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Erfaringer

Hva har du lært?
Praktisk kunnskapsformidling skaper fellesskap, nye inntrykk og engasjement. Stole 
på egen kunnskap, som fagpersoner har vi mer å bidra med enn hva vi kanskje tror. 
Vær åpen for endringer og utvikling av prosjektet i samråd med elever og lærere.

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?
Vektlegge det sosiale aspektet for å etablere gode relasjoner til elevene. Ikke vær 
for ambisiøs når det gjelder tidsbruk og faglig innhold. Formidlingsopplegget 
må kunne kobles til enkelte konkrete læringsmål. Dette krever samarbeid 

med/bidrag fra skolen, ellers blir det for arbeidskrevende. 

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?
Det vi har oppnådd viser at museet kan velge å satse mer på denne typen målrettede 

prosjekter, som har en klar sosial-/samfunnsverdi.

Hva er dine beste råd?
Det er viktig at elevene får mulighet til å arbeide både praktisk og teoretisk i 
museet. Praktiske oppgaver som skal løses sammen med museets fagfolk er en god 

formidlingsform.  

Hva er det viktigste verktøyet?
Læreplaner, museets samlinger og den historiske båten «Vaaghals». 
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Skoleåret 2018/2019 har en gruppe elever 
fra Hersleb videregående skole i Oslo deltatt i 
museumsarbeid på Norsk Maritimt Museum 
(NMM). Skolen ligger midt i sentrum av Oslo, og har 
en stor andel elever med utenlandsk bakgrunn, eller 
som kommer fra familier med ikke-norsk bakgrunn. 

NMM har lenge hatt et ønske om å opprette 
ungdomsprosjekter med fokus på kystkultur 
og den historiske båten «Vaaghals». Da Norges 
museumsforbund høsten 2017 utlyste midler 
til museer som ville arbeide med inkludering, 
søkte NMM om støtte til et prosjekt rettet mot 
videregående elever som står i fare for å falle fra. I 
Oslo er frafallsprosenten i videregående skole høy på 
landsbasis. To av ti elever fullfører ikke videregående 
skole viser tall fra Statistisk sentralbyrå, basert på 
andelen som fullførte videregående i løpet av 2017 
(Aftenposten 30.05.18). Frafalls-problematikken 
ved videregående skoler i Oslo har vært i medias 
søkelys over flere år. 

Kan museene være relevante og inkluderende 
læringsarenaer for ekstra utsatte/sårbare elever 
i den videregående skolen? Hva må til for å gjøre 
museene til et godt alternativ? Prosjektperioden 
vår strekker seg over ett skoleår, fra høsten 2018 
til våren 2019. Denne artikkelen vil omhandle og 
drøfte erfaringer fra høstsemesteret 2018. 

Bakgrunn
NMM ligger på Bygdøynes, like utenfor Oslo 
sentrum. Museet har som oppgave å bevare og 
fortelle om menneskelig virksomhet på havet. Det 
kan være sjøfolks reiser, kystbefolkningens liv og 
arbeid gjennom historien; kort sagt bruken av havet 
til fangst, fiske, ferdsel og kommunikasjon. Museet 
har en enestående samling av norske tradisjonsbåter 
fra flere kulturhistoriske perioder som gjenspeiler 
livet og livsvilkårene til folk langs kysten. For tiden 
arbeider forskere og formidlere ved museet med 
en stor utstilling om båten som en sentral og 
betydelig del av norsk kultur og historie. Utstillingen 
Kyst-Norge i museets Båthall skal åpne i 2020. 
Videre har museet et stadig økende kildetilfang 
av båter gjennom sine undervannsarkeologiske 
forvaltningsoppgaver. 

