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Erfaringer
Hva har du lært?

 Gjennom prosjektet møtte vi deltakere som vanligvis ikke besøkte museer. 
Vi forstod at både økonomi, språklige barrierer og lav deltakelse i aktiviteter utenfor 
hjem/familie spilte inn. Dermed ble det viktig å lage trygge rammer, og vi fant ut at 
det lønte seg å bruke mye tid på å snakke sammen, og rett og slett bli kjent med 
hverandre. Det var verdifullt å besøke deltakerne der de har sin daglige virksomhet, 
i deres lokalmiljø, både før de kom til oss, og underveis i prosjektet. Da fikk vi en 
bedre forståelse av deres arbeidshverdag, ønsker og behov. Ellers tok det tid å bygge 
trygge rammer rundt museumsbesøket, og øktene vi hadde sammen på museet. 
Det var fint å ha et eget, avskjermet område i starten, og så flyttet vi ut til et åpnere 

og mer trafikkert areal av museet litt uti prosjektet. 

Videre fant vi ut at mange temaer vi hadde i vår utstilling om byens historie, kunne 
relateres til deltakernes liv i dagens Oslo, på andre måter enn vi hadde trodd. Dette 
er avhengig av omvisninger som legger mer til rette for dialog og undring, enn 

«foredrag» og enveis kommunikasjon. 

Det er veldig fint å kunne ha omvisninger for grupper som kommer igjen, som man 
blir kjent med over en periode! Dette bidrar til en mindre formell, mer avslappet og 
kanskje til og med «fyldigere» formidling, enn hva tilfellet er med grupper man ikke 
kjenner fra før. Kanskje denne erfaringen kan brukes til f.eks. å tilby «serie-besøk» 
av enkelte grupper som man knytter kontakt med? Det er så klart tidkrevende, men 

kan være veldig fruktbart. 

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?
 I utgangspunktet er vi svært positive til nye inkluderingsprosjekter. Her må det 
legges til at vi allerede jobber med flere prosjekter som handler om inkludering og 

medvirkning, på våre ulike arenaer i Oslo Museum. 

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?
Når vi planlegger nye utstillingsprosjekter og formidling, er det nyttig å ha erfaring 
med hva som skal til for å få til en god dialog med dem vi inviterer til samarbeid, 
og dem vi lager oppleggene for. Avklaring av roller og forventninger må skje på et 
tidlig tidspunkt, og vi må ha klart for oss hva som er målsettingen med prosjektet, 
både fra museets side og deltakerne utenfra. Trygghet og forutsigbarhet er viktig. 
Det er også viktig at vi som museum og kunnskapsinstitusjon er bevisste på at vi 
nødvendigvis ikke «eier» alle fortellingene knyttet til gjenstander vi viser fram, 
men at vi gjennom en åpen og lyttende holdning kan få verdifulle og interessante 
vinklinger som nyanserer, utdyper og skaper større relevans for våre besøkende. 
F.eks. ser vi at vi kan formidle vår kunnskap om 1700-tallets Christiania, byens og 



innbyggernes historie i «tradisjonell» forstand, basert på historikernes forskning. Og 
så ser vi at denne historien kan ha interesse og relevans på nye måter, for mennesker 
i vår tid, basert på ulik kulturell, økonomisk og sosial bakgrunn hos dem vi formidler 
den til. Dermed kan vi bygge ut fortellingene våre, eller vinkle dem annerledes. Det 
kan være at vi ikke alltid skal fortelle «alt» om noe, men heller invitere dem som 
besøker oss til undring og refleksjon – noe som igjen kan bidra til identifikasjon og 

relevans.

Hva er dine beste råd?
 Bruk god tid på å bygge gode relasjoner og bli kjent! Felles lunsjpauser er 

gull verdt. Prøv å få til møter også «hjemme» hos de deltakerne du vil inkludere. 
Det skaper større forståelse for behov og ønsker. Vær stø og sikker faglig, men 

samtidig åpen og lyttende. Alt må ikke fortelles, unngå belæring: Felles undring, 
fabulering og filosofering er veldig bra. Inkludering må skje på ordentlig! 

Produkter og kunnskap som oppstår i prosjektet må brukes videre, synliggjøres og 
implementeres i museets videre virksomhet.

