektet etter hvert ble 
kjent, ga flere av elevene uttrykk for at de hadde 
fått en slags lokal kjendisstatus. De kom i snakk 
med medelever og lærere, og ble invitert inn som 

bidragsytere i samfunnsfagtimer og konfirmasjo-
nundervisninger. En av elevene benyttet prosjektet 
til å ta et politisk oppgjør med Talibans kvinneunder-
trykkende regime på Dagsrevyen, mens en annen 
fikk tilbud om å medvirke i komiprogrammet Svart 
Humor på NRK. Som arena for læring, mestringsfø-
lelse, eksponering og inkludering, fungerte museet 
svært godt i samspill med alle våre samarbeidspart-
nere. Skolen bidro med pedagoger og et apparat av 
helse- og sosialarbeidere som sørget for å ivareta 
elevene underveis. Museet bidro med kompetanse 
innen utstillingsproduksjon og formidling, økono-
miske midler og en arena der elevene både kunne 
synliggjøre sine stemmer, og lære samtidig. 

Etter hvert som arbeidet med prosjektet og 
elevene kom i gang, meldte et nytt hvorfor seg med 
overskyggende viktighet. Elevene ønsket å vise om-
verdenen hvem de var. De ville fortelle deg noe. 
Som relativt nyankomne til bygda satte flere av dem 
ord på ubehaget ved å ikke synes, av å forsvinne 
inn i den sammensatte gruppen av «innvandrere» 
som er en del av bybildet. De følte seg som ufrivil-
lige representanter for det ansiktsløse kollektivet 
som vekselsvis trekkes inn i diffuse debatter om na-

ving, kriminalitet, hijab, omskjæring, radikalisering, 
svenske tilstander, skolegudstjeneste og svinekjøtt i 
fengsel. Dette siste hvorfor-et gjorde imidlertid at vi 
som museum måtte tenke annerledes rundt med-
virkning. Medvirkning som metode for inkludering 
og språktrening ble sekundært medvirkning som 
rett til eierskap over representasjon av eget liv og 
egen historie. Vi ønsket ikke å inkludere elevene i 
vårt prosjekt. Vi ønsket derimot, så langt det lot seg 
gjøre innen den etablerte rammen av museet som 
arena og prosjektleder, å frasi oss makten og over-
føre den til elevene. Utfordringen var bare at denne 
typen redaksjonell medvirkning og maktoverføring, 
var adskillig mer krevende. Den fordret at elevene 
hadde medvirkning også der det kom på kant med 
det vi hadde sett for oss. Også der vi var uenige. 
Også der det brøt med den museumsfaglige diskur-
sen om «riktige» integreringsstrategier. Også der 

det tok mye, mye lengre tid enn om vi museumsan-
satte bare hadde «fikset det selv». 

Randsfjordmuseet gikk inn i prosjektet med en 
tanke om hva vi ønsket å få ut av samarbeidet. Elev-
ene hadde i like stor grad et ønske for sin deltakelse 
i prosjektet. Selv om vi applauderte elevenes med-
virkning på papiret, var deres agenda som tenårin-
ger ofte en annen enn vår. Det museet opplevde 
som viktig i elevenes historie var ikke nødvendigvis 
det elevene selv syntes var viktig å formidle, eller 
noe de var emosjonelt klare til å formidle. De ville 
skrive om Ronaldo og vennskap, ikke nødvendigvis 
om flukt, krig, tilhørighet og ensomhet. Når de først 
skulle henge på veggen i 1,5 meters høyde, hadde 
elevene en sterk formening om hvilket portrett som 
ble valgt ut. Deres valg sammenfalt ikke nødvendig-
vis med de portrettene vi museumsansatte mente 
fanget det uttrykket som passet best til tekstens 
budskap. Elevenes sterke motivasjon til å forme ut-
stillingen, historiene de ønsket å dele og temaene 
de ønsket å ta opp, førte til at prosjektets tittel måt-
te endres. Der det opprinnelige «Min historie» vek-
ket triste, vanskelige og passive assosiasjoner, kom-
muniserte MEG – jeg vil fortelle deg noe og dens 

Det museet opplevde som viktig i elevenes historie var ikke 
nødvendigvis det elevene selv syntes var viktig å formidle, eller 

noe de var emosjonelt klare til å formidle.

”



95

sterke fargepalett en mer insisterende, selvhevden-
de og aktiv tone, i tråd med både det elevene og 
museet ønsket å kommunisere med utstillingen.  

I prosessen, fra «Min historie» til MEG, funger-
te museet godt som arena; et interkulturelt rom for 
gjensidig læring, diskusjon, uenighet, fellesskap og 
åpenhet med gjensidig trygghet og tillit i bunnen.  

