«Én gud – tre hus»
Kan et lite jødisk museum fungere som en arena for dialog
om jødedom, kristendom og islam?

Jødisk Museum i Oslo
Kristine Bjørndal-Lien

Erfaringer
Hva har du lært?

Arbeidet med prosjektet og artikkelen har lært oss mye om hvordan vi kan arbeide
systematisk med medvirkning og inkludering i museet.

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?

Når museet setter i gang med neste prosjekt vil vi særlig fokusere på tre aspekter:
1. Invitere deltakere inn i prosessen på et tidlig tidspunkt.
2. I større grad gi fra oss kontrollen over prosjektet.
3. Ta oss tid til å reflektere over og evaluere prosessen,
både underveis og mot slutten av prosjektperioden.

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?

Ideelt sett vil de bidra til at vi ved neste prosjektstart vil tenke «inkludering
og medvirkning» som en helhetlig og naturlig del av museets virksomhet.

Hva er dine beste råd?

Kast deg ut i det! Uten prøving og (garantert) feiling kommer man ingen vei.

Hva er det viktigste verktøyet?

Museene er ingenting uten menneskene som jobber der. Hvordan vi
kommuniserer med personer og grupper vi samarbeider med, er avgjørende for
hvordan prosjektene våre blir seende ut.

Formidlingsprosjektet «Én gud – tre hus» er et av
satsningsområdene for undervisningsavdelingen
ved Jødisk Museum i Oslo. Gjennom prosjektet
ønsker museet å skape en samhandlingsarena der
elever kan analysere likheter og forskjeller mellom
jødedom, islam og kristendom. I en tid preget av
hatefulle utsagn, fiendtlige holdninger og flere
voldelige angrep mot jøder og muslimer, håper og
tror vi at vårt prosjekt vil kunne bidra til å utruste
elever med kunnskap og toleranse for «de andres»
religionsutøvelse. I denne artikkelen vil vi gå dypere
inn i arbeidsmetoder vi har brukt og erfaringer vi
har gjort oss så langt i prosjektet. For det første: Er
det mulig å sammenligne de tre religionene på en
måte som ikke hierarkiserer eller essensialiserer
dem? Hvor plasserer prosjektet «Én gud – tre
hus» seg i en slik sammenheng? For det andre:
Har arbeidsprosessen knyttet til prosjektet vært
inkluderende? I tilfelle: På hvilken måte?
Prosjektet er i slutten av 2019 fortsatt under
utarbeidelse. Våre konklusjoner og oppsummeringer
er dermed av tentativ karakter, og vil sannsynligvis
endre seg både under senere stadier i arbeidet og
etter at prosjektet er sluttført. I denne artikkelen er
det i stor grad de teoretiske rammene for prosjektet
som står i sentrum samt noen av erfaringene som
er gjort under forberedelsene.
Bakgrunn: fra idé til prosjektskisse
I de fleste europeiske land finnes det i dag ett eller
flere jødiske museer. Museene er av ulik størrelse
og utforming. Imidlertid har de gjerne til felles at
formidlingsvirksomheten overfor skoleklasser tar
utgangspunkt i to hovedtilnærminger til jødisk liv
og historie: På den ene siden rettes det fokus på
religiøst liv og jødiske tradisjoner, på den andre siden
tematiseres andre verdenskrig og Holocaust. Dette
kan også sies å være tilfelle for Jødisk Museum i
Oslo (JMO). Ettersom museet holder til i en tidligere
synagoge som ble stengt under okkupasjonen
og som aldri kom i bruk igjen som synagoge etter
andre verdenskrig, er dette også naturlig. Museets
fysiske beliggenhet er i seg selv en del av både
norsk innvandringshistorie, religionshistorie og
okkupasjonshistorie – det skjedde her. I 2018 var
det ti år siden museet åpnet offisielt, og etter en
etableringsfase kan man kanskje si at JMO er på
vei inn i en videreutviklings- og konsolideringsfase.
Museet har etablert et stabilt formidlingstilbud,
og videreutvikler virksomheten ved å utforske nye

