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Forord
En telefon fra Sparebankstiftelsen DNBs Linn Cathrine Lunder en høstdag i
2016, skulle bli starten på prosjektet «Inkluderende museer. Kulturkunnskap og
-arbeid som katalysator for god inkludering» og de erfaringsartikler som denne
publikasjonen er en samling av. Telefonen ble fulgt opp av et møte for å snakke
om det var noen muligheter for å utvikle et prosjekt. Stiftelsens mål var å bidra
til at flere museer ble en møteplass for et bredere publikum. Vi diskuterte blant
annet hvordan museenes aktiviteter fungerer som gode møtearenaer for kultur og
kulturuttrykk, der man møtes på tvers av språk og opprinnelsesland rundt en takke
eller håndverksredskaper, og deler felles erfaringer og kunnskaper. Dette var starten
på ideen om å lage et prosjekt som kunne bidra til å utvikle samhandlingsmåter
mellom museene og ulike grupper rundt dem.
I juni 2017 ble en gave fra Sparebankstiftelsen DNB overrakt Museumsforbundets
styre, og høsten 2017 ble prosjektet utlyst. Det kom 30 søknader om ulike
prosjekter til en samlet sum av 6,6 mill. kroner. Saksbehandlingen av søknadene
foregikk i Museumsforbundets sekretariat, og Museumsforbundets styre besluttet
tildelingene til de 17 prosjektene som har deltatt. Omfanget av tildelingene spenner
fra kr 50 000 til kr 300 000. Det var en intensjon bak prosjektet at man skulle ha
muligheter til å gjøre store eller små prosjekter og forsterke eller videreutvikle noe
man var i gang med, eller utvikle noe helt nytt. I dette lå det også en vilje til å satse
på det ukjente.
Prosjektene startet opp i løpet av 2018, og i oktober 2018 var det en felles
samling for å dele og diskutere erfaringer og bli inspirert av andres erfaringer og
utfordringer. Utviklingen i prosjektet har vært fulgt av en referansegruppe med gode
kompetansepersoner, som har kommentert og diskutert prosjektene hovedsakelig
ut fra de skriftlige erfaringsartiklene som er samlet i denne publikasjonen. Denne
referansegruppen har bestått av Ane Marte Ringstad, Sparebankstiftelsen DNB,
Ann-Magrit Austenå, NOAS, Hannah Wozene Kvam, Akershus Fylkeskommune og
Jaishankar Ganapathy, Politihøgskolen samt Museumsforbundets prosjektleder og
generalsekretær. Referansegruppen har bidratt til gode diskusjoner om prosjektet
og artiklene samt utviklingen av prosjektet. Tusen takk for innsatsen! En ekstra takk
til Hannah Wozene Kvam som har skrevet innledningsartikkelen.
Takk til alle prosjektdeltagere som deler erfaringene de har gjort i sine artikler,
og sine råd om hva de tenker man kan lære av de erfaringene de har gjort.
Museumsforbundet håper erfaringene vil bli til nytte både i deres videre arbeid, og
at publikasjonen bidrar til kunnskap andre kan dra nytte av.
Liv Ramskjær
Generalsekretær, Norges museumsforbund
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It is like a constant search for you within that space. You
tend to walk around it looking for the smallest nugget
of evidence to see if you’re reflected in there.
Abid Hussein, mangfoldsdirektør,
Arts Council England
I 1999 stilte den britisk-nigerianske kunstneren Yinka Shonibare ut fotografier på
Henie Onstad Kunstsenter der han selv spilte hovedrollen i fotografiene. Poserende,
som en svart viktoriansk dandy. I en viktoriansk erkebritisk setting. Insisterende.
Høyreist. Borte var de klassiske bildene fra den tiden der svarte oftest ble portrettert
som tjenere, slaver, eller som den underdanige som sitter ved den hvite mesterens
føtter. Utstillingen gjorde et uutslettelig inntrykk, fordi den tydeliggjorde den
konstante ubevisste følelsen av det å lete etter seg selv. I de offentlige rommene, i
museene og i kunst- og kulturverdenen generelt.
Det var første gangen en svart jente på 26 år forsto at det faktisk gikk an å gå inn i
et museum og føle noe. Kjenne seg igjen i bildene som så tilbake på meg. Ubehaget
hos mine hvite venner, og gleden i meg selv. Dette var i en tid der vi som svarte,
nyutdannede skuespillere ble fortalt at vi ikke passa inn på norske teaterscener.
Kultur-Norge var ikke klar for det. Vi brølte til murveggene som gjalla tilbake til
oss. Du passer ikke inn her. Du er ikke relevant nok. Du tilhører det non-kvalitative.
Persona non grata.
Shonibares fotografier dempet smerten og der og da bestemte jeg meg for at jeg
skulle, som han, stille meg i midten og fortsette å brøle. Av og til stille. Av og til høyt.
Og det er med dette bakteppet, at jeg 20 år seinere skriver dette som en innledning
til denne antologien. 17 prosjekter har fått støtte til det som er gavepakken til
Norges museumsforbund fra Sparebankstiftelsen DNB på tre millioner, med
tittelen: «Inkluderende museer. Kulturkunnskap og -arbeid som katalysator for god
inkludering».
Jeg har stått utenfor. Og sett inn. Hvordan ser prosjektene ut, hva har fungert og
hva har ikke fungert, er spørsmål som har blitt diskutert i referansegruppa jeg har
vært så heldig å være en del av. Jeg fikk også være med på et work in progressseminar, der ansvarlige for de 17 prosjektene som ble valgt ut fikk være sammen og
i fellesskap diskutere innhold og fremdrift. Det var fint å samtale med deltakerne og
få et innblikk i hva de holdt på med. Det er mye læring i prosjektene og prosessene
som har vært gjennomført, og nå ført ned på papiret. En krevende øvelse i seg selv.
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Gode prosjekter, der ulike prosjekter med ulikt innhold har spilt hovedrollen for å
åpne museumsrommene for flere. Det er ingenting galt med prosjektene. Allikevel.
Den nagende følelsen av at noe mangler. Dette noe er det spesielt to av artiklene
som tar opp i seg. Det er Falstadsenterets «Museet som inkluderingsarena – for
hva og hvem?» og Randsfjordmuseets «MEG og MUSEET», der det reflekteres over
«samproduksjon, medvirkning, makt og definisjonsmakt. Flerkulturell kompetanse
blant museumsansatte i lys av museenes samfunnsrolle.»
Hvem er det som treffer beslutninger?
Hvem sitter på toppen av pyramiden og bestemmer hvordan det skal se ut?
Hvilke perspektiver er det som fremmes?
Hvem sitt blikk er det som ser, og hva ser det?
Eller, som Asta Busingye Lydersen skriver i sin bok Afropolitt: «Hvem er det handlende
subjekt og hvem er det passive objekt?»
Museene i Norge har jobbet lengst med inkludering og mangfold i kultursektoren.
Lenge før mangfoldsåret gikk som et stønn gjennom landet i 2008 hadde museene
tematikken høyt på agendaen. Det ble til og med dannet et mangfoldsnettverk i
2006. I 2017 leverte Kulturanalys Norden antologien Vem får vara med, med
kunnskapsinnhenting om integrering og mangfold i kunst- og kulturinstitusjoner i
Norden. Resultatene viser at folk med bakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika
havner nederst på rangstigen i form av ansettelser og bruk av kulturinstitusjoner.
Nedslående lesning som gjør inntrykk.
Derfor må jeg adressere den svarte elefanten i rommet. Den som er ekstremt
synlig, men allikevel så usynlig. Så bortgjemt. For innenfor mitt fagfelt, kulturfeltet,
så er mangfoldet innenfor sektoren skremmende utdatert og gammeldags. På de
25 åra jeg har vært i feltet, har det selvfølgelig skjedd endringer. Bevares. Men,
på et område står det fullstendig bom stille. Representasjon ser ikke ut til å være
viktig. I kultursektoren snakkes det mye om relevans, om kvalitet, at kunsten skal
stå på egne bein og på egne premisser. Men hvem er det i kultursektoren i dag som
definerer hva som er relevant, eller hva som er kvalitet? «Du kan ikke spørre meg
hvorfor jeg ikke er invitert til festen, du må spørre verten.» Dette ordtaket hørte jeg
den engelske journalisten og forfatteren Reni Eddo-Lodge si da hun snakka om sin
bok Why I no longer talk to white people about race. Hvem blir invitert til festen?
Eller rettere sagt, hvem blir invitert inn der bestemmelsene tas?
Da jeg begynte å jobbe som rådgiver for kultur- og mangfold i Akershus
fylkeskommune for to år siden, ble jeg møtt med et øredøvende problemfokus.
«Problemet med mangfold» var hovedmantraet. Selv om det sto tydelig og klart i
alle regionale og interne handlingsplaner at mangfold skulle prioriteres, så var det
ingen tegn til endring. Og det i en fylkeskommune der 40 % av befolkningen har
annen bakgrunn enn norsk. Hver gang jeg begynte å snakke om konkrete, praktiske
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og enkle endringer ble jeg møtt med flakkende blikk, og usikkerheten i rommene
jeg var i var til å ta og føle på. Jeg spurte avdelingslederne. Hvem ansetter du? Jeg
spurte ansatte. Når var det sist du ringte en du ikke kjenner og inviterte på kaffe?
En som kan mer enn deg. Som kan hjelpe deg videre. Jeg snakket med topplederne
om mangfoldledelse. På lik linje som enhver annen faggruppe. Og da jeg virkelig var
inne på noe. Da det begynte å brenne under føttene deres. Ja, da de så seg selv og
sine egne svakheter i forhold til feltet, da kom spørsmålet. Hva er mangfold? Kan
du definere det for oss? Vi skjønner ikke hva det er. Jeg snakket meg varm om det
synlige og det usynlige mangfoldet. Jeg inviterte dyktige fagfolk inn for å snakke om
alt fra næringsliv til mentorordninger. Men ingenting hjelper når vi ikke tør å snakke
om det som butter.
Det er her vi kommer til kort. Jeg, du, alle sammen. Sekkebetegnelsen «mangfold»
er ment å innebære det vi skaper i det store fellesskapet, men kommer som oftest
ut som en praktisk båssetting av «de andre». De brune, de skeive, drop-outs og
de handikappede. En betegnelse som misbrukes og aktivt motarbeider de varige
endringene. Som igjen fører til prosjekter som i sin velmente strategi aktivt
motarbeider de varige endringene. Integrering er lett. Det handler alltid om «de
andre». Inkludering derimot, handler om oss alle sammen. Og der ligger utfordringen.
For hva gjør vi med fingrene som alltid peker tilbake på oss selv? Når du ser inn i
deg selv og ikke liker det du ser, da begynner problematiseringen. Behovet for å
definere. Det er ikke noe galt i det. Men det stopper oss fra å handle. Det stopper
oss fra å si stopp når noe ikke fungerer som det skal. Det handler om ledere som
ikke innrømmer at de kommer til kort med manglende mangfoldkompetanse og
manglende verktøy for å skape en inkluderende museumssektor. Det handler om
angsten for å trå feil. Gjøre feil. Trenger vi mer forskning på det vi allerede vet, og
som har vært satt på agendaen de siste 20 åra? Uten at noe skjer. Trenger vi flere
kurs og seminarer der vi snakker om mangfold? Eller akademiske tekster og bøker
som problematiserer det vi allerede vet?
«[W]e must begin to view museums not as saviours, but as sites of struggle for
migrant populations», siteres det i teksten til Falstadsenteret. Så mens vi her på
berget sitter rundt bålet, holder hverandre i hendene og synger kumbaya, så skjer
det en hel del der ute, bare vi løfter blikket en centimeter fra vår egen navle. Queen
Mary er det første danske minnesmerket over Danmarks kolonihistorie fra de
Vestindiske øyene. I 2018 ble det avduket et kjempestort monument under tittelen
I Am Queen Mary – A Hybrid of Bodies, Narratives and Nations av kunstnerne
Jeannette Ehlers fra Danmark og La Vaughn Belle fra Jomfruøyene. Queen Mary
spilte en viktig rolle mot den danske kolonimakten, og står nå side om side med
avstøpningen av Michelangelos David, som holder til foran Vestindisk Pakhus i
København. Der David representerer den europeiske kulturhistorien, minner Queen
Mary oss om motstanden mot den. I Norge har samtalene rundt avkolonialisering
og hvitt privilegium begynt, men fra det til handling er noe helt annet.
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På den andre siden av dammen i England arrangerer Alice Procter det hun kaller for
ukomfortable kunstvisninger på de største museene i London. Der beskriver hun
kunsten på veggene med fokus på Det britiske imperiets kolonimakt. Lord Nelson
blir for eksempel beskrevet som white supremacist, og noble herrer med store
hatter og full mundur blir kalt for morder eller illegal immigrant. Turene er fullbooka
og har blitt veldig populære. Og hva sier de som er med på disse turene? Jo, de
synes det er ubehagelig. Noen av dem skammer seg, men som de sier, det er helt
nødvendig. Folk hungrer etter ærlige narrativer.
Nordnorsk Kunstmuseum er kanskje det nærmeste vi har kommet noen som
gjør noe annet for å få oppmerksomhet rundt samisk kunst. I samarbeid med
RiddoDuottarMuseat gjorde de et stunt der de de bestemte seg for å lage et fiktivt
samisk kunstmuseum i Tromsø. Bygningen ble til et samisk kunstmuseum, slik det
kunne ha vært. Med dette synliggjorde og anerkjente de den samiske kunsten som
finnes, men som allikevel er usynlig.
Hva er grunnen til at vi så ofte holder oss innenfor det komfortable. Med det
gnagende hjelpetrengende blikket. Vi trenger en museumssektor der de som
har følt karakteristikkene på kroppen, som har levd i ambivalensen knyttet til
minoritetsstatus, i større grad får adgang til norsk museumssektor som kilder og
kritikere, og som permanente, likeverdige yrkeskolleger. Vi trenger ressurssterke
andre-, tredje- og fjerdegenerasjons mangfoldkompetente stemmer inn. Og vi
trenger ledere som tydelig sier: «Nå går vi for noe annet.»
Hannah Wozene Kvam,
Akershus fylkeskommune
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Metodeutvikling i nettverk,
eller: om å leve sammen

Eidsvoll 1814

André Larsen Avelin og Torleif R. Hamre

Erfaringer
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.
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Fra arrangementet «Ta over» på Eidsvoll 1814. Foto: Bjørg Hexeberg

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 Museumsforbundets formidlingspris for «Ta over». Tiltaket var et eksempel på nært samarbeid mellom museum, ungdom 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 utenfra museet i en arbeidsprosess som strekker seg
hele veien fra utvikling av ideer til praktisk arrangementsavvikling.

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.
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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.

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

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

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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”

For oss ved museet var det et viktig poeng at det skulle
være de unge deltagernes egne ideer og
selvstendige initiativer som skulle virkeliggjøres.

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:

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 historiskkulturelle 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.

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

5 Se blant andre Simon 2010. The Participatory Museum og Sandell og Nightingale 2012. Museums, Equality and Social Justice.
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Fra arrangementet «Ta over» på Eidsvoll 1814. Foto: Bjørg Hexeberg

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
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Fra utstillingen Canadian Journeys ved Canadian Museum for Human Rights (CMHR) i Winnipeg, Canada.
Foto: Eidsvoll 1814

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.
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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

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.

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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Faksimile av forsiden på prosjektets tool kit.

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
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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.

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

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

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 deltagerinstitusjoner 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.
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Metodiske lærdommer mellom gatekunst
og friluftsmuseum
Et rom for inkludering?

Perspektivet Museum

Marianne A. Olsen og Lise Rebekka Paltiel, Perspektivet Museum
Marit Aure, UiT Norges arktiske universitet

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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KODE Åpen

Inkluderende museum og målgruppetenkning

KODE

Kari Skarprud Pettersen, Helga Anspach og Torunn Myrva

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.

35

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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22 timer på kvinneavdelingen
i Trondheim kretsfengsel

Rockheim
Anne Fossen

Erfaringer
Hva har du lært?

Hele prosessen var god, seminaret vi hadde var veldig nyttig. Vi opplever at
samarbeidet har blitt enklere, dialogen mer åpen og vi har fått troen på å gjøre de
innsatte bedre rustet til å møte samfunnet. Jeg har også fått god trening i å skrive
artikkel.

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?

Spennende om grunnideen er tilstede. Vi har et håp om å møte de innsatte også
etter endt soning.

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?

Vi kan se oss selv litt utenfra og sette oss sjøl inn i aktuelle problemstillinger.

Hva er dine beste råd?

Gå for en idé som betyr noe for deg, en slags naiv idé om å endre noe for andre, for
deg selv? Noter flittig! Før, under og etter.

Hva er det viktigste verktøyet?

Å være i dialog, å være åpen for endring.

