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Erfaringer
Hva har du lært?

Vi har fått bekreftet tidligere erfaringer, men også høstet nye. Viktigste punkter:
1. Inngå gode samarbeid med de som har kompetanse
og kunnskap om gruppene du ønsker å nå.
2. Sørg for at medarbeiderne er godt forberedt mht.
utfordringer og problemstillinger som kan dukke opp.
3. Vær åpen og fleksibel slik at formidlingstilbudet
kan justeres underveis ved behov («Eksplorerende design»).

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?

Vær tålmodig – det tar tid å innarbeide nye prosjekter. Tenk alternativer til
de vanlige kommunikasjonskanalene for å nå den aktuelle gruppen.
Gjør grundig forarbeid slik at medarbeiderne er godt forberedt på
ulike situasjoner og åpen for å ta høyde for ting man kanskje ikke hadde tenkt på.
Forankre prosjektet godt i ledelsen og hele organisasjonen.
Når alle deler av museet er inkludert blir resultatet best.

Hvordan har/kan erfaringene endre arbeidet i museet?

Disse erfaringene gir nye innsikter og erfaringer som er viktig i alt museums- og
formidlingsarbeid, uavhengig av målgrupper. Erfaringene gir grobunn for nye ideer,
innspill til og forståelse for, et bredt spekter av ønsker, behov og forventinger
hos ulike typer publikum. Det er derfor viktig at hele organisasjonen inkluderes i
prosjektene og at erfaringene deles, diskuteres og anvendes i museumsarbeidet.

Hva er dine beste råd?

Inngå samarbeid med de som har god kjennskap til, og kompetanse på,
den målgruppen du ønsker å nå.
Vær bevisst på målgruppens behov, men vær obs på at det også er
store forskjeller innen en og samme målgruppe.
Å samles rundt et enkelt måltid er svært viktig for det gode møtet mellom mennesker.

Hva er det viktigste verktøyet?

Menneskene som møter de besøkende. Disse må like å møte mennesker, og møte
de besøkende med engasjement, åpenhet, ureddhet og vilje til fleksibilitet og
lydhørhet. Da er sjansen for de gode møtene størst – også når en går inn i det som
kan være ukjent og utfordrende.

KODEs formidlingsseksjon1 har de siste årene
jobbet målrettet med inkludering, og har
opparbeidet bred kompetanse i møte med
mange ulike publikumsgrupper. Gjennom mange
års formidlingsarbeid erfarte vi at språk, fysisk
tilgjengelighet, økonomi eller lignende årsaker var
barrierer som gjorde at mange ikke besøkte museet.
På bakgrunn av ytterligere kartlegging utviklet vi
formidlingstilbud rettet mot noen av de aktuelle
målgruppene: Unge enslige asylsøkere, mennesker
med minoritetsbakgrunn, mennesker som lever
med demens samt innsatte i fengsel. Gjennom
disse formidlingsprosjektene håpet vi at flere ville
etablere et eierskap til museet, og at mange på sikt
ville delta på, og ta i bruk, museets ordinære tilbud.
I forlengelsen av dette arbeidet, etablerte vi i 2018
«KODE Åpen». Hensikten med dette var å kunne
samle alle museets outreach-tilbud2 under én fane.
Målet var å kommunisere disse tilbudene tydeligere
ut til publikum, samt å kunne dra veksler på de ulike
erfaringene som finnes i organisasjonen i det videre
utviklingsarbeidet omkring outreach og inkludering.
Inkludering og mangfold er viktig for KODE. Vi
skal bety noe for alle mennesker – gjennom hele
livet.3 Kunstens potensiale for utfoldelsesglede,
for å åpne opp refleksjonsrom og å øke vår
erfaringshorisont, kan bidra til en meningsfull
hverdag og økt livskvalitet for våre besøkende.
Museet forvalter samlinger av betydelig kulturell
verdi. I formidlingen av disse samlingene inviterer
vi til opplevelser, innsikt og refleksjon. Dette kan
bidra til nye oppfatninger og tanker om oss selv
og samfunnet vi inngår i akkurat nå, men også gi
mulighet til å kunne reflektere både i et historisk
– og i et fremtidig – perspektiv. Møtet med kunst
i ulike former og på ulike arenaer i museet kan
bekrefte etablerte erfaringshorisonter, men også
utfordre med nye innspill og andre oppfatninger
omkring livets og tilværelsens mange sider. Vi tror
dette potensialet for selvforståelse, både på individog samfunnsnivå, kan bidra til å skape større