Hva er det viktigste verktøyet?
Felles måltider har vi nå sterk tro på! Det bidrar til å bryte is, gjøre samtaler 

lettere – også om de faglige tingene.  Få til en kontrakt/avtale (gjerne skriftlig) der 
rammer, roller og forventninger er avklart. Tidsbegrensning er også greit å få med 
her. Dialogbasert formidling, ikke «lukket» (foredrag) med nærhet til gjenstander, 

gjerne noe taktilt og aktivitet – når deltakerne skal bli kjent med museet og hva det 
kan by på.  
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Kaffe, te, søm og samtaler
Utstillingen Kjøkkenveien til historien på Bymuseet 
er vanligvis nokså stille. Men ikke i dag. Stemmesurr 
og lyden av musikk fra en mobiltelefon sniker seg 
inn mellom latter og symaskinens tråkling. Te- og 
kaffeduft pirrer luktesansen. Et par museumsgjester 
stanser ved kvinnene som er samlet rundt bordet 
midt i lokalet, der det ligger garn, stoff, heklenåler 
og påbegynte arbeider. En liten dialog oppstår. 
Plakaten ved inngangen til utstillingen forteller at 
deltakere fra Nabo design flytter arbeidsplassen sin 
til Bymuseet en gang i måneden, og at Nabo design 
sysselsetter kvinner med minoritetsbakgrunn 
i bydel Bjerke: «[…] Med mye glede og ulike 
håndarbeidsteknikker lager vi produkter med 
mening for foreldre og barn. Her jobbes og skravles 
det, og besøkende ønskes hjertelig velkommen til 
en prat!» 

Prosjektets bakgrunn og formål 
I Meld. St. 49 (2008–2009) Framtidas museum – 
Forvaltning, forskning, formidling, fornying legges  
det vekt på økt samarbeid mellom forskning, 
forvaltning og formidling samt inkludering – publikum 

skal i større grad trekkes inn kulturforvaltningen. 
Museer skal ikke bare være «kunnskapstempler», 
men møtesteder der det åpnes for undring, 
drøfting, refleksjon og medskaping.  

Samarbeidet med Nabo design og Oslo Muse-
um kom i stand via Bymuseets deltakelse i prosjek-
tet «Tingenes metode».1 Det resulterte i utstillingen 
Ting taler, med bidrag fra deltakere ved språk-ka-
féen, Deichmanske bibliotek, Stovner. En av delta-
kerne derfra ble senere engasjert som fagleder for 
Nabo design, og foreslo et samarbeid med oss. Et-
ter å ha vært i Arbeidermuseets museumsleilighet 
«Brenna» i Sagveien, fikk hun en idé om at der kun-
ne prosjektdeltakerne drive med ulike former for 
håndarbeid, inspirert av tekstiler som var i leilighe-
ten. Vi syntes umiddelbart dette var en god idé! Det 
ville gi en mer aktiv bruk av leiligheten. Inventaret 
og fortellingene museet byr på, kunne sette i gang 

refleksjon og dialog. Vi tenkte også at Bymuseets 
utstillinger var egnet, og så muligheten for å gjøre 
museets utstillingsrom mer levende og relevante 
for både våre besøkende og oss som jobber her. 
Grunnet plasshensyn og kapasitet, ble Bymuseet 

Håndarbeid og prat i kjøkkenutstillingen. Foto: Reidun A. Johannessen/Oslo Museum

1 Se nettsiden her: http://www.tingenesmetode.no/.
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valgt som hovedarena. Vi planla også at deltakerne 
kunne produsere duplikater av utvalgte tekstiler vist 
i utstillingene, og at dette kunne bli fine taktile ele-
menter til bruk i vår formidling. Videre ønsket vi oss 
produkter som kan selges i tilknytning til kafeene 
i Bymuseet og i Hønse-Lovisas hus (forklær, gryte-
kluter) og enkle klær/effekter til bruk i formidlingen 
vår, f.eks. til utkledning for barn.

Nabo design har Arbeids- og velferdsdirektoratet 
som oppdragsgiver og deltakerne i prosjektet 
velges ut av NAV. De var i utgangspunktet bevilget 
prosjektmidler for ett år (2017) over statsbudsjettet, 
men meningen er at det i løpet av en femårsperiode 
skal være selvfinansiert. Et mål med prosjektet er 
å aktivere gjemte/glemte ressurser hos deltakere 
som har vært lenge ute av arbeidslivet eller mangler 
arbeidserfaring. Et overordnet mål med Nabo design 
er integrering; kvinnene lærer og praktiserer norsk 
og får samtidig undervisning i samfunnskunnskap. 