temaer og innfallsvinkler i formidlingen.
I den første setningen som beskriver JMOs
formål heter det at museet skal «[...] samle,
bevare, forske på og formidle pålitelig kunnskap
om jødisk liv og historie i Norge» (vår kursivering,
Jødisk Museum i Oslo, ukjent årstall). Museet
forvalter følgelig en nasjonal kulturarv, som
omfatter en spesifikk minoritet og dens bånd til
det omkringliggende samfunnet. Det er mange
elementer ved formålsbeskrivelsen det kunne vært
grepet fatt i, men her skal to poenger understrekes.
For det første synliggjør den at museets formål
er definert på bakgrunn av etnisitet – jøder er en
etnisk og religiøs minoritet i Norge – og museets
oppgave er å samle og formidle kunnskap om
denne gruppa. Her skiller Jødisk Museum i Oslo
seg fra en rekke andre museer, som for eksempel
Norsk Folkemuseum og Oslo Museum, hvis
siktemål er å gjenspeile hele henholdsvis Norges
og Oslos befolkningssammensetning. For det andre
impliserer formålsbeskrivelsen at Jødisk Museums
mandat ikke er å formidle om andre (minoritets)
gruppers historie eller levekår i Norge. JMO har
for eksempel hverken gjenstandssamlinger eller
utstillinger som tematiserer muslimske eller kristne
tradisjoner.
Samtidig opplever vi at elever som besøker
museet, og som har en annen religiøs bakgrunn enn
den jødiske, gjerne oppdager og påpeker likheter
mellom jødedom og sine egne religiøse tradisjoner
og praksiser. Eksempler fra undervisningen som kan
nevnes er berøringspunkter mellom den jødiske og
den islamske kalenderen, samt sammenfallende
trekk mellom arabisk og hebraisk – språkene de
hellige skriftene innenfor jødedommen og islam
er skrevet på. Det er blant annet på bakgrunn av
et ønske om at flere elever skal oppleve besøket
på Jødisk Museum som relevant, sett i lys av
egen bakgrunn, at vi har tatt initiativ til å utforme
undervisningsopplegget «Én gud – tre hus».
Fra formidling om grupper
til formidling mellom grupper?
Refleksjonene over kan settes inn i en større
sammenheng og mer allmenn utviklingsretning for
museene, blant andre beskrevet av Simona Bodo
i artikkelen «Museums as Intercultural Spaces»
(Sandell og Nightingale 2012:181):
Many museums were founded in order to represent
and validate national, local or group identities
and have been understood to function as spaces
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which have tended to work against contemporary
social and political concerns for cultural diversity
and inclusion. Increasingly, however, museums are
being perceived as places which might nurture
respect for cultural differences and foster dialogue
between groups.

I norsk sammenheng kan vi trekke denne
utviklingslinjen tilbake til 1800-tallet, da museene
var et viktig redskap i nasjonsbyggingen og forsøket
på å skape «én felles nasjonal identitet» (Einarsen
2005:8). Våre refleksjoner kan også ses i lys av
et videre skifte fra et multikulturelt perspektiv
til et interkulturelt perspektiv. En multikulturell
tilnærming innebærer gjerne framvisning av
ulike grupper eller kulturer, med det formål å øke
kunnskapen om «de andre», eller å gi et grunnlag
for opprettholdelse og utvikling av aktuelle gruppers
Illustrasjon 1: Første skisse av hvordan materiellet
kan se ut.

