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Erfaringer
Hva har du lært?

Jeg har lært mye, men det nyttigste er kanskje påminnelsen om hvor viktig det
er å sette av tid til refleksjon underveis og etter at et prosjekt er ferdigstilt. I
museer bruker vi mye tid på å gjøre, men det er gjennom kritisk analyse og gjerne
skriftliggjøring at vi har mulighet til å forbedre oss og komme videre.

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?

På Perspektivet Museum arbeider vi med mangfold hele tiden, men samarbeid
med en innføringsklasse i et større prosjekt var noe nytt. Et tilbakevendende
spørsmål er om det var riktig å lage et spesialopplegg for en innføringsklasse, eller
om dette var med på å forsterke forskjeller fremfor å skape integrasjon. I 2020
vil vi gjennomføre Gatekunst fase 2 som del av Mangfoldsnettverkets prosjekt
«Uenighetsfellesskapet». Hva som videreføres og hva som endres er ennå under
diskusjon.

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?

Vi er blitt enda mer opptatt av å skape nye spor på friluftsmuseet.

Hva er dine beste råd?

Jeg vet ikke om jeg kan gi noen generelle råd, men i vårt arbeid har det vært viktig at
kommunikasjon ikke bare skjer gjennom språk, men også sanselige elementer som
foto, kunst, kulturhistoriske gjenstander, lyd og lukt. Dessuten kan det gi spennende
opplevelser for alle å skape prosjekter i grenseland mellom kulturhistorie og kunst!

Hva er det viktigste verktøyet?

Det viktigste verktøyet er godt samarbeid. Gatekunstprosjektet involverte
mange mennesker, som elever, foreldre, morsmålslærere, lærere, kunstner,
museumsansatte og forskere. For at det skulle fungere krevde det godt samarbeid,
noe som ble skapt blant annet gjennom langsiktig planlegging og god kommunikasjon
med dyktige og engasjerte lærere.
Marianne A. Olsen, Perspektivet Museum

basis for forståelse for sammenhenger i tilværelsen,
skape toleranse for kulturelt mangfold og bidra
til alternative perspektiver på kultur og samfunn
(Perspektivet Museums vedtekter). Det har hele
tiden vært en utfordring å gjøre bygningsmassen,
etablert for å skape stolthet og identitet i tidligere
tider, relevant i dag og bidra til stiftelsens formål.
Våren 2018 satte Perspektivet Museum i gang
et pilotprosjekt som utfordret den tradisjonelle
bruken av friluftsmuseet. I samarbeid med en
innføringsklasse på ungdomstrinnet, ble Folkeparken
Friluftsmuseum arena for en utstilling av gatekunst.
Den engelske turisten møtte avslutningen av
prosjektet «Mellom gatekunst og friluftsmuseum – et
mulighetsrom for integrering?» som brukte museets
utstillinger, samlinger, byen og friluftsområdet
på flere måter. Gatekunstprosjektet skulle blant
annet bidra til at «nyankomne ungdommer til
Norge blir sett, og får mulighet til å uttrykke seg
språklig og kreativt» samtidig som prosjektet ville
la «deltagerne bli kjent med Perspektivet Museum
og utvikle kompetanse i form av kunnskap om
kulturhistorie i Nord-Norge» (prosjektbeskrivelsen).

En julidag står en engelsk turist og fotograferer
tradisjonsbygg ved sjøen med fjell i bakgrunnen i
Folkeparken Friluftsmuseum.
Han har problemer med å finne en god vinkel.
Fargesterk gatekunst forstyrrer stadig det han
ellers oppfatter som et autentisk og idyllisk
nordnorsk motiv. Til slutt gir han opp og knipser
likevel. På bildet lyser YAOI1 og ROCK i gult, lilla og
oransje bak finstua i den staslige væreierboligen.