Museet har også et eget båtbyggeri kalt 
BåtLab’en der formålet er å produsere kunnskap 
gjennom rekonstruksjon av arkeologiske båtfunn, og 
formidle tradisjonelt maritimt håndverk. BåtLab’en 
representerer et viktig satsningsområde for museet 
på kystkulturfeltet. I 2011 ble en helt spesiell båt 
for første gang sjøsatt på Bygdøynes i Oslo. Båten 

som ble døpt «Vaaghals» er en rekonstruksjon av 
et skipsvrak fra slutten av 1500-tallet. Vraket ble 
funnet under en arkeologisk utgravning i Bjørvika, 
Oslos eldste havneområde. De flere hundre år 
gamle vrakdelene var såpass godt bevart at båtens 
form og byggemetode kunne gjenskapes. Båten kan 
beskrives som en åpen klinkbygd skute på om lag 
åtte meters lengde, som er bygd for både roing og 
seilas. 

Hvert år har museet et bredt og 
variert tilbud til ulike grupper besøkende. 
Gjennom faste basis-utstillinger, midlertidige 
utstillinger og arrangementer driver museet 
systematisk formidlingsarbeid. Opplegg for 
barnehager, skoleklasser og voksne opptar 
daglig undervisningspersonalet. Museet tilbyr 
undervisningsopplegg for skoleklasser først og 
fremst i tilknytning til utstillingene, men også på 
uteområdet og om bord i noen av våre fartøy. 
Skonnerten «Svanen» er en over hundre år 
gammel seilskute hvor skoleelever fra hele Norge 
er velkommen på leirskoletokt. Det legges ikke 
opp til en bevisst satsning på inkluderingsarbeid, 
men generelt ønsker museet å tilpasse 
undervisningsopplegg til hver enkelte gruppe, og 
involvere elever på en aktiv måte. 

Prosjektets mål og artikkelens 
oppbygning
Den overordnede målsettingen i prosjektet var å 
gi en gruppe ungdommer inkluderingsmuligheter 
og læring på NMM, gjennom deltakelse i den 
kompetansen og kunnskapsutviklingen som skjer på 
museet. I tillegg til den overordnete målsettingen 
hadde vi formulert tre delmål: 

Delmål 1. Elevene skal gjennom deltakelse i 
prosjektet lære i samspill med andre elever og 
ansatte på museet. Det skal gjøre elevene i stand til 
å utvikle sine evner, finne løsninger og tilegne seg 
ny kunnskap om historie og tradisjoner.

Delmål 2. De planlagte aktivitetene skal ha et 
helhetlig kunnskapsinnhold forbundet med 
kystkultur, og samtidig være knyttet opp til relevante 
læringsmål i den videregående skolen.
 
Delmål 3. Prosjektet har til hensikt å utfordre 
etablerte formidlingspraksiser ved NMM, og gi 
museumsansatte økt kompetanse på hvordan 
museet kan bli en læringsarena som er åpen og 
inkluderende for alle. 
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Inkludering og læring er altså to sentrale begreper 
i vårt prosjekt, og de utgjør fokus i denne 
artikkelens diskusjonskapitler. Vi vil først skissere 
gjennomføringen av prosjektet så langt på et 
overordnet nivå. Her vil våre praktiske erfaringer 
med prosjektet trekkes fram. Deretter vil vi i to ulike 
kapitler beskrive og drøfte hvordan vi konkret har 
tenkt og gått fram for å oppnå læring og inkludering 
i vårt prosjekt. Diskusjonene i disse kapitlene vil 
særlig være innrettet mot å svare på hva vi har lyktes 
med, eventuelt hva som har vært mindre vellykket 
med våre metoder. 

Prosjektgjennomføring – praktiske 
erfaringer
Elevene som deltok i prosjektet kom fra Hersleb 
videregående skole i Oslo. Hersleb er en 
videregående skole med et elevantall på ca. 580, 
sentralt på Tøyen i Bydel Gamle Oslo. Den gruppen 
som var med oss dette året var en klasse på nitten 
elever i alderen 16–19 år, som tok grunnskole-
pensum (forberedende til videregående). Det var 
skolen som valgte ut nettopp denne gruppen. I 
tillegg til elevene, var det alltid minst en lærer 
med fra skolen de dagene elevene var på museet. 