identiteter. Bodo mener at museer i økende grad bør
oppfattes som arenaer som kan fremme kunnskap
knyttet til samhandling og toleranse mellom
personer og grupper som lever sammen. Dette
kan betegnes som en interkulturell tilnærming til
formidling – Bodo beskriver det som interkulturell
dialog. Det er i høy grad denne retningen vi ønsker
for vårt prosjekt.
Her bør nevnes at den ene tilnærmingen ikke
utelukker den andre. På nasjonalt plan er det i dag
likevel en tydelig og understreket politisk målsetting
at kultursektoren, herunder museene, skal speile
det historiske og kulturelle mangfoldet i samfunnet
og fungere som arenaer for dialog og samhandling
(Meld. St. 10 (2011–2012:46). Dette synliggjøres
også av Museumsforbundet i utlysingen Jødisk
Museum søkte på da dette prosjektet ble innledet.
I tilsagnsbrevet kan man lese at styringsgruppa
som behandlet søknaden ønsker at prosjektet
skal «[...] aktivt involvere og inkludere alle de tre
religiøse miljøene i prosjektet, både i planlegging
og gjennomføring [...]» og at dette vil «[...] kunne
gi et viktig bidrag til økt forståelse mellom de
ulike gruppene». Slik sett inngår vårt prosjekt i en
større tenkning rundt museenes relevans og bruk
i et samfunn der det kulturelle, religiøse og etniske
mangfoldet er langt mer synlig og tilstede enn
tidligere.
Pedagogisk opplegg: «Én gud – tre hus»
Gjennom prosjektet «Én gud – tre hus» arbeider
museet med å utvikle et undervisningsopplegg
for elever fra 5.–7. trinn som besøker museet
sammen med sin skoleklasse. Formålet med
undervisningsopplegget og besøket på museet er at
elevene skal utforske likheter og forskjeller mellom
jødedom, islam og kristendom. Denne overordnede
målsettingen har vi valgt å knytte til symboler,
kunstuttrykk og funksjoner som kjennetegner
gudshusene innenfor de tre religionene, slik at
elevene gjennom opplegget skal utforske følgende
spørsmål: Hva har en moské, en kirke og en synagoge
til felles? På hvilke måter er de forskjellige?
Rent praktisk vil besøket starte med at vi
sammen med elevene ser på bilder av det rike
mangfoldet av gudshus fra forskjellige steder i
verden. Selve undervisningsopplegget finner som
nevnt sted i en tidligere synagoge, og synagogens
interiør og arkitektur vil bli tatt aktivt i bruk i
formidlingen. Elevene skal så utforske temaet
videre i grupper. Hver gruppe vil få utdelt brikker,
informasjonskort og tre modeller i miniatyr av
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Denne overordnede målsettingen har vi valgt å
knytte til symboler, kunstuttrykk og funksjoner som
kjennetegner gudshusene innenfor de tre religionene, slik at
elevene gjennom opplegget skal utforske følgende spørsmål:
Hva har en moské, en kirke og en synagoge til felles?

gudshusene (se illustrasjon 1). Elevenes oppdrag vil
være å innrede gudshusene. Informasjonskortene
som følger med brikkene vil ha en kort tekst og
et spørsmål som elevene skal reflektere over. Når
modellene er ferdig innredet presenterer gruppene
modellene for hverandre.
Hva ønsker vi at elevene skal sitte igjen med
når de går ut av museet? Mens elevene konkret skal
arbeide med innholdet i gudshusene, har vi stilt oss
spørsmålet om hvorvidt vi sammen med elevene
kan lykkes med å skape en dialog om likheter og
forskjeller mellom trosretningene. Altså: på et
konkret nivå, hva er likheter og forskjeller mellom de
tre gudshusene? Og – på et mer abstrakt nivå – hva
er likheter og forskjeller mellom de tre religionene?
Likheter og forskjeller: «Vi blir ikke
utfordret av det som er likt»
Hvorfor er vi interessert i å gå inn i det som er
forskjellig? Professor i interreligiøse studier ved
Universitetet i Oslo, Oddbjørn Leirvik, har gjennom
flere år skrevet mye om de tre religionene og om
religionsdialog. Ifølge Leirvik blir kunnskapen om
de ulike religionene ofte presentert på en slik måte
at de skal fremstå som mest mulig like. En slik
«likhetskunnskap» mener han blir overfladisk og
tilslører de reelle forskjellene. Vi blir ikke utfordret
av det som er likt. Det er når motsetningene trer
fram at vi utfordres til å tolerere det vi er uenige i,
skriver Leirvik (2001:90). Å sammenligne er en måte
å orientere oss i verden på – hvis vi møter et ukjent
fenomen, tolker vi det i forhold til noe vi kjenner fra
før (Stausberg 2006:32).
På den andre siden er det en kjent sak at
religionene, og kanskje særlig islam, ofte presenteres
og diskuteres ut fra et konfliktperspektiv, ikke minst
i mediene. Da Interkulturelt Museum skulle sette
opp en utstilling om gudshus innenfor seks ulike
religioner, unngikk de bevisst dette perspektivet,