Bakgrunn om Perspektivet Museum
og prosjektet
Folkeparken Friluftsmuseum ligger på Tromsøya og
ble etablert av Troms Folkemuseum i 1963. En viktig
drivkraft for de tidlige entusiastene var å synliggjøre
kystkultur og nordlig byggeskikk, blant annet for
å skape stolthet blant folk i landsdelen (Ytreberg
1965). Anlegget ble overført til Perspektivet
Museum (PEM) ved opprettelsen i 1996, en
stiftelse som var fundamentert på en annen
museumsforståelse enn forløperne. Perspektivet
Museum skal formidle og utvikle kunnskap som

Foto: Mari Hildung, Perspektivet Museum
1 Genre innenfor japansk tegneserie/animasjon som knytter til/viser til kjærlighet mellom menn.
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For elevene, foreldrene og morsmålslærerne
startet prosjektet med et foreldremøte, der også
lærere, en forsker2 og fire museumsansatte3
var til stede. Gatekunstprosjektet inkluderte
omvisninger i museets utstillinger i sentrum,
byvandring med gatekunst og kulturhistoriske
fotografier og omvisning på friluftsmuseet. Videre
skapte elevene gatekunst i «Levende lokaler»4,
før de hang bildene ute i Folkeparken. Utstillingen
hadde to åpningsdager; en for klassene elevene
hospiterte i, og en for det ordinære publikum.
Selve prosjektet ble gjennomført i løpet av tre
uker. Etter åpning ble utstillingen stående gjennom
hele sommersesongen, og mange mennesker så
kunsten. Antall kan ikke tallfestes da museet ikke
er inngjerdet, og området er mye benyttet til tur
og rekreasjon. Det ble også laget en fotoutstilling
av prosjektet som ble vist i Tromsø bibliotek, UiT
Norges Arktiske Universitet, elevenes skole og i
vinduene på Perspektivet Museum.

prosjekt i museet, bidra til å inkludere dem i byen
de bor i, og legge til rette for samhandling med
andre elever på skolen.
Simona Bodo har identifisert tre strategier som
brukes av museer i inkluderings- og mangfoldsarbeid:
Fremvisning av ulikhet basert på museets kunnskap
om ulike grupper og fremvisning av dette for å
skape toleranse. Kulturarvslæring; at nye borgere
skal integreres i et samfunns dominerende kultur
gjennom økt kjennskap til landet og lokalsamfunnets
historie, språk, verdier og tradisjoner. Til sist
kulturspesifikke programmer som har som mål å
styrke minoriteter gjennom involvering, ansvar og
formidling av museets aktiviteter, ofte rettet mot
andre i egen gruppe. Ifølge Bodo (2012:183) bygger
disse på forestillinger om kulturarv som lukkede
og statiske systemer, de bidrar i liten grad til reell
samhandling og handler mer om gjensidig respekt
og kunnskapsdeling enn å skape meningsfellesskap
(Bettum, Maliniemi og Walle 2018). Bodo foreslår
å jobbe med third space, et tredje, hybrid rom
(Bhabha 2004) der noe nytt kan oppstå. Det hun
kaller forumsmodellen forutsetter at en engasjerer
og utfordrer både majoriteter og minoriteter, og
bidrar til transformasjon for alle (Bodo 2012). Dette
har inspirert arbeidet med gatekunstprosjektet.
Til sammen 30 elever: 13 jenter og 17 gutter,
seks lærere og seks morsmålslærere var involvert
i prosjektet. Denne artikkelen er resultat av et
samarbeid mellom museumsansatte og forskere, der
Olsen og Paltiel ved PEM og Aure og Obrestad5 ved
UiT samproduserer kunnskap og refleksjoner rundt
prosjektet. Vi har i varierende grad gjort deltagende
observasjon og notert underveis i prosjektet. Det
er gjennomført intervjuer og uformelle samtaler
med elever, lærere og kunstneren, i tillegg til
museumsverter i friluftsmuseet. Også fotograf
Mari Hildungs (PEM) bilder fra aktivitetene og
elevenes kunstverk inngår i arbeidet, som kan kalles
deltagende, prosessorientert aksjonsforskning.