Den pensjonerte sjøkapteinen Bengt Malm er frivillig på museet, og han lærte elevene knutene de måtte kunne for å dra på 
seiltur med «Vaaghals». Foto: NMM



Elevene arbeider med kart og navigasjon som 
forberedelser til utstillingen og seilturen de skal på med 
«Vaaghals». Foto: NMM

Fra museet var det fagpersoner fra arkeologisk 
seksjon som hadde hovedansvar for opplegget. 
Til gjennomføringen hadde vi imidlertid også stor 
og uvurderlig hjelp fra museets frivillige, som 
utgjør en kjernegruppe på museet når det gjelder 
kompetanse på bruk og vedlikehold av museets 
tradisjonsbåter og annen tradisjonskunnskap. 

Vi startet opp prosjektet i september 2018, 
og siste undervisningsdag i høstsemesteret var i 
midten av november. Planen for prosjektet vårt 
besto i utgangspunktet av tre hoveddeler, eller 
aktiviteter. For det første skulle elevene lære å seile 
og vedlikeholde museumsbåten «Vaaghals» (denne 
delen blir i prosjektplanen kalt Aktivitet A – Maritimt 
håndverk og sjømannskap). Ettersom båten settes 
på land for vinteren i oktober, var dette den 
dominerende aktiviteten i oppstarten av prosjektet. 
Prosjektets andre hoveddel er å planlegge, og 
gjennomføre en flere dagers seilas i det historiske 
farvannet – skipsleia – fra Drøbak til Oslo sentrum 
(kalt Aktivitet B – Kyst- og sjøfartshistorie). Turen 
er planlagt våren 2019. For å kunne gjennomføre 
denne turen, trenger elevene en del teoretisk 
kunnskap, bl.a. om sjøfartshistorie, navigasjon, 
sjøkart, kulturminner osv. Dette har vi primært lagt 
opp til at elevene skal få bruke vintermånedene til, 
men vi startet opp denne aktiviteten om høsten. 
Prosjektets siste hoveddel (kalt Aktivitet C – Film- og 
utstillingsarbeid), er at elevene som en avslutning 
skal lage en utstilling om kystkultur og/eller sine 
egne erfaringer i løpet av året på museet. En viktig 
del av denne aktiviteten er at elevene skal filme det 
de gjør. Derfor delte vi ut filmkameraer allerede 
tidlig på høsten, slik at elevene kunne gjøre opptak 
underveis. 

I løpet av høsten 2018 var elevene på museet 
elleve ganger, og besøkene var lagt til tirsdager. Vi 
hadde på forhånd sett for oss at elevene skulle være 
på museet nærmest fulle dager, men varigheten 
på besøkene ble stort sett betydelig kortere enn 
det. Dette skyldes at elevene hadde annen fast 
undervisning på skolen, som de måtte tilbake til. 
Varigheten på oppholdet på museet varierte, men 
typisk det meste av høsten var fra klokken 9 til 12. 
På slutten av høsten, valgte vi i samråd med lærerne 
å slå sammen to tirsdager til en, slik at elevene fikk 
lengre tid på museet. Da rakk vi også å spise lunsj i 
fellesskap. 

Vi anså det som viktig å la elevene komme i 
gang med seilingen så tidlig som mulig, derfor var 
vi ute på sjøen de fire første tirsdagene. Elevene 
fikk praktisk opplæring i både roing og seiling, og vi 

hadde særlig fokus på sikkerhet om bord den første 
dagen. Båtturene gikk ut fra museumsbrygga på 
Bygdøynes, og ut i fjorden i ulike retninger, avhengig 
av vind. Som regel dro vi inn mot Oslo sentrum, og 
snudde ved Tjuvholmen. Til og fra kai måtte elevene 
ro, seks om gangen, og ute på sjøen var det de som 
sto for både heising og flytting av seil. Museets 
personale hadde imidlertid alltid det overordnete 
ansvaret og styringen om bord. På en av seilturene 
hadde vi lagt inn fiske som undervisningstema. Da 
fikk elevene prøve å fiske med snøre fra «Vaaghals», 
i tillegg til at en av arkeologene fra museet holdt et 
lite foredrag om det historiske fisket i Oslofjorden, 
med «Vaaghals» som klasserom.