nettopp fordi det oftest er konfliktperspektivet på
religionene som er presentert (Bettum og Özcan
2017). Samtidig er det sentralt å nevne at det også er
noen forskjeller når det gjelder innholdet i negative
forestillinger om de ulike minoritetsgruppene.
Negative holdninger til muslimer forklares langt
oftere med religion enn negative holdninger til
jøder, der helt andre fordommer trekkes fram. Islam
blir gjerne beskrevet som et fremmedelement i
Norge og som en truende ideologi. Årsaker til
negative holdninger til jøder forklares oftere
med Israel-Palestina-konflikten, eller «gamle
fordommer»/«historien» (HL-senteret 2017:71–
72).
Vi kan ikke på forhånd si mye om i hvilken
grad elevene følger med i mediene eller hvilke
fordommer de har, men vi ønsker ikke å løfte fram
et konfliktperspektiv gjennom vårt prosjekt. På den
andre siden er vi i møte med elever på 5.–7. trinn
vant med at negative forestillinger og utsagn om
jøder kommer til uttrykk. Når slike forestillinger
dukker opp, er det viktig å ta dem på alvor. Kort
oppsummert ønsker vi å skape en arena hvor
forskjeller mellom religionene ikke undertrykkes,
og hvor det er rom for å snakke om både konflikter,
forskjeller og likheter. Hvordan skal vi så få til at
denne sammenligningen skjer på en balansert og
innsiktsgivende måte? I det følgende vil vi se på
noen potensielle fallgruver med noen eksempler fra
islam og jødedom.
Religionsviter Suzanne A. Thobro (2016)
framholder at sammenligninger i religionsfaget lett
kan føre til hierarkisering av religionene. Hun viser
til at kristendommen tradisjonelt sett har hatt en
sterk posisjon i det norske samfunnet generelt og i
religionsfaget spesielt og at andre religioner i lys av
det, historisk sett, har blitt presentert som dårligere
alternativer. Denne arven kan selvfølgelig – fortsatt –
legge føringer for hvordan sammenligninger gjøres i
skolen. I tillegg tydeliggjør skolens formålsparagraf
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hvilke verdier elever i den norske skolen skal
tilegne seg. Verdiene knyttes til en «kristen
og humanistisk arv», mens andre religioner
kun nevnes som samlekategorien «ulike
religioner og livssyn». Dagens læreplan i
KRLE for 1.–7. trinn forlenger denne delingen
ved at hovedområdene deles i kristendom på
den ene siden og «de andre» religionene på
den andre siden, med filosofi og etikk som
et tredje hovedområde. Allerede her opptrer
altså en hierarkisering.
En annen utfordring knyttet til å se på
likheter og forskjeller mellom religionene, er
faren for å underkommunisere variasjonene
og mangfoldet som finnes innenfor
hver enkel religion. På generell basis kan
man ikke snakke om hva «muslimer»
eller «jøder» mener om den ene eller
andre saken. Vi må også i mye større
grad enn tidligere ta hensyn til forskjellige
stemmer innenfor en og samme religion,
for ikke å begunstige én versjon – til og
med studiet av én eneste religion kan bli
et sammenlignende prosjekt (Stausberg
2006:37). La oss forestille oss at elevene
har innredet gudshusene og at de oppdager
at kvinner og menn i en kirke sitter blandet,
mens man i en synagoge og en moské sitter delt
etter kjønn under gudstjenesten og bønnen. Elever
som selv ikke kommer fra en jødisk eller islamsk
tradisjon vil lett kunne trekke den konklusjonen
at denne praksisen (og dermed religionen) er
kvinneundertrykkende. Her er det to poeng som
er verdt å nevne: For det første usynliggjøres da
mangfoldet innenfor jødedom og islam. Synagogen
i Oslo er en ortodoks synagoge, og har følgelig en
egen avdeling for kvinner. Når det gjelder andre
retninger innenfor jødedommen, og dermed en
stor andel av verdens jøder, sitter imidlertid kvinner
og menn sammen under gudstjenesten. Også i Oslo
har man i nyere tid hatt gudstjenester hvor man
ikke praktiserer dette skillet.1
For det andre viser vi da kun fram et utenfraperspektiv på religionene. For at bildet av en religion
skal bli mest mulig fullstendig, bør undervisningen
benytte både et utenfra- og innenfra-perspektiv. De
to perspektivene utfyller hverandre. Fordelen med
utenfraperspektivet er saklighet og en viss grad av
objektivitet, mens bildet vil se noe annerledes ut