Museet som rom for inkludering?
I denne artikkelen diskuterer vi metodiske
lærdommer dette arbeidet har gitt oss. Målet var
å prøve ut om og hvordan et gatekunstprosjekt i
museet kunne bidra til integrering av ungdommer
i en innføringsklasse (IFK). Det var også et mål
å gjøre friluftsmuseet relevant for nye grupper
(Prosjektbeskrivelsen). Disse målsettingene er
omfattende, og vi avgrenser diskusjonen til tre
metodiske grep: 1) dialoger i utstillinger og byrommet
rundt kulturhistorie og kunst, 2) kunstnerisk arbeid
der målsettingen var en utstilling på friluftsmuseet
og 3) tilrettelegging for møter mellom mennesker
ved åpningen av utstillingen. I prosjektbeskrivelsen
ble en bred forståelse av integrering lagt til grunn:
å forsterke deres [nyankomne
innvandrerungdommer] stemmer og identitet ved
å gi dem muligheten til å uttrykke seg kreativt, og
gi rom for å skape forståelse og kunnskap [...] Ved
å inkludere denne gruppen [...] ønsker museet å
gi elevene en arena for integrering i det norske
samfunnet gjennom kultur og kunst.

Dialoger om kulturarv, på museet og i
byrommet
I oktober 2018 sitter Olsen, Aure og fire elever fra
gatekunstprosjektet i en fokusgruppesamtale. Hva
husker elevene fire måneder etter at prosjektet er
avsluttet? Engasjementet er stort. En gutt sier at

Målet var både å involvere ungdommene i et

E2 Prosjektleder for forskningsprosjektet «Sustainable diverse cities: Innovation in integration (Cit-egration)» ved UiT Norges
arktiske universitet. Prosjektet utforsker nye og innovative måter å drive integrasjon på i bysamfunn.
3 Museumspedagog/prosjektleder, faglig leder/konservator, fotograf og kunstner.
4 Prosjekt i Tromsø kommune der ledige lokaler i sentrum gjøres tilgjengelig for midlertidige aktiviteter.
URL: https://www.tromso.kommune.no/?id=5926439&cat=309857. [Lesedato 26.10.2019.]
5 Stipendiat Gunn Berit Obrestad deltar i prosjektet, men er ikke blant forfatterne av denne artikkelen.
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”

I dette prosjektet var gatekunst tenkt som en måte å
skape dialog med samfunnet på samt brukes som en metode
for personlig ytring for deltagerne.

det han likte aller best var å lage kunstverk, men at
alt var spennende. De tre jentene ler enige. Ei jente
beskriver med stor entusiasme hvordan hun kjente
igjen fotografier med motiver fra 1960-tallets
Tromsø. En annen forteller om hvordan livet måtte
være på fiskebåter uten do om bord, noe de ble
kjent med gjennom utstillingen In cod we trust.
Den tredje jenta forteller at hun aldri hadde hørt
om bygninger som ble flyttet med båt, slik de hadde
gjort på friluftsmuseet.
Før det praktiske, skapende arbeidet med
gatekunst startet, ble deltagerne i prosjektet
introdusert til kulturhistorie og kunst i museets
utstillinger i sentrum, på friluftsmuseet og gjennom
byvandring. Dette er det første metodiske grepet vi
vil diskutere i artikkelen. Målet var å bli kjent med
hverandre, forberede elevene på det praktiske
arbeidet, men også å få kjennskap til noe av byens
historie. Hovedstrategien er det Bodo (2012)
kaller kulturarvslæring, selv om prosjektet la vekt
på å bruke kulturarv for å invitere til dialog heller
enn læring av etablert historie. Med bakgrunn
i forumsmodellen, som forutsetter at man ikke
tar individets tilhørighet i spesielle kategorier for
gitt, men gir rom for selvrepresentasjon (Bodo
2012:184), var dette planlagt som inspirasjon til
egne uttrykk. Museet tilstreber dialog fremfor
monolog i formidlingen og lener seg på Olga Dysthe
i forståelse av dialogisk læring, inspirert av Mikhail
Bakhtin (1984). Bakhtin vektlegger at det ikke er
jeg, men vi som skaper mening i fellesskap. Mening
oppstår i samspillet mellom de som kommuniserer,
og responsen fra den andre er det aktiviserende
prinsippet som gir forståelse (Dysthe 2012:58–59).
For å skape dialog i en klasse med store variasjoner
og dels svake norskkunnskaper, ble klassen delt i to
i denne fasen. Begge gruppene startet i utstillingen
Homo Religiosus, som handler om det religiøse
mangfoldet i Tromsø i dag. Utstillingen benytter
gamle og nye gjenstander, kunst, dokumentarisk
fotografi og lydkulisser og viser majoritets- og
minoritetsreligioner. Ettersom den har engasjert
elever ved Voksenopplæringen (Olsen og Fonneland
2018), tenkte vi at utstillingen var et godt sted å