Oslo Museums mål har vært å gjennomføre 
et inkluderingsprosjekt der vi åpner våre 
utstillingsarenaer for prosjektdeltakerne som et 
opplevelses- og arbeidssted der de kommer i dialog 
med museumsgjestene. De skal bli kjent med 
museets utstillinger, og erfare at disse også har 
relevans for dem, som innbyggere i et mangfoldig 
Oslo. Identitet og tilhørighet er viktige stikkord. Jeg 
vil i det følgende reflektere over «Søm og samtaler 
rundt et kjøkkenbord» som inkluderingsprosjekt. 
Jeg tar opp spørsmål rundt inkludering, relevans 
og etikk basert på observasjoner og dialog mellom 
prosjektlederne (Oslo Museum og Nabo design) og 
dialog med deltakerne. Vi sendte ut noen spørsmål 
som deltakerne har besvart skriftlig. Se vedlegg 1. 

I Et inkluderende museum – Kulturelt mangfold 
i praksis, drøfter Anders Bettum mfl. erfaringer fra 
arbeid med inkludering og kulturelt mangfold ved 
norske museer. I innledningskapitlet, framhever 
forfatterne hvordan begrepet «inkludering» tolkes 
i ulike sammenhenger, og understreker hvor viktig 
det er å klargjøre hva målsettingen er for et pro-
sjekt, når man skal kartlegge hvorvidt man har lyk-
kes eller ikke. 

De viser blant annet til forskeren Simona Bodo 
som peker på tre strategier for hvordan museer 
jobber med inkludering og kulturelt mangfold: a) 
Framvisning av ulikhet, der det legges vekt på å 
øke forståelsen for andre kulturer, gjennom kunn-
skapsformidling. b) Kulturarvslæring, der integre-
ring av nye borgere står sentralt. c) Kulturspesifikk 
programmering, som går ut på å styrke den kultu-

relle selvbevisstheten hos minoriteter (Bettum mfl. 
2018:13). Bodo baserer sine undersøkelser på ar-
beid som er gjort ved en rekke europeiske museer. 
Hun viser at en dominerende forestilling om kultur-
arv, er at dette er «[…] lukkede systemer av mening 
som skal vernes og overføres til nye generasjoner» 
(Bettum mfl. 2018:13). Minoriteten eller majorite-
ten blir en målgruppe for ulike prosjekter, uten at 
reell samhandling finner sted. 

Når vi inviterer deltakerne fra Nabo design 
inn i museets utstillinger, er det ikke bare som 
publikum, men som «avsendere» og produsenter. 
Vårt prosjekt har i hovedsak vært konsentrert 
om kulturarvslæring, men gjennom dialogbasert 
formidling og medvirkning, håper vi å ha gitt 
deltakerne og oss selv nye erfaringer og perspektiver 
på fortellingene vi presenterer om byen vår.

Aktiviteter vi til nå har gjennomført
23. juni 2017 var det første møtet mellom Nabo 
design og Bymuseet, der vi gjennomgikk den 
byhistoriske utstillingen og utvalgte tekstiler fra 
magasinet. Etter et nytt møte med prosjektleder 
hos Nabo design, besøkte vi verkstedet deres på 
Veitvet kultursenter og drøftet prosjektet med alle 
involverte. Nå er verkstedet flyttet til Vollebekk 
fabrikker. Foreløpig har vi kjøpt inn forklær og 
grytekluter som selges i Hønse-Lovisas hus/
Arbeidermuseet, og vi har bestilt produkter vi vil 
bruke i formidling på Bymuseet.  

Fra prosjektstart og fram til nå2, har vi hatt 
tretten møter og arbeidsøkter i Bymuseet og 
Arbeidermuseet, med deltakerne og prosjektlederne 
fra Nabo design. En økts varighet er fra kl. 10 til 
14. Da arbeider deltakerne med håndarbeid i 
utstillingene og snakker med museumsgjester og 
oss ansatte. I hver økt har vi lagt inn en dialogbasert 
omvisning. Vi har også hatt felles lunsjpauser, en 
viktig arena for å skape tillit og god kommunikasjon, 
noe jeg kommer tilbake til senere. 