”

«And those who were seen dancing were thought to
be insane by those who could not hear the music.»
Friedrich Nietzsche

Hvordan lage et formidlingstilbud til de som sitter
inne? Og hvordan nå den gruppen med færrest
tilbud blant de innsatte i norske fengsler i dag?
I september 2018 gjennomførte Rockheim et
formidlingsprosjekt på kvinneavdelingen ved
Trondheim fengsel, avdeling Nermarka, «Tunga».
Prosjektet gikk over åtte dager, i praksis tjueto timer.
Rockheim og Museene i Sør-Trøndelag ønsker å
være aktive aktører til en positiv samfunnsutvikling.1
Vi ønsker å forske på aktuelle problemstillinger i
samfunnet, og presentere stemmer som sjelden
blir hørt. Rockheims mandat tilsier at vi plikter
å samle inn, ta vare på og formidle vår felles
populærkulturelle musikkarv. I vårt mandat ligger
også et ansvar for å gi et tilbud til de som ikke kan
eller klarer å oppsøke museet. Vi har derfor i flere år
hatt prosjekter der vi oppsøker ulike institusjoner,
som sykehjem og helsehus, asyl-mottak, og fengsel.
Vårt overordnede mål med prosjektet i
Trondheim fengsel er å bidra til at den innsatte blir
bedre rustet til å møte samfunnet utenfor etter
endt soning.2 Vi ser at musikken virker og er et sterkt
hjelpemiddel i dette, på tross av status, etnisitet,
alder og sivilstand makter musikken å forene. Slik
også bak murene, der likhetstanken avsluttes når
døra lukkes.
Rockheim har siden 2015 hatt en
samarbeidsavtale med Trondheim fengsel.
Samarbeidet ble initiert av formidlingsleder ved
Rockheim, Tone Fegran og regiondirektør Jorid

Midtlyng i Kriminalomsorgen region Nord, og Egil
Gabrielsen, fengselsleder ved Trondheim fengsel.
Rockheim har siden da holdt konserter inne i
fengselet, grupper av de innsatte har vært i museet
på besøk og vi har, når det har vært mulig, tatt med
utstillinger inn i fengselet. Vi har også hatt foredrag
fra aktuelle utstillinger og tema i utstillingene våre.
Vi fant fort ut, ved det første prosjektets start
i 2015, at et tilbud de fleste kunne delta på var å
bli med i et kor. Dette er et lavterskel-tilbud som
går over språk, alder, kulturforståelse og kjønn.
Det var og er viktig å avslutte alle korprosjekt med
en felles konsert for alle innsatte i fengselet, der
vi også forsøker å få tid og mulighet til å møte de
innsatte over prat og sosial omgang med kaffe og
kaker. Etter flere år med korprosjekt i Trondheim
fengsels avdeling Tunga, merket vi at det var en
gruppe som var vanskelig å lokke utpå. Det er
vanskelig å få deltakere fra kvinneavdelingen, noe
det er flere grunner til. Gruppa er liten, og det
stiller større krav til sikkerhet og endring av de
daglige rutinene hvis denne gruppa skal delta i
det mannsdominerte miljøet blant de innsatte. De
innsatte på kvinneavdelingen sitter også kortere,
noen er der i varetekt, noen blir videresendt for
hovedsoning til Bredtveit kvinnefengsel i Oslo.
Det er også generelt et mye mindre antall kvinner
enn menn i norske fengsler. I forhold til tilbud og
aktivitet i norske fengsler, sitter denne gruppa ofte
igjen med minst tilbud.3

1 «Det er et overordnet mål at museene gjenspeiler det samfunnet de er en del av. Museene er viktige premissleverandører i et
moderne demokratisk samfunn og skal ha en aktiv samfunnsrolle.» Fra St.meld. nr. 49 (2008–2009), 123.
2 «Straffegjennomføringslovens formålsparagraf, § 2, lyder: «Straffen skal gjennomføres på en måte som tar hensyn til formålet
med straffen, som motvirker nye straffbare handlinger, som er betryggende for samfunnet og som innenfor disse rammene sikrer
de innsatte tilfredsstillende forhold.» Loven gir altså to typer føringer: For det første et rent sikkerhetsmessig formål – å sikre
samfunnet og å hindre rømning. For det andre gir loven uttrykk for at straffens formål er å redusere faren for nye straffbare
handlinger fra den enkelte straffedømte. Man antar at straffen skal ha en form for kriminalitetsreduserende effekt – noen kaller
dette for en rehabiliterende eller habiliterende effekt.» Hentet fra KRUS småskrift 1/2006. Forord av Harald Føsker. Her foreligger
en tilrettelagt versjon av Øyvind Alnæs’ masteravhandling i rettssosiologi 2005. Fengsel – forbryterskole eller rehabiliteringsanstalt?
Oslo: Universitetet i Oslo.
URL: http://kriminalomsorgen.custompublish.com/getfile.php/362130.823.tatvceerqs/smaskrift0106.pdf.
3 Adresseavisen. «Vold og uro ved Trondheim fengsel», 25.08.2015, leder.
URL: https://www.adressa.no/meninger/leder/article11459481.ece. [Lesedato 11.09.2019].
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Museumsfaglig formidling for en
marginalisert mindre gruppe i et
høyrisikofengsel
På forhånd visste vi at det er åtte plasser på
kvinneavdelingen i Trondheim fengsel, og at
fengselet er et høyrisikofengsel, det vil si at alle
typer forseelser og lovbrudd kan være representert
på avdelingen. Mer generelt visste vi også at
antall innsatte med en ikke-norsk etnisitet i norske
fengsler, har blitt tredoblet de siste ti årene. Det
betyr at i dag er cirka hver tredje innsatt i norske
fengsler født i et annet land.
Ledelsen og de ansatte i fengselet stilte seg
positive til å gjøre et prosjekt på kvinneavdelingen.
Vår inngang til gruppa var å bruke musikk som en
av våre viktigste verktøy. Gjennom musikken ville
vi utfordre gruppa til å synge/spille inn, lage tekst
og gjerne også om mulig, lage musikk. I musikken
ligger tekst som en av de viktigste faktorene. Det vil
si, om ingen av deltakerne ville/kunne synge eller
utfordres på musikalitet, ville vi ta tekst og skriving
inn som øvelser.
En av metodene vi skulle støtte oss på
var Fargespillmetoden. Fargespillfilosofien er
utelukkende ressursorientert. Fargespill ble startet
av Sissel Saue og Ole Hamre i Bergen i 2004. Siden er
konseptet videreført til flere norske byer, deriblant
Trondheim. Stiftelsen Fargespill beskriver filosofien
bak metoden med følgende sitat: «Et selvbevisst
subjekt er noe mennesket blir ved en oppfordring
om å være det, ved anerkjennende bekreftelse fra
andre på at man er det» (Robert R. Williams).4
Fargespillfilosofien ser mulighetene som
oppstår når forskjeller møtes gjennom kunstnerisk
bearbeidelse, og stiftelsen skriver følgende: «Kunsten
gir nemlig i seg selv unike muligheter fordi den er
ressurssøkende i sitt vesen; kunsten spør: «Hva
har du?», og ikke «Hva mangler du?». På denne
måten kan et kunstprosjekt få positive sosiale
konsekvenser. Derfor er kunstlivet en arena der man
kan fjerne offerroller og skape likeverd, noe som er en
forutsetning for alle gode samliv.»5
Innsatte i et fengsel er en mangefasettert gruppe,
det speiler på en måte samfunnet vi lever i. Felles
for oss alle er behovet for å bli sett, for å være noe,
for noen. Alle har en egenverdi, der summen av våre
erfaringer og historier gjør oss til vår egen unike
historie, som ALLTID kan være interessant og lærerik.

Om man bare er villig til å lytte. Denne måten å jobbe
på avvæpner den innsatte. Det er ofte lenge siden de
har følt seg som en ressurs.
Dette er metoden vi også har benyttet oss av ved
tidligere korprosjekter i fengselet; nemlig det å gå inn
som likeverdige, skape tillit, se og lytte og fokusere på
å jobbe fram resultatet sammen. Her var det særlig
viktig å finne pedagoger som jobber godt sammen,
som var lojale mot metoden vi valgte og som klarte
å takle at veien mot sluttresultatet ikke nødvendigvis
var slik man hadde sett for seg før man startet.
Utover det å være gode pedagoger og jobbe godt
sammen, er det også viktig å ha hjertet med seg i det
man skal gjøre. Ønsket om å gjøre en forskjell, for noen
som gruppe eller for enkelt-mennesker, selv om det
innebærer at man selv blir satt på prøve ut ifra hvem
man er, hva man representerer og på hvilken rolle
man skal innta eller settes i/ses i. Viktige erfaringer vi
hadde med oss fra tidligere fengselsprosjekter var å så
tidlig som mulig skape en arena der man skapte tillit
og åpenhet, der man kunne tørre å være ærlig. Som
en viktig del av dette kom applaudering av ideer og
skape engasjement i gruppa. Dette skulle være en god
og trygg arena innenfor de rammene vi ble gitt.

Skrivemetoden vi skulle benytte var
prosessorientert:
1. Dialog og øvelser/lytte til musikk,
assosiasjoner/førskrivefase.
2. Skrive utkast/tankespinn/dagbok.
3. Få respons på tankene, ideene, skriftene.
4. Deltakerne får revidere/endre/velge ut.
5. Presentasjon.

Utfordringene med å gjøre denne type prosjekt
innenfor murene er mange. Hverdagene, og
dermed også prosjektets hverdager, er høyst
uforutsigbare. Her er det flere faktorer som spiller
inn, bl.a. rettssaker, overflyttinger, skolegang,
besøk, tannpleie, løslatelse m.m. Dette er noe
både de ansatte og innsatte visste lite om på
forhånd. Som innsatt i et fengsel er det en av de
rettighetene man mister, nemlig retten til å vite,
eller ha påvirkningskraft i forhold til eget liv. Et
godt eksempel på dette var da vi under et av våre
tidligere korprosjekter opplevde at hele bassrekka
var løslatt dagen før konserten.6

4 URL: https://fargespill.no/filosofien/. [Lesedato 11.09.2019.]
5 Ibid.
6 Adresseavisen. «Rapport fra Trondheim fengsel: – Slåss om mat, melk og sigaretter», 23.08.2015.
URL: https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article11442209.ece. [Lesedato 11.09.2019.]
Fagpressenytt. «Sangfugler i bur», 11.09.2011, Fri tanke, Stian Moan Folde.
URL: https://fagpressenytt.no/artikkel/sangfugler-i-bursangfugler-i-bur. [Lesedato 11.09.2019.]
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Fengselskoret.

Gjennomføringen
Ved oppmøte første dagen fikk vi vite at det var fem
innsatte på avdelingen. En var fra et land utenfor
Europa, en fra et land i Europa og tre var født og
oppvokst i Norge. Aldersspennet var fra ca. 20 til 60
år. Vi får ikke, og vil heller ikke vite, hva de sitter inne
for. Det er ikke vesentlig for hva vi skal inn å gjøre. Vi
må stille oss helt åpne og være klare på at vi møtes
som likeverdige under våre møter. Kanskje klarer
vi å skape noen tanker, gjøre en forskjell gjennom
å se mennesker på nytt? Kanskje kan vårt prosjekt
være ventilen som kan lette på et trykk og føre til en
endring, både av livsmønster og kanskje til og med
en bedre rustning mot en større tro på fremtiden?
Det er viktig å være sin rolle bevisst i møte med de
innsatte. Vi kommer inn som privilegerte mennesker
fra en statlig organisasjon. Vi representerer på
mange måter fienden. Det viktigste vi kan være er å
være medmennesker, og for å komme videre er det
helt essensielt å etablere tillit, men også at vi som
pedagoger er helt åpne og ærlige som individer.
Det er også viktig for oss å fortelle at det ligger
ingen press på at de må noen ting. Vårt umiddelbare mål er å ha gode timer sammen, der vi kan
dele tid og der refleksjonene kanskje fører oss vide-

re som mennesker, sammen.
Vi er tre pedagoger fra Rockheim som entrer
avdelingen. På vei gjennom et titalls dører får vi vite
at gruppa er nervøs for møtet med oss. Vi kjenner
på mistro og usikkerhet når vi kommer inn. For en
av deltagerne blir det for mye, og når vi kommer
står hun i en diskusjon med lederen på avdelingen.
Hun får lov til å følge vanlig matteundervisning den
dagen, mot at hun lover å komme tilbake neste dag.
En av de som har sittet lengst forklarer at det
ensformige blir en trygghet. Når noen, eller noe,
forstyrrer denne rutinen, oppleves det som skremmende og man blir utrygg. Hun sier hun gjerne kan
fortelle, men hun vil ikke skrive. Ingen av dem vil
overhodet høre snakk om å synge, ingen har heller
noen bakgrunn i musikk, eller kan spille noe instrument.
Vi begynner forsiktig med å snakke, le og prate
sammen. Vi sitter rundt et bord. En av pedagogene
spiller sin egen låt på gitar. Vi synger sammen.
Eller det vil si, pedagogene synger, fra de innsatte
kommer det ikke en lyd. En av de innsatte velger
en låt på Spotify og vi lytter sammen. Vi har med
sangbøker, musikkbøker, fotobøker, diktbøker etc.
Vi snakker om det å lese, oppfordrer til å lese.
Alle mulige slags tekster. Eller lytte: Hva liker vi av
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musikk; hva gjør musikken med oss? Hva har gjort
inntrykk på oss, hvorfor gjorde det inntrykk, hvor
var vi da vi leste/lyttet til dette som gjorde inntrykk,
osv. Jeg finner dikt, tilpasset hver enkelt av dem,
dette skal de lese, tenke gjennom og ha på rommet.
Om de gjør det, vet jeg ikke.
Språket er en utfordring. Den ene fra et land i
Europa snakker ikke norsk, kun engelsk. Et par av de
norske er ikke trygge på engelsk, dette fører til en
haltende prosess, der vi pedagoger må anstrenge
oss for ikke å gi den engelsktalende mere rom enn
de andre. Men mot slutten av dagen går praten
uanstrengt. Flere åpner seg rundt bordet. Men så
var det dette med å skrive da … Her opplever vi
mye motstand. Å være kreative og bruke fantasien
oppleves skremmende, kanskje mer skremmende
enn det å være ærlige, det å snakke sant? Vi snakker
mye og lenge om hva som er fantasi og hvordan vi
kan bruke våre assosiasjoner og la hjernen jobbe
fritt.
Vi opplever en god støtte fra de ansatte, men
også misforstått velvillighet og inngripen som går
over i det som noen ganger forstyrrer arbeidet.
Vi får som regel sitte i fred rundt bordet på
oppholdsrommet. Gruppa rommer mye livserfaring,
og det å føle seg sviktet er et gjennomgangstema. Å
skrive ned det man tenker uten filter er krevende,
og en førstegangsopplevelse for mange. Det føles
som en seier når de første setningene begynner
å komme ned på papiret. En av de skriver senere:
«Jeg husker jeg kjøpte mange fine dagbøker, men
skrev aldri i noen av dem ...» Derimot viser de oss
med glede ting de har laget av håndarbeid eller
maleri de har malt; dette er tydeligvis arenaer de
trives i og er vant med.
Vi gjør forskjellige skriveoppgaver. Vi
pedagogene gjør oppgavene på lik linje med de
innsatte. Det betyr at vi må åpne oss, og dette fører
til at vi plutselig deler opplevelser og hendelser vi
aldri før har delt med andre. Vi må også våge å gå
inn i det personlige og våge å dele. Dette er en del
av metoden vi har valgt. Vi skriver og leser deretter
høyt for hverandre.
Motstanden er tilstede, men minsker med
tiden vi tilbringer sammen. Alle bortsett fra hos en;

Å skrive ned det man tenker uten filter, er en
førstegangsopplevelse for mange.

den ene innsatte som kommer fra et land utenfra
Europa skriver ikke. Kun kruseduller sitter igjen på
arket etter den første dagen. Vi spør de ansatte om
de vet om hun kan skrive. Ingen vet, og ingen har
heller tenkt på det. Det viser seg at hun aldri har
lært det. Hun har bodd fire år i Norge og det er ikke
kommet frem at hun ikke kan skrive før nå. Etter
noen dager kommer saken hennes opp for retten;
hun forflyttes og vi ser henne kun en gang senere.
Vi lytter til musikk. Musikksmaken viser gruppas diversitet og vi lytter til alle stilarter. Vi leser Jakob Sande, «Likfunn».7 En prøvelse selv for norske
tunger. Her kunne vi dramatisere og dele ut utfordrende roller. Jeg ville utfordre jentene, utfordre
deres motstand mot å lese, mot å lese dikt og spesielt på norsk. Sandes univers er underfundig og rått
med bølger av svart humor, noe disse jentene har
mye av. Det blir en intensiv norsk-undervisning for
den ene som ikke behersker norsk. Andre har store

7 So fann dei han Ole Johan,
langt burte i Håsteins-hagen.
Der låg han og rotna og brann,
med solsteiken rett i magen.
Og magen var grøn og blå,
av steinklaka gorr og slim,
og flugor og kvitmakk små,
aula i yrjande stim.
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sperrer på å lese høyt. Det er viktig at alle resultat
applauderes. At alle ord som vi får med oss hjem
etter dagens økt behandles som gull.
Jeg jobber gjennom alle tekstene umiddelbart
etter hver økt. Både for å holde det varmt og for at
de skal få tilbake tekstene dagen etterpå. Jeg jobber med språket, plukker litt vekk, legger aldri til.
Setter opp ordene i diktform eller forteller-form, alt
hva som passer tekstene best. Deretter går tekstene tilbake til de innsatte, slik at de får se over og
komme med innspill og gjøre eventuelle endringer.
Etterpå får de den ferdige teksten på en utskrift og
det virker som at når de ser sine egne ord på papir, blir ordene plutselig tydelige og viktige. De som
mennesker blir viktige og tydelige. Vi kan føle og se
at de er stolte, de føler mestring.
Iveren etter å skrive øker. Vi synger mye og leser tekster. Lytter mye til musikk, der de får velge
låter. En dag er det sol og varmt ute, vi bestemmer
oss for å sette oss ved bordet i luftegården. Vi sitter sammen og synger og snakker sammen i små
grupper. Kommunikasjonen går på tvers av de som
er innsatt og oss som kommer utenfra. Samtalene
går som blant gamle kjente, vi deler av livene våre.
Alle oppfører seg med respekt for hverandre. Det er
mye som handler om skam. Skammen over å sitte
i fengsel, som kvinne, noen av de som mor. Skammen overfor de som ble sviktet. Alle hjemme, alle
som vet.
Språket er fortsatt utfordrende. Vi utfordrer
den engelsktalende som må lese og synge på norsk.
En av de andre som først nektet å snakke engelsk,
begynner nå ikke bare å snakke det, men også å
skrive på engelsk. En av jentene sier: «Dere er så
snille. Dere får oss til å føle oss spesielle.»
Noen dager er tyngre. Vi merker at stemninger
generelt varer kortere i et fengsel. Man blir alltid
hentet fortere tilbake til det faktum at man er der
man er. Påkjenningen av å være innelåst på få kvadratmeter er også påtrengende, der man må omgås
de samme menneskene dag etter dag. Noen dager
orker man ikke. Da vil man kun ligge på cella. Det
må vi respektere. De ansatte er også forskjellige.
Det som var tillatt å gjøre i går, er brudd på sikkerhetsrutinene i dag. Her kan vi kun observere; vi er
ikke i posisjon til hverken å etterspørre eller protestere.
Dette
påvirker
for
eksempel
våre
opptaksmuligheter. Vi ønsker å ta opp deltakerne
med lyd når de leser egne ord. Dette krever flere
rom. Motstanden mot å snakke/lese høyt og å bli
tatt opp er så stor at det i alle fall blir umulig foran
de andre. En dag får vi kun et rom, der vi alle må

være sammen. Å ta opptak utgår.
Heldigvis merker vi at stemningen er så god at
det alltid er lettere når vi går enn når vi kommer.
Noe som igjen gjør at vi forlater fengselet med
blandete følelser. Gjennom skriveøvelser og økende
tillit åpner vi opp til hverandre om livene våre, men
her er det ingen tvang; ingen må om man ikke vil.
Innimellom er det viktigste vi gjør å ha pause.
En dag vi kom merket vi den dårlige stemningen
allerede før vi startet. Kanskje hadde det vært en
krangel, kanskje hadde noen fått dårlige nyheter om
sin egen eller andres soning. Eller så var det bare
en slik dag som kommer noen ganger. De innsatte
slepte seg ut av cellene, en etter en bekjentgjorde
de at de var i dårlig form, de ville i alle fall ikke skrive
noe, de orket i hvert fall ikke synge. De seg ned på
stolene, humøret var på bunn. Vi snakket litt fram
og tilbake. Stemningen steg, men de var ikke til å
rokke. Den dagen ville de ikke jobbe. Da vi så ut av
vinduet, var sola framme etter dagevis med regn
og surt vær. Vi fikk betjentene til å låse opp ut til
luftegården, og vi satte oss ved bordet ute i sola,
pratet og noen hentet gitaren. Vi snakket, spiste
medbrakte makroner og koste oss sammen i sola
mens vi sang sanger vi delvis kunne. Det var det
viktigste og riktigste vi kunne gjøre den dagen.
Vi skriver om barndom, framtids-ønsker, det
Musikk fungerer som et verktøy for samhandling med de
innsatte.
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første kyss og de som er igjen hjemme; det er
fantastisk mye fint som kommer ned på papiret.
Det begynner å dukke opp ark med ord på når vi
kommer om morgenen. De har jobbet på fritiden.
Ikke alle, men de fleste. Og de holder avtalene vi
lager. Det gjorde de ikke i starten. Vi har en god og
lang pause i midten av hver skrivedag. Vi bytter på å
ha med noe godt til kaffen. Det er viktig å premiere
oss sjøl etter gode jobbeøkter.
Vi får tilbakemelding om at noen av de innsatte
syns alt tar for lang tid. Oppgavene er for krevende.
De har vanskelig for å konsentrere seg. Kunne vi lagt
det opp annerledes? Det hadde vært fint med flere
arbeidsrom. Da kunne vi også jobbet mere med en
og en og dermed tilrettelagt etter vedkommendes