starte. Ingen av gruppene ble veldig engasjerte,
selv om flere elever pekte på menigheter og
bygninger de hadde et forhold til og mennesker
de kjente. Noen snakket om og stilte spørsmål,
særlig til historiske representasjoner knyttet til
majoritetsreligioner. Utstillingen ble ikke nevnt
av de fire elevene i gruppeintervjuet, og så langt
vi observerte, var det liten snakk om den senere
i prosjektet. I boka The Art of Relevance (2016)
bruker Nina Simon begrepet relevans og sier at «å
lage forbindelser og tilknytninger er å låse opp, og
åpne opp for mening» (Simon 2016 introduction).
Her opplevde tilsynelatende ungdommene liten
relevans.
Derimot var det stor interesse for utstillingen
Gatelangs med fotograf Knut Stokmo, som viser dokumentarisk fotografi fra Tromsø i perioden 1959 til
1967. Her er glimt fra hverdag og fest, portretter av
mennesker og miljøer, og konstruksjon av byggverk
og institusjoner som i dag gir byen en signatur. Både
i utstillingen og under byvandringen, pekte ungdommene på steder og viste tilbake til bildene: de
kjente seg igjen og snakket om før og nå. De knyttet
seg til fysiske steder, gjennom bildene fra andre tider, hvordan steder ser ut i dag og tidligere og det
å gå i byen i dag. Det hadde åpenbart relevans for
ungdommene.
Ofte bygger opplevelsen av relevans på at
noe er kjent, men Simon (2016:29) understreker
at «Something is relevant if it gives you new
information, if it adds meaning to your life, if
it makes a difference to you». Vi så og hørte at
fotografiene skapte en nærhet til Tromsøs historie:
«der har jeg vært», gjennom kjente bygninger
og områder. Samtidig ga det ny kunnskap som
gjorde dem kjent med andre sider av byen. De
opplevde det som relevant, slik det også kom frem
i gruppeintervjuet. Stedstilknytning er noe folk gjør,
både når en forteller om opplevelser og steder og
når en bruker steder (Aure, Nygaard og Wiborg
2015). Ny kunnskap om tidligere og annen bruk av
steder: å utvikle en tidsdimensjon knyttet til sted,
kan gi ny mening til og opplevelse av steder, og
påvirke ny bruk.
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Gatekunst og bakgårder
Byvandringen skulle både vise flere sider av
byen og gjøre elevene kjent med gatekunst.
Museumsansatte ønsket at denne kunstformen
skulle være utgangspunktet for ungdommenes
arbeider. I dette prosjektet var gatekunst tenkt
som en måte å skape dialog med samfunnet på
samt brukes som en metode for personlig ytring for
deltagerne. Ungdommene fikk før byvandringen en
innendørs introduksjon av historikken til gatekunst
samt innblikk i fotografier av gatekunst fra ulike
områder i verden. Dette skulle være bakteppet til
byvandringen. Det var likevel «oppdagelsesferden»
til Tromsøs bakgater og smug der vi «fant» delvis
skjulte gatekunstverk, som skapte mest interesse.
Prosjektlederen viste gamle fotografier fra stedene
vi gikk og fortalte om byens liv i tidligere tider.
Ungdommene var engasjerte og de oppdaget nye
steder. Ei jente sa at hun var interessert i historie.
Hun fortalte om hvordan bestemoren som bodde
i jentas opprinnelsesland hadde lært henne mye
historie og hvordan de gamle bildene fra Tromsø
traff hennes egen historieinteresse. Hun knyttet
(Aure et al. 2015) Tromsøhistorien med historie
og nåtid fra andre steder hun har en relasjon til og
forbant mennesker fra ulike steder sammen og til
seg, i Tromsø.
Andre var nye i Tromsø og ble kjent med byen
gjennom vandringen. Noen fortalte også at de
egentlig bare kjente hovedgatene, Voksenopplæringen der foreldrene går på skole og kjøpesenteret.
Bakgatene de kom til, med kunstverk de ikke hadde
sett før, var nye for alle. De tok bilder med mobiltelefoner, både av steder, av kunstverk og seg selv
og medelever mens de poset med kunstverkene.
De knyttet til seg stedene ved å dokumentere at de
hadde vært der, slik Kilroy gjorde med sin tag?
Vi hadde ikke forutsett hvordan vandringen
mellom stoppestedene åpnet opp for dialog mellom museumsansatte, forskere og elever og gjorde oss bedre kjent med hverandre. Flere elever
fortalte senere hvordan de har tatt familien med
på en liknende vandring for å vise dem byen. Fordi
deltakerne hadde ulike kunnskaper og delte disse,
ble det skapt et transformerende rom (Bodo 2012)
mellom museumsansatte, forskere, elever, lærere
og mellom elever og deres familie. Assosiasjoner
møttes, og opplevelser ble delt. Kategorier og roller var ikke viktige, men vek for engasjement og interesse. Stedene var relevante og åpnet for dialoger
(jf. Bakhtin 1994; Dysthe 2012), også på måter som
ikke var planlagt.

