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Hva har du lært?
Kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen til fornyelse og forbedring av museal 

praksis. 

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?
Gode medvirkningsprosesser forutsetter et reelt rom for andres ideer og handling, 

men også det å være klar på at visse rammer og faglige hensyn gjelder i museet.

Hvordan har/kan erfaringene endre arbeidet i museet?
Gode medvirkingstiltak viser at museer har mye å vinne på å vise bredere tillit til 
publikum og samarbeidspartnere. Flere ansatte ser verdien av slike tiltak når det 

gjelder å styrke ulike gruppers eierskap til den materielle og immaterielle
kulturarven som forvaltes i museer. 

Hva er dine beste råd?
Jo mer tillit som vises, jo større engasjemtent og ansvarsfølelse hos deltagerne som 

skal skape noe sammen i museet. 

Hva er det viktigste verktøyet?
Å legge til rette for arbeidsverksteder med reelle rom for å ta felles beslutninger 

som skal lede frem til konkrete begivenheter.

Erfaringer
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Denne artikkelen tar utgangspunkt i erfaringer 
vi og andre som jobber i museer har gjort med 
prosjekter der medvirkning og samskaping med 
publikum har vært en viktig målsetting. I det 
følgende gis det et riss av aktuelle problemstillinger 
museene kan støte på i denne typen tiltak. I tillegg 
gis det praktiske råd for å motvirke risikoen for 
det vi har kalt «skinnmedvirkning». Artikkelen 
beskriver videre de ulike tiltakene som ble 
gjennomført i Demokratinettverket som del av 
prosjektet «Inkluderende museumspraksiser – 
metodeutvikling i nettverk».

Eidsvoll 1814 mottok i 2018 Museumsforbun-
dets formidlingspris for «Ta over». Tiltaket var et ek-
sempel på nært samarbeid mellom museum, ung-
dom og skoleverk, og innebar samtidig en praktisk 
utprøving av metodikk for å skape arrangementer 
i samspill med publikum, såkalt samskaping. «Ta 
over»-metodens særegne trekk er at den gir rom 
for medvirkning over tid, ved å involvere folk uten-
fra museet i en arbeidsprosess som strekker seg 
hele veien fra utvikling av ideer til praktisk arrange-
mentsavvikling.

For Eidsvoll 1814 var «Ta over» en naturlig 
forlengelse av en mangeårig satsning for å styrke 
unges medborgerskap og kompetanse i det å 
samhandle, kommunisere og skape i fellesskap. 
Selve arrangementet ble avviklet i forkant av 
Storingsvalget 2017, da 80 førstegangsvelgere, 
alle avgangselever ved Eidsvoll videregående 
skole, overtok grunnlovsstedet med Rikssalen, 
Eidsvollsbygningen og Demokratisenteret for unge 
i Wergelands hus.1 

Arbeidet med «Ta over» var en læringsprosess, 
også for oss og andre ansatte i museet. Gjennom 
erfaringene og refleksjonene vi gjorde oss underveis 
ble vi stadig mer klar over kompleksiteten i tiltak 
der publikumsmedvirkning og samskaping er en 
sentral komponent, noe som også ble bekreftet 
av evalueringer gjort i etterkant. På den ene siden 
var «Ta over» et arrangement som må regnes som 
vellykket etter flere solemerker, ikke minst når 
det kommer til kvaliteten på innholdet de unge 
deltagerne skapte, deres vilje til å ta ansvar for 
et av landets viktigste kulturarvssteder og deres 
imponerende evne til å løse praktiske utfordringer 

1 En presentasjon av «Ta over»-prosjektet ved Eidsvoll 1814 er gitt i Avelin 2017. Full kontroll over hele opplegget. Museumsnytt, 
nr. 4. Se også URL: www.eidsvoll1814.no/taover2017. 

Fra arrangementet «Ta over» på Eidsvoll 1814. Foto: Bjørg Hexeberg
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i gjennomføringen, og videre med all den positive 
oppmerksomheten som ble generert lokalt og 
regionalt. På den annen side står det likevel klart for 
oss at det var målsettinger ved «Ta over» som ikke 
ble innfridd i den grad vi hadde håpet.

For oss ved museet var det et viktig poeng at 
det skulle være de unge deltagernes egne ideer og 
selvstendige initiativer som skulle virkeliggjøres. 
Riktignok fantes det visse rammer, men fra museets 
side var det lagt ned mye vilje og innsats i å skape 
et mest mulig åpent og kreativt handlingsrom. 
Tilbakemeldingene direkte fra deltagerne tydet 
likevel på at vi nok kunne ha strukket oss lenger på 
dette punktet. Mens rundt to tredjedeler oppga at de 
hadde opplevd vid frihet til å forme arrangementet, 
og videre stor mulighet til å formulere og realisere 
sine egne prosjekter, ga et signifikant mindretall 
uttrykk for at de opplevde prosessen som for styrt, 
dels fra museets side og dels fra skolens side.