kulturell forståelse, mer dialog, samt toleranse og
respekt for hverandres likheter og forskjeller.
Museene er satt til å forvalte samlinger
på samfunnets vegne og til det beste for
samfunnsutviklingen.4 Vi forvalter med andre ord
en del av en større arv som eies av fellesskapet.
Dette stiller museene overfor følgende spørsmål:
Hvordan sørger vi for at denne arven oppleves
som viktig, relevant og interessant for alle i dette
fellesskapet? Hvordan kan vi få flere til å kjenne seg
inkludert i museet samt føle et eierskap til det? På
hvilken måte ivaretar og utvikler vi museene som
en arena preget av flerstemmighet og demokratiske
verdier? Her blir valgene vi tar i forbindelse
med tema, programmering og utforming av
utstillinger, kommunikasjon til publikum og de
formidlingsmetodene vi velger, sentrale for hvilken
plass inkludering, flerstemmighet, tilhørighet og
demokrati får i museene.
Noen resultater fra ulike
målgruppeundersøkelser
Når vi skal nå nye målgrupper er det viktig å forstå
hvem som bruker kunstmuseene og hvem som
ikke gjør det samt hvorfor. I undersøkelsen Norsk
kulturbarometer fra 20165 er det registrert en negativ
utvikling i publikumsantallet for kunstutstillinger.
Nedgangen er kun på 2 %, men viser en negativ
utvikling, i likhet med 2012-rapporten. Tendensene
fra rapportene viser, at en større andel kvinner enn
menn bruker de tradisjonelle kulturtilbudene. Barn
og ungdom bruker generelt sett kulturtilbud mer
enn andre, men her må man ta med i betraktingen
at de ofte kommer gjennom skoletilbud og derfor
ikke har valgt aktiviteten selv. Sosiale forskjeller
kommer tydelig frem i tallene og folks inntekt og
utdanning har stor betydning for om man oppsøker
kunstutstillinger eller ikke.
I 2011 ble delrapporten Et skritt fram –
minoritetene kommer!6 publisert. Rapporten så
på hva som er avgjørende for konsum av kultur

1 Denne artikkelen omhandler erfaringer fra formidlingsarbeidet ved KODEs kunstmuseer (KODE 1–4) de siste seks årene. I 2019 blir
formidlingsseksjonen ved komponisthjemmene slått sammen med formidlingsseksjonen ved kunstmuseene.
2 Outreach = alle inkluderingstilbud som rettet seg mot grupper med behov for ulik grad av tilrettelegging av museumsbesøket.
3 Side 5, 6 og 13 i KODEs strategiplan for 2016–2026.
4 URL: http://norskicom.no/det-etiske-regleverk/. (Lik overskriften til del 2 i ICOMs etiske regelverk: «Museer forvalter samlinger
på samfunnets vegne og til beste for samfunnsutviklingen».) [Lesedato 14.12.2018.]
5 Vaage 2017. Norsk kulturbarometer 2016.
6 Utarbeidet av Perduco Kultur v/prosjektleder Hanne Vaagen og fagansvarlig Anne-Britt Gran, som inngår i Stavangerpiloten
«Jakten på publikum» og er finansiert av Norsk kulturråd, Rogaland Teater, Stavanger Konserthus, Stavanger Symfoniorkester, Tou
Scene, Stavanger kommune, Bjergstedvisjonen og Norsk publikumsutvikling.
URL: http://norskpublikumsutvikling.no/assets/insights/Ett-skritt-fram-minoritetene-kommer-1.pdf. [Lesedato 15.04.2019.]
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Glimt fra verkstedsaktivitet i KunstLab. Foto: Dag Fosse/KODE