Inkludering, relevans og etiske 
problemstillinger
Kulturelle likheter og særtrekk har preget samtalene 
våre. Vi har blant annet snakket om mat, tradisjoner, 
håndverk, utdanning, familieforhold, kjønnsroller og 
språk. Lunsjpausen fikk større betydning for oss enn 
antatt i starten av prosjektet. Der ble vi bedre kjent 
med ogtryggere på hverandre. Som museumsansatt 
kan man fort bli involvert i vanskelige og ømtålige 

2 April 2019
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temaer og historier, slik flere inkluderingsprosjekter 
forteller om. Vi har forstått at det kan være mye 
deltakerne har med «i bagasjen» som kunne blitt 
en utfordring for oss å håndtere på en etisk god 
måte, dersom vi hadde gått nærmere inn på det. 
Deltakerne våre som gruppe er ikke tematisert i 
noen utstilling og prosjektet vårt inngår ikke i noen 
form for terapi. Vi lytter til hverandre, men gir ikke 
råd eller veiledning i saker som angår personlige 
forhold. Det ligger ikke innenfor vårt mandat som 
museumspedagoger i Oslo Museum. Deltakerne 
bruker museet som arbeids- og møteplass, og vi 
mener å ha avklart en rolleforståelse i tråd med 
dette.

Deltakerne ønsket først å sitte i utstillingen 
Kjøkkenveien til historien. Her er det god plass 
og utstillingen ligger avskjermet til. Dette mente 
deltakerne var trygt når de skulle være på et 
offentlig sted som et museum er, og prøve ut 
norskkunnskapene i dialog med museumsgjestene. 
Etter hvert syntes deltakerne at det ble for stille 
og kjedelig å være i kjøkkenutstillingen. Etter at 
utstillingen Søttitallet åpnet i november 2017, 
med blant annet en innredet drabantbystue, ville 
deltakerne heller være der.  Utstillingen er mer 
besøkt og ligger ved besøkssenteret vårt. Dette 
innebærer også at kvinnene tar i bruk en konkret 
museumsgjenstand, et spisebord, som arbeidssted. 
Det fikk trolig en innvirkning på hvordan de oppfattes 
av publikum, men også hvordan de oppfatter seg 

selv. En av deltakerne nevnte at de kanskje skulle 
hatt på 70-tallsklær. Vi hadde ikke tenkt at deltakerne 
skulle inngå i et rollespill, som del av utstillingen, 
men heller bruke den som arbeidsplass og plass for 
dialog seg imellom og med andre besøkende. Men 
uansett fikk vi i fellesskap lekt oss litt med tanken, og 
det kan være at vi i en videreføring vil spørre noen 
av deltakerne om de ønsker å bidra med formidling 
av utstillingen, gjerne på morsmålet. Dette vil vi 
drøfte både i formidlingsavdelingen vår og med 
deltakerne. Motivasjonen må ligge hos dem, og 
de må være med på å gi formidlingen en form 
som de er komfortable med. Dette er reelt lønnet 
arbeid som utføres for museet. Oslo Museum har 
satt av interne midler øremerket integrering, og et 
formidlingsprosjekt kan inngå her. 

 I tillegg til å sitte med arbeid i utstillingene, 
får deltakerne omvisning i aktuelle utstillinger, og vi 
legger opp til dialog framfor foredrag. Utstillingen 
Kvinner ved staffeliet tematiserte kvinnelige kunst-
nere fra borgerskapet rundt slutten av 1800-tallet, 
og deres muligheter for utdannelse og yrkesutø-
velse. En av malerne som var representert er Asta 
Nørregaard, som særlig hadde en sans for mote og 
moderne effekter i maleriene sine. Gjengivelsen av 
stoff og tekstiler var av spesiell interesse for kvin-
nene som nettopp jobber med dette. Vi kom inn 
på kleskoder, klærs muligheter og begrensninger, 
i sammenheng med kvinners handlingsrom. I no-
vember 2018 hadde vi en ny arbeidsøkt på museet, 
og denne gangen ble det dialogbasert omvisning i 

Lunsjpausene er viktige! Foto: Reidun A. Johannessen/Oslo Museum
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en ny utstilling: 100 år med nål og tråd, i anledning 
100-års jubileet til kjole- og draktsyerfaget. Vi snak-
ket om klær, moter og håndverk, og det var flere 
av deltakerne som meldte at de ble inspirert av ut-
stillingen til eget arbeid. Nabo design har knyttet til 
seg faglærte skreddere og designere som veileder 
kvinnene. Disse er selv i ferd med å lære seg norsk. 