Usynlig og selvlysende: Mangfold på 
museum
I lys av senere års debattklima der 
innvandringsspørsmål ofte forårsaker skarpe 
fronter og stygge personkarakteristikker, hadde 
Randsfjordmuseet og skolen forberedt både oss 
og elevene på mulig kritikk og kontrovers knyttet 
til åpningen. Mottakelsen var snarere tvert imot 
over all forventning. I forkant av utstillingen hadde 
vi allerede flere presseoppslag både lokalt og 
nasjonalt. Besøkstallene på utstillingsåpningen slo 
alle tidligere utstillingsåpninger. Kjendiser, ordførere 
og andre stilte opp og deltok hjertelige til åpningen. 
Den overveldende positive responsen kretset rundt 
et ubehag som presset frem spørsmålet: Kan noe 
positivt være tegn på noe negativt? 

I et forsøk på å motvirke den 
ovennevnte tendensen til at prosjekter med 
mangfoldsdimensjoner oppfattes som særegne 
tiltak på siden av de vanlige museumsprosjektene, 
tonet museet i sin kommunikasjon av utstillingen 
ned bruken av ord som nettopp mangfold, 
integrering- og inkluderingstiltak. Vi ønsket å la 
elevenes historier stå og tale for seg selv. I forordet 
til utstillingen understreket museet dette: «Dette 
er ikke vår utstilling om nye hadelendinger, dette 
er elevenes utstilling om seg selv- og om det de vil 
fortelle, på et museum»8. Valget av utstillingstittelen 
MEG, 1. person entall, understøttet ytterligere 
fokuset på den individuelle historien. Likevel fikk 
vi opplevelsen av at utstillingen av publikum ofte 
ble oppfattet som et særegent tiltak på siden av 
museets «vanlige» tematikker og arbeid. MEG skled 
overraskende lett over i 3. person flertall, og ble 
dem.   

Den store endringen skjedde et sted rundt 
snorklippingen. Den lukkede prosessen som ledet 
frem til utstillingen bar preg av integreringsarbeid 
av den typen Simona Bodo har beskrevet 
som et third space, der selvrepresentasjon og 

overskridelse av kulturelle grenser bryter ned 
essensialiserende forestillinger om individer som 
kulturelle representanter (Bodo 2012:184). Da 
utstillingen ble åpnet for offentligheten, opplevde 
vi som museumsansatte imidlertid at vi beveget 
oss på en knivsegg der elevene fort kunne bli 
fanget som representanter for «innvandrere», og 
der utstillingen følgelig ble oppfattet av publikum 
som «framvisning av ulikhet» (Bettum et al.:13). 
Dette på tross av at vi hadde jobbet for å motvirke 
nettopp dette.

Årsakene til det opplevde ubehaget ved en 
utilsiktet og uønsket tokenisering av deltakerne kan 
være mange og sammensatte. Dette ubehaget var 
forøvrig noe vi museumsansatte kjente på, som in-
gen av elevene så langt har satt ord på.9  Deler av 
årsaken kan skyldes at museet som utstillingsarena, 
i dette tilfellet, ikke var særlig godt egnet som arena 
for inkluderingsarbeid. Randsfjordmuseet har ved 
flere tidligere anledninger brukt folkemuseet som 
en «kulturell kontrastvæske» med stort hell. Hade-
land Folkemuseum danner et symboltungt baktep-
pe som i kraft av sine mange kulturelle referanser 
til det konservative, patriotiske og bonderomantis-
ke ofte danner en ypperlig ramme for å få frem et 
budskap. Ved to anledninger har folkemuseet blitt 
brukt som arena for Hadeland Pride. En homopa-
rade gjennom et folkemuseum har mer sprengkraft 
enn en homoparade gjennom Amsterdam. Hva som 
oppleves som mangfoldig er med andre ord relativt, 
og konteksten av stor betydning. Et folkemuseum 
med sine historiske assosiasjoner og referanser kan 
på denne måten bidra til å forsterke kontraster og 
gi økt synlighet, heller enn å nyansere og normali-
sere mangfold. Noen ganger er denne synligheten 
ønskelig, i dette tilfellet var den ikke det. Inntrykket 
av at utstillingen ufrivillig bidro til å holde elevene 
som gisler for en antatt forskjellighet ble forster-
ket gjennom at utstillingen av enkelte ble oppfattet 
som politisk. 