Illustrasjon 2: Det første
utkastet til noen av
brikkene som skal plasseres
i de ulike gudshusene.

innenfra (Rian og Eidhamar 2017:240–41). Vi kan
vise dette med eksempelet knyttet til deling av kvinner og menn i synagogen og moskeen: Vår jødiske
representant i referansegruppa fortalte at hun etter
å ha stått bat mitzva, fikk lov til å komme opp i damegalleriet. Dette opplevde hun som en stor glede
– å bli inkludert blant kvinnene i menigheten. At segregeringen i moskeen kun gjelder under bønn, er
også en viktig nyanse her. Det er ikke noe generelt
forbud mot at kvinner oppholder seg i mennenes
bønnerom (Horsfjord 2017:92). Fra et innenfraperspektiv vil dessuten mange muslimer hevde at
menn og kvinner ut fra Koranen er skapt likeverdige
(Levi og Eidhamar 2017:189). Forskjellen vil da ligge
i hva man legger i begrepet likhet.
For oss som formidlere vil disse nyansene være
viktige å være klar over i undervisningen. Vi vil ikke
kunne representere innenfraperspektivene innenfor

1 Ortodoksien har vært den foretrukne retningen i Norge siden opprettelsen av den første jødiske menigheten i 1892, noe som
blant annet begrunnes med at også ikke-ortodokse kan delta i gudstjenesten, mens det omvendte ikke er tilfelle (Groth 2011:216).
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alle tre religionene slik undervisningsopplegget ser
ut i dag, men vi har gode muligheter for å nyansere
elevenes perspektiver.
Referansegruppe: hvordan og hvorfor
Mens museets ansatte har god oversikt over
jødedom og jødiske tradisjoner, opplevde vi raskt
at vi hadde behov for å involvere personer med
kunnskap om og god kjennskap til kristendom
og islam. Vi opprettet derfor en referansegruppe
for prosjektet. I referansegruppa har vi hatt med
personer fra alle de tre trosretningene. Utover
behovet for kunnskap, var en sentral målsetting
for museet å skape en arena som inkluderer ulike
perspektiver og åpner for dialog om de ulike
religionene.
Vi hadde to kriterier for utvelgelse av kandidater
til referansegruppa: (1) de skulle være fra en av
de tre trosretningene som prosjektet omtaler og
– i den grad det lot seg gjøre – representere en
variasjon innenfor sine religioner, og (2) de skulle
være ungdom eller unge voksne. Det sistnevnte
kriteriet kom til etter ønske fra Museumsforbundet,
og bød på noen dilemmaer: Ønsket om å involvere
personer som er erfarne «eksperter» på sine
respektive felt, men som gjerne da ikke er ungdom
eller unge voksne, vs. yngre personer som kanskje
ikke har fullstendig oversikt over fagfeltet, men som
gjerne snakker ut fra egne erfaringer. Vi landet på
en slags mellomløsning: Med bistand fra professor
Diana Edelmann ved Teologisk fakultet (UiO) kom
vi i kontakt med en gruppe studenter som studerer
religion og som samtidig har vokst opp i et av de
tre trossamfunnene. Referansegruppa består av en
person som tar presteutdanning og som kommer
fra den evangelisk-lutherske retningen innenfor
kristendommen. Gruppas jødiske representant
er medlem av Det Mosaiske Trossamfunn og er
tidligere jødisk veiviser.2 Tre personer med islamsk
trostilhørighet sitter i referansegruppa: Én person
som er sjia med familiebakgrunn fra Irak, én
sunnimuslim og én sjiamuslim, de to sistnevnte med
familiebakgrunn fra Pakistan. Disse er tilknyttet ulike
moskéer. Fra museets side er det undervisningsleder
Vidar Alne Paulsen, prosjektleder Mona Bruland og
museumspedagog Kristine Bjørndal-Lien som har
arbeidet med prosjektet. Ressurspersoner utenfra,
som designer og illustratør, har også tidvis vært