Nina Simon, administrerende direktør for Santa 
Cruz Museum of Art & History, beskriver hvordan 
man gjennom ulike grep kan finne fram til nøkler 
(keys) som åpner opp for at museet oppleves som 
relevant og meningsfylt for publikum. Hun define-
rer relevans slik: «Relevance is a key that unlocks 
meaning. It opens doors to experiences that matter 
to us, surprise us, and bring value into our lives» 
(Simon 2016:25).

For å nå fram til målgruppene våre, må vi 
sikre oss at de har «nøklene» som åpner opp for 
meningsfylte opplevelser for dem. Nina Simon 
beskriver hvordan en god formidler knytter 
museets fortellinger opp mot de besøkendes 
fortellinger, gjennom å gjøre seg litt kjent med 
dem før omvisningen starter, ta i bruk egenskaper 
hos de besøkende og sammenlikne med personer 
som figurerer i utstillingen. Slik oppnår man empati 
med personene fortellingene omhandler, deres 
fortellinger knyttes sammen med de besøkendes: 

Instead of asking: «How should we script the 
experience?» We could ask: «What do our visitors 
most desire? What’s in their hearts? How could we 
start by getting to know them, and then build an 
experience based on that?» (Simon 2016:107).

Da vi inviterte deltakerne i Nabo design til å bruke 
utstillingene våre som sin arbeidsplass, var det 
ikke bare for å tilby et spesielt sted å være. Vi 
tenkte at de kunne få en mulighet til å oppleve at 
deres arbeid og livssituasjon inngikk som en del 
av fortellingen om Oslo, både i nåtid og langs en 
historisk akse. I kjøkkenutstillingen vår er kjøkkenet 
som arbeidsplass, også for sømarbeid, tematisert. 
I utstillingen Søttitallet er husflid og gjenbruk 
en viktig fortelling. I utstillingen Fabrikkjenter 
og industriherrer i Arbeidermuseet, danner 
den industrielle revolusjonen grunnlaget for 
fortellingene om gründerne og arbeiderne, mange 
av dem kvinner. Tekstiler, fra de utvikles fra rå-bomull 
og fram til ferdige produkter, knytter bokstavelig talt 

tråder mellom de ulike fortellingene. 
Museet kan by på dagsaktuelle og historiske 

rammer for kvinnenes aktivitet, og vi håpet å få 
i stand dialog både kvinnene imellom og med 
øvrig publikum, om kjøkkenet og hjemmet som 
arbeidsplass og oppholdsrom, arbeidskår og 
kjønnsroller før og nå. Det var derfor viktig for 
oss å starte arbeidsøktene med dialogbaserte 
omvisninger i de nevnte utstillingene, for å reflektere 
over hvor vi var og hvorfor det var et poeng at vi satt 
og arbeidet der. På den måten håpet vi også å gi 
kvinnene et eierskapsforhold til museet. Når denne 
artikkelen skrives, har vi nettopp hatt en arbeidsøkt 
på Bymuseet, og nå ga deltakerne uttrykk for at de 
var blitt kjent på museet og følte seg som hjemme! 
Det ble litt spøkefullt sagt, fordi vi ikke trengte å vise 
dem hvor garderobe og toaletter var, og det forteller 
nok om en trygghet som gradvis har etablert seg i 
gruppen. I etterkant av de tre siste besøkene har 
de lagt ut bilder og kommentarer på Facebook- og 
Instagramsidene til Nabo design.3  

I en undersøkelse4  gjort av den amerikanske 
forskeren dr. John H. Falck viser han at 
identitetsbygging ligger som en grunnleggende 
motivasjon hos et flertall av dem som oppsøker 
et museum, enten fordi man søker å bekrefte en 
oppfatning man har av seg selv, eller en gruppe man 
tilhører: 

[…] visitors are likely to enter a museum with an 
entry narrative and these entry narratives are 
likely to be self-reinforcing, directing learning, 
behaviour and perceptions of satisfaction. The 
entry narratives appeared to converge upon a 
relatively small subset of categories that could best 
be understood by thinking of them as describing an 
individual’s motivations for visiting the museum. 
These motivational categories, in turn, could best 
be understood as designed to satisfy one or more 
personal identity-related needs (Falck i Lundgaard 
og Jensen 2013:112). 