På tross av at utstillingen ble tatt godt imot, ble 
det rettet spørsmål til hvorvidt museet også burde 
inkludert «etniske nordmenn» for at disse ikke skulle 
føle seg ekskludert fra museet. Debatter om alt fra 
imamer til skolegudstjenester og muslimer som 
ikke vil ta kvinner i hånda, dukket opp fra museets 
eiere i forbindelse med samtaler om utstillingen. 
Randsfjordmuseet ble utfordret på hva museet 
gjorde for «sinte hvite menn», som da implisitt sto 

⁸ Forord utstillingskatalog 2018, MEG – jeg vil fortelle deg noe. Randsfjordmuseet.
9 Elevene ga uttrykk for at prosjektet var viktig for dem både sosialt, faglig og terapeutisk, samtidig som de ønsket eksponeringen 
det medførte. Dette betyr nødvendigvis ikke at det kan ha opplevdes problematisk, men at de av ulike og forståelige grunner ikke 
har kommunisert dette til museets- eller skolens ansatte.
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i et motsetningsforhold til disse ti ungdommene. 
Utstillingen lyktes med andre ord ikke i å «bare» 
være en utstilling om ti ungdommer på Hadeland. 
Snarere ble ungdommene ufrivillig knyttet til den 
nasjonale debatten om innvandring, integrering, hva 
norsk kultur er og ikke er, og viktigheten av å stille 
krav til våre nye landsmenn. Folkemuseet som arena 
kan ha bidratt til å forsterke denne dimensjonen. 
Med tanke på utfordringene museene står ovenfor 
knyttet til reell representativitet og mangfold, vil det 
for fremtiden være interessant å utforske hva som 
bidrar til å forme publikums opplevelse av enkelte 
elementer ved et museum som politiske, mot et 
bakteppe av opplevd nøytralitet.

Erfaringene fra mottakelsen og reaksjonene på 
utstillingen MEG peker mot et paradoks tidligere 
beskrevet i rapporter om levekår for LHBT-personer 
i Bygde-Norge. Rapporten Skeiv på Bygda beskriver 
en selvlysende følelse av usynlighet der noen grup-
per er så fraværende i samfunnets representasjon, 
at de opplever å bli selvlysende i offentligheten. 
Arbeid med minoritetsungdom på folkemuseum 
fanger en tilsvarende utfordring, der deres totale 
fravær gjør deres tilstedeværelse veldig synlig. På 
dette området kan med andre ord ikke museet sies 
å ha bidratt som katalysator for god inkludering. 
Dette betyr imidlertid ikke at arbeid som bryter 
med det tradisjonelle bildet av folkemuseene bør 
unngås. Snarere bør det økes på alle museenes vir-

keområder, slik at opplevelsen av å være et selvly-
sende enkeltprosjekt i en fremmed ramme avtar. 
Museene bør kanskje i større grad gå til kjernen av 
debatten om avkolonialisering, og jobbe for å forstå 
hvordan de dypere institusjonshistoriske strukture-
ne vi befinner oss i, bidrar til å jobbe mot det vi som 
ansatte prøver å jobbe for.

Konklusjon
Museer er vidunderlige institusjoner! Museene 
virker i en verden og i en tid der kompleksitetene 
er overveldende, tempoet høyt og kontrastene 
tiltagende. I dette landskapet kan museer som 
offentlige, humanistiske institusjoner, samtidig 
utenfor og innenfor den verden vi virker i, ta en 
viktig rolle som et rom for kunnskap, samtaler, 
uenighet og tilhørighet. Museer nyter tillit og 
respekt. Den kan vi bruke til å løfte omstridte tema 
ut av ekkokamrene og tabloidene, og inn i mer 
konstruktive former. Museer beveger seg frem og 
tilbake i et triangel mellom mennesker, politikk 
og kunnskapsproduksjon. Dette er et fruktbart 
samspill der både teoretisk og anvendt kunnskap 
kan utvikles, justeres og utprøves. I dette ligger 
det store muligheter. Men i dette ligger det også 
fallgruver og makt. Dette stiller strenge krav til 
museumsinstitusjonenes konstante vilje til å rette 
et kritisk blikk mot egen institusjon. 

Utstillingsåpningen ble en fest, med stor stas for alle oss involverte og godt oppmøte fra bygda. Likevel meldte et 
spørsmål seg: Ville utstillingen bli oppfattet slik vi hadde ønsket? Abdiwali Mohamud, foran Abdiwali, med Yousef 
Hadaoui. Foto: Randsfjordmuseet
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Den kanskje viktigste erfaringen fra MEG er li-
kevel viktigheten av å styrke museumsansattes rom 
for sårbarhet i jobben. Kunnskap og kompetanse 
er vesentlig, men likevel er det aldri nok. I arbeidet 
med MEG sto vi ofte overfor nyanser og selvmotsi-
gelser mellom den akademiske og politiske diskur-
sen om mangfoldsarbeid, og det faktiske møtet med 
enkeltmennesker og deres ønsker. I dette rommet 
trengs det en aksept for usikkerhet. Viljen til å ikke 
vite alt på forhånd. Viljen til å være sårbar i møte 
med andre. Viljen til å kjenne på skam. Viljen til å 
anerkjenne egne privilegier. Viljen til å plukke fra 
hverandre egen institusjon og egen organisasjon. 
Viljen til å tørre å ta ansvaret det er å jobbe med 
mennesker, der prosjektets positive sprengkraft er 
omvendt proporsjonal med prosjektets potensielle 
negative individuelle konsekvenser. 
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