involvert.
Hva ønsket vi så å bruke referansegruppa til?
Som nevnt over hadde vi selv et klart behov for mer
kunnskap. Det kan være vanskelig å gripe mening
og dybde i religiøse uttrykk som man ikke selv har
vokst opp med. Manglende kunnskap og forståelse
kan både føre til mangel på muligheter for å
nyansere, og at man i noen spørsmål kan tråkke feil.
Å involvere en referansegruppe var viktig for å være
sikre på at de ulike trosretningene ble behandlet
med respekt. Referansegruppa var helt sentral
da vi skulle utforme inventar, tekst og uttrykk til
modellene av gudshusene.
Før
det
første
referansegruppemøtet
organiserte museet enkeltmøter med hver og en
av personene, med det formål å bli kjent. Fram
til nå har prosjektet hatt tre møter med hele
referansegruppa. Allerede under første møte ble det
diskutert hvordan en synagoge, en moské og en kirke
kan se ut innenfra. Under det andre møtet fortsatte
denne diskusjonen, samtidig som pedagogiske
utfordringer knyttet til prosjektet ble vurdert. Selv
om alle religionene er preget av et mangfold knyttet
til arkitektur, kunstuttrykk og interiør, er vi begrenset
til å lage én modell av hvert av husene. Her ble det
påpekt at man i forhold til så unge elever må gjøre
noen valg, for å unngå at det blir for komplekst.
Imidlertid kan formidlerens presentasjon i starten
av opplegget, og under den avsluttende samtalen,
vise mangfold og variasjon. Under det andre møtet
ble også de første skissene til modeller av gudshus
og brikkene som skal plasseres i de enkelte husene
vurdert (se illustrasjon 2). Hovedtemaet under det
tredje møtet var gjennomgang av tekster. Hver av
gjenstandene som skal plasseres i modellen skal
ha en tilhørende informasjonslapp med tekst og et
spørsmål som elevene skal diskutere i gruppene.
Tekstene og spørsmålene var det svært viktig å få
referansegruppas innspill på.
I tillegg til møtene arrangerte referansegruppa
og museet ekskursjoner til en kirke og en moské.
I domkirka i Oslo fikk vi en omvisning med
introduksjon til kirka og dens historie, samtidig som
vi fikk anledning til å stille spørsmål om ikonografi
og ritualer. Et av formålene med besøkene var
å ta bilder av gudshusenes interiører. Sammen
med referansegruppa var det på forhånd bestemt
hva som skulle fotograferes. I moskeen fikk vi en
omvisning ved moskeens ungdomsleder i det

2 Jødiske veivisere er en ordning hvor unge jødiske nordmenn reiser rundt til utdanningsinstitusjoner, som oftest videregående
skoler, og forteller om jødisk historie, liv og utfordringer og legger opp til dialog om temaer som identitet, tilhørighet og fordommer.
URL: http://www.dmt.oslo.no/no/undervisning/jodiske_veivisere/.
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Selv om det er museet som har satt rammene for prosjektet,
har vi tillagt referansegruppa stor definisjonsmakt når
det gjelder innholdet i modellene.