Friluftsmuseet
Å bli kjent med Folkeparken Friluftsmuseum
der kunsten skulle henge, var også en del av
forberedelsene. Anlegget er delt i to tun som
ble konstruert for å vise ulike tilpasninger i NordNorge: kystgården og handelsstedet. Opplegget
med elevene foregikk utendørs, i hovedhuset på
handelsstedet og i Stornaustet.
Besøket i Folkeparken var væravhengig.
Den ene dagen varmet juni-sola, og området
vrimlet av andre skoleelever som grillet pølser,
spilte fotball og plukket skjell i fjæra. Den andre
ga sludd og isende nordavind. Foruten elevene
og hutrende hundeluftere, var området tomt
og stille. Finværsdagen åpnet for pauser med
relasjonsbygging; innad i klassen, mellom elevene
og andre besøkende på området og mellom voksne
og elever. Uavhengig av språkkunnskaper var det
enkelt å være i aktivitet sammen. Uværsdagen
skapte passive pauser, der alle trakk seg tilbake
til det gamle husets eneste oppvarmede rom.
Elevene ble sittende med folk de kjente godt fra
før. Manglende «sommervotter» og vanntette
sko gjorde nok elevene mindre oppmerksomme i
omvisningene også.
I den interne oppsummeringen av dagen i
Folkeparken var museumsansatte kritiske, spesielt
til uværsdagen. Inntrykket var at elevene hadde fått
lite ut av det faglig, vi hadde i liten grad greid å bygge
relasjoner og programmet var for omfattende.
Overraskelsen var derfor stor da elevene i
fokusgruppeintervjuet fire måneder senere gang
på gang kom tilbake til alt som hadde gjort inntrykk
denne dagen. De snakket om husene, båtbruk,
fiske og klesplagg. Alle de fire elevene hadde vært
i Folkeparken på uværsdagen og våre vurderinger
måtte refortolkes. I likhet med byvandringen og
Stokmo-utstillingen hadde kulturhistorien fascinert.
Elevene refererte til omvisningen i Stornaustet
med to fembøringer som viser kvinners arbeid
før, Lofotfiske og internasjonal eksport av tørrfisk
og klippfisk i fortid og samtid. De store båtene,
hengende tørrfisk og votter til bruk på havet luktet
fisk og ulla klødde. I denne utstillingen får en røre
på gjenstandene og de sanselige inntrykkene er
sterke og uavhengig av språkforståelse. Uintenderte
sanseinntrykk, som at man fryser og hører måkeskrik
på taket av naustet, legger til nye dimensjoner.
Kulturarvslæringen kan, når den er dialogisk
fremfor reproduserende, skape felles opplevelser,
tilknytning gjennom relevans og bidra til å gi rom
der nye ting og forbindelser oppstår.
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Verkene ble sprayet utenfor et tomt sentrumslokale. Mange forbipasserende var nysgjerrige.
Foto: Mari Hildung, Perspektivet Museum