Evalueringen avdekket også en relatert 
problemstilling, nemlig at en del av dem som 
deltok ikke så noen direkte sammenheng mellom 
tiltaket og praktisk utøvelse av medborgerskap. 
For både museet og skolen var det som sagt en 
viktig målsetting at tiltaket skulle styrke de unges 
kompetanse i det å samhandle, kommunisere 
og skape i fellesskap, en målsetting som i sin tur 
var faglig fundert i pedagogiske teorier om at 
medborgerskap er en handlingsorientert rolle. 
Det er noe som må utvikles og styrkes gjennom 
læringsprosesser, kunnskapstilegnelse og erfaring 
over tid.2 Tilbakemeldinger fra en del av deltagerne i 
etterkant tydet imidlertid på at vi ikke hadde etablert 
en tilstrekkelig bred og felles forståelse rundt 
hvorfor vi gikk inn i dette samskapingsprosjektet.3 
Dette siste poenget ble for øvrig også aktualisert i 
tilbakemeldinger fra enkelte ansatte på museet, 
noe som tydet på at det kunne vært gjort flere grep 
for å sikre forankringen internt i organisasjonen.

Presserende spørsmål
Erfaringer og refleksjoner over spesifikke utfordringer 
underveis i prosjektet, forsterket med evalueringer 

og tilbakemeldinger i etterkant, gjorde det mulig for 
oss å identifisere et sett av mer generelle spørsmål 
knyttet til samskaping og involvering av publikum i 
museumsarbeid: I hvilken grad legger egentlig slike 
medvirkningstiltak til rette for medbestemmelse og 
genuin involvering fra folk som inviteres inn i museer 
og andre kulturinstitusjoner? Hvordan kan vi best 
jobbe for at medvirkning i museer blir reelt og ikke 
kun et honnørord? Klarer vi å skape det nødvendige 
medeierskapet til denne typen prosjekter innenfor 
så komplekse institusjoner som museene, med 
sine ulike profesjonsutøvere, driftsoppgaver og 
ansvarsområder? Hvilken kompetanse må vi 
hente inn eller styrke for å skape medvirknings- og 
samskapingsprosesser som faktisk oppnår målene 
som er satt?

Disse spørsmålene virket for oss presserende 
av flere grunner. Medvirkning og samskaping er 
nemlig ikke bare fremgangsmåter Eidsvoll 1814 
hadde brukt flere ganger før, det er ment å være 
integrerte sider av prosjekter vi skal i gang med 
de neste årene (om enn ikke i samme ytterkant av 
skalaen som «Ta over»). Samtidig er vårt inntrykk at 
norske museer i økende grad viser vilje til å prøve 
ut medvirkningsmetodikk, herunder varianter av 
samskaping. Dette er en utvikling som riktignok 
kan spores lenger tilbake, men som likevel bør ses 
i lys av det siste tiårets kulturpolitiske signaler om 
å legge til rette for deltagelse fra ulike grupper 
gjennom «aktuell formidling som fremmer kritisk 
refleksjon og skapende innsikt».4 Blant museene 
som har tatt imperativet på alvor er flere organisert 
i Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og 
menneskerettigheter (Demokratinettverket), der 
Eidsvoll 1814 har rollen som koordinator. Det samme 
kan også sies om Det nasjonale museumsnettverket 
for minoriteter og kulturelt mangfold 
(Mangfoldsnettverket), som koordineres av Oslo 
museum. Over flere år har deltagerinstitusjoner 
i disse nettverkene arbeidet med dialogbaserte 
utstillinger og formidlingsopplegg som inviterer 
til deltagelse fra varierte publikumsgrupper, en 