mannlige og kvinnelige bønnerommet. Gruppa fikk
også se moskeens undervisningslokaler og høre
mer om hvilket arbeid de drev med overfor barna
i menigheten. Besøket i moskeen var svært positivt
av flere grunner: Til tross for at Jødisk Museum
og moskeen ligger i samme gate, var dette første
gangen museets medarbeidere var på besøk i
moskeen. Møtet med ungdomslederen ble opplevd
som særlig positivt og givende.
Et rammeverk for å analysere arbeidet i
referansegruppa
I tillegg til at vi hadde behov for en referansegruppe
for å få prosjektet i havn, var et av ønskene, både
for oss og fra Museumsforbundets side, at vi skulle
få til en reell inkludering og dialog. Vi hadde ikke lagt
noen plan eller strategi på forhånd for hvordan vi
skulle få dette til – her har veien blitt til mens vi har
gått. For å se nærmere på vår egen praksis har vi
hatt behov for et rammeverk å analysere prosessen
ut ifra. En slik kunnskap og bevissthet vil gjøre
oss bedre rustet til å arbeide mer inkluderende i
framtidige prosjekter.
I en artikkel om inkluderingsstrategier ved
Interkulturelt museum skisserer Anders Bettum
og Gazi Özcan (2018:181–83 og 217–18) tre ulike
metoder å arbeide etter i utstillingsprosjekter
som involverer grupper. Nå er ikke vårt prosjekt
et utstillingsprosjekt, men de tre metodene som
beskrives her, redaktørmodellen, vertskapsmodellen
og dialogmetoden, er nyttige som et utgangspunkt
for vår kontekst. Modellene er fleksible og det er
til en viss grad flytende overganger dem imellom.
Redaktørmodellen innebærer at museets rolle
oppfattes som en redaktør som skal moderere og
bearbeide ytringer og uttrykk. Modellen innebærer
stor grad av kontroll for museet – museet har «det
siste ordet», men metoden egner seg godt til å
slippe til ulike stemmer, herunder også museets
stemme. Når museer setter opp utstillinger man
ikke har vært involvert i å lage selv – for eksempel
vandreutstillinger – arbeider museet mer eller
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mindre etter en vertskapsmodell. Denne modellen
innebærer mer fordeling av makt bort fra museet,
ettersom museet ikke har så stor påvirkning på
utstillingens form og budskap. Metoden brukes
ifølge Bettum og Özcan i liten grad av museer i
Norge, men det finnes flere eksempler på suksesser
andre steder i verden ved bruk av denne metoden.
Den tredje metoden, dialogmetoden, innebærer
vektlegging av aspekter som kommunikasjon og
fleksibilitet. Dialogmetoden kan beskrives som en
maktoverføringsprosess, i den forstand at grupper
som skal behandles i den aktuelle utstillingen
inviteres med i prosjektet på et tidlig tidspunkt, slik
at noe av kontrollen over innholdet tillegges gruppa
selv.
Et godt samarbeid – men har det vært
inkluderende nok?
Hvordan kan så våre arbeidsmetoder plasseres
i forhold til disse tre modellene? En versjon
av dialogmetoden kan virke som det mest
passende valget for et prosjekt med målsetting
om inkludering. Samtidig hadde ikke museet
bevissthet eller kunnskap om ulike arbeidsmetoder
ved prosjektets oppstart, og vi må derfor betrakte
forløpet som en læringsprosess. Vi kunne med
fordel inkludert referansegruppa på et tidligere
tidspunkt i prosessen – kanskje hadde opplegget
slik det i dag er under utforming, sett annerledes ut.
I ABM-skriftet Jo fleire kokkar, jo betre søl (2010:32)
argumenteres det for at prosjekter skal involvere
personer på et tidlig tidspunkt i prosessen. Gjennom
tidlig involvering kan man blant annet få svar på
følgende spørsmål: Hvilke muligheter har vi? Hva
kan vi lære av det vi har fått til? Hva er vi gode på?
Hvordan kan vi utvikle det nye prosjektet?
I vårt prosjekt er det museet som har satt
rammene. Vi har bestemt hvilke tre religioner
vi ønsket å inkludere i prosjektet, hvordan
undervisningen skal legges opp, og hvilken
aldersgruppe det skal tilbys til. Det er også vi som
har skrevet tekstene som skal brukes i formidlingen.