”

avdelingen nedenunder og lurer på om det har
oppstått opptøyer på kvinneavdelingen!
Den siste dagen tar vi inn prosjektor og lerret
og leser høyt hvert eneste dikt og fortelling de har
laget under prosjektet. Alle har fullstendig oversikt
og klager umiddelbart om det er skrevet feil, eller
om noe mangler. De har eierskap til prosjektet. De
er synlig stolte over resultatet. Noen av skriftene
blir lest høyt for første gang. Vi kan se at deltakerne
ser på hverandre med nye øyne; dette hadde de
ikke trodd. Ingen av de ansatte er tilstede slik at de
får høre og se hva vi har jobbet med. Vi var usikre på
om det var en god ide å invitere de ansatte, tanken
var at dette først og fremst skulle være en feiring av
oss sjøl. Og jeg er fortsatt usikker på om deltakerne

Vårt verktøy for å komme dit er musikken.
Musikken, tonene og til slutt tekstene og ordene.

behov. Men dette er et sikkerhetsspørsmål, og
utenfor vår kontroll.
Det er en stor spredning i gruppa, på alle
måter. Aldersmessig, i forhold til nære relasjoner,
livserfaring, hvor de kommer fra etc. Skulle man
i så fall valgt ut én innsatt, og kun jobbet med
vedkommende? Hadde man fått til det samme
resultatet, uten denne gruppedynamikken? Ville
de sagt ja til å delta i det hele tatt om de hadde
fått valget? Skulle vi gått inn med et annet type
opplegg? Eller skulle vi satt sterkere krav? Satt hardt
mot hardt og forlangt arbeidsnekt og trekk av lønn
om de ikke skrev og gjorde det de ble bedt om?
Et prosjekt som dette kan kun bæres fram av
velvilje og medbestemmelsesrett. Ingen tvang kan få
mennesker til å åpne seg og dele av sine opplevelser,
spesielt ikke der rammene er såpass lagt som for
en innsatt i et fengsel. Her er gruppedynamikken
viktigst. Hvis noen protesterer, påvirker det
hele gruppa og dermed også resultatet. En av
hovedpremissene for å lykkes er å se viktigheten av
å ta pauser. Sammen.
Den siste uka drar vi drama inn i prosjektet.
Vi tar med utdrag fra Peer Gynt og deler ut roller.
Alle er med. De som for to uker siden vegret seg
for å lese høyt, gir nå full gass. Vi ler og støyer så
mye i innlevelsen av «Bukkerittet», at de ringer fra

ville ha godtatt publikum.
Kanskje var det feil? Kanskje virkningen hadde
vært større om de ansatte hadde vært der og opplevd resultatet? Da hadde de også sett hvor mye det
kostet den enkelte å lese opp sine egne tanker og
følelser.
Resultatet av timene sammen er mange tekster
og vi sitter igjen med en liten bok. Innholdet skal
distribueres inn til de innsatte, slik at de får hver sin.
Da skal også de ansatte få innblikk i resultatet. Med
de innsattes godkjennelse, naturligvis.
Vi avslutter med Peer Gynt og fremføring
av «Bukkerittet», med «Morgenstemning» og
«Dovregubbens hall» som tonefølge over medbragt
utstyr. Vi har kostymer med, parykker og effekter
som gir maks uttelling. Hele gjengen stiller seg
opp til et gruppebilde. Vi avslutter med kaffe og
medbragt kake. Vi har landet. Følelsene kommer
da vi tar farvel. Sjefen for avdelingen står plutselig i
døra med blomster og fine ord som takk.
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Når samfunnet er i endring må også
museet endre seg
Vårt ønske med dette prosjektet er å bidra til endring
for den enkelte innsatte, de innsatte som gruppe og
kanskje til og med bidra til å åpne opp dette lukkede
samfunnet som ligger innenfor det samfunnet som
vi kjenner. Vi ønsker å gjøre overgangen mellom
innsatt og løslatt til noe som hjelper de innsatte
lettere inn i samfunnet igjen. Vårt verktøy for å
komme dit er musikken. Musikken, tonene og til
slutt tekstene og ordene.
Musikkterapi har de senere årene blitt brukt
som terapiform innen fengselsvesenet. Særlig kjent
er prosjektet «Musikk i fengsel og frihet», som ble
startet på Bredtveit i begynnelsen av 1990-årene.
Prosjektet er i dag etablert i over tolv norske fengsler.
Erfaringene herfra og andre lignende prosjekter,
viser at virkningene gir de innsatte økt livskvalitet
og mestringsevne etter løslatelse. Har dette ført til
at den tradisjonelle botsinstitusjonen har åpnet opp
og blitt klar for å være en sosial læringsinstitusjon?
Har våre pågående prosjekter hatt en virkning på
organisasjonen innad i Trondheim fengsel? Hva
gjør disse prosjektene med oss? Som pedagoger

og mennesker? Som museumsfolk? Endrer det vår
måte å se vår museumsfaglige virkelighet på?
Vi opplever at samarbeidet har blitt
enklere, dialogen åpnere og dører som før var
stengte er nå, om ikke på vid gap, så i alle fall
åpnere. Det overordnede målet var å gjøre
den enkelte innsatte bedre rustet til å tre inn i
samfunnet etter endt soning. Vi ønsket å bruke
musikken som et rehabiliterende virkemiddel.
Er dette målbart i ettertid? Det foreligger per
dags dato ingen studier i Norge som omhandler
musikkterapi i kriminalomsorgen fra et institusjons
og profesjonsteoretisk ståsted. Kan musikkterapi
være broen som styrker den innsatte over fra
fengselet og inn i samfunnet igjen? Er neste steg
på samarbeidsstigen med Trondheim fengsel et
prosjekt der vi møter de innsatte etter endt soning?
Flere av de innsatte etterlyser noe å gå til, noe å
samles om, også etter at de kommer ut. Behovet
er der for å være i en relasjon der de rundt deg vet,
samtidig som man kan starte med blanke ark.
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En smak av fremmede kyster
Kulturelle møter og historiske linjer på Lindesnes fyrmuseum

Lindesnes fyrmuseum
Siri Mathisen

Erfaringer
Hva har du lært?

At vi har mye å lære ved å lytte.

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?

Ønsker å bli utfordret på flere integreringsprosjekter i et bredt perspektiv
(mange og mye som bør integreres).

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?

Som museum har vi ansvar for å se UT, og ikke bare forvente at alle skal se INN.

Hva er dine beste råd?
Øve lytte-evnen.

Hva er det viktigste verktøyet?
Menneskene vi har rundt oss.

Vi som bor i Norge har en nærhet til kysten. Så mange
som 80 % av oss blir regnet som kystbefolkning og
det er få land som har en tilsvarende kystlinje som
vår. Før den industrielle revolusjonen var landet
et samfunn der primærnæringene ga arbeid og
livsgrunnlag. Mange livnærte seg fra både hav og
land, fra det de kunne sanke fra naturen og det
de kunne dyrke og kultivere. Livet for de fleste
var nært og ikke minst jordnært. Men helt ytterst
på Sørlandskysten ga havet en tilleggsdimensjon. I
perioden fra cirka 1750 til slutten av 1800-tallet var
uthavns-samfunnene tett befolket og fulle av liv og
røre. Forfatteren Gabriel Scott kalte disse naturlige
havnene langs sørlandskysten for «En rad trivelige
menneskereir». Fremmede skip hadde bruk for
havn og ulike tjenester på sin ferd, og det førte til
at husholdningene ytterst på kysten kunne livnære
seg både av los-, reparasjon- og andre maritimt
orienterte tjenester, for både skuter og mannskap.
De som bodde i uthavnene fikk kontakt, kunnskap
og kjennskap til mennesker og kultur fra fremmede
kyster langt tidligere, og på en helt annen måte, enn
de som bodde lenger inn i landet.
Lindesnes fyrmuseum er en del av «Norges
lengste museum» – Kystverkets eget etatsmuseum,
som har i oppgave å dokumentere Kystverkets
historie og nåværende oppgaver. Stiftelsen
Lindesnes fyrmuseum er navet i etatsmuseet
Kystverkmusea, som også omfatter Tungenes
fyr/Jærmuseet, Dalsfjord fyrmuseum/Sunnmøre
museum, Lofotmuseet og Museene for kystkultur og
gjenreisning i Finnmark. Å dokumentere og formidle
fra den maritime kulturhistorien og det maritime
kulturlandskapet gir oss et hav av muligheter vi kan
fokusere på. Lindesnes fyrmuseum har jobbet med
uthavnhistorien gjennom film som er tilgjengelig
på kystreise.no, og utstillingen Fra hav til havn som
åpnet på fyrmuseet sommeren 2018. For elleve år
siden startet vi arrangementet «Smak og sans på
fyret» for å rette søkelyset på kystens spiskammer
og hva det har betydd for kystbefolkningen i
tidligere tider, og hva sankekultur, naturressurser
og lokal mat betyr i våre dager.
Sommeren 2015 åpnet vi et vedfyrt bakeri
på museet for å fortelle gjestene våre litt mer om
hvordan livet på fyret artet seg da det bodde flere
familier på fyrstasjonen. Vi har laget et eget fyrbrød
bakt på sjøvann tilsatt tørkede alger, som bakes
for salg daglig hver sommer. Fyrmuseet jobber
kontinuerlig med hvordan vi kan knytte forbindelse
mellom historien vi har «i ryggen» og den historien

vi hver dag er med å skape for framtida. I flere år
har vi samarbeidet i faget «Mat og helse» med
Steinerskolen i Kristiansand. Elever kommer til
fyrmuseet på leirskole for å lære om kystens
spiskammer og for å bruke ressurser fra både hav
og land til å lage enkel og smakfull mat.
Høsten 2015, da både vårt og andre land i
Europa mottok et høyt antall flyktninger fra bl.a.
Syria, ble ansatte i fyrmuseet kjent med noen av
disse. Vi tok dem med til Lindesnes for å vise dem
litt av det området de var kommet til. Denne spiren
av et vennskap førte til at museet inviterte til å
bidra frivillig ved arrangementer for at de kunne
få opplevelser og kunnskap og komme litt ut av en
«innholdsløs ventetid». Ved museet ble det satt
i gang flere opplegg som involverte flyktninger.
Vi tilbød for eksempel et to ukers gratis opphold i
vår ferieleilighet til en asylsøker. Dessuten hadde
vi perioder med språkpraksis i regi av NAV for to
flyktninger. Vi inviterte også grupper fra lokale
mottak, og frivillige grupper som organiserte
opplevelser for flyktninger, til å komme til fyrmuseet.
Vi benyttet dessuten anledningene til å engasjere
asylsøkere til å ivareta vertskapsfunksjoner ved
museet. Etter at tilegnelsen av språket ble bedre
og oppholds- og arbeidstillatelser kom på plass, har
syriske unge menn vært blant våre sesongansatte
sommeren 2017 og 2018.
Ideen til prosjektet «En smak av fremmede
kyster» kom som en kobling mot historien om
uthavnene på Sørlandet. Fyrmuseet har tidligere
jobbet med film og utstillinger om disse. I tillegg
har vi vært en aktiv partner i arbeidet hvor Agders
fylkeskommuner jobber for å søke om at de
sørlandske uthavnene bør komme på Unescos
verdensarvliste. I seilskutetida var livet i uthavnene
som «en kulturell smeltedigel» å regne. Her møtte
folk fra skutene de som bodde ytterst ved kysten
og fremmede språk, matvaner og tradisjoner ble en
del av hverdagen.
Havet har alltid sørget for forbindelse mellom
kontinentene og folk har alltid kommet over havet.
I våre dager og spesielt i flyktningkrisen disse siste
årene – likeså. Og nettopp i uthavnhistorien så vi
en parallell til «den kulturelle smeltedigelen» vi står
overfor i dag, og hvordan vi som museum kunne ta
det som en utfordring og mulighet i prosjektet «En
smak av fremmede kyster».
Årshjulet vårt består av sommeren, hvor 80 %
av våre gjester kommer fra hele verden for å besøke
landets sørligste kapp-punkt, og resten av året
hvor skoleelever utgjør en stor del av våre gjester.
Vi ønsker at prosjektet skal nå ut til både sommer54

gjester og skoleelever. Vår oppgave som nasjonalt
fyrmuseum er å forvalte og formidle historie som
knytter seg til kysten generelt og fyrene spesielt.
Vi skal være til for alle, og vår formidling skal
inkludere og interessere flest mulig. Lindesnes
fyrmuseum er også et av landets tusenårssteder
og hovedintensjonen til disse er å være «et
møtested i et nytt årtusen». Denne målsettingen
gir oss en utfordring og en mulighet til inkludering
i et bredt perspektiv – noe vi ønsker å ha et bevisst
og målrettet forhold til.
Prosjektet «En smak av fremmede kyster»
skal gå over to år og vi har så langt gjennomført
det første. Syriske Hazzaa Al Khaled er den som
har ivaretatt rollen det første året.
Hva vi har gjort
Prosjektet har jobbet i to spor, et rettet mot
skoleelever og et rettet mot ordinære besøkende.
Elever fra Steinerskolen har hatt leirskoleopphold
som del av periodeundervisning i faget «Mat
og helse» i Lindesnes fyrmuseum med fokus
på kystens spiskammer og fremmed matkultur
(arabisk). Sommergjester, fra hele verden,
Foto: Lindesnes fyrmuseum
har kommet innom det vedfyrte bakeriet når
Hazzaa har bakt syriske brød, og servert te og
smaksprøver. Det er også arrangert omvisninger Erfaringer fra prosjektet så langt
på norsk om «Uthavnene på Sørlandet» med Først og fremst har vi lært at lukt og smak er
avslutning i bakeriet hos Hazzaa, som fortalte og sanseopplevelser som kan åpne for kommunikasjon.
serverte smaksprøver på syriske brød.
Samtidig har språk noen ganger vært en barriere for
forståelse. Elevene synes det er spennende å lytte til
Prosjektets formål
og lære av Hazzaa, og mange av dem har erfaringer
Det var viktig for oss å gi kunnskap om at knyttet til matkultur fra andre steder som de gjerne
de kulturmøtene som skjedde i uthavnene i vil dele. Vi har også erfart at gjester som kommer
seilskutetida har paralleller til de kulturmøtene vi i sommermånedene ofte er i en feriemodus og
står overfor i dag. Selv om uthavnhistorien forteller dermed har god tid og er åpne for opplevelser og
om sjøfarende som var på vei, og ikke ble bosatt, som fokus de ikke visste om på forhånd.
tilfellet er for de fleste som er kommet «over havet»
«En smak av fremmede kyster» har gitt bosatte
i våre dager, så har vi vært opptatt av paralleller syriske flyktninger arbeidserfaring med lønn,
mellom historiske og nåtidige kulturmøter.
nettverk og positiv respons. Det har også vært en
Det har videre vært et viktig mål for prosjektet viktig del av prosjektet at flyktninger får en arena
å bidra til økt forståelse, interesse og respekt for og mulighet for å dele kunnskap om sin egen kultur,
flyktninger og innvandrere som er blitt våre naboer samtidig som de bidrar til å gjøre museumsstaben
og som kommer med kunnskap og stolthet over mer mangfoldig. For de besøkende har det vært
egen kultur.
positivt at museet tar opp tidsaktuelle temaer,
For at prosjektet skulle være relevant i og mange har vært veldig positive til å lære om
samarbeid med Steinerskolen, har vi tatt hensyn arabisk matkultur. Det å lage en tydelig linje mellom
til læreplanen i faget «Mat og helse». Den legger uthavnhistorien og nåtid har fungert som førende
blant annet stor vekt på at elevene skal bli kjent for prosjektet, og gjestene lærer og erfarer at kysten
med forskjellige matkulturer i det multikulturelle alltid har hatt nære bånd til andre kontinenter. Vi
samfunnet vi lever i.
ønsker at gjestene skal erfare at vi er et «møtested
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Foto: Lindesnes fyrmuseum

besøksgrupper, og vi skal øke synliggjøringen av
aktiviteten som en del av formidlingstilbudet.
Lindesnes fyrmuseum tilstreber å være et
museum som, med historien i ryggmargen, ønsker
å stå med begge beina i nåtida, med blikket
mot framtida. Ved å kjenne til og stadig utdype
kunnskapen om fortida, får vi et verktøy som kan
brukes til å forstå den tida vi lever i. Historien om
uthavnene på Sørlandet minner oss på at havet alltid
har ført ulike mennesker i kontakt med hverandre –
så også i dag. Det sies at det er to hovedgrunner
til at mennesker flytter til nye land og kontinenter
– enten krig eller kjærlighet. Det var kanskje ikke
grunnlaget i seilskutetida, men de siste årenes store
forflytning av mennesker har oftest krig som årsak.
Vårt prosjekt utforsker hvilke muligheter vi
har når mennesker fra ulike kulturer blir naboer. Vi
tester ut hvordan museet kan være en aktiv aktør
for å lære hverandre bedre å kjenne, for dermed å
øke forståelse, respekt og i videste forstand være
fredsskapende. Lindesnes fyrmuseum etterstreber
å legge til rette for at mennesker kan møtes på tvers
av både alder og nasjonalitet og knytte fortid, nåtid
og framtid sammen på en naturlig og meningsfull
måte.