2 Det faglige fundamentet for «Ta over» ble utarbeidet som en del av prosjektet «Demokratilæring for barn og unge» ved Eidsvoll 
1814, som ble gjennomført med støtte fra Kulturrådets samfunnsrolleprogram i perioden 2015–17. Teorigrunnlaget henter mye 
fra den internasjonale fagdebatten om Education for Democratic Citizenship (EDC). En nyttig introduksjon til EDC er å finne i Stray 
2011. Demokrati på timeplanen.
3 Dette aspektet ble også tematisert i en masteroppgave ved Institutt for skoleforskning og lærerutdanning ved Universitetet i 
Oslo, som blant annet påpekte følgende paradoks: «Til tross for at elevene oppgir å ha praktisert en rekke ferdigheter som ligger 
til grunn for å oppøve demokratisk kompetanse, så opplever de ikke å fått styrket sitt demokratiske medborgerskap i løpet av dette 
prosjektet.» Se Dalen 2018. «Ungdommen Tar Over» – en studie av elever, lærere og museumsansattes opplevelser av deltakelse i 
et demokratiprosjekt.
4 Meld. St. 49 (2008–2009) Framtidas museum – Forvaltning, forskning, formidling, fornying, 13.
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utvikling som kan sies å være i tråd med strømninger 
på det museale feltet internasjonalt. Stadig flere 
museer har vist vilje til å utfordre passive former for 
kunnskapsoverlevering ved å ta i bruk aktiviserende 
og inkluderende metoder.5 

Både egne og andre museers erfaringer gjorde 
altså at vi vurderte det som interessant å gå inn i 
videre refleksjon rundt utfordringene som ledsager 
denne typen tiltak. For at denne diskusjonen 
skulle bli mest mulig fruktbar, var det nærliggende 
å ta dette opp i et større forum. For vår del var 
Demokratinettverket det naturlige utgangspunktet, 
der vi vet at flere deler vår overbevisning om at gode 
medvirkningsprosjekter gir store muligheter for 
fornying og demokratisering av museal formidling. 
Siden stiftelsen av nettverket i 2016 har dette vært 
et kollegialt forum for å dele kompetanse, innsikt 
og kunnskap. Samtidig har det hele veien vært en 
målsetting at nettverket bør bidra til å fremme 
kritisk refleksjon over samtidens museale praksiser.

Med dette var den tematiske rammen lagt 
for et bidrag til Museumsforbundets prosjekt 
«Inkluderende museer. Kulturkunnskap og 
-arbeid som katalysator for god inkludering», 
og med midler allokert fra Sparebankstiftelsen 
DNB fikk Eidsvoll 1814 anledning til å iverksette 
delprosjektet «Inkluderende museumspraksiser 
– metodeutvikling i nettverk». Over et år, fra 
våren 2018  til våren 2019, gjennomførte vi fire 
hovedtiltak:

1. Metodeverksteder
Hovedtyngden i vårt delprosjekt lå i 
gjennomføringen av to metodeverksteder som var 
åpne for deltagelse fra alle i Demokratinettverket, 
i tillegg til interesserte fra landets øvrige museer 
og kulturarvsinstitusjoner. Første verksted ble 
avholdt på Eidsvoll i juni 2018, mens andre 
verksted ble avholdt på Hurdalssjøen i mars 2019, 
med til sammen 70 deltagere fra rundt 25 ulike 

institusjoner. Deltagelsen favnet bredt i det norske 
museumslandskapet, og samlet folk fra både det 
kunsthistoriske, naturhistoriske og kulturhistoriske 
feltet.

Anslaget for verkstedene var skissert på følgende 
vis: 

Det handler om å utvikle nye måter for samhandling 
rettet mot grupper som tradisjonelt ikke hører til 
museenes kjernepublikum. Aktiv medvirkning og 
synliggjøring er sentrale stikkord, ikke bare «å få folk 
inn på museet». Det handler om å gi kulturkompetanse 
på et kjernefelt i inkluderingsarbeidet: demokratisk 
medborgerkompetanse, med konkrete historisk-
kulturelle utgangspunkt der det enkelte museet 
har sin egenart/identitet. Det handler om å samle, 
bearbeide og dele de mange spredte erfaringene 
og både gode og dårlige eksempler, i den hensikt å 
utvikle vår felles verktøykasse når vi skal drive med 
inkluderende museumsarbeid. 

Første metodeverksted startet rett på utprøving 
av varierte metoder for å skape kontakt og bli 
kjent. I regi av fasilitatoren Jan Platander fikk 
deltagerne prøve ut fremgangsmåter som kan være 
direkte relevante i arbeidet med å etablere solide 
samarbeidsrelasjoner til grupper som inviteres inn i 
museene, da med vekt på «den gode dialogen» der 
særlig aktiv lytting til den andre part ble fremhevet 
som en egenskap det gjelder å trene seg opp på for 
de aller fleste. Teknikkene skissert av Platander kan 
ikke minst være relevante å ta i bruk i etableringen 
av arbeidsgrupper der ansatte og eksterne skal i 
gang med fellesprosjekter som krever gjensidig 
forståelse for hverandres interesser, begrensninger 
og muligheter. I forlengelse av dette ble det også 
presentert teknikker som kan være nyttige i 
utformingen av en dialogisk orientert veilederrolle. 