for ulike minoritetsgrupper. Den tok utgangspunkt
i to fokusgrupper – en ung og en voksen
minoritetsgruppe. Alle hadde imidlertid et forhold
til, og var allerede brukere av, ulike kulturtilbud.
Utdannelse var en viktig faktor for å bruke
kulturtilbudene. De voksne benyttet etnisk norske
kulturarenaer, men foretrakk å bruke mest tid på
minoritetsarrangementer. De unge valgte i større
grad etnisk norske arenaer sammen med venner av
ulik bakgrunn. Ønsket om en utvidet sosial ramme
rundt kulturbesøkene hadde stort fokus i begge
gruppene.7
I Danmark gav Kulturstyrelsen i 2014 ut
Museums. Knowledge, Democracy, Transformation.8
Rapporten og de tilhørende artiklene bygger på en
stor brukerundersøkelse foretatt i 2013. Her ser vi
samme tendenser som i flere andre undersøkelser:
Utdannelse, kjønn og alder spiller en stor rolle
for kulturkonsumet. Artiklene løfter interessante
spørsmål som: Hvilke motivasjonsfaktorer skal til
for at ulike målgrupper oppsøker kulturaktiviteter?

– og mest sentralt: Hva skal til for å skape lik tilgang
til kulturen for alle?
En engelsk rapport fra 2018 – Panic! Social
Class, Taste and Inequalities in the Creative
Industries9 – har en noe annerledes innfallsvinkel.
Her intervjues mennesker innen ulike kreative
felt, og målet er å undersøke fordeling av sosial
klassetilhørighet, etnisitet og kjønn blant kunst- og
kulturarbeidere. Undersøkelsen bekrefter mange av
de norske tendensene med hensyn til utdannelse,
inntekt og sosial status, men belyser som sagt ikke
kulturkonsumentene, men «kulturleverandørene».
Ett av funnene er at det engelske kunst- og
kulturfeltet er preget av en høy andel mennesker
med forholdsvis lik bakgrunn. Kultursektoren
skiller seg også fra andre sektorer som den mest
liberale og venstreorienterte10, og gruppens
preferanser skiller seg fra gjennomsnittet. Funnene
gjør at artikkelforfatterne stiller spørsmålet:
Kan kulturarbeiderne være representative for
enkeltindividet og samfunnet når majoriteten utgjør

7 Perduco Kultur. Et skritt fram – minoritetene kommer!, 26.
8 Jensen, Jacob Thorek og Ida Brændholdt Lundgaard 2014 (red. og bidragsytere). Museums. Knowledge, Democracy, Transformation. København: Danish Agency for Culture/Kulturbestyrelsen. URL: https://english.slks.dk/fileadmin/publikationer/Kulturarv/
Museums_Knovledge_democracy_transformation.pdf. [Lesedato 18.10.2019.]
9 Brook, O’Brien og Taylor 2018. Panic! Social Class, Taste and Inequalities in the Creative Industries. Edinburgh Research Explorer.
10 Ibid., 37.
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en såpass homogen gruppe? Dette er interessante
problemstillinger, og viktige spørsmål som også bør
stilles til det norske kulturlivet: Representerer kunstog kulturarbeidere hele bredden i samfunnet? Om
ikke: Hva vil det ha å si for hva vi fokuserer på, og
hvordan vi kommuniserer til publikum?

skolegrupper vi benytter oss mest av dette.
«Eksplorerende design»
I utviklingen av «KODE Åpen»-tilbud har vi
en arbeidsmetode som kan defineres som
«eksplorerende design». Det vil si hovedvekt på
kvalitative undersøkelser, der mange av veivalgene
gjøres underveis for å tilpasses til målgruppenes
ulike behov. Det er, og har vært, viktig å kunne justere
og tilpasse prosjektene underveis. Målgruppene er
sammensatte og til dels nye, og vår erfaring har
vist oss at vi underveis får stadig nye innsikter og
erkjennelser, som igjen krever korrigeringer. Den
fleksibiliteten dette gir, er avgjørende for et godt
resultat. Dersom alle valg er tatt på forhånd vil
det kunne gi et dårligere utbytte for deltakerne. Vi
ønsker å være åpne for ting vi ikke kunne forutse
under planlegging og å være dynamiske nok i
formen til å kunne justere tilbudene underveis etter
behov.
Underveis og i etterkant av et prosjekt har
vi alltid dialog med deltakerne. Ved å bruke både
observasjonsdata og kortere «intervju» får vi et
mer sammensatt bilde. Det folk sier at de gjør er
ikke nødvendigvis alltid det samme som det de
faktisk gjør. Hensikten med arbeidet er ikke å gjøre
spesifikt generaliserbare funn på den gruppen vi
undersøker, men at funnene skal gi kunnskap som
også har overføringsverdi til andre målgrupper.