i et nytt årtusen».
Prosjektet tok i bruk allerede etablerte arenaer
– samarbeid med skole og sommermånedens store
gjestestrøm. Ved å legge til en «Smak av fremmede
kyster» har vi også åpnet for gode, inkluderende
møter mellom museumsgjester, skoleelever,
nye innbyggere og museets ansatte. Formidling
av historie blir også beriket med innslaget av
matkultur. For fyrmuseet har det å få medarbeidere
fra Syria, som ser museet ut fra sitt perspektiv,
vært viktig. Den kulturelle kunnskapen vi får og de
innspill og spørsmål medarbeiderne tilfører vårt
arbeidsmiljø er av stor betydning. På samme måte
som uthavnbefolkningen fikk utvidet sin horisont,
har også vi bruk for dette.
Fortid og nåtid
Når denne artikkelen skrives har vi omtrent ett
år igjen av prosjektet. Og de erfaringene vi har
gjort oss så langt er utelukkende positive, og vi vil
benytte det samme opplegget og legge til rette for
de samme møtene som fungerte så bra det første
året. For å forsøke å nå enda flere med «En smak
av fremmede kyster» i løpet av sommermånedene,
skal vi ha økt fokus på tilrettelegging for ulike typer
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MAT OG HELSE
Mat og måltider er viktige for helsen, men også matens vei fra jord til bord hører med til faget mat
og helse. Økologisk kunnskap og erfaringer om hvor maten kommer fra og hvordan den dyrkes og
foredles er en integrert del av faget. Dette bidrar til at elevene får en opplevd innsikt, som styrker
evne til å foreta valg og se konsekvensene av disse valgene rundt spørsmål om mat og måltider i
hjem og fritid, arbeids- og samfunnsliv. Erfaringene blir trinnvis bearbeidet i bevisstgjøring av de
mange ernæringsspørsmål av helsemessig, økologisk, sosial, etisk, økonomisk eller praktisk art.
Målet er å utvikle elevenes evne til selvstendig vurdering og omtanke på dette felt, både i forhold
til egen helse og i forhold til å bidra til utvikling av en sunn lokal og global matproduksjon.
Som skapende fag skal mat og helse gi rom for øving i praktisk matlaging og utvikling av kritisk
skjønn knyttet til mat og måltid. Slik kan elevene bli inspirert til å bruke sine evner også utenfor
skolen og senere i livet. Å lage mat til andre er også et uttrykk for omsorg, vennskap og gjestfrihet.
På denne måten er mat og måltid en viktig arena for samarbeid og sosial læring. Vi næres ikke
bare gjennom matens innholdsstoffer, men gjennom helheten av et måltid i fellesskap, hvor gode
råvarer er tilberedt til en meny som taler til alle sansene og som vekker glede i fellesskapet.
Matvanene våre reflekterer ikke bare individuelle valg, men også kulturelle og religiøse uttrykk. De
er på denne måten en sentral del av identiteten vår. Fra hverdagens enkle spisepause til de store
festanledninger bør måltidene være omrammet av ettertanke og takknemlighet. Måltidene inntar
man sammen, serverer andre, venter på tur, lærer seg å se andres behov. Det er et grunnleggende
mål i faget å opparbeide gode måltidsvaner. I et flerkulturelt samfunn er det viktig med kunnskap
om og respekt for mattradisjoner i andre kulturer. Større mangfold i matvaremarkedet stiller større
krav til forbrukerens evne til gjøre bevisste kvalitetsvalg, både i forhold til matlaging, egen helse og
miljø.

Utdrag fra En læreplan for steinerskolene 2007. Mat og helse, formål og perspektiv, 60.
URL: https://www.dpmanager.no/data/files/612_2cfbb_laereplan_grunnskolen.pdf.
[Lesedato 18.11.19.]
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Drammens museum
–En inkluderende møteplass
Hvordan polske og tyrkiske museumsverter åpner museet opp for
nye publikumsgrupper

Drammens musem
Eivor Winther Sunesen

Erfaringer
Hva har du lært?

Dette prosjektet har lært meg at en enkel idé kan nå ganske langt.
Det å se på en reell situasjon og finne nye ukompliserte løsninger som har mye
større positiv effekt enn merarbeid.

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?

Jeg ville trolig gjort noe lignende, men i nye situasjoner eller på nye museale
anlegg. Men det er viktig å ta med i beregningen at et prosjekt som vårt krever mye
oppfølging i oppstart samt forankring i ledelsen for å kunne fungere.

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?

Det er veldig sunt å tenke litt nytt og utvide horisonten. Det har gjort det enklere å
tenke nytt i forhold til rekruttering, og dette skaper varige endringer i en organisasjon.

Hva er dine beste råd?

Følg den opprinnelige idéen som skapte den første spiren til prosjektet. Deretter
følg opp denne planen helt til veis ende. Det er ikke bare oppstart som er viktig, en
må følge det helt gjennom og på nytt for å se om det virkelig fungerer.

Hva er det viktigste verktøyet?

Bærekraftig ressursplanlegging og gjennomføring. Åpne opp for nye tanker og
gjøremåter, men innen de personalmessige og økonomiske ressursene man
har. Tenke praktiske løsninger som kan gjennomføres innenfor eksisterende
organisatorisk system.

Møteplass
Museumsvertene hadde åpnet Sjøboden og tent alle
lysene i utstillingen Drammenselva – sett gjennom
en sjøbu. Det var en varm dag og uvisst hvor mange
som ville finne veien. Fra de gikk ut på trappen for
å ønske velkommen, begynte det å strømme på
med gjester. Dette var både tilfeldige turgåere som
gikk langs elvebredden og mennesker som hadde
kommet ned til sjøboden for å se utstillingen.
Utstillingen fyltes med summende stemmer,
barnestemmer og diskusjoner generasjoner
imellom. En tyrkisk familie bosatt i Drammen hadde
funnet veien. De hadde besøk av familiemedlemmer
fra hjemlandet og hadde hørt om utstillingen og
de tyrkisktalende museumsvertene. De ville vise
frem byens rike historie om skipsfarten, industrien,
båtlivet, fritidsfiske til sine slektninger. Barna frydet
seg over modellene som viste tømmerfløting og
sagbruksmaskin samt utstyret som ble brukt til
isblokk produksjon. Det var også spennende med
ekte båter, gamle skipsvrak og funn fra elvas bunn.
Familien ble værende lenge og viste stor interesse.
En møteplass hadde oppstått.
Sitert fra evalueringsmøtet med museumsvertene,
september 2018.

Museumsvertene på vei til jobb.

Møte med nye drammensere
I 2017 fikk vi ideen med å vitalisere deler av
publikumstilbudet for å nå ut til nye drammensere,
i første omgang i den lokalhistoriske utstillingen
i Sjøboden. Tanken var å engasjere personer
fra miljøer og publikumsgrupper vi ønsket å
tiltrekke oss. Vi ville engasjere drammensere med
flerkulturell bakgrunn for å nå ut til flerkulturelle
drammensere. Fra 2018 ble prosjektet utvidet
til å omfatte et bygdetun – Hallingtunet på
Marienlyst. Vitaliseringen skulle bety at vi ble et
mer inkluderende museum og en mer inkluderende
arbeidsgiver.
Ved formulering av det konkrete tilbudet
ble det tydelig at vi burde begrense oss til en
eller to språkgrupper. Dette både for å begrense
omfanget av prøveordningen, men også for å kunne
konsentrere oss om å utvikle tilbudet innenfor en
praktisk gjennomførbar gruppering. Det var et krav
innad hos oss om at prosjektet var ressursmessig
bærekraftig og overkommelig.
Det er noen store minoritetsgrupper som peker
seg ut i Drammen og da særlig det tyrkiske miljøet.

Den tyrkiske innbyggergruppen har vokst seg stor,
og etter hvert kulturelt mangfoldig, helt siden de
første kom som utenlandsk arbeidskraft til Drammen
i 1960–70-årene. Det er en stor konsentrasjon
tyrkiske innbyggere som har utviklet både religiøse
og sekulære nettverk og som har vært med å skape
betydelige lokalsamfunn med handel og tjenester
i byen. De utgjør den største innvandrergruppen i
byen og ble en selvskreven målgruppe for prosjektet.
Det er mange som er andre- og tredjegenerasjon
tospråklige drammensere, født og oppvokst i
byen. Andre har flyttet til byen nylig som del av en
familiegjenforening, eller gjennom ekteskap med
tyrkiskættede drammensere.
En annen stor befolkningsgruppe i Drammensregionen er fra Polen. Denne gruppen har de siste
10–15 årene begynt å etablere seg mer fast i regionen og vokst fort, der i noen tilfeller flere familiemedlemmer har flyttet etter fra Polen og slått
seg ned og etablert seg med arbeid og skolegang.
Museet opplever merkbar pågang av åpne søknader fra unge mennesker fra Polen, bosatt i området
og som er interessert i alt av arbeid. Denne befolk-
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ningsgruppen synes å ha et stort nettverk i Drammensområdet, særlig knyttet til den katolske kirken.
De har også egne nettsider for å holde seg orientert
om aktiviteter og lignende.

jobbet lokalt med å øke tilgjengeligheten for
publikumsgrupper med andre kulturelle og språklige
utgangspunkt enn vårt tradisjonelle publikum.
Det prosjektet har vært et fast tilbud til det
flerkulturelle Drammen. Vi har vært en møteplass
der organiserte innvandrergrupper inviteres til å se
byggeskikk og dekormaling fra bygdene i en uformell
samtale med en av våre pedagoger. Vi har leid inn
tolker der dette har vært ønskelig. Tilbudet har
krevd proaktiv kontakt med innvandrermiljøer og
nøkkelpersoner i lokalsamfunnene, og det har vist
seg vanskelig og arbeidskrevende å nå frem til de
riktige kontaktpersonene, og dermed nå ut til nye
grupper. Tanken om tospråklige museumsverter har
vært å skape et åpnere tilbud ved å senke terskler
i hverdagen for at besøkende skal komme på eget
initiativ. Eksempelet med moren som selv oppsøkte
museet ved gjentatte anledninger med egne barn,
viser at vi har klart å skape gode trygge soner og
senke terskler.
Museet ønsker å inkludere et bredere
publikum, særlig på den lokalhistoriske utstillingen
om Drammenselvas historie samt på Hallingtunet
med bygninger, interiører og bruksgjenstander på
Marienlyst. Vi tenker at disse publikumstilbudene
har potensial til å ha et bredt nedslagsfelt, da de kan
representere gjenkjennelige og sammenlignbare
kulturhistorier og tradisjoner fra industrien og
bondesamfunnet for flere av Drammens nye
befolkningsgrupper.
Hallingtunet i museumsparken på Marienlyst
på Strømsø består av en rekke tømmerhus fra
Hallingdal, flyttet til museet for nærmere hundre
år siden. Hallingtunet utgjorde museets første
ansats til et friluftsmuseum, etter modell av
tunene på Norsk Folkemuseum, der idéen er å
vise tradisjonell byggeskikk for byens befolkning.
Tunet består av en stue fra Torpo i Ål som deltok
på Jubileumsutstillingen i Kristiania i 1914 og som
museet senere fikk beholde. I 1917 kjøpte museet
et stabbur fra Tune i Ål (1710) og satte det opp året
etter. Deretter fulgte stallen fra Villand, loftstua fra
Rue og en badstu fra Rud (Hol), alle bygningene fra
slutten av 1700-tallet.

Arenautvikling for å senke terskler
Våren 2017 var vi i gang med polske og tyrkiske
museumsverter som var tilstede og ønsket
velkommen. Museet fikk umiddelbart mye presse
og omtale i både aviser og radio. Tilbudet slo fort an
og oppmerksomheten fra pressen ga en pangstart
og en boost til museumsvertene som var helt ferske
i jobben.
Den stillferdige, heldekte kvinnen med alle barna
kom stadig tilbake gjennom sommeren. Hun så
ut til å trives med den hete sommervarmen selv
om Drammenserne flest hadde oppsøkt tjernene,
elven og fjorden i varmen. Barna løp fritt rundt på
tunet, ledet an av storebror, der de stakk hodene
nysgjerrig og oppsøkende inn i bygningene som
var åpne. Museumsvertene hadde fattet interesse
for kvinnen, og i samtale kom det frem at hun
bodde i nabolaget og hadde eneansvar for de fem
barna fra morgen til kveld. Hun hadde oppdaget
en dag at det var mennesker på Hallingtunet og
hadde endelig våget seg inn i parken. Det var synet
av museumsvertene som hadde åpnet opp før
besøket. Vertskapet på Hallingtunet skapte et trygt
sted å ferdes. Vi hadde klart å senke terskelen og
skape en god og trygg sone.
Museumsvertene, september 2018.

Arenautvikling er noe museet arbeider bevisst
med. Målet er å skape gode steder å være hos
oss med affektive soner, med tydelige romlige og
miljømessige stemninger, der mennesker kan trives.
Vi ønsker å skape sosiale og hyggelige møteplasser
og steder på våre museumsanlegg – både i kafeen og
i parkene. Dette materialiserer seg gjennomgående
i hele virksomheten og krever høy faglig og
estetisk kvalitet på faste og skiftende utstillinger.
Vi har hyggelig kafé med god og stabil service og
servering, flotte og velholdte park- og hageanlegg
med blomster, busker, trær og sittemuligheter, godt
utviklet formidlingsprogram for barn og unge samt
imøtekommende vertskap som tar publikum på
alvor alle dager i året.
Fra Mangfoldsåret 2008 har museet

Hvordan nå ut til nye publikumsgrupper
Det var tre unge kvinner som kom litt søkende
inn i foajeen i museets hovedbygning en onsdag
ettermiddag. Det var tydelig at de ikke hadde vært
her før. Jeg hørte det summet på polsk dem imellom
og gikk bort til dem og ønsket dem velkommen til å
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utstillingene og kafeen i andre deler av parken. Her
må det brukes god tid på å innarbeide et stabilt
og åpent tilbud. Økt tilstedeværelse på tunet har
trukket besøkende, men det kreves trolig mye
mer aktivitet over tid for å få til et varig høyere
besøkstall. Museumsvertene har selv foreslått at
vi kan arrangere språkkafe, en obligatorisk aktivitet
for arbeidssøkende, for å tiltrekke flere. En annen
mulighet er å etablere sittegrupper som inviterer til
å slå seg ned på tunet. Vi ser at sosiale møteplasser
med hyggelige og trygge omgivelser tiltrekker seg
flere mennesker og støtter opp om disse ideene.
I 2017 kom det 1700 besøkende til utstillingen
om Drammenselva i Sjøboden (fra om lag 150
besøkende til fastsatte omvisninger året før)
hvorav ti prosent med tyrkisk eller polsk bakgrunn.
I 2018 kom omlag 1500 til de to stedene med
museumsverter (Sjøboden og Hallingtunet), fortsatt
med om lag ti prosent polsk eller tyrkisk bakgrunn.
I Drammen er det nå nærmere tjueni prosent
innbyggere med annen kulturell bakgrunn enn
norsk, fordelt på mer enn ett hundre og femti
nasjonaliteter. Det kan forøvrig ikke automatisk
forventes at tjueni prosent av vårt publikum skal
komme fra denne gruppen. Det er mange og
sammensatte faktorer som spiller inn for hvorvidt
mennesker benytter seg av et kulturelt tilbud, som
utdanningsnivå, inntektsnivå, kulturell interesse og
erfaring m.m. Gjennom Den kulturelle skolesekken
representerer vårt publikum innenfor dette
segmentet den demografiske sammensetningen i
byen for øvrig. Nærmere elleve tusen barn og unge
deltar i museets program, og det antas å være om
lag tre tusen blant barn og unge med annen kulturell
og språklig bakgrunn enn norsk. Når det gjelder de
som kommer av seg selv, kan vi ikke forvente like
høye prosentandeler.
Det foretas ingen kartlegging av besøkende
ut fra kulturell bakgrunn innenfor den generelle
besøksstatistikken vi fører. Vi har forøvrig kartlagt
språk, og til dels nasjonalitet, ved de to arenaene
der vi har hatt tospråklige museumsverter, da det
har vært mulig å foreta kvalitativ registrering utført
av vertene selv. Tallene viser at om lag ti prosent av
besøkende har enten polsk eller tyrkisk språk, men
at hoveddelen av besøkende har norsk bakgrunn og
at de er nye besøkere.
Det har vært et stort antall tilfeldig besøkende
innom i Sjøboden med det nye tilbudet, men ikke
i like stor grad på Hallingtunet i museumsparken.
I evalueringsprosessen kom det frem at
museumsvertene har gjort observasjoner om at de
som vandrer i elveparken, der Sjøboden er plassert,

se utstillinger både i første og andre etasje. I dialog
med museumsvertene etterpå, fant jeg ut at de de
hadde hørt om de polskspråklige museumsvertene
gjennom den katolske kirken og hadde tatt turen
spesielt for å oppleve Hallingtunet på polsk. De
utvidet selv besøket til også å omfatte de faste
utstillingene i hovedbygningen.
Forfatterens egen erfaring, august 2018.