5 Se blant andre Simon 2010. The Participatory Museum og Sandell og Nightingale 2012. Museums, Equality and Social Justice.

For oss ved museet var det et viktig poeng at det skulle 
være de unge deltagernes egne ideer og 

selvstendige initiativer som skulle virkeliggjøres. 

”
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Parallelt ledet Anne Løvås, formidlingsleder ved 
Eidsvoll 1814, et verksted der deltagerne ble 
invitert til å skissere konseptet for en miniversjon 
av «Ta over» satt i et fiktivt museum. Et viktig poeng 
med denne sesjonen var å synliggjøre potensialet 
for kreativitet, forandring og fornyelse som kan 
ligge i det å invitere eksterne interessegrupper 
inn i museene på en måte som bryter med den 
ofte vante publikumsmodellen. Hva kan skje 
når eksterne går over fra rollen som tilskuere til 
deltagere med innflytelse? Samtidig var dette ment 
å være en øvelse i å identifisere samarbeidspartnere 
i eventuelle fremtidige tiltak.

De praktiske sesjonene ble supplert av en 
panelsamtale der museumsfolk med erfaring 
med medvirkning reflekterte over utfordringer 
de har møtt i egne prosjekter. Blant deltagerne 
var Mari Østehaug Møystad, som over mange 
år har samarbeidet med representanter for 

taterne i Norge og vært ansvarlig for utviklingen 
av utstillingen Latjo drom ved Glomdalsmuseet. 
I panelet var også konservator Ellen Lange fra 
Nasjonalt medisinsk museum/Norsk Teknisk 
Museum, museumsviter Åshild Andrea Brekke og 
utdanningsforsker Janicke Heldal Stray. Å gjengi 
deres refleksjoner ligger utenfor rammene til 
rådighet her, men samtalen beveget seg innom 
følgende temaer: I medvirkningsprosjekter ligger 
det som regel et latent potensial for konflikt. Det 
gjelder å ta høyde for at grupper man samarbeider 
med sjelden eller aldri er ensartede, og i og med at 
det kan være vanskelig å få full oversikt over slike 
spenninger bør man ha på plass beredskap for å 
håndtere uenighet og motsetningsforhold som 
kan komme til uttrykk. Videre ble det fremhevet 
at medvirkning ofte kan være krevende, både 
med tanke på ressurser og arbeid som må legges 
inn, men også på det menneskelige nivået. Som 

Fra arrangementet «Ta over» på Eidsvoll 1814. Foto: Bjørg Hexeberg
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museumsarbeider må man gi mye, og man kommer 
ofte tett på andres livssituasjon. Denne typen tiltak 
kan også bli mer tidkrevende enn andre, ikke minst 
dersom holdningsendring og dybdelæring er viktige 
mål. I samtalen ble det dessuten lagt vekt på at 
museene må tenke nøye gjennom og være klar på 
egne motiver for å gå inn i medvirkningsprosjekter. 6 

Andre metodeverksted ble avholdt på 
Hurdalssjøen hotell i april 2019. Stedet var ikke 
helt tilfeldig valgt: Hurdalssjøen er kjent som et 
sted for forhandlinger, mellom politiske partier, 
arbeidsgivere og arbeidstakere, og mellom stridende 
parter i væpnede konflikter, som den i Colombia. I 
den forbindelse var Kai Eide invitert for å innlede 
om sin mangeårige erfaring som toppdiplomat 
og internasjonal fredsmegler. «Hva skal til for å 
lykkes?», var spørsmålet Eide stilte, før han la frem 
egne grep for å skape dialog og fruktbare samtaler 
mellom parter som står langt fra hverandre. Eides 
presentasjon rommet samtidig en gjennomgang 
av noen av de konfliktene som danner en del av 
bakteppet for mye av det inkluderingsarbeidet som 
i dag gjøres i norske museer, blant annet møter med 
flyktninger og asylsøkere fra Afghanistan, Irak og 
Syria.