«Vaaghals» tar kun ti passasjerer, i tillegg til 
mannskapet. Siden gruppa var så stor, måtte vi dele 
gruppa i to de gangene hvor det foregikk seiling. 
Mens en gruppe var på sjøen, ble den andre igjen 
inne på museet, hvor vi hadde forberedt andre 
gjøremål. En tirsdag holdt en av museets frivillige 
knutekurs i BåtLab’en, mens en annen tirsdag 
hadde vi introduksjon til virkemidler i utstillinger 
(forberedelse til elevenes egen utstilling). 
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I midten av oktober var det tid for landsetting 
og vinterklargjøring av «Vaaghals». Båten løftes da 
på land med kran, men først skal den tømmes for 
ballast og inventar. Dette arbeidet mente vi at det 
var viktig for elevene å delta i, fordi de gjennom 
dette ville lære mye om båten, og vi så mange 
muligheter for å knytte teoretiske oppgaver til 
det arbeidet de gjorde. Disse dagene var det mye 
fysisk aktivitet for elevene, mer enn 900 kilo stein 
skulle flyttes fra båten og opp på land. I forbindelse 
med denne aktiviteten, utformet vi en oppgave til 
elevene knyttet til ballastering av båter og skip. 

Fra midten av oktober til utgangen av november 
flyttet vi innendørs på museet, og gikk inn i de to 
andre fasene av prosjektet, med forberedelser til 
både historisk seilas og utstilling. Opplegget skiftet 
da i stor grad karakter, ved at elevene ble tatt med 
på omvisninger i museets utstillinger inne og ute, 
og «bak kulissene», for å se hvordan vi jobber på 
museet. Arkeologene fra NMM holdt også noen 
korte foredrag for elevene, i den hensikt å etablere 
en kunnskapsbase og et historisk rammeverk for 
elevene. Dette arbeidet var altså tenkt som et 
grunnlag for videre arbeid med seilas og utstilling. 
I tillegg startet vi delvis med innholdsproduksjon til 
elevenes utstilling. Elevene fikk utdelt spørreskjema 
om deres opplevelser om bord i «Vaaghals», tidligere 
erfaringer med båt, og deres forhold til havet og så 
videre. Håpet var at dette skulle sette fantasien i 
sving, og få fram noen gode og personlige sitater 
som kunne brukes i utstillingen. 

Oppsummering – praktiske erfaringer fra 
prosjektarbeidet høsten 2018 
Å seile «Vaaghals» handler om glede, respekt, 
tradisjon og historie. Den tradisjonelle måten å seile 
på kan nesten ses som et ritual hvor alt gjøres etter 
bestemte mønstre og handlingsprosedyrer. Seiling 
er også handlingsbåren kunnskap, og kan ikke læres 
bare gjennom å lese en bok. Det krever øving og 
eksperimentering i forskjellige vær- og vindforhold. 
Det er samtidig viktig å huske at det å seile åpen båt 
er en form for risikofellesskap hvor alle «er i samme 
båt». Derfor må de som er om bord kommunisere 
godt sammen og passe på hverandre. 

Opplæring i seiling med råseil i tradisjonsbåten 
«Vaaghals» har vært et sentralt element i høst. På 

tross av at det å være på sjøen i det hele tatt var 
noe helt nytt for de fleste av elevene, opplevde vi 
at elevene satte stor pris på disse turene på sjøen. 
Gleden kom blant annet til uttrykk gjennom mye 
latter, og filming med egne mobiltelefoner. Sjelden 
har vel «Vaaghals» vært bedre representert i 
sosiale medier enn i høst. Elevene var også svært 
nysgjerrige og interesserte i å lære hvordan man får 
båten til å seile, og de tok i et skikkelig tak ved årene 
når det trengtes. Samarbeidet elevene imellom og 
med «høvedsmannen» fra NMM var også godt, og 
sammen fikk vi båten både til og fra kai uten større 
uhell. 