Prosjektdeltakerne har ulik bakgrunn og motivasjon 
for å delta, men alle er i en språklæringssituasjon 
og har som mål å delta i yrkeslivet. Når vi har 
invitert dem til dialogbaserte omvisninger i ulike 
utstillinger, har vi opplevd at de på ulike måter 
har knyttet egne livserfaringer til tematikken, eller 
til enkeltfortellinger og gjenstander. Da vi var i 

3 URL: https://www.facebook.com/nabodesignvollebekk/ og https://www.instagram.com/nabo_design/. 
4 Falk, J. H. 2009. Identity and the museum visitor experience. Walnut Creek, CA: Left Coast Press. 
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utstillingen Kvinner ved staffeliet viste det seg at 
flere hadde erfaringer med ikke å kunne realisere 
drømmer pga. sosiale eller kulturelle rammer. Noen 
fikk også fram minner om barndom og ungdomstid 
i hjemlandet og et par av deltakerne fortalte 
hvordan de hadde vært svært glade i å tegne og å 
male. Kanskje de kunne ta dette opp igjen? Vi kan 
knytte dette opp til Nina Simon, som vektlegger å 
finne fram til hva som befinner seg i de besøkendes 
hjerter, eller Falcks entry narrative (op.cit.). Man 
har med seg fortellinger og en selvoppfatning i 
bagasjen, som får spille med når man kommer til 
museet, og dersom vi som formidlere greier å ta 
dette i bruk, får vi trolig fram en mer meningsfylt 
opplevelse for gjestene våre. 

Alle museumsprosjekter som involverer 
deltakere utenfra har en etisk side som man 
må reflektere grundig over, jf. museumsetiske 
retningslinjer, slik de er utformet av ICOM: Code 
of Ethics. Spesielt det som gjelder social practice 
(Pabst mfl. 2016:129). Deltakerne i vårt prosjekt 
er i en fase der de skal få norskopplæring og lære 
om norsk samfunns- og arbeidsliv. Utgangspunktet 
deres er at de har vært ute av arbeidslivet en god 
stund, eller ikke har deltatt i arbeidslivet i det hele 
tatt. Hvordan oppleves det da å skulle arbeide på 
et offentlig sted som et museum er, stadig møte 
nye mennesker og kanskje bli sett på som en del 
av en utstilling? Vår intensjon var å skape liv og 
rom for dialog i utstillingene våre. Kjøkkenet eller 

spisekroken har tradisjonelt vært både arbeids- 
og møteplass, men hvordan oppfatter publikum 
deltakerne når de sitter i utstillingen – og hvordan 
oppfatter deltakerne sin egen rolle? Vi skal senere 
se på hva deltakerne i prosjektet svarer når de blir 
spurt om sine erfaringer. 

Pabst mfl. presenterer erfaringer man har 
gjort seg ved noen museer som har jobbet med 
inkludering på ulike måter. Dette er knyttet til Meld. 
St. 49 (2008–2009), og museenes samfunnsrolle. 
Forfatterne understreker hvor viktig det er å gjøre 
en fortløpende vurdering av egen praksis:  

Det trengs kontinuerlig refleksjon over hvilke 
historier man skal fortelle, hvordan de kan settes 
inn i en større helhet, hvordan besøkende kan nås 
på best mulig måte og ikke minst hvordan de ulike 
behov som enkeltpersoner man jobber sammen 
med kan ivaretas (Pabst mfl. 2016:9). 

Nå presenterer vi ingen av deltakernes 
personlige historier i vårt prosjekt. Det vil si; vi 
innbyr jo til dialog rundt arbeidet som gjøres, og det 
blir informert om at deltakerne er med i et prosjekt 
som sysselsetter kvinner med minoritetsbakgrunn, 
og at de kommer fra bydel Bjerke, i Groruddalen 
i Oslo. For å ivareta deltakernes behov og rett 
til medvirkning, ba vi dem selv, ved hjelp av sine 
faglige veiledere, om å skrive informasjonsplakaten 
som blir brukt hver gang de er i museet. (Se 
vedlegg 2.) Et spørsmål vi kan stille oss er om 

Dialog rundt tekstilproduksjon i Arbeidermuseet. Foto: Reidun A. Johannessen/Oslo Museum
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dette er tilstrekkelig for at publikum skal få den 
intenderte oppfatningen av prosjektet vårt? Videre 
kan vi spørre oss om deltakerne virkelig har vært 
komfortable med å sitte og jobbe i museet? Og har 
vi som Og har vi som museum opptrådt korrekt, i 
henhold til etiske retningslinjer, eller har vi tenkt at 
prosjektet har vært mer «uskyldig» og «ufarlig» enn 
hva det egentlig er? 