Eides innledning ga også en inngang til en 

praktisk øvelse i regi av Eidsvoll 1814. Vi er nå i gang 
med et prosjekt som søker å invitere flere stemmer 
inn i museet, og samtidig handler om å finne frem 
til strategier for at meningsbrytning kan komme 
til uttrykk på en skikkelig måte. Kan museene 
lære noe fra diplomatiets meglingsprosesser? I 
denne sesjonen prøvde vi ut et scenario for å se 
hvordan man kan takle uenighet, og deltagerne 
inntok standpunkter enten for eller mot, eller de 
fikk anledning til å prøve seg som megler. Målet 
var å skape gode rom for deliberative diskusjoner, 
med mål om å klargjøre om grunnlaget er til stede 
for at partene kan gå sammen om å skape et 
felles arrangement. En annen praktisk sesjon ble 
gjennomført i regi av Falstadsenteret og Stiklestad 
Nasjonale Kultursenter. Denne ga innblikk i 
øvelser brukt for å fasilitere møter mellom norske 
ungdommer og unge asylsøkere, utviklet i deres 
fellesprosjekt «Ungdommens talestol». Sesjonen 
rommet også en øvelse der deltagerne fikk 
erfare effekten av «å løfte opp» personlige, ofte 
hverdagslige gjenstander gjennom museale grep, 
for deretter å la dette danne utgangspunkt for 
deling av egne historier med andre.

Et annet element i delprosjektet var å orientere 
Demokratinettverket og andre interesserte om 

6 For utdypinger av disse perspektivene, se blant annet ABM-skriftet av Brekke 2011 (som ble utdelt på verkstedet). Jo fleire kokkar, 
jo betre søl. Medverknad i arkiv, bibliotek og museum. Se også Møystad 2018. Taterne og Glomdalsmuseet. Identitet, formidling og 
medvirkning. I Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis. Antologien rommer for øvrig flere interessante bidrag knyttet 
til medvirkningens muligheter og utfordringer.

Fra utstillingen Canadian Journeys ved Canadian Museum for Human Rights (CMHR) i Winnipeg, Canada. 
Foto: Eidsvoll 1814
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utviklingstrekk på det museale feltet internasjonalt. 
Under metodeverkestedet på Hurdalssjøen fikk 
deltagerne høre den britiske museumsforskeren 
Bernadette Lynch fortelle om funnene i sine studier 
av medvirkningsprosjekter og anvendte strategier 
for involvering av minoriteter. Lynch er kjent for 
sine ofte kritiske analyser av hva som egentlig skjer 
når museer påberoper seg en aktiv samfunnsrolle, 
og hevder at man nokså sjelden lykkes i forsettene 
om å motvirke mekanismene som marginaliserer 
visse publikumsgrupper. Eksempelvis hevder hun 
at mange samarbeidsprosjekter er bygget på «falsk 
konsensus». Det tas på forhånd for gitt at eksterne 
deler museets interesser og målsetninger, eller man 
tilskriver en uensartet gruppe enhetlige meninger 
og standpunkter. Samtidig har man også en hang til 
å underslå uenighet og konflikt. Museene tenderer 
i tillegg mot å innta posisjonen som «velgjører», 
det gjelder «å hjelpe» eller «å gi» til andre som 
oppfattes som «trengende». Ifølge Lynch står 
museene stadig i fare for å redusere representanter 
for minoritetsgrupper til passive mottagere, snarere 
enn selvstendige aktører.7 

Lynch har imidlertid tro på at det er mulig 
å overskride utfordringene. Ikke minst handler 
det om å vise en vedvarende dedikasjon til å 
bygge opp samfunnsrollen i partnerskap med 
lokale interessenter. Veien mot målet forutsetter 
langsiktighet og rom for forhandlinger der museet 
gir fra seg noe av definisjonsmakten. Slikt arbeid 
må samtidig ses som en del av den ordinære 
virksomheten ved museene, og ikke som en 
overskudds- eller tilleggsaktivitet, slik det altfor 
ofte gjøres. En tydelig prioriterende og dedikert 
institusjonsledelse er en sentral forutsetning for 
å lykkes. Disse poengene ble også løftet frem av 
den kanadiske museumsforskeren Carly Ciufo, som 
var invitert til metodeverkstedet på Hurdalssjøen 
for å snakke om sin avhandling om tre ledende 
menneskerettighetsmuseer: International Slavery 
Museum i Liverpool, Civil Rights Museum i Atlanta 
og Canadian Museum for Human Rights i Winnipeg. 
Det sistnevnte museet var for øvrig besøkt av flere 
deltagere fra museumsnettverket høsten 2018, med 
mål om å orientere seg i arbeidet som gjøres for 
demokrati og menneskerettigheter internasjonalt. 