Det at seilasene med «Vaaghals» var så 
vellykkede, indikerer at elevene har gjort seg gode 
erfaringer både innen samarbeid, kommunikasjon, 
og de fysiske ferdighetene som kreves for å seile. I 
løpet av høsten fikk vi også gode tilbakemeldinger 
fra elever og lærere på at opplegget generelt har 
fungert godt. Tilbakemeldinga var at elevene likte 
godt å være hos NMM. De fikk mange nye inntrykk, 
kunnskaper og hadde det gøy sammen.1  

På den negative siden vil vi trekke fram at tiden 
elevene fikk om bord i båten i høst har vært for liten. 
Knapt en time per uke per elev er for lite til at de for 
eksempel har kunnet lære å seile under skiftende 
forhold. Det tar relativt mye tid bare å komme seg 
om bord i båten, og når klassen måtte deles i to, 
førte det til at mye tid gikk bort i skiftene mellom 
gruppene. Kort tid per museumsbesøk var også et 
generelt problem gjennom hele høsten. I og med 
at museet ligger en 30–45 minutters reisevei med 
buss fra skolen, førte dette til relativt lite effektiv 
tid på museet, sammenlignet med den totale tiden 
elevene var borte fra vanlig undervisning. Dette var 
også en negativ tilbakemelding fra elevene i løpet 
av høsten. 

En praktisk utfordring som vi støtte på, var 
at elevene i liten grad var forberedt på å være 
utendørs de dagene vi skulle på sjøen eller drive 
vedlikeholdsarbeid på «Vaaghals». Elevene hadde 
hverken vanntette sko, varmt undertøy eller 
vanntette ytterklær, på tross av at både museet 
og lærerne hadde oppfordret om dette. Årsaken 
til dette er usikker, men trolig kan det skyldes flere 
forhold: For det første kan det skyldes at mange av 
elevene ikke har vokst opp i Norge, og mangler den 

1 E-post fra lærer Kristin Veiskjær, 17.10.2018.
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kulturelle innlæringen av viktigheten av godt utetøy. 
Flere av elevene har heller ikke foresatte i Norge 
som påser at de har på gode klær. For det tredje 
kan det ha en økonomisk forklaring. Nødløsningen 
i høst ble å kjøpe inn et klassesett med ponchoer. 
Dette fungerte delvis, men er ikke en god løsning i 
tilfelle både vind og regn. 

At elevene som regel ikke hadde medbrakt 
matpakke var noe vi ikke hadde forutsett i 
planleggingsfasen av prosjektet. I samarbeid med 
lærerne ble vi enige om at dette var så essensielt 
for elevenes konsentrasjon og engasjement, at 
vi utover høsten bestemte at prosjektet skulle 
kjøpe inn brød og pålegg, og holde felles lunsj. I 
kombinasjon med bedre tid per besøk, ble lunsjen 
en stund hvor NMMs ansatte og elevene hadde det 
sosialt. Vi opplevde dette som en klar forbedring 
av opplegget vårt. Å bygge gode relasjoner med 

elevene er noe vi vil legge til rette for og prioritere 
i fremtidige inkluderingsprosjekter. Felleslunsjen ga 
mer mulighet for å komme tettere inn på elevene på 
det personlige plan, enn hva vi rakk i sammenheng 
med undervisningsopplegget. 