Eksemplene og beskrivelsene jeg har nevnt i teksten
dreier seg om enkelthendelser. Et av de spørsmålene
vi har stilt oss i denne satsingen, er om det er
mulig å nå bredt ut med et publikumstilbud som
dette? Hva sier besøkstallene, og hvordan endrer
besøksprofilen seg med denne tilretteleggingen?
Besøkstallene viser at museet har klart å
nå ut til flere og at det har vært mulig å nå ut til
nye flerkulturelle publikumsgrupper gjennom
tilbudet. Når det gjelder Hallingtunet er det en
litt større utfordring med å tiltrekke publikum helt
inn til bygdetunet – også blant de som besøker

Faksimile fra Drammens Tidende, juli 2017.
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har god tid, er avslappet og er positivt innstilt på
å komme innom utstillingen. De benyttet seg
innledningsvis av museumsvertenes introduksjon,
kanskje bare noen minutter, men deretter valgte
mange å vandre rundt i utstillingen på egen hånd.
I museumsparken hadde de som gikk gjennom
parken mindre tid, da de var på vei til konkrete mål
andre steder. Museumsvertene klarte ikke der i like
stor grad invitere de tilfeldig forbipasserende inn.
Det er vanskelig å fange oppmerksomheten fra
en publikumsgruppe som er så sammensatt som
innvandringsbefolkningen i Drammen gjennom
tradisjonelle kanaler som avisen, sosiale medier
og fysiske bannere. Gjennom evaluering med
museumsvertene har vi diskutert en del elementer
som kan være med å påvirke hvordan vi når ut til
de ønskede publikumsgruppene. Et eksempel
som har kommet frem er at det tyrkiske miljøet i
Drammen er stort og samtidig fragmentert, både i
forhold til kulturelle interesser, nettverkstilhørighet,
sosial bakgrunn, utdanningsnivå og erfaringsmessig
bakgrunn. Museumsvertene mente det beste
stedet for å nå ut på kryss av de ulike fragmenterte
grupperingene trolig er gjennom fellesarenaer som
matbutikker, restauranter og andre nøytrale steder
i byen der kvinner med barn ferdes. Dette er nyttig
og ny kunnskap for oss i museet og det vil danne
grunnlag for den videre satsingen fremover. Det
polske miljøet, på den annen side, har i stor grad
forening og samling rundt det katolske miljøet
i og rundt kirken, og mange kan nås gjennom
målrettet kontakt med dette miljøet i forkant av
sommersesongen.
Etter erfaring fra to sesonger har vi vurdert
hvordan vi fremover kan spre informasjon om dette
til stadig flere. Museet planlegger å lage en samlet
brosjyre på fire språk (norsk, engelsk, tyrkisk
og polsk) og distribuere dette på hotellene,
i butikker, restauranter, offentlige etater
(NAV, Husbanken, o.l.), hos reisebyråer
og gjennom den katolske kirken.
Museumsvertene vil selv involveres og
bidra til å produsere dette materialet
våren 2019. I tillegg vil museet jobbe
med bedret skilting av bygningene og
utstillingene for å øke synliggjøring av
åpningstider og tilgjengelighet.

hvert som søknadene kom inn, slik at vi kunne
møte kandidatene ansikt til ansikt. Det var relativt
tydelig å se hvem som hadde høy motivasjon og
genuin interesse for jobben, og som vi vurderte
hadde det største potensialet til å være museets
ambassadører.
Museet valgte å annonsere utelukkende
på FINN.no, da dette er en kanal som sprer seg
lett blant venner og kjente. Vi tenkte det ville bli
relativt lett å nå ut til målgruppen ved å bruke de
rette søkeordene. Vi vurderte også annonsering i
lokalavisen, men kun som en alternativ plan om det
skulle vise seg at det ikke kom noen henvendelser
på FINN.no-annonsene. Det kom en jevn strøm av
søknader fra første dag, særlig fra polske søkere,
men etter hvert også fra noen tyrkiske søkere.
Det meldte seg dessverre ingen mannlige tyrkiske
søkere. Årsaken til dette har vi ikke undersøkt
nærmere.
Etter kort tid ble det gjennomført en rekke
samtaler med søkere for å kartlegge hvem som
egnet seg best i vertsrollen. Prosjektet skulle gi
mulighet for å kunne tilby praktisk museumserfaring
for minoritetsgrupper, som av flere grunner står
utenfor arbeidslivet. Det ble derfor ikke stilt krav til en
komplett CV eller lang erfaring, men mer personlig
egnethet og potensiale til å vokse inn i rollen. Det
Museumsvertene ønsker velkommen på Sjøboden.

Rekruttering
Ved rekruttering valgte vi å bruke
liten tid på å lese CV og vurdere
kandidatene. De aller fleste ble
invitert direkte til møter etter
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ble også stilt krav til at kandidatene praktiserte sitt
morsmål, og at det ikke bare var et sekundært språk
de brukte av og til. Vi ønsket at språkkunnskapen og
den kulturelle forankringen skulle fremstå troverdig
overfor de nye publikumsgruppene vi ønsket å
tiltrekke oss.
Vi satte sammen egnede team der to fra
de forskjellige språkgruppene skulle fungere
sammen. En kombinasjon av hvem som hadde
koordinerende evner, hvem som behersket
norsk og hvem som eventuelt behersket engelsk.
Rekrutteringsprosessen skulle lede frem til valg av
fire eller fem kandidater, hvorav minst to fra hver
språkgruppe. Disse skulle kunne jobbe sammen på
kryss og tvers og klare å kommunisere sammen som
et felles team overfor publikum. Vi måtte også sikre
oss at de seg imellom kunne dekke inn alle helgene
tilbudet gjaldt – til sammen ti helger første året, og
seksten helger og ti onsdager det andre året.
De publikumsarenaene som skulle gjøres
tilgjengelig for nye publikumsgrupper var
eksisterende utstillinger av høy faglig og estetisk
kvalitet med fotografier, gjenstander og tekster.
Dette er utstillinger som er selvforklarende for de
som forstår norsk. Bygningene har originalinteriør
med innebygde møbler og løst inventar og det
foreligger enkle tekster som informerer om
bygningene, interiøret og bruksgjenstandene
som stilles ut. Utstillingen om årshjulet i det
gamle bondesamfunnet og familiesyklusen fra
vugge til grav på Hallingtunet, er fulgt av tekster
på norsk som beskriver de utstilte gjenstandene
og fotografiene. Det har vært et vesentlig poeng
med prosjektet at det ikke skulle legges til nye
elementer i formidlingen, men at det var snakk
om å tilrettelegge på nye språk samt i dialog med
besøkende ved å være tilstede og kunne svare
på enkle spørsmål. Museumsvertene skulle sette
seg inn i publikums ståsted og være museets
ambassadører og skape en god besøksopplevelse.
Det skulle være et lavterskeltilbud der målet er å
være tilstede for publikum, også språklig.
Det ble gitt kollektiv opplæring i sikkerhetsrutiner, forventninger til oppgaveløsning, publikumshåndtering og pressehåndtering. Det ble gitt
tydelige retningslinjer for timeregistrering, rapportering, ansvarsfordeling og vaktlister for hele
sesongen. Dette ble gjort med alle tilstede, slik at
om noen var i tvil om de hadde forstått alt som ble
sagt, kunne de avklare dette opp mot hverandre i
arbeidssituasjonen. I tillegg ble det gitt ut grunnlagstekster på norsk, tilsvarende de som fremkommer
i utstillingene, som museumsvertene selv kunne

oversette og omgjøre til sitt eget materiale på eget
språk. De kunne samarbeide innenfor den samme
språkgruppen. I tillegg fikk gruppen en samlet omvisning i utstillingene ved oppstart, for å oppleve
dette kollektivt der de selv kunne stille spørsmål og
få materialet nærmere presentert.
Det ble ikke stilt krav til historisk eller kunsthistorisk utdanning for vertsrollen. Det ble ikke lagt
opp til faglige og pedagogiske omvisninger, men en
språklig tilrettelegging av eksisterende utstillinger
og bygningsmiljøer. Dette betydde at den kvalitative
formidlingen lå i det utstilte materialet, og museumsvertenes funksjon var å fungere som tilretteleggere for egne språkgrupper og andre besøkende.
Inkluderende arbeidsliv i museet
Museumsvertene har vært stolte av å jobbe på
museet. Vi har hatt et team på fem kvinner, to
tyrkiskspråklige og tre polskspråklige som ikke kjente
hverandre fra før men som fant den gode tonen seg
imellom og som har møttes også utenom arbeidstid.
De har hjulpet hverandre med oversettelser og
dekket inn om noen behøvde å bytte vakter. Den
ene av museumsvertene kom fra Polen vinteren
2018. Etter flere strøjobber andre steder, var hun
takknemlig for muligheten til å være museumsvert,
og kalte det en «verdig» arbeidserfaring. Hun følte
hun hadde fått stort ansvar og blitt betrodd til å
være museets ansikt utad. Dette var en ny måte å
bli behandlet på i det norske arbeidslivet for henne.
Gjengivelse fra evalueringsmøte med vertene.

Den utløsende ideen til inkluderingsprosjektet
var å ansette flerkulturelle for å betjene våre
museumsanlegg. Vi utviklet ideene videre for å
finne ut hvordan dette skulle være meningsfullt
både for de ansatte og for publikum. Museet ønsket
ikke at det skulle være et veldedig prosjekt der vi
hjalp noen i en begrenset periode, men vi ønsket å
styrke våre museumsverter til å utgjøre en forskjell
både for museet og for vårt publikum.
Museene har gjennom årene blitt oppfordret
til å ansette medarbeidere med annen kultur- og
språkbakgrunn for å reflektere det samfunnet
vi er en del av. Det påvirker i neste omgang
hvordan virksomheten kan se flere potensielle
publikumsgrupper og nye behov. Som arbeidsgiver
har vi i tillegg stor nytte av nye innspill og synspunkter
utenfra som ikke utgjør den etablerte kulturen.
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Med en rekke medieoppslag i riksdekkende
aviser med oppfordring til at næringslivet og
arbeidsgivere må delta i dugnad for å tilrettelegge
spesielt for de som har vanskelig for å få jobb,
ble vi inspirert til å foreta oss noe på Drammens
Museum. I forbindelse med at Regjeringens
perspektivmelding ble publisert våren 2017, ble det
ført en debatt i landets aviser om situasjonen rundt
innvandring og integrering knyttet til sysselsetting.
Perspektivmeldingen pekte på utfordringen med
lav sysselsetting blant innvandrere. Oppfordringen
i flere av artiklene har gått på at innvandrere må

og kortsiktige innspill fra utenforstående aktører.
Vi må selv eie ideene, og tilpasse virksomheten
stadig mer krevende rammevilkår. Ved å utvide
eksisterende sommerrekruttering, til også å omfatte
rekruttering av flerkulturelle museumsverter, var
prosjektet håndterbart både på kort og lang sikt.
Vertene fikk opplæring på forhånd og fikk
jobbe sammen i begynnelsen og deretter på egen
hånd. Flere av dem hadde vært usikre på hva de
skulle formidle, men hoppet ut i det og møtte
publikum i den situasjonen som måtte oppstå.
De har senere fortalt oss om familien som var

”

Det handlet ikke om å gi en omvisning i utstillingen, men
å senke terskelen og gjenfortelle det på en egen måte.

inkluderes for å integreres.
Et interessant debattinnlegg er av butikksjef
Siyamak Nemeti i Drammen fra våren 2017 («Gi
innvandrere en sjanse til å vise hva de kan!», Aftenposten 4. april 2017). Han driver Norges nest
største KIWI-butikk og har femtito ansatte fra atten
ulike nasjoner. Han har gitt mange sjansen etter å
ha hatt dem i praksis noen måneder der de har fått
anledning til å vise hva de kan. Han sier seg enig i at
inkludering fremmer integrering: «En arbeidsplass
er helt avgjørende for at voksne mennesker med
innvandrerbakgrunn skal lære seg språket og integreres. […] Et familiemedlem i arbeid har derfor stor
påvirkning på integreringen av resten av familien.»
Prosjektet vårt har gitt mulighet til å kunne tilby
praktisk museumserfaring for minoritetsgrupper,
som av flere grunner står utenfor arbeidslivet.
Vi har innarbeidede rutiner for rekruttering av
sommerverter, og tenkte at ideen med å ansette
tospråklige museumsverter til sommersesongen
var det avgjørende elementet for å gjøre prosjektet
bærekraftig i virksomheten.
Museet har et uttalt mål om å skape
bærekraftige
prosjekter
og
planer
som
implementeres og vedlikeholdes over tid og
innenfor vår kjernevirksomhet. For å optimalisere
våre ressurser og innfri formålet med stiftelsen
streber vi etter å integrere prosjekter og planer i den
ordinære driften, fremfor å mobilisere til stadig nye

på besøk, der en av forfedrene hadde jobbet
ved glassverket og at de kjente igjen bildene i
utstillingen, eller andre besøkende som har forfedre
som har jobbet med tømmerfløting og som hadde
fortalt om arbeidsoppgaver slik utstillingen viser.
Opplevelsene mellom vertene og publikum har
blitt veldig beriket gjennom disse møtene, noe som
tydelig har kommet frem i berettelser fra vertene.
De har følt seg involvert i drammenseres liv og
historie. De har også klart å bygge forståelse for
lokalhistorie og bygdehistorie ved å sammenligne
dette med erfaringer fra egen kultur. På den måten
har museumsvertene blitt brobyggere mellom
museets tilbud og nye drammensere.
Utstillingene består av både gjenstander,
fotografier og mye tekst som viser de ulike
temaene. Museumsvertene lurte selv på hvordan
de skulle gripe det an, og de fikk rådet om å bare
være seg selv og ønske velkommen. De fikk sette av
tid til å oversette tekstene i utstillingen og oversette
annen enkel bakgrunnstekst slik at de kunne ta
utgangspunkt i selve billedtekstene, interiørene og
bygningene. De var ikke forventet til å vite mer enn
dette. Utstillingstekstene var omfattende og til dels
tekniske, og vertene oversatte disse til eget språk slik
at de kunne formidle dette både på eget språk og på
engelsk. Men det er ikke alle ord og begreper som
finnes på polsk og tyrkisk og da har museumsvertene
bidratt med å forklare disse begrepene gjennom
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konkrete eksempler i utstillingen, eller gjennom
å forklare sammenlignbare tradisjoner fra
hjemlandet. Det handlet ikke om å gi en omvisning
i utstillingen, men å senke terskelen og gjenfortelle
det på en egen måte.
Museet har gjennom prosjektet tilbudt
museumsvertene opplæring i folkekunstens
tradisjoner, bygdetunenes utforminger, bygningenes
funksjoner og museets publikumstilbud. Styrken
til de engasjerte museumsvertene er deres eget
morsmål og kulturelle bakgrunn og deres egen evne
til å imøtekomme publikum. Arbeidserfaringen har
gitt museumsvertene ny kompetanse, sterkere
språkmestring og økt selvtillit, samtidig som de har
fått viktig innføring i norsk arbeidsliv.
I evalueringen kom det frem at det spørsmålet
vi har stilt oss om hvorvidt engasjementet har gitt
ringvirkninger for museumsvertene i forhold til
relevant yrkeserfaring og økt selvtillit til å komme
seg videre ut i arbeid, har fungert i praksis. En attest
fra museet var høyt verdsatt og betydde for den
ene museumsverten at hun kom gjennom med sine
arbeidssøknader innenfor sitt kompetansefelt. Hun
har senere fått fast jobb.

Prosjektet med å gjøre museet til et mer
inkluderende sted og til en mer inkluderende
arbeidsgiver har gitt mersmak. Museumsvertene
har vært viktige ambassadører overfor et nytt
publikum og har vært med på å øke forståelsen
av den lokale kulturhistorien gjennom å bidra
med egne gjenfortellinger fra utstillingene. Det
blir viktig for oss å kunne jobbe over langs med
denne satsingen og ta den tid vi behøver for å
videreføre dette arbeidet for å nå ut til flere og nye
publikumsgrupper. Det vil også være viktig å dra
veksel på museumsvertene som personalressurs
både utfra de erfaringer og forståelse av materialet
de sitter med, og fra den evnen de har til å nå ut til
helt nye og ukjente publikumsgrupper. Innspillene
fra museumsvertene har gitt ny innsikt og vil være
med å forme tilbudet videre slik at museet kan være
en inkluderende møteplass.

Den tyrkisktalende museumsverten hadde knapt
erfaring med å praktisere norsk. Engelsk gikk
flytende, men dagligtalen på norsk var veldig
utfordrende. Hun viste merkbar bedring i muntlig
språk over to somre som museumsvert. Praten
gikk av seg selv og hun fant de rette ordene i
evalueringsmøtet på høsten etter andre sesong.
Hun var så tilfreds med å endelig komme over
terskelen og kunne bruke språket fritt. I løpet av to
sesonger med det hun selv anså som givende arbeid,
og med attest fra museet, klarte hun å nå frem på
arbeidsmarkedet. Hun forlater teamet vårt høsten
2018 med fast jobb i bagasjen og nye utfordrende
oppgaver innen sitt eget fagfelt. Erfaringen hadde
gitt stor tilfredsstillelse og nytte.
Fra evalueringsmøte
september 2018.

med

museumsvertene,
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Søm og samtaler rundt
et kjøkkenbord
Et inkluderings- og samarbeidsprosjekt mellom
Nabo design og Oslo Museum

Oslo Museum,
Bymuseet og Arbeidermuseet
Reidun A. Johannessen

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.

Kaffe, te, søm og samtaler

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 Museum kom i stand via Bymuseets deltakelse i prosjektet «Tingenes metode».1 Det resulterte i utstillingen
Ting taler, med bidrag fra deltakere ved språk-kaféen, Deichmanske bibliotek, Stovner. En av deltakerne derfra ble senere engasjert som fagleder for
Nabo design, og foreslo et samarbeid med oss. Etter å ha vært i Arbeidermuseets museumsleilighet
«Brenna» i Sagveien, fikk hun en idé om at der kunne prosjektdeltakerne drive med ulike former for
håndarbeid, inspirert av tekstiler som var i leiligheten. 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

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!»

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

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

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

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 elementer 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, grytekluter) 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 prosjekt, når man skal kartlegge hvorvidt man har lykkes 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 kunnskapsformidling. b) Kulturarvslæring, der integrering 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 arbeid som er gjort ved en rekke europeiske museer.
Hun viser at en dominerende forestilling om kulturarv, er at dette er «[…] lukkede systemer av mening
som skal vernes og overføres til nye generasjoner»
(Bettum mfl. 2018:13). Minoriteten eller majoriteten 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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Lunsjpausene er viktige! Foto: Reidun A. Johannessen/Oslo Museum

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 kunstnere fra borgerskapet rundt slutten av 1800-tallet,
og deres muligheter for utdannelse og yrkesutøvelse. 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 kvinnene som nettopp jobber med dette. Vi kom inn
på kleskoder, klærs muligheter og begrensninger,
i sammenheng med kvinners handlingsrom. I november 2018 hadde vi en ny arbeidsøkt på museet,
og denne gangen ble det dialogbasert omvisning i
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en ny utstilling: 100 år med nål og tråd, i anledning
100-års jubileet til kjole- og draktsyerfaget. Vi snakket om klær, moter og håndverk, og det var flere
av deltakerne som meldte at de ble inspirert av utstillingen 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 definerer 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:

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:

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).

[…] 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).