2. Museumsbesøk og konferanse i Canada
Alle museumsdannelser er begrunnet ut fra 
formål de skal tjene, og slik er tilfellet også med 
Canadian Museum for Human Rights i Winnipeg. 
Museet åpnet i september 2014, som det første 
nye nasjonale museet i Canada på nesten 50 år, 
med den uttalte målsettingen om å utforske temaet 
menneskerettigheter i og utenfor landet, «for 
dermed å styrke forståelsen av menneskerettigheter 
i offentligheten, fremme respekt for andre, og 
samtidig oppmuntre til refleksjon og dialog».8

Den monumentale museumsbygningen 
ligger plassert i et omland som må sies å være 
svært symbolladet, ved punktet der to store 
elver flyter sammen, the Forks, et kjerneområde 
og en historisk møteplass for nordamerikanske 
urinnvånere, First Nations, og etter hvert også for 
les Métis, den offisielt anerkjente folkegruppen som 
sporer sine røtter tilbake til møtene mellom urfolk 
og franske immigranter tidlig på 1800-tallet. I dette 
flate parklandskapet kneiser Canadian Museum 
for Human Rights. Den enorme bygningen vokser 
så å si sømløst opp av den brune præriejorden, før 
den i de neste arkitektoniske trinnene reflekterer 
landskapet og byen i enorme buer av glass over 
fasaden. Til slutt strekker den seg opp mot skyene 
med det 100 meter høye Tower of Hope.

Sett fra ett perspektiv kan dette museet, i 
alle fall ved første sløve øyekast, oppfattes som 
en manifestasjon av en stor ideologisk fortelling 
om hvordan det flerkulturelle Canada er blitt til. 
Går man inn i museet vil man da også oppdage 
harmoniserende og identitetsbyggende innslag 
som bygger opp rundt ideen om en delt historie, 
felles identitet og tilhørighet for alle kanadiere. 
Likevel vil det raskt bli åpenbart at museet rommer 
langt mer enn dette. Her finnes også en kritisk 
reflekterende tilnærming til den store fortellingen 
om Canada, landet som kan sies å ha kommet lenger 
enn de fleste andre når det gjelder å anerkjenne 
urbefolkningenes tradisjoner, kunnskap og levevis. 
Dette har slett ikke vært en enkel og idyllisk reise, 
forteller museet oss. Det har vært både historiske 
tilbakeslag og viktige seiere. Enda er vi ikke fremme. 
I denne sammenheng er det verdt å trekke frem 
Canadian Journeys, en permanent utstilling med 
et innhold som klart plasserer museet i en samtid 

7 Lynch har publisert en rekke artikler med relevans for museer som jobber med publikumsmedvirking, og disse kan lastes ned fra 
hennes nettside URL: http://ucl.academia.edu/BernadetteLynch. Anbefalt litteratur: Lynch 2011. Whose Cake is it Anyway?: 
A collaborative investigation into engagement and participation in twelve museums and galleries in the UK.
8 URL: https://humanrights.ca/about/mandate. [Lesedato 10.05.2019.]
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fortsatt preget av motsetninger og uforløste 
konflikter, misogyni, rasisme og diskriminering. Her 
er ulike historier om kamp for rettigheter i Canada 
fortalt i små gallerier på rekke og rad, der museets 
kuratorer helt åpenbart har lagt ned mye tid og 
omsorg for å få frem innsatsen – og samtidig den 
personlige offervilje – mange innbyggere har måttet 
legge ned i møtet med staten og storsamfunnet. 
En særlig plass i denne utstillingen har landets 
urbefolkning, forsterket av skjermer med vitnesbyrd 

hentet fra sannhetskommisjonen som kartla det 
massive formynderiet så mange har blitt utsatt for 
også i nyere tid.

Winnipeg. Byen ligger et stykke utenfor 
allfarveg for de fleste fra Norge. Prosjektmidlene 
fra Museumsforbundet gjorde det imidlertid mulig 
å reise med en liten norsk delegasjon for å ta del 
i årskonferansen til Federation of International 
Human Rights Museums (FIHRM), et nettverk av 
museer som på ulike måter arbeider for å fremme 

Faksimile av forsiden på prosjektets tool kit.
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menneskerettigheter og som er aktivt forpliktet til 
bekjempelse av brudd på disse. At museet i Winnipeg 
var et interessant valg som vertskapsinstitusjon, 
ble stadig tydeligere etter hvert som konferansen 
skred frem. For det første fremstår museet langt 
på vei som en prototype på den nye generasjonen 
av engasjerte museer som griper inn i samtidens 
problemsituasjon og løfter frem de vanskelige 
sidene av historien. Samtidig aktualiserte museet 
det som ble et hovedtema under konferansen, 
nemlig tilliten eller troverdigheten museene ennå 
nyter godt av, men som det må arbeides klokt for å 
beholde. Spørsmålet om tillit mellom museum og 
publikum er kanskje av særlig relevans for museer 
som ser det som en del av sin samfunnsrolle å 
synliggjøre utsatte gruppers historier, noe museet 
i Winnipeg gjør.