Tilnærminger til inkludering gjennom
dialogisk flerstemmighet
Formidlingen ved KODE bygger på grunnleggende
humanistiske og demokratiske prinsipper. Vårt
perspektiv er at kunst er viktig for alle, både
gjennom hvordan kunsten påvirker samfunnet
vi lever i, men også gjennom hvilken betydning
den kan ha på individnivå. Den grunnleggende
formidlingsfilosofien vår er derfor knyttet til
kunstens egenverdi, til dialog og til medborgerskap.11
Kunstmuseer er en arena godt egnet for dialoger og prosesser som inngår i et demokratisk dannelsesperspektiv. Den dialogbaserte formidlingen vi
inviterer til, søker å åpne opp for refleksjoner og erfaringer som kan føre til ny, varig innsikt – både for
institusjonen og publikum. I denne sammenhengen
er dialogen knyttet til flerstemmighet som
grunnlag for mellommenneskelig forståelse og
medborgerskap. Ifølge den russiske filosofen og
litteraturviteren Mikhail M. Bakhtin, skal en god
dialog fungere som en åpen meningsutveksling,
der man ideelt sett kommer frem til ny innsikt og
forståelse gjennom å få frem ulike synspunkter og
argumenter.12 Dialogen har ikke konsensus som
mål, og Bakhtin er opptatt av hvordan kultur må
være i konfrontasjon for å unngå å bli irrelevant.13
Medborgerskap handler her om både objektive
plikter og rettigheter, og følelsesmessige forhold
som tilhørighet og identitet.
I tillegg til dialog har vi erfart at læring gjennom
fokus på det taktile14 er viktige redskaper for god
formidling. Det å selv få utfolde seg kreativt,
eksperimentere og utforske materialer og teknikker
gir en annen form for erfart innsikt. Vår erfaring
tilsier at dette er viktig for alle målgrupper, selv
om det hittil gjerne er i formidlingen til barn og

«KODE Åpen» – illustrert gjennom to ulike
målgruppetilbud:
1. KODEs pilotprosjekt til unge asylsøkere.
Erfaringer og videre arbeid.
KODE har i flere år hatt tilbud til innvandrere
gjennom norskopplæringstilbudene.15 I starten
hadde vi ikke et eget fritidsprogram, hverken til
gruppene på introduksjonskurs/i norskopplæring,
eller til unge asylsøkere. Under flyktningestrømmen

11 Bernhardt, Dysthe og Esbjørn 2012. Dialogbasert undervisning, kunstmuseet som læringsarena, har vært én av
inspirasjonskildene i dette arbeidet.
12 Ibid., 58–62.
13 Ibid., 57–63.
14 For mer lesning omkring vendingen mot det taktile og sanselige innen museologien: se Howes 2014. Introduction to Sensory
Museology, The Senses and Society. UK: Bloombury publishing, 259–67.
15 KODE har tilbudt gratis omvisninger på tilrettelagt norsknivå for grupper på introduksjonskurs og norskopplæring for innvandrere.
Samarbeidet med Nygård skole (Bergen kommunes mottaksskole for nyankomne fremmedspråklige som skal ha første norskopplæring) har senere også blitt utvidet til å omfatte introduksjonsklassene ved videregående skoler (som drives av Hordaland fylkeskommune).
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vinteren 2015/16 tok vi imidlertid kontakt med
asylmottakene i nærområdet, med tanke på å
opprette et tilbud til unge asylsøkere. Våren 2016
mottok museet støtte fra UDI, og vi begynte å utvikle
et pilotprosjekt til enslige, mindreårige asylsøkere
bosatt på asylmottak i bydelen Åsane. Veien ble
mer utfordrende enn først antatt. Asylmottaket var
i første runde ikke så interessert, ungdommen selv
var lite vant med museum og kunst, og dermed
opplevdes terskelen høy for mange. Døråpneren ble
et samarbeid med Røde Kors, som etter å ha arbeidet
med andre typer aktivitetstilbud på samme mottak,
hadde gode erfaringer med hvordan utfordringene
kunne løses. I samarbeid med kursledere fra Røde
Kors fikk vi til mye spennende, og erfaringene har
vi videreført i tilsvarende og nye formidlingstilbud
siden.
Dialogbaserte omvisninger, konserter og/
eller ulike verkstedsaktiviteter var, og er, kjernen i
disse formidlingstilbudene. Det at publikum selv
får uttrykke seg gjennom tegning, maling og andre
kreative aktiviteter er viktige grep i formidlingen vår.
Det sosiale er et like viktig aspekt. Vi ønsker at
alle skal tørre å delta i de ulike samtalene – både
omkring kunsten i utstillingene, det en selv skaper i
verkstedet og i den sosiale situasjonen som skapes i