Gatekunst i friluftsmuseet
«Det aller morsomste var å designe det vi skulle
lage, og etterpå å spraye», sier en av elevene i
intervjuet. «Ja, og å henge bildene opp i trærne og
skrive alle navnene sammen», supplerer en annen.
Det andre metodiske grepet vi diskuterer
handler om at elevene selv skulle lage gatekunst
og deretter kuratere en utstilling i friluftsmuseet.
Bildene ble skapt i et tomt lokale i sentrum. Etter
veiledning fra kunstner André Enger Aas fant elevene
et motiv og skar ut sjablonger. Til slutt sprayet de
kunsten på fargerike «plastduker»: avskjær museet
hadde fått fra en lokal bedrift, produsert for bruk i
oppdretts- og fiskerinæringen. Det så profesjonelt
ut. Noen elever kom fort i gang, hjalp hverandre
og skapte flere flotte verk. Andre var motvillige,
«kan ikke tegne», men opplevde stolthet og stor
mestring da de endelig ble ferdige. Det er ikke rom
for å analysere innholdet i elevenes bilder, men kort
fortalt viste mange av verkene kjente fotballspillere,
musikere og tegneseriefigurer. Det var også
selvportrett, en elevs sykkel og det japanske ordet
«YAOI» malt i sterke farger. Museumsansatte
opplevde at vi i planleggingsfasen hadde hatt for
ambisiøse planer for hvordan utstillinger, dialoger,
kulturhistorie og kunst skulle inspirere elevenes
arbeider. Tiden til valg av motiver ble for knapp,

og prosjektlederen opplevde at det ikke ble tid
til å følge elevenes idéer fra forberedelsene til
utformingen. En alternativ tolkning er at elevene
brukte mulighetsrommet på sin egen måte. De
transformerte ved å kople og skape relevans til
sitt dagligliv og sin situasjon, preget av globale,
populærkulturelle referanser. De oppfylte ikke
planen, men laget noe nytt. Kanskje oppnådde vi et
forum som utfordret de voksnes forventninger om
at ungdommene skulle koble bakgrunnshistorier
med noe fra Tromsø, men heller åpnet for andre
selvrepresentasjoner? For Bodo (2012:184) bidrar
forumsmodellen til polyfoni, overskridelser og å
engasjere på nye måter.
Etter at elevenes kunstverk hadde tørket fraktet
museumsansatte dem til friluftsmuseet, og elevene
brukte en skoledag på forhandlinger og samarbeid
om hvor de ulike verkene skulle plasseres. De festet
dem mellom trær, bygg og steiner. Gjennom samtaler elevene imellom var det tydelig at de fleste ville
at deres verk skulle være godt synlig, i nærheten av
en mye brukt gangsti. Til slutt sprayet de et introbilde med alle navnene og bestemte utstillingstittelen
Verdensfarger.
Elevene plasserte seg selv på stedet. En av
elevene forteller i et intervju at hun har «passet
på» kunsten, ved å besøke friluftsmuseet gjennom
sommeren. Hun la merke til at folk så på verkene.
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Elevene og prosjektleder i diskusjon rundt plassering av kunstverkene i Folkeparken Friluftsmuseum.
Foto: Mari Hildung, Perspektivet Museum