Under FIHRM-konferansen ble et interessant 
perspektiv presentert av Gail Dexter Lord, en 
flittig brukt konsulent for museer internasjonalt, 
inkludert Canadian Museum for Human Rights, 
der hun tidlig i prosessen fikk oppdraget med å 
tegne opp en overordnet strategi for museets 
virksomhet. Ifølge Lord bør museer som søker en 
aktiv samfunnsrolle, jobbe ut fra bestemte idealer. 
For det første må man demonstrere at utstillinger 
og annen formidling er kunnskapsbasert i god faglig 
praksis. For det andre må valgene som er tatt være 
transparente, museene må være åpne om hva de 
mener er relevant å fortelle og kunne begrunne 
hvorfor. For det tredje, og her kommer vi til en 
viktig del av arbeidet som er gjort i Winnipeg, må 
museene drive aktiv og genuin konsultasjon med 
individer og grupper man søker å inkludere. De 
må ha innflytelse over fortellinger som berører 
dem. For CMHR er dette tilsynelatende noe de 
har tatt på stort alvor.9 Jevnlig holdes dialogmøter 
mellom museets stab og ulike grupper som har en 
interesse i museets formidling av deres historie 
og kulturarv. Slik illustrerer CMHR viktigheten av 
å opprettholde relasjoner med involverte grupper 
utenfor museene også i etterkant av arrangementer 
og utstillingsåpninger.

3. Tool kit for «Ta over»
Erfaringsoverføring var en annen komponent i vårt 
bidrag til Museumsforbundets prosjekt, og under 
det nasjonale museumsmøtet i Haugesund i april 

2019 lanserte vi et såkalt tool kit for medvirkning 
og samskaping i museer, et hefte på 16 sider.10  
Med denne publikasjonen vil vi gi praktiske råd og 
forslag til hvordan et «Ta over»-arrangement kan 
realiseres av andre, i stor eller liten skala, både 
i og utenfor museumsfeltet. Rådene som gis er 
basert på erfaringer vi som museumsansatte gjorde 
underveis, men også på refleksjoner i etterkant 
av «Ta over» på Eidsvoll 1814. I heftet har vi brutt 
samskapingsprosessen ned i fem ulike faser, der 
hver av disse reflekterer viktige erkjennelser vi tar 
med oss fra samarbeidet med førstegangsvelgerne 
som deltok. I etterpåklokskapens klarere lys har 
vi valgt å fremheve grep og fremgangsmåter for å 
styre unna fallgruver, ikke minst risikoen for at vi 
som fagfolk holder hardt på eierskapet til tiltaket 
og øker sjansene for å redusere reell samskaping til 
illusorisk «skinnmedvirkning».

Genuin samskaping kan være krevende å få 
til, og viktige grep for å lykkes kan være å legge inn 
flere beslutningspunkter og god tid til samtaler om 
prosess og mål underveis. Her gjelder det å være 
særlig oppmerksom på maktrelasjonene: «Hvem 
snakker, hvem avgjør?». Et annet viktig aspekt er 
tidlig avklaring av de museumsansattes roller. Dette 
er gjerne tiltak som krever en organisasjon som 
kan delegere vidt mandat og myndighet til ansatte 
som skal inn i samarbeidsprosesser der reelle 
beslutninger fattes.

Ved Eidsvoll 1814 stilte vi i etterkant av «Ta 
over» spørsmålet om vi viste tilstrekkelig tillit til 
våre unge samarbeidspartnere, og om vi skal trekke 
én overordnet lærdom må det vel være at desto 
mer tillit man viser andre, jo større ansvar tar de. 
Skal noen ta over, må andre gi slipp. Samtidig skal 
ikke museene være selvutslettende – det er legitimt 
at vi utøver den myndighet som trengs for at 
museet skal kunne utøve sine mange oppgaver på 
en ansvarlig måte. Det er i så måte viktig at denne 
maktutøvelsen formidles på en ærlig og tydelig 
måte. 

4. Forberedelser til nye satsninger
Deltagelsen i Museumsforbundets prosjekt 
«Inkluderende museer» utgjorde en god anledning 
til å reflektere videre over utfordringene, vel så 
mye som mulighetene knyttet til medvirkning 

9 Arbeidet med å etablere og videreutvikle museet er godt beskrevet i Busby (et al.) 2015. The Idea of a Human Rights Museum. 
10 Avelin og Løvås 2019. Ta over. Medvirkning og samskaping i museer. Et tool kit. Eidsvoll 1814. Heftet er utgitt med støtte fra 
Kulturrådets samfunnsrolleprogram, i tillegg til prosjektmidler fra Museumsforbundet og Sparebankstiftelsen DNB. 
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og samskaping. Samtidig vokste erkjennelsen 
av at det finnes et sett av problemstillinger som 
krever videre diskusjon, og dette ble derfor også 
en nyttig forberedelse til en stor fellessatsing i 
Demokratinettverket frem mot 2021: «Museene og 
fellesskapets grenser».