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

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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Dialog rundt tekstilproduksjon i Arbeidermuseet. Foto: Reidun A. Johannessen/Oslo Museum

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 arbeidsog 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
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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!
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:

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.

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

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 samarbeidspartnerne sine.
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! Denne kunnskapen er svært
nyttig for både Arbeidermuseet og Bymuseet som
nå i økende grad driver formidling rettet mot voksenopplæringssegmentet, 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?

Vedlegg 2: Informasjonsplakat Nabo Oslo design.

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
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En ny tropp på Kongsten fort
Baking som inngang til kulturell dialog – et formidlingsprosjekt

Østfoldmuseene
Erik Castberg Tresselt

Erfaringer
Hva har du lært?

Sårbare grupper er ofte mottagere av en rekke tjenester i velferdssamfunnet vårt,
f.eks. økonomisk hjelp, ulike typer undervisning, karriereveiledning osv. Det de har
behov for er ikke å «få» noe fra oss, men en arena hvor de på egne premisser kan
yte noe og vise frem sine interesser og kompetanser.

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?

Vi har nå fått midler av ledelsen ved Østfoldmuseene til utvikling av
prosjektet. I den forbindelse har vi begynt å omtale bakeseansen som «seminar» og
ikke «kurs», for på den måten å signalisere en mer dialogbasert tilnærming der alle
involverte skaper noe sammen. Vi vil også ta sikte på å etablere tydeligere mål med
seminaret, f.eks. ved å gjøre deltagerne ansvarlige for maten på et arrangement
som avslutning på seminaret. Dermed styrkes forbindelsen mellom bakingen og
andre aktiviteter ved museet.

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?

Arbeidet med dette prosjektet har gjort oss mer oppmerksom på at mange av
ordene vi bruker om den utadrettede virksomheten ved våre museer (f.eks.
formidling, omvisning, undervisning, demonstrasjon o.l.) er egnet til å styrke en
uheldig enveiskommunikasjon. At vi i fremtiden konsekvent vil omtale dette og
andre publikumsrettede prosjekter for seminar eller tilsvarende, er derfor uttrykk
for en holdningsendring.

Hva er dine beste råd?

Sørg for at deltagerne får eierskap til prosjektet. Lag prosjekter der alle involverte er
med på så like premisser som mulig.

Hva er det viktigste verktøyet?

Man blir minnet om hvor viktig verktøy språk er når kommunikasjonen halter, men
samtidig har vi fått bekreftet at det universelle ved baking, og mer konkret bruken
av takke og bakerovn, er gode sosiale verktøy.

I likhet med de fleste kulturhistoriske museene
i Norge har vi i Østfoldmuseene i en årrekke
registrert at det er få innvandrere blant våre
besøkende. Det er nok flere årsaker til dette, men
det er nærliggende å tro at det i forlengelsen av
språk- og kultur-barrierer er mange som har liten
formening om hva et kulturhistorisk museum er og
driver med, og få er klar over hva museene kan tilby
dem. Derimot vet vi at mange har kjennskap til flere
av de aktivitetene vi iscenesetter. Ikke minst er det
grunn til å tro at baking i vedfyrt ovn og på takke
er en velkjent aktivitet, som dermed kan fungere
som kulturell brobygger. Brød er, og har vært, en
del av basiskosten i nær sagt alle kulturer. Enkelte
brødtyper går igjen med små variasjoner i mange
land, og selve bakingen er en gjenkjennelig aktivitet
for nær sagt alle uansett hvor man kommer fra. Brød
er dessuten relativt enkelt å lage og kan derfor gi
mestringsfølelse til dem som ikke har mye erfaring
med å bake eller å tilberede mat. Det konkrete og
sanselige som brødbakingen åpner for er dermed et
godt utgangspunkt, både for å knytte bånd mellom
mennesker med vidt forskjellig bakgrunn og for å
lære om det særegne og universelle ved norsk
matkultur. Siden vi har god erfaring fra bruk av
våre vedfyrte bakerovner i andre sammenhenger,
så vi for oss at en av disse arenaene ville være
velegnet for et formidlingsopplegg rettet mot
innvandrergrupper.

som frivillige, hvorav enkelte på sikt kunne få jobb
som betalte verter. Dermed var ambisjonen med et
slikt kurs i tråd med et ønske om å fremme kulturelt
mangfold og inkludering, slik dette formuleres i
egne strategiplaner, så vel som i nasjonale kulturog museumspolitiske dokumenter de siste tiårene.
For å komme tett på målgruppen tok vi kontakt
med NAV, som igjen satte oss i forbindelse med sin
underleverandør, Fredrikstad internasjonale skole
(FRIS), som driver med grunnskoleopplæring i norsk
og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
Sammen med FRIS ble vi enige om å sikte oss inn
mot to klasser: En kantine-klasse der siktemålet er
jobb i kantine- restaurant- og kjøkkenvirksomhet og
alpha-klassen som består av voksne med begrensede
lese- og skriveferdigheter. Prosjektgruppen bestod
av en saksbehandler fra FRIS, to formidlere og en
arrangementsansvarlig fra Østfoldmuseene, samt
en innleid baker som også skulle ha hovedansvar
for det faglige innholdet i kursene. Vi ble enige om
å arrangere en pilot for å teste konseptet, og det
ble bestemt at piloten skulle foregå på Kongsten
fort, fordi bakerovnen her var den som lå nærmest
lokalene til FRIS. Videre ble vi enige om at Kantineklassen skulle få et kurs på tre dager og Alphaklassen skulle få et kurs på to dager, og at skolen
skulle besørge for- og etterarbeid. Kursinnholdet
som ble utarbeidet bestod både av typisk norsk
kulturhistorie og ernæringskunnskap basert på
informasjon fra opplysningskontoret for brød og
korn. Utenom deltagernes egne forslag, inneholdt
kursene baking av flatbrød, tykklefser, grovbrød
og flammekaker (et slags testbrød for å sjekke om
ovnen er varm). På timeplanen sto også grøt ved
ankomst og lunsj bestående av egenproduserte
bakervarer.

Østfold bakefellesskap
For et par år siden arrangerte vi et bakekurs
på Fredriksten festning i Halden, der samtlige
kursdeltagere var typiske museumsgjengere, dvs.
norske, tilhørende middelklassen og med sans for
historie og matkultur. Her ble det bakt soldatbrød,
surdeigsbrød, olivenbrød og andre bakverk, som
både hadde affinitet til det historiske miljøet på
festningen og samtidig spilte på lag med moderne
baketrender. Kurset var såpass vellykket at vi var
nysgjerrige på å prøve noe lignende overfor ulike
innvandrergrupper, i den tro at bakingen ville
fungere som en icebreaker i møte mellom dem og
våre arenaer. Et godt tilpasset bakekurs ville kunne
være en hyggelig opplevelse for alle involverte og
samtidig fungere som et forum for utveksling av
baketradisjoner og matkultur. Vi så for oss at noen av
deltagerne ville komme igjen som gjester på andre
arrangementer på den aktuelle arenaen, mens de
mest interesserte i beste fall ville la seg rekruttere

En sosiokulturell tilnærming
Siden jeg er lærer og museumspedagog ved et
kulturhistorisk museum er jeg som prosjektleder
opptatt av å se på læringsaspektet ved bakekurset
i et sosiokulturelt perspektiv. Dette gjaldt under
utformingen og gjennomføringen av kurset, så vel
som i refleksjonen i etterkant. Slike perspektiver
tar utgangspunkt i at mennesker lærer og utvikler
seg ved å delta i kulturelle aktiviteter, at det
kollektive og individuelle er uløselig sammenvevd i
læringsprosesser, og at kunnskap utviklet gjennom
historien nedfeller seg i de ulike redskaper vi tar i bruk
i læringssituasjonene (Wittek 2012). Den russiske
teoretikeren Lev Vygotsky, som la grunnlaget for et
sosiokulturelt læringssyn, skilte mellom to kulturelle
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verktøy, redskaper og tegn, hvorved språket er
det viktigste (Wittek 2014). Språket er spesielt
interessant i vår sammenheng fordi kurset indirekte
fungerer som en forlengelse av språkundervisningen
på FRIS, og fordi det representerer en utfordring
grunnet språksvake deltagere. I tillegg har det
fysiske miljøet en særlig betydning som «redskap»
fordi bakekurset foregår på en arena der viktig lokal
og nasjonal militærhistorie er sterkt nærværende.
Samspillet mellom det historiske miljøet på
Kongsten fort og de norske baketradisjonene som

seg umulig grunnet språkproblemer. Som en del
av etterarbeidet, som de uansett skulle utføre på
skolen, ba jeg i stedet om en skriftlig og anonym
tilbakemelding fra alle deltagerne i etterkant av
kurset. Som ventet ble denne svært kort og generell
og kom dessuten som en samlet besvarelse uten
rom for individuelle betraktninger. Refleksjonsdelen
av prosjektet baserer seg dermed på empiri skapt
gjennom deltagende observasjon, en metode
som kjennetegnes av at forskeren deltar på lik
linje med menneskene i miljøet det skal forskes
på (Flick 2002). Dette gjorde det mulig å komme
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I tillegg har det fysiske miljøet en særlig betydning som
«redskap» fordi bakekurset foregår på en arena der viktig
lokal og nasjonal militærhistorie er sterkt nærværende.
nær innpå deltagerne, slik at jeg fikk med meg
detaljer som ellers hadde gått tapt som følge av
begrenset muntlig og skriftlig kommunikasjon.
Snarere enn å utarbeide et strukturert skjema som
lett innskrenker perspektivet, gikk jeg for det James
Spradley kaller en trefase-modell (2018). Dette
innebærer at man først skaffer seg et overblikk
over situasjonen, før man gradvis nærmer seg de
temaer og spørsmålstillinger man ønsker å fokusere
på (ibid.). Deltagerne fikk vite at dette var et
pilotprosjekt som skulle evalueres, og at jeg derfor
ønsket å observere og notere underveis, noe jeg
gjorde åpenlyst, men diskré. Dermed ble formidlerrollen den dominerende, og jeg kunne observere
dem tett uten å skape en kunstig stemning.

sto på timeplanen, var viktige innsalg til FRIS, som
har som hovedoppgave å gi deltagerne sine en
innføring i det norske samfunnets normer, verdier
og tenkesett. Likefullt var det viktig for oss at kurset
ikke skulle fremstå som opplæring, forstått som en
enveiskommuniserende prosess der kursdeltagerne
ville blitt passive mottagere av informasjon om noe
vi mente var viktig kunnskap for dem å ta inn over
seg. I stedet la vi opp til at bakekurset skulle ha en løs
struktur. På denne måten kunne vi åpne for innspill
fra deltagerne og legge til rette for at vi kunne
skape innholdet sammen. Denne tilnærmingen har
bakgrunn i en forståelse av kultur som dynamisk
og noe som skapes og reskapes gjennom en
kontinuerlig forhandling mellom ulike aktører. Et
slikt perspektiv motvirker en tendens til å fokusere
på forskjeller og grensemarkører i en kontekst der
folk fra mange ulike kulturer møtes. Først når vi
klarer å overskride opplevde kulturelle grenser
blir det mulig å etablere nye kunnskapssystemer
og meningsfellesskap, et third space, som Simona
Bodo kaller det (2012:184).
For å få en idé om hvordan deltagerne
opplevde kurset og hva slags læringsutbytte de satt
igjen med, var egentlig planen å intervjue dem –
enten i form av kvalitativt funderte dybdeintervjuer
av enkelte, eller mer standardiserte intervjuer
av samtlige. Imidlertid skulle dette i praksis vise

Fortet fanger
Kongsten fort er et frittstående forsvarsverk som
ligger på en kolle ca. 500 meter øst for gamlebyen i
Fredrikstad. Fortet skulle beskytte byen mot svenske
angrep og var et forsvarsmessig og arkitektonisk
prakteksempel da det stod ferdig i 1685, bygget
etter det italienske befestningssystemet, utformet
med hornverk, redanger, kurtine og retaljeverk.
Bakerovnen som skulle forsyne opptil 150 mann
med det daglige brød er plassert i kjelleren i den
sentralt beliggende kommandantboligen og er slik
sett et solid vitnesbyrd om ovnens betydning for
fortets soldater, særlig i en beleiringssituasjon.

81

Fortet og bakerovnen har altså et historisk sus over
seg som vi ønsket å fremheve overfor deltagerne
på bakekurset. Den første kursdagen ble derfor
gruppene tatt imot av meg og gitt en omvisning i
og rundt kommandantboligen, i provianthuset
som huset ammunisjon og spisesal, og ikke minst
kasemattene, de underjordiske gangene som
militære offiserer en gang kom langveis fra for å se.
Historien ble formidlet etter beste evne gjennom et

klart for meg at jeg var fanget av den underforståtte
historien som formelig presser seg på i det
særegne festningsanlegget, og som er selvsagt for
majoriteten av dem som besøker festningen. Det
mest fremtredende ved fortet i dag er nemlig ikke
dens tid som operativt forsvarsverk, selv om det er
denne man formidler under en typisk omvisning,
men snarere fortets etterhistorie: Da fortet mistet
sin militære betydning etter 1814, ble det etter hvert

Deltakerne inntar kommandantboligen. Foto: Østfoldmuseene

et viktig element i formidlingen av en stolt lokal
historie innenfor rammene av en større nasjonal
fortelling, med heising av flagg, taler og sang på
merkedager, gjenskapelser av historiske øyeblikk
anført av lokale reenactment-grupper og en rekke
andre tilstelninger som til stadighet løfter frem
festningens plass i Fredrikstads rike militærhistorie.
Festningens betydning som et nesten hellig sted
for lokalbefolkningen innebærer følgelig at det blir
slått stort opp i lokalpressen når festningsområdet
blir forsøplet eller vimpelen ikke henger som den
skal (Fredriksstad Blad 02.10.2006; 09.01.2019).
Denne fortellingen er det vi med teoretikeren
Jean-Francois Lyotard kan kalle en stor fortelling
(grand narrative), i betydningen at den innenfor
et gitt verdenssyn skaper en meningsbærende
forbindelse mellom en lang rekke enkelthendelser
(1979). Som Lyotard påpeker, gir ikke de store

langsomt og enkelt språk, i tillegg til gestikulering
og litt spontanoversetting til arabisk fra de mest
språksterke i kantine-klassen og en tolk i alphaklassen.
Mange av deltagerne var synlig imponert
over fortet, og flere ga uttrykk for interesse og
nysgjerrighet i møte med trange ganger, bomberom,
kanonstillinger og kikkhull. Flere av deltagerne
var imidlertid skeptiske til anlegget. Ikke minst de
mørke kasemattene virket skremmende på noen,
og det var flere som ikke ville være med inn i de
mørke gangene. Det var også bemerkelsesverdig at
ingen av deltagerne hadde lagt merke til fortet før,
til tross for at det ligger sentralt, få hundre meter
fra lokalene til FRIS, og dessuten stikker seg frem
i landskapet. Allerede i løpet av dette første møtet
med en heterogen gruppe innvandrere, ble det
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fortellingene rom for de små, individuelle
fortellingene. I et inkluderingsperspektiv er den
underliggende fortellingen om nasjonen særlig
problematisk. Det opplevde fellesskapet som deles
av majoritetspublikummet som kommer hit for
å overvære flaggheising og fanfarer kan kjennes
fremmed for den som ikke er oppvokst her.
I vår sammenheng var imidlertid ikke Kongsten
forts nasjonalt forankrede fortelling bare fremmed,
men også ukjent for samtlige FRIS-elever. I
tillegg kom det frem at flere av dem hadde liten
kjennskap til museet som sjanger, forstått som et
sett konvensjoner og uskrevne regler om hvordan
man forholder seg til et museum (Eriksen 2009:15).
I hjemlandene til mange av dem er museer
primært myntet på turister, og festningsanlegg og
andre militære reminisenser vil for dem først og
fremst være en påminnelse om pågående krig og
uro. Mangelen på klare sjangermarkører som et
markert inngangsparti, tydelig skilting og andre
eksplisitte signaler og tegn, gjorde det ytterligere
vanskelig å forklare at den gamle festningen er en
del av et museum og et kulturminne som det er
viktig å ta vare på for ettertiden. Følgelig var det
en fare for at festningen kunne fortone seg som et
svært kuriøst og endog ubehagelig sted å være for
enkelte, til tross for at det neppe var noen som følte
seg utrygge på området. Som museumspedagog
i denne situasjonen kjente jeg meg derfor klemt

mellom en følelse av å være programforpliktet til
å formidle fortets spennende historie, og et behov
for å dempe assosiasjonene til granater og missiler.
Løsningen ble å forenkle og ufarliggjøre fortets
betydning i lokal og nasjonal (militær)historie ved
å fokusere på vår evige, vennskapelige kjekling
med svenskene, eksemplifisert med betegnelsen
«Svenske Skremme», som en tidlig utgave av fortet
ble kalt på folkemunne. Da jeg ved hjelp av klønete
gestikulering og kroppsspråk forsøkte å illustrere
hvordan man skulle skremme svenskene, oppstod
en gemyttlig stemning som tok brodden av anleggets
ellers fremherskende høytidelige atmosfære. Med
en slik uformell tilnærming til fortet var tonen satt
for å starte med selve bakingen. Siden omvisningen
implisitt også hadde fungert som en bli-kjent-runde,
var FRIS-elevene nå fortrolige nok med fasilitetene
til å kunne innta fortet.
De menige overtar kommandantboligen
Som kulturelt verktøy er språk kun effektivt når
de involverte i læringssituasjonen snakker samme
språk. I vår sammenheng fortonte språket seg som
en barriere til å begynne med, ikke bare fordi mange
av deltagerne ikke snakket norsk, men fordi det var
vanskelig å få på det rene hvor mye den enkelte
forstod utover noen innøvde fraser. Sikkert er det
at nivåforskjellene når det gjaldt norskkunnskaper

Lunsjtid på fortet. Foto: Østfoldmuseene
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var store og at mye av det bakeansvarlig Bente-Lill
og jeg snakket om gikk en del av dem hus forbi.
På bakgrunn av erfaring fra formidling i andre
sammenhenger visste vi at folk ofte er sjenerte for
å innrømme at de ikke forstår det som blir sagt.
Innledningsvis meldte denne utfordringen seg også
her i form av misforståelser rundt helt basale ting
som gruppeinndeling, pausetider og toalettenes
plassering på området.
Før arbeidet kom ordentlig i gang var det lett
å se hvordan graden av norskkunnskaper gjenspeilte seg i adferden til elevene. De som var sterkest i
norsk var naturlig nok mest lydhøre for det som ble
sagt, mens de som var svakest hadde en tendens til
å skli unna, ta seg en røyk utenom annonserte pauser og prate seg imellom til tross for at vi som kursledere hadde ordet. Særlig var flere av de språksvake mennene litt unnvikende i starten, og jeg var
en liten stund bekymret for at de tenkte at dette
var kvinnearbeid og noe de ikke ville være med på.
Heldigvis handlet det bare om litt innledende usikkerhet, for da vi hadde fått delt dem inn i grupper
og begynte med selve bakingen, deltok alle aktivt.
Flere av de som til da hadde fremstått nokså passive, lyste nå opp og begynte å kjevle og steke flatbrød med en fornøyd mine. Det var tydelig at flere
hadde erfaring med takke, selv om det grove melet
og bakverk av typen flatbrød var nytt for dem. Også
bakerovnen var et kjent fenomen for de fleste, og
særlig mennene var ivrige på å holde liv i flammene. De som ikke hadde mye bakeerfaring fikk hjelp
av de mer erfarne, og ikke lenge etter var alle i full
gang og fremstod snart som fullgode bakere. Et par
av de mest språksterke beskrev hvordan hverdagen
hjemme bestod av akkurat den type remedier, og
at de fikk en følelse av å være tilbake i hjemlandet
når de bakte på denne måten. De husket gode stunder med storfamilien samlet rundt bordet og lukten
av nystekt brød og annen god mat. Også de mindre
norskspråklig sterke ga med enkle ord og fakter uttrykk for å besitte tilsvarende gode minner. Det de
ikke kunne si med ord, underbygde de ved å vise oss
familiebilder på mobilen fra bakestunder i hjemlandet. Som lærer er jeg normalt svært skeptisk til bruk
av mobiltelefoner i læringssituasjoner, men i denne sammenhengen fungerte den som en effektiv
brobygger i kommunikasjonen. Ikke bare fordi bildene kunne illustrere det elevene ikke kunne si med
ord, men fordi de formidlet stemninger og følelser
rundt mat, måltider og sosialt samvær som vanskelig kunne ha vært uttrykt med ord, selv om de hadde snakket flytende norsk.