En av våre kolleger ved museet, uttrykte seg i 
klartekst da vedkommende første gang hørte om 
prosjektet: «Skal dere altså sette minoritetskvinner 
på utstilling i museet? Og attpåtil inn i en så 
tradisjonell kvinnerolle?». Svaret på det er nei, og 
ja. Intensjonen vår er ikke at kvinnene skal sitte «på 
utstilling», men bruke lokalene som arbeidsplass 
ca. en gang per måned. Søm og annet håndarbeid 
har for mange kvinner vært en viktig inntektskilde 
og en vei inn i nærings- og arbeidslivet, og er 
det fremdeles. I Nabo Oslos egen beskrivelse av 
metode, formulerer de seg slik: 

I tråd med NABO Oslos metode tar deltakerne med 
seg sine egne erfaringer og kompetanse, har egne 
ansvarsområder og arbeider sammen for gjensidige 
kunnskapsløft […] Det legges til rette for at deltaker 
skal kunne tilegne seg kunnskap og ferdigheter som 
en videreutvikling av tidligere kompetanse. All læring 
er resultat av egen kreativitet og tankevirksomhet 
[…] Med håndarbeid, språk og helse i fokus, 
styrker deltaker sin tro på egne ressurser og får en 

opplevelse av mestring og mening. I tillegg til vårt 
grunnprinsipp om at vi alle er naboer og skal lære av 
hverandres erfaringer er det viktig at alle aktiviteter 
føles livsnære, at dialoger er likeverdige og at 
deltakere slik tilegner seg overførbar kunnskap.5                                           

Når vi ser på hva deltakerne svarte på spørsmålene 
vi stilte dem (b), c), d) og f), vedlegg 1), så får vi 
inntrykk av at de var komfortable og trygge i 
situasjonen.6 Vi har også hatt inntrykk av at 
deltakerne har vært i veldig godt humør gjennom 
arbeidsøktene her, det har vært mye smil og latter. 
Prosjektlederne fra Nabo design har meldt om 
positive tilbakemeldinger og ivrige samtaler på vei 
hjem fra museumsøktene. Vi skal likevel være klar 
over at svarene kan antas å være «høflige», at reelle 
følelser skjules eller dempes. Og hvilken rolle spiller 
språkbarrieren her? Videre ser vi at økonomi har 
betydning for hvorvidt kvinnene vil komme tilbake 
til oss på besøk og ta med seg familien – noe som 
også er et mål med prosjektet (jf. å gjøre museet 
til et av «deres» steder). Se svar på e). Så lenge 
vi krever inngangspenger av våre besøkende, vil 
det alltid være noen som ikke har råd til å komme 
utenom i skole- eller kurssammenheng. En løsning 
kan være at man utsteder fribilletter for personer 
som har vært involvert i slike prosjekter.

Til slutt er det verdt å nevne at gjennom lunsjsamtalene, i 
formidling og ved håndarbeidsbordet i utstillingene, har vi fått 

utvekslet verdifulle tanker rundt det å ha ståsted i ulike 
kulturer, lært av hverandre og funnet fram til både fellestrekk 

og forunderlige særtrekk!

”