gruppen. Derfor har vi ofte startet samlingene med
å spise sammen. Dette skaper en fin stemning og
en mulighet til å bli bedre kjent med, og dermed
også å bli tryggere på, hverandre.
Aktivitetstilbudet ble svært godt mottatt
da vi først hadde klart å knekke koden og fått
ungdommene til museet. Vi fikk en fantastisk dialog
med denne gruppen, og flere av dem uttrykte
ønske om å komme oftere. Hele pilotprosjektet
ble avsluttet med en utstilling av ungdommenes
kreative arbeider, og med direkteinnslag på NRK
under TV-aksjonen i 2016.16 Dette var en viktig
anerkjennelse for ungdommene.
Noen av deltakerne har også besøkt KODE
ved andre anledninger, men mange av dem er
ikke lenger i Norge. Dette ble et tankekors og
en erfaring som ble tøffere enn vi hadde tenkt
oss. Da mange av asylbarna ble sendt tilbake
til Afghanistan, ble det utfordrende for de som
hadde hatt ansvar for kursene, og vi fikk behov for
oppfølging av medarbeiderne i etterkant. Dette
skulle vi nok ha tenkt gjennom i mye større grad i
forkant av prosjektet. Røde Kors gir et godt kurs-/
samtaletilbud til sine frivillige, som vi senere har fått
ta del i. Når vi har videreført tilbudene til asylsøkere
og innvandrere de senere årene har vi jobbet på en
litt annen måte og vi har tatt med oss erfaringene
fra dette pilotprosjektet. Det er krevende, men også
svært givende.
Det gode samarbeidet med Røde Kors var helt
sentralt for de resultatene vi oppnådde i dette
prosjektet, og for de erfaringene vi kunne ta med
inn i nye prosjekter. Det å gå sammen med allerede
etablerte organisasjoner har vist seg å være
svært vellykket med hensyn til å nå ut til de ulike
målgruppene. Vi samarbeider derfor nå med både
Redd Barna, EMPO17 , Røde Kors og HELLO18 ‒ for å
nevne noen.

Trykkeverksted med deltakere fra EMPO.
Foto: Solveig Sumire Sandvik
16 URL: https://tv.nrk.no/serie/tv-aksjonen/2016/
MDHP15000116/avspiller, fra ca. 02.29.30 i programmet.
17 EMPO er Kirkens Bymisjons flerkulturelle
senter for mennesker med minoritetsbakgrunn.
I våre formidlingstilbud til denne gruppen har vi
konsentrert oss om unge innvandrerkvinner.
18 HELLO er Studentersamfunnet i Bergens sosiale
arena for lokale studenter og unge flyktninger/
innvandrere. De samarbeider med en rekke sentrale
kultur- og samfunnsaktører i bergensområdet.
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2. Øyeblikkets kunst: Kunstformidling til mennesker
som lever med demens

og prat rundt et dekket bord. Vi har valgt å legge
disse formidlingstilbudene til mandagsformiddager
når museet er stengt for andre besøkende, for
å unngå støy og uro. Dette skaper en trygghet
og en ro som har vært viktig for opplevelsene til
deltakerne. I formidlingen har vi hatt fokus på dialog
og en åpen samtale der alle kan bidra med tanker
og assosiasjoner knyttet til kunstverkene.
Omvisningene er preget av tilstedeværelse i
øyeblikket, og av en her-og-nå-opplevelse. Dette
gjør vi blant annet ved å møte kunsten med
åpne spørsmål og ved å ta i bruk flere sanser. I
kunstsamtalen prøver vi å skape rom for en mer
intuitiv måte å møte kunsten på, der assosiasjoner,
fantasi og innlevelse står i fokus. Målet med
kunstomvisningene har vært å pirre blikket og hele
sanseapparatet, vekke begeistring og undring.
Alle omvisningene er dialogbaserte, og vi
ønsker å legge til rette for en åpen, inkluderende
og «ufarlig» kunstsamtale. Omvisningene har vært
mindre opptatt av å vekke minner og erindringsbilder,