Med dette prosjektet går syv deltager-
institusjoner i nettverket sammen for å utvikle tiltak 
som på ulike måter tematiserer den demokratiske 
offentlighetens grenser. 

Med seks delprosjekter og en overordnet 
fellesdel søker prosjektet å gjøre følgende: 
1) Synliggjøre at ulike grupper har begrenset 
mulighet til å bli hørt og delta i samfunnet, samt 
å gjennomføre tiltak som kan bidra til at disse 
gruppene styrker sine muligheter til å utøve 
aktivt medborgerskap. 2) Forsterke arbeidet med 
medvirkning, inkludering og samskaping gjennom 
tiltak for kompetanseheving og systematisk 
metodeutvikling. 3) Dele erfaringer, kompetanse og 
metodikk med relevante samfunnsaktører og med 

kulturfeltet for øvrig.11 
Til slutt noen ord fra filosofen Hannah Arendt, 

som en påminnelse til oss selv og kanskje andre 
som jobber med overbevisning om at det tross 
utfordringer er verdt å strebe etter både inkludering, 
medvirkning og involvering av flere stemmer i 
museene: I vår tid er erfaringen av «å leve i en felles 
verden» ikke gitt, men satt under press: «En felles 
verden forsvinner når den bare blir betraktet fra én 
synsvinkel; den kan rett og slett bare eksistere i et 
mangfold av perspektiver».12 Så var det dette med å 
gjøre filosofi om til praksis …

11«Museene og fellesskapets grenser» er et samarbeid mellom Eidsvoll 1814, Falstadsenteret, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, 
Menneskerettighetsakademiet, HL-senteret, Nobels Fredssenter og Museum Vest ved Fjell festning. Prosjektet er støttet av 
Kulturrådets museumsprogram «Samfunnsrolle, makt, ansvar». Mer om prosjektet finnes på URL: www.demokratinettverket.no.   
12 Arendt 2012. Vita activa – Det virksomme liv, 71.



21

Referanser
Arendt, Hannah 2012. Vita activa – Det virksomme liv. Oslo: Pax forlag, 71.

Avelin, André Larsen 2017. Full kontroll over hele opplegget. Museumsnytt, 2017, nr. 4.

Avelin, André Larsen og Anne Løvås 2019. Ta over. Medvirkning og samskaping i museer. Tool kit. Eidsvoll 
1814.

Brekke, Åshild Andrea 2010. Jo fleire kokkar, jo betre søl. Medverknad i arkiv, bibliotek og museum. Oslo: 
ABM-utvikling.

Busby, Karen, Adam Muller og Andrew Woolford (red.) 2015. The Idea of a Human Rights Museum. 
Winnipeg: University of Manitoba Press.

Dalen, Helle Myhrvold 2018. «Ungdommen Tar Over» – en studie av elever, lærere og museumsansattes 
opplevelser av deltakelse i et demokratiprosjekt. Masteroppgave, Universitetet i Oslo.

Lynch, Bernadette 2011. Whose Cake is it Anyway? A collaborative investigation into engagement and 
participation in twelve museums and galleries in the UK. London: The Paul Hamlyn Foundation.

Møystad, Mari Østhaug 2018. Taterne og Glomdalsmuseet. Identitet, formidling og medvirkning. I Anders 
Bettum, Kaisa Maliniemi og Thomas Michael Walle (red.). Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i 
praksis. Trondheim: Museumsforlaget.

Sandell, Richard og Eithne Nightingale (red.) 2012. Museums, Equality and Social Justice. London: 
Routledge.

Simon, Nina 2010. The Participatory Museum. Santa Cruz: Museum 2.0. 

Stortingsforhandlinger. Meld. St. 49 (2008–2009) Framtidas museum – forvaltning, forskning, formidling, 
fornying, 13.

Stray, Janicke Heldal 2011. Demokrati på timeplanen. Oslo: Fagbokforlaget.

RESSURSER
URL: http://ucl.academia.edu/BernadetteLynch.
URL: www.demokratinettverket.no.  
URL: www.eidsvoll1814.no/taover2017. 

Heftet Ta over. Medvirkning og samskaping i museer. Tool kit er gratis og tilgjengelig for alle interesserte. 
Ta kontakt med Eidsvoll 1814 (andre.larsen.avelin@eidsvoll1814.no) for avtale om forsendelse.