Hvordan har vi gått frem for å gjøre 
museet til en relevant læringsarena?
Da vi i 2017 tok kontakt med ledelsen ved 
Hersleb videregående skole (HVGS) for å innlede 
et samarbeid, var en av tilbakemeldingene at 
opplegget måtte ha faglig relevans for den aktuelle 
elevgruppen. Dette er blant annet bakgrunnen 
for prosjektets delmål om at aktivitetene skal ha 
et helhetlig kunnskapsinnhold forbundet med 
kystkultur, og samtidig være knyttet opp til relevante 
læringsmål i den videregående skolen. Hvordan har 
vi gått fram for å inkludere skolenes læringsmål i 

2 URL: https://www.kompetansenorge.no/kompetanseloftet/#ob=17182. [Lesedato 14.11.2019.]

Seiltur med elevene i september 2018. Foto: NMM 
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vårt prosjekt/undervisning?
Før oppstarten av prosjektet var vi fra 

museets side svært opptatt av å stille godt faglig 
forberedt. I dialogen med HVGS fikk vi vite at det 
var elever i alderen 16–19 år under forberedende 
voksenopplæring (FVO) som var aktuelle for 
deltakelse i museets opplegg. Forsøkslæreplaner 
for forberedende voksenopplæring (Kompetanse 
Norge)² opererer med både formål og konkrete 
kompetansemål. Vi vektla og mål fra modul 3 og 4 
i fagene matematikk, fysikk og samfunnsfag, etter 
informasjon fra HVGS. Vi laget et skriftlig dokument 
hvor vi bl.a. pekte på konkrete læringsmål som 
kunne kobles sammen med det elevene skulle være 
med på gjennom skoleåret.

Formålene i læreplanene gir generelle 
retningslinjer for hva elevene skal oppnå av 
ferdigheter i fagene. Vi mente at mye av det vi skulle 
foreta oss i prosjektet var relevant i de tre fagene.  
Et eksempel fra naturfag på et formål vi mente var 
aktuelt, var dette: 

Å arbeide både praktisk og teoretisk er nødvendig for 
å få erfaring med og utvikle kunnskap om metoder 
og tenkemåter i naturvitenskapen. Dette kan bidra 
til å utvikle kreativitet, kritisk evne, åpenhet og aktiv 
deltakelse i situasjoner der naturfaglig kunnskap og 
ekspertise inngår.

Her traff prosjektdeltakelsen godt, ettersom 
elevene ville delta i praktisk arbeid, noe de i mindre 
grad gjør ellers i hverdagen. 

De mer spesifikke kompetansemålene i 
fagene ble også nøye gjennomgått. I notatet listet 
vi opp forslag til hvilke «knagger» som fantes i 
museumsaktivitetene. Håpet var at lærerne skulle 
få ideer og inspirasjon til sin egen undervisning. Et 
eksempel på en slik oversikt er hentet fra notatet 
vårt, og kompetansemålene er knyttet til forventet 
utbytte av elevenes deltakelse i prosjektets del om 
maritimt håndverk og sjømannskap (seiling med 
«Vaaghals»):

Gjennom deltakelse i vedlikehold av museets båter 
vil elevene kunne reflektere rundt bruk og gjenbruk 
av ressurser, og ulike materialer. Hvordan tar vi 
vare på tingene, og hvorfor? Ved egne seilturer 
vil elevene selv observere menneskelig påvirkning 
av kystnaturen (forsøpling, utbygging etc.). Godt 

sjømannskap krever kunnskap om sikkerhet 
(for eksempel livredning og berging). Båtens 
konstruksjon og egenskaper, samt praktisk båtbruk 
kan relateres til mange grunnleggende matematiske 
og naturfaglige spørsmål. 

Relevante kompetansemål i modul 3 og 4 kan for 
eksempel være:

Selv om vi var tydelige i notatet på at det var skolens 
ansvar å sørge for fagundervisningen, var vi også 
opptatt av at NMMs opplegg skulle fungere til 
eksemplifisering. Ved flere anledninger utarbeidet 
vi derfor egne oppgaver til elevene, knyttet til det 
vi skulle gjøre av praktisk art, slik eksempelet med 
ballasteringen av skip, nevnt ovenfor. 