Både hun og andre deltagere er tydelig stolte over
bildene, at de hang der alle kunne se dem, og senere
var utstilt blant annet i biblioteket og universitetet.
Vi opplevde at denne delen av prosjektet var med
på å styrke og synliggjøre ungdommene.
Andre publikummeres reaksjoner på kunsten
inngår også i prosjektet. For turisten skapte den
«skurr», men utstillingen synliggjør at det bor unge
mennesker i regionen som kan bidra med alternative
fortellinger på friluftsmuseets område. Dette er i
tråd med museets formål. I tillegg var det observert
at kunsten vekker nysgjerrighet for turgåere og
folk som kjører forbi på veien. Både deltakere i
prosjektet og andre har lagt ut kunsten på sosiale
medier. Museumsverter forteller at mange turgåere
gikk nye veier da de oppdaget bildene og dermed
så nye ting. Vi har hørt at motivene av kjente folk og
figurer skapte gjenkjenning hos mange. Kanskje har
innholdet i kunstverkene, i tillegg til selve prosjektet,
transformert og åpnet det rommet friluftsmuseet
er og gjort det relevant for flere?

handlet om å legge til rette for møter og nye
bekjentskap mellom elevene og andre mennesker. I
løpet av prosjektperioden møtte elevene hverandre
utenfor skolen. Flere sa at dette var nytt, ikke alle
kjente hverandre fra før. Elevene møtte også andre
brukere av friluftsmuseets område, deltagere fra
forskingsprosjektet, museets ansatte og en rekke
andre aktører og mer tilfeldige personer. Nedenfor
handler det om møtet mellom elever i innførings- og
hospiteringsklassene. Elever i IFK er knyttet opp mot
en ordinær klasse gjennom en hospiteringsordning.
Målet er at de etter maksimalt to år skal over i et
ordinært utdanningsløp. Museumsansatte planla at
deltagerne i gatekunstprosjektet skulle presentere
verkene til sine respektive hospiteringsklasser i
friluftsmuseet. Der ville de være kyndige verter, og
ungdommene kunne bli bedre kjent med hverandre.
På åpningen besøkte omkring 250 elever og
lærere fra ungdomsskolen utstillingen i løpet av
fire ulike tidspunkt. Prosjektlederen introduserte
og klassene ble deretter delt i mindre grupper.
Deltagerne i gatekunstprosjektet og lærere eller
museumsansatte ledet omvisningene. I enkelte
grupper gled samtalene lett, og spørsmål rundt

Tilrettelegging for møter mellom
mennesker
Det tredje metodiske grepet i gatekunstprosjektet
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Oppsummering
Det er utfordrende for norske friluftsmuseer å
både skape kollektiv erindring og kontinuitet med
fortiden, samtidig som de skal reflektere kritisk
og være relevante for samtidas «vi» (Hylland
Eriksen 2016). Perspektivet Museum opplever
slike dilemmaer i Folkeparken Friluftsmuseum med
materielle strukturer som er etablert for å bygge
nordnorsk identitet. Kulturarv samlet inn i tidligere
tider må i dag refortolkes og settes inn i nye
sammenhenger slik at alle kan ta del i et felles rom
for sosial interaksjon (Bodo 2012:182). Gjennom
Gatekunstprosjektet ønsket museet å skape nye
spor i lokal historie. Den inkluderende dialogen vi
inviterte til brukte ungdommene til å knytte seg til
stedet i fortid og nåtid, gjennom det de opplevde som
relevant kulturarv, fysisk vandring og besøk på ulike
steder, og sanselige inntrykk som de kunne ta inn og
lage forbindelser av. Dette ble likevel ikke aktivisert
i møte mellom de ulike ungdomsskoleklassene på
åpningen av utstillingen. Vi opplevde at prosjektet
bidro mer til fremvisning av ulikhet (Bodo 2012)
enn å overskride og forhandle ulikheter.
Kulturhistorie hadde større appell enn vi trodde.
Vi er enige med Bodo (2012) om at dette ikke kan
formidles alene, men så at den for noen inspirerte
til dialog mellom tider, steder og mennesker. Dette
kunne bidra til å skape nye rom for tilhørighet og
transnasjonale identiteter.
Gjennom prosjektet erfarte vi at nonverbale
aktiviteter og sanselig inntrykk er viktig. I
planleggingen hadde vi vært opptatt av innhold og
regi, men i gjennomføringen syntes det som en del av
møtepunktene skjedde «mellom» programpostene
og i den praktiske gjennomføringen. I disse
rommene ble kategorier og roller oppløst og ny
samhandling fant sted. De små og uplanlagte
tidslommene ble fylt med non-verbale aktiviteter.
Eksempelvis var det elever fra besøksklassene som
raskt grep etter stylter og ringspill når små pauser
oppstod på åpningsdagen. Da kunne ungdommer i
innføringsklassen, som var godt kjent på området,
bidra som «veivisere» til tradisjonslekene.
Den skapende kunsten og verkene, og
spesielt plasseringen, skapte et «tredje rom». Det
utfordret våre ideer om hvordan kulturhistorien
skulle inspirere ungdommenes kunst, og det
åpnet friluftsmuseet for andre inntrykk og
grupper. På mange måter utfordret gatekunsten
det tradisjonelle friluftsmuseet, og skapte et nytt
rom som ble transformerende for mange ulike
mennesker. Som oss selv, de lokale hundelufterne