Det var også morsomt å se at praten på arabisk,
som anslagsvis 60–80 % av elevene behersket i større eller mindre grad, dreide seg stadig mer om mat
og matkultur etter hvert som kurset skred frem. Dette kunne vi se på måten elevene snakket sammen
på. I begynnelsen satt de fleste i små klynger med
dem de åpenbart kjente best, mens enkelte stakk
seg bort fra resten av forsamlingen. Mange hadde
lett for å dra frem mobilen og samtale rundt de siste oppdateringene på sosiale medier. Etter hvert
som de oppdelte gruppene fikk satt seg og alle ble
travelt opptatt med å elte, kjevle og steke sine respektive bakverk, endret omgangsformen seg markant. Elte- og kjevleteknikker ble sammenlignet, og
mengden mel som trengtes for at deigen ikke skulle
sette seg fast, ble ivrig diskutert både innad og på
tvers av gruppene. Tolken i alpha-klassen bekreftet
at samtalen rundt arbeidsbordene dreide seg om
ulike baketeknikker, der man sammenlignet baking
av flatbrød og tykklefse basert på grovt mel med
bakevarer fra hjemlandene der bruk av fint mel er
dominerende. Disse samtalene skled naturlig over i
en meningsutveksling om favorittmat og forskjellen
på hverdagsmat og festmat.
Fra flatbrød til brunost-fatayah
I lokalene til FRIS er det en kantine som elevene i
kantine-klassen har ansvaret for. Her serveres mange sunne og gode retter fra elevenes hjemland, og
tilbudet er svært populært. Somaliske Abdi påpekte
at denne ordningen er viktig fordi mat er en underkommunisert utfordring for mange innvandrere i
møte med norsk kultur. For det første kan det være
vanskelig å finne ingredienser til de matrettene de
er vant til å lage, særlig for de som bor lengst fra
de større byene. For de som av religiøse grunner
ikke kan spise visse typer mat, kan det i tillegg være
vanskelig å vite om mat i butikkene og mat man får
servert av nordmenn er tilberedt på riktig måte og
med riktige ingredienser. Dermed blir det å lage sin
egen mat ekstra viktig. Som ansvarlige for lunsj-tilbudet får kantine-klassen dessuten relevant trening
i å lage mat, samtidig som de skaper en god atmosfære på skolen. Både lærerne og elevene understreket at lunsjen på FRIS betyr mye, ikke bare for
å få en pause og påfyll av næringsstoffer, men fordi
den har en viktig sosial dimensjon. Dette elementet ønsket vi å ta med oss inn i bakekurset. Derfor
startet alle kursdagene med frokost bestående av
havre- og bygg-grøt, og lunsj bestående av egenproduserte brød og flatbrød med medbrakt pålegg til.
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Måltidene var en fin måte å lage et fellesskap på,
samtidig som det var en fin inngang til å snakke om
matkultur. Etter at vi hadde innledet med å snakke
om norske tradisjoner, var det noen av elevene som
bidro med anekdoter om egne matvaner. Tolken i
alpha-klassen oversatte også noen av historiene til
norsk i plenum. Denne plenumssamtalen fikk etter
hvert sin egen form som fungerte overraskende bra.
Lunsjen var utvilsomt kursets høydepunkt. Alle
bidro til å dekke et innbydende bord, og deltagerne
smakte høflig på sild og fenalår som vi hadde satt
frem for å gi et bilde av norsk matkultur. Et par
stykker som hadde blitt tidlig ferdig med flatbrød
og tykklefse rakk å trylle frem noen småretter ved
siden av, slik at vi fikk et svært variert lunsjbord
allerede første kursdag. Etter lunsj åpnet vi for
deltagernes egne bakeforslag. Dermed startet det
som vanskelig kan beskrives som noe annet enn
en oppvisning i bakekunst. Flere av dem som til nå

hadde holdt seg litt i bakgrunnen forsynte seg rikelig
av det fine hvetemelet som de var kjent med, og
begynte å lage bakervarer etter oppskrifter fra sine
respektive hjemland på løpende bånd, blant annet
flere utgaver av fatayah, en slags innbakt pai med
forskjellig fyll. Flere hadde kjøpt ingredienser for
anledningen og var merkbart entusiastiske og ivrige
etter å formidle sin respektive matkultur gjennom
det de laget. Det er blitt hevdet at tilbereding av
mat er det viktigste kulturelle trekket til en gruppe,
og at hele matlagingsprosessen er en viktig del av
den kulturelle identiteten (Deutsch 2016:186).
Oppvisningen i kommandantboligen på Kongsten
fort syntes å bekrefte dette til fulle. Syriske Zaid, den
kanskje ivrigste, var åpenbart opptatt av at vi alle
skulle få med oss detaljene rundt tilberedningen av
hans ulike typer fatayah, og lærte oss de arabiske
ordene for flere av ingrediensene i dem. Zaid
giret flere av de andre deltagerne opp med sin

Tradisjon og nyskaping i skjønn forening. Foto: Østfoldmuseene
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Tanken er at dette prosjektet skal åpne for nye historier i en
moderne, flerkulturell by, i kontrast til museets tradisjonelle
vektlegging av livet i det gamle bondesamfunnet.

entusiasme, noe som førte til at matlagingen fikk
preg av en uhøytidelig konkurranse der det lot til
å være om å gjøre å vise frem sin variant av den
kjente retten, samt andre etablerte småretter under
fellesbetegnelsen Manakish.
Inspirert av den gode stemningen ble vi enige
om at deltagerne skulle lage sin egen mat til lunsj
under dag to av kurset, noe som resulterte i heftig
planlegging og et fantastisk lunsjbord med mange
innbydende retter. Det var ikke tvil om at denne maten langt overgikk den trauste norske maten som
vi presenterte for dem, og som de pliktskyldigst
smakte på. Men det å lage den norske maten syntes
mange var gøy. Og nå som de var blitt husvarme begynte flere å eksperimentere med å lage ulike blandingsprodukter – crossovers – med typisk norske,
arabiske og afrikanske ingredienser. Mest slående
var iranske Bahmans brunost-fatayah, som vakte
stor munterhet, og som flere faktisk likte på grunn
av den søte smaken. Med denne forestillingen var
vi kommet til kursets klimaks, og entusiasmen som
fylte kommandantboligen gjorde det enkelt å samle
trådene: Vi hadde alle lært noe om baking og mattradisjoner, og elevene ga uttrykk for at det hadde
vært et annerledes og morsomt avbrekk fra det
ordinære skoletilbudet på FRIS. En av lærerne som
fulgte med gruppen fortalte oss at mange av deltagerne strålte på en måte hun ikke hadde sett i klasserommet, og mente at dette skyldtes at de fikk vise
seg frem på et område de behersket, i motsetning
til hvordan de fremstod i møte med glose-pugg og
annet teoretisk stoff som ellers preget hverdagen
deres, og som for enkelte var et hardt første møte
med en skolesituasjon overhodet.

hierarkiet i en formidlingssituasjon ble oppløst og
alle involverte fremstod som likeverdige aktører
i et samarbeidsprosjekt. Det innebar både at vi
kursledere ikke hadde full kontroll over kursets form
og innhold, og dels at vi var like mye mottagere som
overførere av kunnskap. Den løse strukturen åpnet
for at norsk, arabisk og andre språk kunne fylle
rommet om hverandre og likevel gi mening for alle
fordi språkene var knyttet til felles aktiviteter som
alle var engasjert i. Fraværet av trange rammer og
rigid historiefortelling gjorde at vi sammen kunne
tilføre nye meningslag til fortets eksisterende
fortellinger, samtidig som vi utvidet grensene
for hva slags opplevelser og arrangementer man
tradisjonelt har tenkt at arenaen kan fylles med.
Erfaringene vi har gjort oss etter dagene på
Kongsten fort har resultert i at vi vil åpne for en
enda løsere struktur i fremtiden. Vi vil også gå bort
fra ordet «kurs» og omtale seansen som «seminar».
Utfordringen vår blir å overføre det vi skapte i et
lukket rom på Kongsten fort til arrangementer som
er åpne for et bredt publikum. Dette tenker vi å løse
ved å legge kommende seminarer tett opptil åpne
arrangementer og invitere deltagerne til å bake under disse som et høydepunkt etter endt seminar. De
som viser ekstra interesse vil oppfordres til å være
med som faste bakermestere under senere arrangementer. Ved Østfoldmuseenes avdeling Borgarsyssel i Sarpsborg kan de til og med få muligheten til
å være med å påvirke arenaens profil. Museet skal
i 2021 åpne «Verdenstorget» i tilknytning til den
tilflyttede bygningen som huset Sarpsborgs første
pakistanske innvandrerfamilie. Tanken er at dette
prosjektet skal åpne for nye historier i en moderne,
flerkulturell by, i kontrast til museets tradisjonelle
vektlegging av livet i det gamle bondesamfunnet.
Håpet er at vi gjennom prosjektet skal etablere kontakt med innvandrermiljøene i Sarpsborg og omegn, og som en del av dette arbeidet vil det være
naturlig å innlemme deltagere fra bakekurset, f.eks.
som medlemmer av et bakelaug. På denne måten
kan museet bli en møteplass for alle lag av befolkningen, som sammen utvider forventningene til hva
et klassisk friluftsmuseum skal være.

Vel overstått eksersis på Kongsten fort
I perspektiv av klassisk museumsformidling må
pilotversjonen av Østfold bakefellesskap sies å
ha vært vellykket, siden vi klarte å formidle mye
viktig historie om fortet og norske mattradisjoner.
Bakefellesskapet oppstod imidlertid først da elevene
fikk frie tøyler og lagde mat fra sine hjemland. Det
kan hende dette skyldtes entusiasmen som oppstod
da elevene fikk vise frem sin matkultur. Men jeg
tror det handler mest om at det tradisjonelle
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MEG og MUSEET

Randsfjordmuseet
Maja Musum

Erfaringer
Hva har du lært?

Masse om mangt- museum og mennesker! «Kravet» om å dele erfaringene fra
arbeidet i denne teksten har tvunget frem tid til refleksjon i etterkant som har
gjort læringsutbyttet større. Det har også vært fint å dele erfaringer med andre
museumskolleger underveis.

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?

Nye prosjekter krever nye løsninger, men erfaringer fra tidligere arbeid gir
trygghet og legger et godt grunnlag for hvordan vi kan jobbe klokere og bedre ved
neste korsveg.

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?

Prosjektet har tydeliggjort områder som funker, og områder som ikke funker. Dette
vil påvirke videre arbeid med strategi og kommende prosjekter.

Hva er dine beste råd?

Ha en god sparringspartner! Ideer blir bedre av å lufte seg, og samtaler gjør at tanker
utfordres og modnes. Og sett av tid til å evaluere, selv om du ikke har tid.

Hva er det viktigste verktøyet?

Tid! Tid til alt det som ikke handler om utstillingen (på det mellommenneskelige
plan), men som likevel er en forutsetning for at resultatet blir bra for alle.
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21. juni var det travelt på Hadeland Folkemuseum. Ti
tenåringer øvet på å gå på rød løper. Stolte foreldre
med småsøsken i pentøy strømmet til. Det var klart
for utstillingsåpning. Etter mange måneder med
jobbing, tårer, latter og bratte lærekurver i en intim
prosjektgruppe, skulle snoren klippes og verden
innlemmes i alt dette. Bak snora hang innsiden av
ti ungdommer på veggen. Det var et sårbart, men
samtidig selvhevdende prosjekt: «MEG – jeg vil
fortelle deg noe». Fra portrettfoto i gulv til tak tittet
ungdommene ned på publikum. Dette var deres
arena nå, og de tok den.

skriveprosjektet ble å oversette egen tekst til norsk.
Elevene vurderte hverandres oversettelser, før
det ble sendt til meg. […] Etterat jeg hadde rettet
og vurdert oversettelsene, diskuterte jeg mine
endringer med hver enkelt elev, slik at innholdet i
tekstene ble riktig. Dette ble et veldig spennende
prosjekt, og jeg opplevde at elevene var ekstremt
motiverte. Vi oppnådde et av målene våre med
prosjektet, nemlig å skape skriveglede.2

Da Randsfjordmuseet kom på banen, var
historiene for det meste ferdig skrevet og det
tidkrevende arbeidet med å få tekstene oversatt
til norsk, nesten i mål. I prosjektsøknaden til
Museumsforbundet presenterte Randsfjordmuseet
prosjektet som et enkelt gjennomførbart, lavterskel
inkluderingstilbud. Som museumsansatte glemte
vi at arbeid med levende mennesker er noe
ganske annet enn arbeid med «døde» historier,
både av tidsmessige og emosjonelle årsaker. Fra
skolestart i januar til utstillingsåpning i juni tilbrakte
Randsfjordmuseets ansatte timevis i klasserommet
på Hadeland videregående sammen med lærere og
elever. Det ble en lang vei med stort læringsutbytte
for både elever, skoleansatte og museumsansatte.
Utstillingen ble i alle ledd utviklet i samarbeid
mellom elever og museum. Elevenes høye grad av
medvirkning og redaksjonell makt var en del av
prosjektdesignet som skulle vise seg avgjørende.
På grunn av dette vokste imidlertid det «lett
gjennomførbare prosjektet» seg raskt større enn vi
opprinnelig hadde forutsett. Underveis i arbeidet
knyttet prosjektet også til seg eksterne aktører:
Lokalavisen tilgjengeliggjorde elevenes tekster for
et større publikum gjennom et eget digitalt magasin
høsten 2018. Prosjektet samarbeidet med LUPRO,
et lokalt trykkeri og tilrettelagt bedrift, der elevene
fikk anledning til å følge produksjonsprosessen.
Fotografiene til utstillingen ble tatt av elever ved
medielinjen ved Hadeland videregående skole,
med profesjonell veiledning av fotograf Ingvil Skeie
Ljones. I tillegg jobbet grafiker Anna Prestsæter tett
med elevene for læring og medvirkning i utvikling
av utstillingens grafiske profil. Takket være stor grad
av fleksibilitet fra Hadeland videregående skole,
kom utstillingen i havn. På innføringsklassens siste
skoledag, 21. juni, åpnet utstillingen med brask

MEG, et enkelt gjennomførbart
integreringsprosjekt
Utstillingen MEG – jeg vil fortelle deg noe kom i
stand på grunn av en rekke tilfeldigheter. På tampen av 2017 mottok Randsfjordmuseet en uformell
henvendelse fra innføringsklassen på Hadeland videregående skole.1 Etter et skriveprosjekt for minoritetsspråklige elever, satt skolen på elleve unike historier som både skolen og forfatterne selv, elevene,
ønsket å dele med et større publikum. Randsfjordmuseet ønsket (og ønsker) å speile et breiere mangfold av historier og perspektiver fra livet i bygda.
Norges museumsforbund lyste ut søkbare midler til
prosjekter der kulturkunnskap- og arbeid ble brukt
som katalysator for god inkludering. I løpet av et par
måneder var prosjektet gått fra løs idé til fullfinansiert utstilling. Kontaktlærer for innføringsklassen ved
Hadeland videregående skole, Ole Gulbrand Rudsengen, beskrev både bakgrunnen for og resultatet
av skriveprosjektet i utstillingskatalogen:
Dette skoleåret har vi hatt et skriveprosjekt der jeg
ønsket å benytte meg av elevenes største fortrinn
i skriveprosessen, nemlig morsmålet. Dette skapte
økt motivasjon for skrivingen, fordi elevene kunne
skrive fritt uten å avkode et andrespråk. Elever
som har samme morsmål ga hverandre feedback
i skriveprosessen, både på form og innhold. Vi
startet etter nyttår med en idémyldring i klassen
rundt tema som kunne være aktuelle å skrive om.
Mange ville skrive om hjemlandet, hvordan flukten
var og sitt første møte med Norge. Neste fase i

1 I innføringsklassene følger minoritetsspråklige elever egen undervisning innenfor ordinær skole for raskere å bli i stand til å nå
kompetansemålene. Rapporten: Utdanningsdirektoratet juni 2013. Kartlegging av innføringstilbud til elever som kommer til Norge
i ungdomsskolealder og som har få års skolegang før ankomst.
2 Fra skolens forord i Utstillingskatalog 2018. MEG – jeg vil fortelle deg noe. Randsfjordmuseet.
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og bram. NRK hadde allerede fulgt elevene noen
dager i forkant, og var til stede med direktesending
fra utstillingsåpningen på nyhetene. Årets stemme
Sumaya Jirde Ali og NRK-komiker Yousef Hadaoui
kastet glans over evenementet, og begeistret et
rekordstort publikum fra scenen sammen med
elevene. Mottakelsen var overveldende, og nesten
utelukkende positiv. Etter sommeren ble åtte av
elevene ansatt som museumsverter med ansvar
for å gjennomføre omvisninger i sin egen utstilling
gjennom høsten. Utstillingsprosjektet ble avsluttet
i 2018, men fra 2019 har en av elevene fått videre
ansettelse som fast museumsvert ved Hadeland
Folkemuseum.

