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Museenes samfunnsrolle eller 
samfunnsoppdrag ligger i å utvikle og 
formidle  kunnskap om menneskers 
forståelse av og samhandling med sine 
omgivelser. I dette ligger det stor faglig 
frihet og samtidig utfordringer for 
museene i å definere hva som er 
relevant og viktig i et 
samfunnsperspektiv. Dette er et faglig 
kjernespørsmål som museene løpende 
må diskutere



Samfunnsoppdrag er noe du får,
samfunnsrolle er noe du tar. 



Samfunnsrolle er noe alle museer HAR



«Museums are democratizing, inclusive and polyphonic spaces for 
critical dialogue about the pasts and the futures. Acknowledging and 

addressing the conflicts and challenges of the present, they hold 
artifacts and specimens in trust for society, safeguard diverse 

memories for future generations and guarantee equal rights and 
equal access to heritage for all people.

Museums are not for profit. They are participatory and transparent, 
and work in active partnership with and for diverse communities to 

collect, preserve, research, interpret, exhibit, and enhance 
understandings of the world, aiming to contribute to human dignity 

and social justice, global equality and planetary wellbeing.»

(Forslaget til ny museumsdefinisjon som ICOMs generalforsamling skal
stemme over 7. september)



SAMFUNNSROLLE ER NOE MUSEER HAR

• Alle museer virker i sin samtid, og må derfor forholde seg til samfunnsmessige 
endringer og hvordan endringsprosessene påvirker mennesket og menneskets 
samhandling med hverandre og sin samtid. 

• Museer er ansvarlige institusjoner med definisjonsmakt, tillit og 
påvirkningskraft, og eksisterer i relasjon til sine omgivelser. 

• Museer virker her og nå, som et resultat av en rekke valg gjort av
museumsansatte, ledere og eiere opp gjennom historien, påvirket av de ulike 
tiders samfunnsdebatter, holdninger, politikk og rådende ideologier. 

• Museer er ikke nøytrale, men har en posisjon som definerer, påvirker og bidrar 
til å legge premisser for historien og samtiden. Dette gjelder alle museer. 



MUSEENE OG DE TRE ENDRINGSPROSESSENE

1. En verden i endring

• Økende kulturell kompleksitet – migrasjon, diversitet, ulikhet, 
individualitet 

• Et klima og en klimaforståelse i endring 
• Teknologiske endringer



MUSEENE OG DE TRE ENDRINGSPROSESSENE

2. Et kunnskapsbegrep i endring

• Tradisjonelle hierarkier og autoriteter blir utfordret 
• Interne strukturer blir utfordret (vi må ta nye hensyn)



MUSEENE OG DE TRE ENDRINGSPROSESSENE

3. En demokratiforståelse i endring 

• Økende krav/rettigheter om medvirkning, deltakelse, reell innflytelse 
• Krav om representasjon (Ikke om meg uten med meg) 





• FNs verdenserklæring om menneskerettighetene

• FNs barnekonvensjon

• UNESCOs konvensjon for vern av immateriell kulturarv

• UNESCOs konvensjon om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk

• Europarådets konvensjon om vern av nasjonale minoriteter

• ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter



• Retten til tilgang

• Retten til representasjon

• Retten til medvirkning



Samfunnsrolle er noe museene gjør



KRITIKK SOM METODE

Å forholde seg aktivt til samfunnsrollen innebærer:

• Å reflektere over sin egen rolle og  innta en kritisk holdning til egen virksomhet 
og praksis.

• Å sørge for at museets virksomhet er fundert i en oppdatert analyse av det 
samfunnet museet er en del av.

• Å bruke kunnskapen museene besitter til å stille spørsmål ved, og være med å 
påvirke samfunnsutviklingen.



«BRUDD» 2003 - 2014
-fra ord til handling



Sjekklist

• Har du tatt høyde for kompleksiteten og mangfoldet 

i tematikken du arbeider med?

• Har du forsøkt å innta den andres perspektiv?

• Har du involvert de utstillingen handler om?

• Husk at du har ansvar for dine informanter