Gi innhold til begrepet bærekraftig utvikling og 
gi eksempler på bruk og misbruk av ressurser i et 
individuelt, lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv 
(samfunnsfag)
Beskrive næringskjeder og vannets kretsløp 
(naturfag)
Gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet 
påvirker et naturområde, og tiltak som sørger for en 
bærekraftig utvikling (naturfag)
Forklare og utføre enkel førstehjelp og følge 
varslingsrutiner knyttet til ulykker og hendelser 
(naturfag)
Gjøre kort rede for begrepene energi og kraft 
(naturfag) 
Beskrive konstruksjoner og diskutere hvorfor noen 
er mer stabile og tåler større belastning enn andre 
(naturfag)
Utvikle, bruke og samtale om metoder for 
hoderegning og overslagsregning, bruke det i 
praktiske situasjoner og vurdere hvor rimelige 
svarene er (matematikk)
Gjøre overslag over og beregne lengde, omkrets og 
areal (matematikk)
Gjøre overslag over og beregne tidsforskjeller og 
regne med strekning, fart og tid (matematikk) 
Gjøre overslag over og beregne volum og kjenne 
sammenhengen mellom liter og kubikkdesimeter 
(matematikk)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Vi jobbet også ofte i flere timer dagene i forkant 
av elevenes besøk, med å lage relativt innholdsrike 
manus, med bruk av forskjellige skriftlige kilder, 
innhenting av bilder fra nettet som vi skrev ut osv. Et 
eksempel er den datoen da vi skulle ha temaet fiske 
under seilturen. I praksis ble denne dagen hektisk, 
og selve det faglige innholdet utgjorde totalt mellom 
5–10 minutter. Da sto en av arkeologene i den ene 
enden av båten, og holdt et lite innlegg, ved bruk av 
papirark som plansjer. Ellers var svært mye av det vi 
foretok oss om bord i båten av praktisk art. Vi skulle 
ut med båten på sjøen, med alt det innebærer. Vi 
fikk også fortalt/formidlet mye om hvordan man 
fisker etc. gjennom selve fisket.  

I praksis er det begrenset hva vi får formidlet 
av kunnskap i løpet av en slik dag på sjøen. For de 
fleste av disse elevene var erfaringen med å fiske 
ny, mens andre hadde prøvd det litt. Den viktigste 
kunnskapen elevene sitter igjen med etter en slik dag 
er trolig nok knyttet til den praktiske erfaringen med 
å være på sjøen/utendørs samt roing. Vi fikk også 
en veldig fin dag sammen, som styrket relasjonen 
mellom oss. For eksempel var det på et tidspunkt 
en stor sjøørret som spratt like ved båten. Kun ei 
jente så denne fisken, og hun hadde stor glede av å 
fortelle oss og klassen om dette. Fisket skapte også 
gruppedynamikk og godlynt konkurranse. Klassen 
ble som vanlig delt i to, for at det skulle bli plass i 
båten. Ei stund prøvde vi å dorge, ved at elevene 
rodde, mens en av oss fra museet sto bak i båten for 
å holde i snøret. På et tidspunkt virket det som det 
nappet, noe som skapte stor stemning om bord. Da 
det sluttet å nappe, kunne vi konkludere med at vi i 
alle fall hadde hatt napp. Det er LITT bedre enn den 
andre gruppa/laget.  

Vi var altså litt vel ambisiøse på det faglige 
innholdet denne dagen, noe som også gjentok seg 
andre dager. Det var tilsynelatende lite av det faglige 

stoffet som ble brukt. Tida var for knapp, og det 
var mange praktiske ting som opptok fokuset hos 
elevene. Den felles opplevelsen, som eksempelet 
med «den hoppende laksen», avstedkom masse 
prat og latter. Dette var også en hendelse som 
vi har trukket fram flere ganger på senere turer. 
Slike erfaringer skaper relasjoner mellom oss som 
formidlere og elevene. 

En viktig erfaring er at kunnskapsnivået vi på 
museet sitter på er godt nok. Grundige forberedelser 
er ikke det viktigste. Det er uansett begrenset 
hva en rekker å formidle. Det sentrale er tiden en 
får sammen, og de erfaringene som elevene får. 
Museumsansatte må bygge egen sjøltillit rundt 
egen erfaring og kunnskapsgrunnlag. Det blir fort 
slik at en tenker at læreplanen skal besvares som en 
checklist. Dette er også viktig, men i balanseringen 
av vår egen tidsbruk, er tiden vi tilbringer med 
elevene viktigere. 