Dette kan ha begrenset referansegruppas
påvirkningsmuligheter. Overordnet kan det hevdes
at det er en versjon av redaktørmodellen som er
anvendt. Redaktørmodellen er nok den mest kjente
for museets medarbeidere og rent tidsøkonomisk
har denne modellen fungert godt.
Selv om det er museet som har satt rammene
for prosjektet, har vi tillagt referansegruppa
stor definisjonsmakt når det gjelder innholdet i
modellene. I arbeidet med tekstene til og formuttrykk
i gudshusene har referansegruppas vurderinger og
diskusjoner vært avgjørende, og museet har i liten
grad i etterkant av møtene gått inn og moderert
beslutninger som har blitt tatt i fellesskap. Slik sett
har vi beveget oss mer i retning av en dialogisk
metode. Ansvaret for å sørge for oppfølging av
og informasjon til referansegruppa i etterkant
av møtene, ligger hos museet. Prosjektgruppa
har prøvd å holde referansegruppa oppdatert på
framdriften, blant annet ved å sende ut referater,
skisser og informasjon om prosessen. Ellers har
museet vært opptatt av å sikre samarbeidet ved at
alle synspunkter har blitt hørt og tatt på alvor. Alle
medlemmene av referansegruppa har framstått
som profesjonelle og med høy integritet i møte med
museet. Det har vært enkelt å kommunisere med
dem skriftlig mellom møtene, de har kommet som
avtalt til alle møtene, og dialogen under møtene har
vært preget av respekt for ulike ståsteder. Museet
har ikke måttet bruke mye tid på å bygge tillit til
de ulike personene i gruppa. At vi har honorert
referansegruppa for møtene har kanskje bidratt
til å skape en forpliktelse som vi hadde måttet
arbeide mer for å få til om deltakelse var basert på
frivillighet.
Samtidig må vi spørre oss selv:
Kunne vi gjort mer? Produktet, det konkrete
undervisningsopplegget, har hatt prioritet
framfor faglig eksperimentering og prosess. Dette
handler blant annet om interne framdriftsplaner
og at museets økonomi har vært trang det siste
året. Erfaringer fra andre inkluderingsprosjekter
peker nettopp på at den største utfordringen –
og lærdommen – er at prosesser som har reell
inkludering som formål, tar tid (Brekke 2010:35;
Bettum og Özcan 2018:212–13). Ved å fokusere
mindre på resultatet og mer på prosessen i seg selv,

kunne vi muligens fått til et mer fruktbart og mer
omfattende medvirkningsarbeid. Et annet aspekt
som er verdt å reflektere over, er om museet kunne
gitt mer slipp på kontrollen over prosjektet. Kunne
vi for eksempel gitt referansegruppa ansvar for å
utforme informasjonstekstene til gudshusene? Et
slikt ansvar hadde nok krevd mer av referansegruppa,
men kunne samtidig resultert i at medlemmene fikk
mer eierskap til hele prosjektet. Her må vi fortsette
å eksperimentere. Disse erfaringene tar vi med oss
videre til neste prosjekt.
Veien videre
Som nevnt innledningsvis er prosjektet «Én gud –
tre hus» fremdeles under utarbeidelse. Det er først
i løpet av første halvdel av 2020 vi vil få erfaringer
med hvordan undervisningsopplegget fungerer i
praksis og om vi faktisk kan representere en arena
for dialog om jødedom, kristendom og islam.
Selv om utviklingsprosjektet etter hvert tar
slutt, betyr ikke det nødvendigvis at samarbeidet
med referansegruppa må opphøre. Å bruke referansegruppas deltakere som ressurspersoner i fremtiden er noe museet bør ta sikte på å tilrettelegge
for. Kanskje kunne det være aktuelt for personene
i referansegruppa å skrive om sine erfaringer fra
samarbeidet? Kanskje kunne det være interessant
om referansegruppa gjennomførte undervisningsopplegget med noen klasser? Eller, kunne det være
spennende å gjennomføre en seminarrekke hvor vi
løftet enkelte temaer sett fra de ulike religionene,
for eksempel for lærere? Her har vi mange muligheter for å utvikle samarbeidet videre, som vil være
interessant å drøfte med referansegruppa.
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