I et demensvennlig samfunn er det viktig at det
legges til rette for at også personer med demens kan
få møte kunsten. På den måten blir kunstformidling
ikke ekskluderende, men samlende. Dette kan
medvirke til at samfunnets oppfatning og aksept av
sykdommen kan endre seg […] Å delta i kulturlivet
er en måte å delta i samfunnet på. At flest mulig skal
kunne oppleve kunst og kultur av høy kvalitet er et
mål i seg selv. 19

Sammen med Verdighetsenteret i Bergen startet
KODE i 2016 opp et nytt formidlingstilbud som
rettet seg mot hjemmeboende mennesker med
demens. Noen kommer med dagsenteret, andre
med venner, ektefelle, barn, barnebarn eller
foreldre. Omvisningene tar for seg ulike tema,
perioder og kunstnere, og avsluttes alltid med kaffe

19 Lea og Breistein (red.) 2016. Øyeblikkets kunst. Kunstformidling for personer med demens, 4 og 5 i innledningen.
URL: http://www.verdighetsenteret.no/wp-content/uploads/2016/11/Hefte-%C3%98yeblikketskunst.-Kunstomvisninger-for-personer-med-demens-web.pdf. [Lesedato 03.12.2019.]
Rekvisitter og taktile gjenstander blir brukt i omvisningen for å konkretisere det vi snakker om. Foto: Tove Breistein
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”

Gruppen med migranter i Norge er i realiteten enda mer
sammensatt enn det øvrige publikummet.

og mer konsentrert om de fortellinger og bilder som
oppstår, her og nå, i kunstøyeblikket.20 Bakgrunnen
for dette er at for personer med demens handler
det mye om å leve i øyeblikket, og i en kunstsamtale
er det ikke nødvendig å reflektere bakover i tid, men
heller fremkalle en følelse av glede og verdi, der alle
kan få kjenne på det å bli inkludert og å bli tatt på
alvor.
Dette formidlingstilbudet skjer i tett samarbeid
med Verdighetsenteret i Bergen og forsker Eli Lea,
som har bred kompetanse på feltet.21 Sammen
med Verdighetsenteret har vi også arrangert
fagkonferanser og seminar tilrettelagt for både
helsearbeidere og kunst- og kulturansatte.
Formidlingstilbudene til denne målgruppen blir
fulltegnet med en gang. De er svært populære
og vi opplever at vi har truffet godt med metode
og innhold. Tilbakemeldingene er svært positive.
KODE har vært konsulenter for Oseana Kunstog kultursenter, som også har etablert tilbud til
demente. Målet er at flere museer vil følge etter og
at vi på sikt kan etablere et kompetansesenter på
dette feltet.

som en gruppe som krever spesialtilpasning. I
arbeidet med inkludering og tilpassede tilbud til
enkeltgrupper, er det derfor vesentlig å se på hvordan
vi definerer en målgruppe. Ofte er målgrupper ikke
så tydelige som vi kanskje først antar. Det kan være
flere måter å tenke en målgruppe på. Man kan
ta utgangspunkt i utfordringer knyttet til bruk av
ordinære tilbud, eller man kan tenke på hva som
binder gruppen sammen.
Innad i de ulike målgruppene er det likevel
ikke slik at en kan snakke om en ensartet gruppe,
selv om en fellesnevner for eksempel kan være at
man lever med demens. Utgangspunktet er da en
felles sykdom. I en slik gruppe kan det imidlertid
være svært ulik grad av sykdom, og de er ellers
like forskjellige som det øvrige publikum. Noen
har mye erfaring med kunst, mens andre kanskje
har liten erfaring. Det gir likevel mening i å lage
spesielle tilbud til denne gruppen. De har noen
felles utfordringer og de trenger å få en rolig og
trygg ramme rundt besøket. Vi har imidlertid valgt
å ikke blande alle mennesker med demens i samme
omvisningstilbud, da vi har fått tilbakemelding fra
de unge, hjemmeboende med demens, at de ikke
føler seg hjemme med eldre med demens, der
funksjonsgraden er en helt annen enn for de som
er unge.
Migranter som publikumsgruppe blir også
ofte fremstilt som en ensartet gruppe. Gruppen
med migranter i Norge er i realiteten enda mer
sammensatt enn det øvrige publikummet. Noen
innvandrere vil ha en generelt høyere kulturell kapital
enn det som er alminnelig i Norge, og de er vant
til å bruke museer mye og ofte. Andre har kanskje
aldri vært i et museum, og kommer fra land som