5 URL: https://www.nabo-oslo.no/nabo-design. Utdrag fra «Teknikker fra hele verden» og «Aktivitet og arbeid». 
[Lesedato 29.10.2019.] Nabo Oslo er arrangøren bak aktiviteten Nabo design.
6  I snitt har det vært rundt ti deltakere til stede ved hver museumsøkt, så vi hadde forventet litt flere og ulike svar. Men undersøkelsen 
ble gjort i plenum når deltakerne var «hjemme» i verkstedet/klasserommet sitt, i forbindelse med norskundervisningen, og svarene 
er ekstrakter av hva som kom fram der. Undersøkelsen kan kanskje gi oss en pekepinn, men gir nok ikke et utfyllende, «korrekt» 
bilde.
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Et prosjekt uten ende?
Hittil har det vært skrevet mye om hva vi som 
museum har tilbudt deltakerne, men hva fikk vi 
selv ut av det? Ett svar kan være: et prosjekt uten 
ende! Og det menes i positiv forstand. Vi har 
stiftet bekjentskap med nye mennesker og skapt 
forbindelser som leder til ny kunnskap om hvordan 
vi kan bruke museet som formidlingsarena og 
samarbeidspartner. I skrivende stund er vi i ferd med 
å klekke ut nye ideer til formidling og samarbeid 
basert på metodikken vi har lært oss både gjennom 
«Tingenes metode» som «Søm og samtaler» sprang 
ut av, og inneværende prosjekt: a) Å være åpen for 
deltakernes egne refleksjoner rundt gjenstander vi 
har i museet, da disse er nyttige nøkler til en god 
dialogbasert formidling. b) Være lydhør overfor 
forslag til hvordan vi kan bruke museets lokaler til 
noe annet enn «bare» utstillinger; hvilke aktiviteter 
kan passe inn? c) Jobbe sammen med praktiske 
oppgaver og ha felles matpauser – da blir vi mer 
likeverdige partnere i et arbeids- og dialogfellesskap. 

Videre har vi blitt tryggere i vår egen rolle som 
tilretteleggere og dialogpartnere, og lært at det går 
helt fint å stille spørsmål og være åpne, så lenge 
man har hatt en god rolleavklaring i forkant og at 
man tar seg tid til å bli ordentlig kjent med samar-
beidspartnerne sine. 

Til slutt er det verdt å nevne at gjennom lun-
sjsamtalene, i formidling og ved håndarbeidsbor-
det i utstillingene, har vi fått utvekslet verdifulle 
tanker rundt det å ha ståsted i ulike kulturer, lært 
av hverandre og funnet fram til både fellestrekk og 
forunderlige særtrekk! Denne kunnskapen er svært 
nyttig for både Arbeidermuseet og Bymuseet som 
nå i økende grad driver formidling rettet mot vok-
senopplæringssegmentet, der mange av deltakerne 
er minoritetsspråklige. 
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Vedlegg 1. Spørsmål til deltakerne og deltakernes svar (markert i kursiv) 

a) Hva vet du nå om Bymuseet og Arbeidermuseet?
Vi kan lære mye om Oslos historie på Bymuseet og Arbeidermuseet.

b) Hvordan har du opplevd besøkene på museene?
Det er så hyggelig og lærerikt. Veldig bra. Hyggelig å snakke med Reidun og Gro og gjester som kommer 
forbi.

c)  Hvordan har det vært å arbeide i museets lokaler? (Bymuseet: Kjøkkenutstillingen og Søttitallet)
Kjøkken: Var litt innstengt og kjedelig.
70’talls: Så koselig og gøy med besøk av gjester.

d) Har du hatt noe kontakt med andre museumsgjester når du har sittet og arbeidet på museet? (Hvis du 
har: Fortell gjerne litt om hva dere snakket om.)
Ja, og det er hyggelig når de spør spørsmål. Vi har blant annet snakket med gjester på morsmål hvor de 
spurte om prosjektet og hva vi gjør, og hva vi gjør på museet.

e) Er museet et sted du kommer til å besøke på egenhånd eller sammen med familien din? (Fint om de 
begrunner.)
Museet er best for skoler. Vi kommer ikke til å gå med familie eller alene og kan ikke betale penger for et slikt 
museum når barna og vi allerede har vær der med skolen.

f) Hva kan vi som jobber på museet gjøre for at du skal trives her og lære mer om byen vår?
Dere er så hyggelige og vi føler oss godt mottatt og velkomne. Kanskje bare litt bedre arbeidslys?

NABO Design på Bymuseet! 

Her sitter NABO Design og arbeider i dag. 

En gang i måneden tar vi nemlig med oss arbeidene våre og flytter inn i Bymuseet, som er en av 
våre samarbeidspartnere og oppdragsgivere.

NABO Design sysselsetter kvinner med minoritetsbakgrunn i bydel Bjerke. Med mye glede og 
ulike håndarbeidsteknikker lager vi produkter med mening for foreldre og barn. 

Her jobbes og skravles det, og besøkende ønskes hjertelig velkommen til en prat!
For mer info les på www.nabo-oslo.no eller finn oss på instagram under ”nabodesignveitvet”.

Instagram: #nabodesignveitvet
Facebook: #nabodesignveitvet

Vedlegg 2: Informasjonsplakat Nabo Oslo design.