Forsøkslæreplanene for FVO opererer med 
begrepet grunnleggende ferdigheter, som er 
relativt like innen de ulike fagene. Vi vil derfor også 
trekke fram at alle aktivitetene i opplegget på NMM 
har utfordret elevene i praksis når det gjelder disse 
ferdighetene. For eksempel fikk elevene spesielt 
bruk for regning i Aktivitet A (Maritimt håndverk 
og sjømannskap), muntlige og skriftlige ferdigheter 
og lesing i Aktivitet B (Kyst- og sjøfartshistorie), 
og digitale ferdigheter i Aktivitet C (Film- og 
utstillingsarbeid).

Elever som deltok i opplegget har også fått 
praktisk øving i språk (primært norsk, men vi har 
også engelskspråklige blant museets frivillige). Både 
praktisk og teoretisk arbeid på museet har språklige 
aspekter, som det å formidle, samtale om og 
resonnere omkring ideer. Det er de grunnleggende 
og generelle ferdighetene som elevene får av et 
slikt opplegg som er det mest verdifulle. Med tiden 
i fellesskap følger også inkludering. 

Det blir fort slik at en tenker at læreplanen skal 
besvares som en checklist. Dette er også viktig, men i 

balanseringen av vår egen tidsbruk, er tiden vi
 tilbringer med elevene viktigere. 

”
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Avslutning
De siste årene har ulike aspekter ved 
inkluderingsbegrepet blitt drøftet i 
museumssektoren, og museene har satset aktivt 
på utstillings- og formidlingsprosjekter rettet mot 
minoriteter og et bredere publikum (Bettum, 
Maliniemi og Walle 2018:9). Ifølge Meld. St. 10 
(2011–2012) Kultur, inkludering og deltaking skal 
institusjoner i kultursektoren arbeide for å inkludere 
personer og grupper som står utenfor kulturlivet. 
Museer er fellesarenaer, der alle skal få mulighet 
til å oppleve identitet, tilhørighet og deltakelse i 
samfunnet (Meld. St. 10:2). I prosjektet «Å lære av 
hverandre og historien. Unge krefter i møte med 
kystkultur» har NMM i stor grad valgt å arbeide ut 
fra de samme perspektivene på inkludering som 
nevnes i Meld. St. 10 (2011–2012). Elevene fra 
Hersleb videregående skole, som var målgruppen 
i prosjektet, står i stor grad utenfor kulturlivet, og 
deltar sjelden på organiserte museumsbesøk eller 
oppsøker museer på fritiden. Dette innebar at vi 
måtte reflektere over hvordan vi som museum 
kunne bli relevant for denne elevgruppen. Formålet 
med dette prosjektet var derfor at elevene skulle 
delta i et undervisningsopplegg som gikk over ett 
år, og var direkte knyttet til kompetansemålene 
i skolen. Dette medførte at vi måtte tenke nytt 

om de mulighetene som lå i museets samlinger. 
Personalets fagkunnskap måtte videre overføres 
til konkrete og praktiske aktiviteter som elevene 
kunne delta i. Etter hvert forsto vi at det viktigste 
ikke var å forenkle og tilpasse det faglige innholdet, 
men bruke vår egen kompetanse, og møte elevenes 
vurderinger og synspunkter med nysgjerrighet. 
For NMM har medvirkning og dialog vært 
grunnleggende pedagogiske prinsipper i prosjektet. 
I prosjektets sluttfase skal NMM i samarbeid med 
Hersleb videregående skole evaluere om prosjektets 
arbeidsmetoder har gitt elevene relevant 
læringsutbytte. NMM vil også arbeide målrettet for 
en videreføring av prosjektet og samarbeidet med 
Hersleb videregående skole. 