Ulike målgrupper – ulike tilnærminger
Kunstopplevelser skal være tilgjengelige for alle, og
vi har som en del av samfunnsoppdraget plikt til å
tilrettelegge for dette. Noen ganger er det behov for
større programmer og spesialtilbud, andre ganger
kan det være nok med en invitasjon og et tilbud
om gratis inngang.22 Når vi nå har samlet alle disse
tilbudene under en «KODE Åpen»-fane har det noen
fordeler, men også åpenbare utfordringer. Dette er
ikke en ensartet målgruppe og det kan for enkelte
oppleves som stigmatiserende å bli kategorisert

20 I Oslo er prosjektet «Møte med minner» et samarbeid mellom Oslo kommune og mange ulike museer i byen. I «Møte med
minner» står erindringsarbeid sentralt. (De som deltar i prosjektet er: Oslo Museum, Norsk Teknisk museum, Norsk Folkemuseum,
Nasjonalmuseet, Ibsenmuseet og Botanisk hage.)
21 Stipendiat Eli Lea ved VID vitenskapelige høgskole og rådgiver ved Verdighetsenteret, har siden 2016 forsket på kunst som
ressurs i demensomsorgen. Det er også publisert et hefte: Lea og Breistein (red.) 2016. Øyeblikkets kunst, som ser på erfaringene
fra formidling for mennesker som lever med demens. Se også URL: https://www.verdighetsenteret.no/.
22 Vi deler ut frikort til museet gjennom mange ulike kanaler, slik som for eksempel Redd Barna og Robin Hood Huset (Stiftelsen
driver et rusfritt og livssynsnøytralt møtested for økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende). Mange i denne målgruppen har
allerede gratis inngang gjennom aktivitetskortet fra Bergen kommune, men det å få et årskort til museet etter et besøk hos oss er
en mer personlig gest.
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museet via «KODE Åpen».
Kort oppsummert kan vi si at vår erfaring
viser at noen grupper trenger en invitasjon og en
tilpasning/introduksjon for å bli trygge på bruk av
de ordinære museumstilbudene. Andre målgrupper
vil derimot ha et varig behov for tilpasning, slik som
innsatte i fengslene og mennesker med demens.
For å lykkes i arbeidet må man bli kjent med
målgruppene, inngå samarbeid med organisasjoner
som kjenner dem, snakke med og samarbeide med
deltakerne i målgruppene, samt være åpen for å
korrigere tilbudene underveis på bakgrunn av de
tilbakemeldingene og erfaringene man får.

har vært i krig i så lang tid at utdanningssystemene
har vært mangelfulle eller fraværende. Derfor er
det ikke alltid hensiktsmessig å snakke om denne
gruppen som ensartet.
Det er også hensyn å ta rundt faren for å
stigmatisere enkelte grupper, ved å lage tilbud som
har én bestemt målgruppe. Det kan fort oppfattes
mer som segregering enn inkludering dersom man
for eksempel som hovedregel tenker at det må være
egne tilbud til mennesker med ikke-vestlig bakgrunn.
Vår tilnærming har derfor vært å jobbe for at alle
skal få ta del i de ordinære tilbudene og at tilpassede
tilbud er ment som en døråpner, og ikke som varige
tiltak. Vi ser at «døråpner-filosofien» virker: Mange
av de som først besøkte museet som «KODE Åpen»deltakere,23 kommer nå som ordinære besøkende.
Spesielt ser vi at familietilbudene i KunstLab24 er
populære for mange av de som ble introdusert for

23 Vi informerer alltid deltakerne om ulike aktuelle ordinære tilbud. For eksempel har barnefamilier tilbud om åpne dropp-inn-verksteder i helgene. Det å få en introduksjon til museet, og en invitasjon om å komme tilbake med familien, er viktig. Slik får de vite om
oss og tilbudene våre, og de vet at de er velkomne til å delta. Vi har nylig også laget flerspråklig informasjonsmateriell og ønsker å
jobbe mer med markedsføring mot disse målgruppene.
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