innhold og teknikker var mange. Andre grupper
var stille, og lærer eller museumsansatt tok regien
for å holde samtalen i gang. Etter omvisning forlot
besøksklassene området, og opplegget fortsatte
med nye grupper.
Vi erfarte at det var for mange mennesker
involvert, og at hver gruppe hadde for kort tid
på området. Dette resulterte i et svært regissert
opplegg, der språk ble sentralt og reell samhandling
uteble. Et spørsmål vi stilte oss var om opplegget,
som vi ønsket skulle skape møter mellom
ungdommer og utfordre grenser for hvem som var
kjent og ukjent, i stedet var med på å understreke
forskjeller? Samtaler med lærere og elever viste at
det i skolehverdagen var lite kommunikasjon mellom
elevene i innføringsklassen og de øvrige klassene
ved skolen. Dette var tydelig også på åpningsdagen.
Flere elever i gatekunstprosjektet sa at de hadde
«sett de [andre elevene] før, men aldri pratet med
dem». En lærer sa i et intervju at innføringsklassen
var litt «på siden» av det som ellers skjedde på
skolen, og at de sjelden gjorde noe sammen med
de andre elevene. «Det er mest slik at vi blir invitert
til å se noe de andre elevene gjør, eller at de ser
noe vi har gjort». Hadde møteplassen vi forsøkte å
skape opprettholdt skillet mellom innføringsklassen
og «de ordinære klassene»?
De fire elevene i gruppeintervjuet var derimot
positive til åpningsdagen. Dagen hadde riktignok
skapt lite dialog med elevene i hospiteringsklassene, men elevene var tydelig stolte og hadde opplevd
mestring. «Det var gøy! Det kunne vært vanskelig
og skummelt, men dere hjalp oss. Det var veldig
fint.» «Først var jeg redd for hva de ville tenke, men
når man kunne snakke med dem og de var interessert, var det fint å fortelle historiene.» Andre elever
kan selvsagt ha oppfattet dette annerledes, og de
vi snakket med ønsket nok å være både positive og
høflige. Opplegget var trolig likevel ikke så mislykket
som vi oppfattet det. Vi hadde uforvarende gått inn
i en samhandlingsform der noen grupper viser de
andre noe, en slags enveis «fremvisning av ulikhet»
(Bodo 2012). Dette er noe disse elevene kjenner, og
både de og lærerne har dårlige erfaringer med. Selv
om tanken var at elevene fra innføringsklassen var
«bemektiget» (empowered) ved å være i en kjentmanns- og kyndig posisjon, inviterte ikke det planlagte opplegget til samhandling. Relevansen (Simon
2016) var også for svak for de besøkende elevene.
For de fleste er det morsommere å gjøre enn å se
på resultatet av andres aktiviteter. Å dele opplevelsen er lettere når en samhandler om aktiviteten,
enn når den ene skal vise den andre.
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som valgte nye ruter gjennom parken, eller turisten
som opplevde «skurr» når han skulle fotografere
nordnorsk kulturarv ved sjø og fjell.
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