vi som museumsansatte stilt overfor en rekke
problemstillinger. Mange av utfordringene vi møtte
på var, i selvransakelsens navn, ikke utfordringer
vi nødvendigvis hadde sett for oss eller overveid i
forkant av prosjektets oppstart. I denne artikkelen
kunne problemstillingen derfor like gjerne vinkles
mot en rekke andre innsikter og erfaringer vi
gjorde oss underveis: Etiske refleksjoner knyttet
til arbeid med sårbare grupper, som enslige
mindreårige flyktninger i aller høyeste grad må
kunne sies å være. Grader av samproduksjon,
medvirkning, makt og definisjonsmakt. Rutiner for
oppfølging av deltakere i etterkant av prosjekter.
Flerkulturell kompetanse blant museumsansatte
i lys av museenes samfunnsrolle, for å nevne noe.
I denne artikkelen vil jeg i noen grad trekke inn
disse områdene, som alle er viktige tema knyttet
til inkluderende museer. Likevel vil hovedfokuset

Museer som katalysator for god
inkludering?
Erfaringene fra prosjektet «MEG» var for det meste
svært positive. Underveis og i etterkant ble likevel

«Les mellom linjene, les med hjertet», oppfordret museet publikum. Under den ferdige utstillingen lå et usynlig reisverk av
samtaler, vennskap, vonde minner, tillit, latter og ensomhet. Her fra en gruppesamtale med lærer, elever, museets to
representanter, grafiker og Museumsnytt. Foto: Maria Pile Svåsand/Museumsnytt
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rettes inn mot Museumsforbundets opprinnelige
utlysning for de søkbare prosjektmidlene: Hvordan
kan museer være katalysatorer for god inkludering?
Jeg vil i denne teksten gå dypere inn på
konteksten som museet utgjør, og spørre: På hvilke
måter bidrar den institusjonelle rammen til å jobbe
for eller mot det ønskede målet om økt inkludering?
Med utgangspunkt i Randsfjordmuseets erfaringer,
vil jeg argumentere for at prosjektet «MEG» bidro
til å både bekrefte og avkrefte påstanden om at
museer er egnede arenaer for god integrering.

strukturene som synes standhaftige mot endring.
I doktorgradsavhandlingen Changing Practices
konkluderer Åshild Andrea Brekke med at
samfunnsrollearbeid ved norske museer i hovedsak
følger prosjekter. Når prosjektene er over, har de
i liten eller ingen grad ført med seg endringer i
institusjonspraksisen (Brekke 2018:8). Den samme
utfordringen beskrives i forordet til den nylig utgitte
boken Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold
i praksis. Mens mangfoldperspektivet har stått
sentralt som en del av museenes samfunnsrolle og
som et viktig premiss i senere års kulturpolitiske
føringer, «er mye av arbeidet prosjektbasert, og
ofte knyttet til enkeltpersoner som er spesielt
opptatt av mangfold og integrering» (Bettum et
al. 2018:10). På den ene siden beskriver museene
velvilje overfor arbeid med mangfold og en mer
aktiv samfunnsrolle. Samtidig som de varige
strukturelle endringene i institusjonen uteblir. Dette
paradokset, avstanden mellom de gjennomførbare
prosjektene og de seige institusjonelle strukturene,
danner et interessant bakteppe for evaluering av
prosjekter som tar sikte på å utvikle museer som
katalysatorer for inkludering.

Perspektiver på mangfold og museum
Evalueringen av inkluderingsprosjektet fra
Museumsforbundet
og
Sparebankstiftelsen
DNB, kommer på et spennende tidspunkt i norsk
kulturdebatt. Selv om mangfold og inkludering
er begreper som begynner å få lang fartstid i det
norske museumslandskapet, har det siste året
bidratt med nye perspektiver og ny litteratur på
mangfold i norske museer.3
For Randsfjordmuseet sammenfalt åpningen av
utstillingen MEG med seminaret «Decolonizing the
Acadamy», arrangert i Peace Research Institute Oslo
(PRIO) juni 2018.4 Seminaret ønsket å utfordre det
nasjonale selvbildet, der Norge i liten eller mindre
grad anser seg som en del av kolonihistorien, og i
lys av dette bidra til å sette fokus på den vedvarende
utfordringen med mangfold og representasjon i
utdannings- og andre institusjoner. Mens debatten
om avkolonialisering har preget både akademia
og museer5 i en rekke land, markerte seminaret
på PRIO begynnelsen på den norske debatten
om avkolonialiseringen som preget sommeren
2018. I løpet av året har tematikken beveget
seg fra en overordnet og generell diskusjon om
vitenskapshistorie og metode, til gradvis å finne
mer praktiske utløp innen de ulike fagområdene.
I februar 2019 inviterte Kulturrådet til en debatt
om avkolonialisering av kulturlivet, og gjennom
tverrfaglige nettverk har museer begynt å se på
hvordan privilegier, makt og mangfold preger de
dypere strukturene i norsk kulturliv.
En av hovedutfordringene i debatten
om avkolonialisering av museene peker i
retning av de institusjonelle og organisatoriske

Museenes samfunnsrolle, på vei inn eller
på vei ut?
Museenes rolle som samfunnsaktører som speiler
kulturell kompleksitet, og aktivt bidrar i arbeid med
inkludering og demokratisering, er et etterhvert
velkjent budskap i kultur- og museumspolitiske
føringer. Med erkjennelsen av at tematikken nå
beveger seg inn i sitt andre tiår (Bettum 2018:12),
har debatten rundt inkluderingsarbeid i museene
tatt en ny retning: Spørsmålet er ikke lenger om
det er museenes oppgave å gjenspeile kulturelt
mangfold, men heller hvordan dette arbeidet bør
gjøres, og hvorvidt mangfoldarbeid bør fases inn
i «vanlig museumsarbeid». Med «Mangfoldsåret
2008»6 som en ten year challenge i bakgrunnen,
kan man spørre seg om ikke mangfoldarbeid som
særlig satsning har pågått lenge nok? Er det på tide
at denne museumsoppgaven tas ut av prosjekt- og
nettverksbaserte satsninger, og fases over i business
as usual.

3 For eksempel boken Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis, med en rekke erfaringer fra mangfoldsarbeid i den
norske museumsvirkeligheten.
4 Seminaret «Decolonizing the Acadamy» ble avholdt 08.06.2018.
5 Se blant annet URL: https://decolonizebrooklynmuseum.wordpress.com/.
6 NIBR-rapport 2010:18 på oppdrag fra Kulturdepartementet. Mangfoldsåret. Muligheter og motsigelser i politikken for et flerkulturelt kulturliv. URL: https://evalueringsportalen.no/evaluering/mangfoldsaaret-muligheter-og-motsigelser-i-politikken-for-et-flerkulturelt-kulturliv. [Lesedato 17.09.2019.]
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Bildet som tegnes av mangfold- og
samfunnsrollearbeidet i norske museer i 2018, er
sprikende. På den ene siden meldes det om stor
endringsvilje i norske museer (Pabst et al. 2016),
og norske museer rapporterer selv at arbeid med
mangfold og samfunnsrolle begynner å bli godt
forankret i både strategier og museumsledelser.⁷
Samtidig peker undersøkelser blant norske
museumsansatte mot usikkerhet og en rekke
fallgruver på veien mot framtidas museum (Pabst
2016). Tematikken krever kanskje en annen
kompetanse enn det som tradisjonelt har blitt
vektlagt ved ansettelser. Arbeid med levende
mennesker og minoriteter fører museumsansatte i
nye situasjoner, der man møter etiske utfordringer
og problemstillinger. Arbeidet er ofte knyttet til
enkeltmennesker og enkeltstående prosjekter, og
museumsansatte opplever manglende støtte fra
både kolleger, ledelse og publikum (Pabst 2016:14).
Disse beskrivelsene gir grunn til å tro at Randsfjordmuseets erfaringer fra «MEG» trolig kan være
sammenlignbare, eller i det minste ha en viss overføringsverdi for lignende situasjoner ved andre
norske museer. På tross av mange år med nasjonal
bevissthet og debatt rundt viktigheten av representativitet, mangfolds- og inkluderingsarbeid, har det
anvendte lokale arbeidet med dette pågått adskillig kortere. Fremdeles oppleves prosjekter knyttet
til mangfoldarbeid som famlende, som «noe på
siden» eller i verste fall, som et pålegg. En politisk
korrekt presisering på siste side i historieboka med
få ambisjoner utover å kunne krysse av i innrapporteringen. Det gjenstår et stort stykke arbeid før representativitet, inkludering og mangfold oppleves
som en integrert del av det «vanlige» arbeidet ved
norske museer, og norske folkemuseer. Årsakene
til at det mangfoldige museet lar vente på seg, er
mange og i stor grad forståelige. Selve museumsinstitusjonen og de ideologiske og strukturelle utfordringene som knytter seg til den endrede bruken av
museumsrommet, har kanskje i for liten grad blitt
tematisert og utforsket i den sammenheng.

Helai. Etter hvert som elevenes tekster ble ferdige, ble det
tydelig at utstillingsnavn, farger og utforming i større grad
måtte understøtte skribentenes aktive, selvhevdende og
insisterende tone. Helais tekst bar preg av et feministisk
kampopprop, «Vær sterk, du må streve og slite mot
reglene». Foto: Randsfjordmuseet

og inkludering. Randsfjordmuseet ønsket å øke
representasjonen av minoritetsungdom i museene,
og prosjektet skulle bidra til økt inkludering for
de deltakende elevene. Den siste målsettingen
var førende, siden utstillingen gjennom
søknaden til Museumsforbundet var definert
som et inkluderingsprosjekt. Når prosjektet på
skissebrettet la opp til en gjennomgripende
grad av elevmedvirkning, var dette i hovedsak
begrunnet med at involveringen ville gi elevene økt
læringsutbytte, og følgelig økt integreringsutbytte.
Arbeidstrening, språktrening, mulighet til å utvikle
nettverk og komme tettere inn i lokalsamfunnet de
nylig hadde blitt en del av. Denne delen av prosjektet
virket også å lykkes godt innenfor museets rammer.
Ikke minst var det lokale samspillet mellom
museum og skole et fruktbart samarbeid, der begge

Fra «Min historie» til MEG. Medvirkning,
mangfold og makt på museum
Ethvert prosjekt har et hvorfor. Utstillingen MEG
– jeg vil fortelle deg noe, med arbeidstittelen
«Min historie», hadde to: økt representasjon

7 Se evaluering av museumsreformen: Kulturrådets museumsundersøkelse 2018. Kulturrådet 2019. URL: https://www.kulturradet.
no/vis-publikasjon/-/kulturradets-museumsundersokelse-20-1. [Lesedato 17.09.2019.]
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parter trakk veksel på hverandres kompetanser og
ressurser. Gjennom tett og intensiv oppfølging i
skriveprosessen fikk elevene god språktrening i
skriftlig norsk. Prosjektperioden åpnet for mange og
varierte anledninger til formell og uformell muntlig
språktrening. I samtaler med fotograf, trykkeri
og grafiker ble yrkesrettet vokabular i større grad
introdusert, og som omvisere på museet opplevde
mange elever en bratt språklig læringskurve, og ikke
minst økt språklig trygghet. Elevene ble godt kjent
med museet, en rekke sentrale lokale institusjoner
og bedrifter, og andre elever ved Hadeland
videregående skole.
Når arbeidet med prosjektet etter hvert ble
kjent, ga flere av elevene uttrykk for at de hadde
fått en slags lokal kjendisstatus. De kom i snakk
med medelever og lærere, og ble invitert inn som

ving, kriminalitet, hijab, omskjæring, radikalisering,
svenske tilstander, skolegudstjeneste og svinekjøtt i
fengsel. Dette siste hvorfor-et gjorde imidlertid at vi
som museum måtte tenke annerledes rundt medvirkning. Medvirkning som metode for inkludering
og språktrening ble sekundært medvirkning som
rett til eierskap over representasjon av eget liv og
egen historie. Vi ønsket ikke å inkludere elevene i
vårt prosjekt. Vi ønsket derimot, så langt det lot seg
gjøre innen den etablerte rammen av museet som
arena og prosjektleder, å frasi oss makten og overføre den til elevene. Utfordringen var bare at denne
typen redaksjonell medvirkning og maktoverføring,
var adskillig mer krevende. Den fordret at elevene
hadde medvirkning også der det kom på kant med
det vi hadde sett for oss. Også der vi var uenige.
Også der det brøt med den museumsfaglige diskursen om «riktige» integreringsstrategier. Også der

”

Det museet opplevde som viktig i elevenes historie var ikke
nødvendigvis det elevene selv syntes var viktig å formidle, eller
noe de var emosjonelt klare til å formidle.

bidragsytere i samfunnsfagtimer og konfirmasjonundervisninger. En av elevene benyttet prosjektet
til å ta et politisk oppgjør med Talibans kvinneundertrykkende regime på Dagsrevyen, mens en annen
fikk tilbud om å medvirke i komiprogrammet Svart
Humor på NRK. Som arena for læring, mestringsfølelse, eksponering og inkludering, fungerte museet
svært godt i samspill med alle våre samarbeidspartnere. Skolen bidro med pedagoger og et apparat av
helse- og sosialarbeidere som sørget for å ivareta
elevene underveis. Museet bidro med kompetanse
innen utstillingsproduksjon og formidling, økonomiske midler og en arena der elevene både kunne
synliggjøre sine stemmer, og lære samtidig.
Etter hvert som arbeidet med prosjektet og
elevene kom i gang, meldte et nytt hvorfor seg med
overskyggende viktighet. Elevene ønsket å vise omverdenen hvem de var. De ville fortelle deg noe.
Som relativt nyankomne til bygda satte flere av dem
ord på ubehaget ved å ikke synes, av å forsvinne
inn i den sammensatte gruppen av «innvandrere»
som er en del av bybildet. De følte seg som ufrivillige representanter for det ansiktsløse kollektivet
som vekselsvis trekkes inn i diffuse debatter om na-

det tok mye, mye lengre tid enn om vi museumsansatte bare hadde «fikset det selv».
Randsfjordmuseet gikk inn i prosjektet med en
tanke om hva vi ønsket å få ut av samarbeidet. Elevene hadde i like stor grad et ønske for sin deltakelse
i prosjektet. Selv om vi applauderte elevenes medvirkning på papiret, var deres agenda som tenåringer ofte en annen enn vår. Det museet opplevde
som viktig i elevenes historie var ikke nødvendigvis
det elevene selv syntes var viktig å formidle, eller
noe de var emosjonelt klare til å formidle. De ville
skrive om Ronaldo og vennskap, ikke nødvendigvis
om flukt, krig, tilhørighet og ensomhet. Når de først
skulle henge på veggen i 1,5 meters høyde, hadde
elevene en sterk formening om hvilket portrett som
ble valgt ut. Deres valg sammenfalt ikke nødvendigvis med de portrettene vi museumsansatte mente
fanget det uttrykket som passet best til tekstens
budskap. Elevenes sterke motivasjon til å forme utstillingen, historiene de ønsket å dele og temaene
de ønsket å ta opp, førte til at prosjektets tittel måtte endres. Der det opprinnelige «Min historie» vekket triste, vanskelige og passive assosiasjoner, kommuniserte MEG – jeg vil fortelle deg noe og dens
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sterke fargepalett en mer insisterende, selvhevdende og aktiv tone, i tråd med både det elevene og
museet ønsket å kommunisere med utstillingen.
I prosessen, fra «Min historie» til MEG, fungerte museet godt som arena; et interkulturelt rom for
gjensidig læring, diskusjon, uenighet, fellesskap og
åpenhet med gjensidig trygghet og tillit i bunnen.

overskridelse av kulturelle grenser bryter ned
essensialiserende forestillinger om individer som
kulturelle representanter (Bodo 2012:184). Da
utstillingen ble åpnet for offentligheten, opplevde
vi som museumsansatte imidlertid at vi beveget
oss på en knivsegg der elevene fort kunne bli
fanget som representanter for «innvandrere», og
der utstillingen følgelig ble oppfattet av publikum
som «framvisning av ulikhet» (Bettum et al.:13).
Dette på tross av at vi hadde jobbet for å motvirke
nettopp dette.
Årsakene til det opplevde ubehaget ved en
utilsiktet og uønsket tokenisering av deltakerne kan
være mange og sammensatte. Dette ubehaget var
forøvrig noe vi museumsansatte kjente på, som ingen av elevene så langt har satt ord på.9 Deler av
årsaken kan skyldes at museet som utstillingsarena,
i dette tilfellet, ikke var særlig godt egnet som arena
for inkluderingsarbeid. Randsfjordmuseet har ved
flere tidligere anledninger brukt folkemuseet som
en «kulturell kontrastvæske» med stort hell. Hadeland Folkemuseum danner et symboltungt bakteppe som i kraft av sine mange kulturelle referanser
til det konservative, patriotiske og bonderomantiske ofte danner en ypperlig ramme for å få frem et
budskap. Ved to anledninger har folkemuseet blitt
brukt som arena for Hadeland Pride. En homoparade gjennom et folkemuseum har mer sprengkraft
enn en homoparade gjennom Amsterdam. Hva som
oppleves som mangfoldig er med andre ord relativt,
og konteksten av stor betydning. Et folkemuseum
med sine historiske assosiasjoner og referanser kan
på denne måten bidra til å forsterke kontraster og
gi økt synlighet, heller enn å nyansere og normalisere mangfold. Noen ganger er denne synligheten
ønskelig, i dette tilfellet var den ikke det. Inntrykket
av at utstillingen ufrivillig bidro til å holde elevene
som gisler for en antatt forskjellighet ble forsterket gjennom at utstillingen av enkelte ble oppfattet
som politisk.
På tross av at utstillingen ble tatt godt imot, ble
det rettet spørsmål til hvorvidt museet også burde
inkludert «etniske nordmenn» for at disse ikke skulle
føle seg ekskludert fra museet. Debatter om alt fra
imamer til skolegudstjenester og muslimer som
ikke vil ta kvinner i hånda, dukket opp fra museets
eiere i forbindelse med samtaler om utstillingen.
Randsfjordmuseet ble utfordret på hva museet
gjorde for «sinte hvite menn», som da implisitt sto

Usynlig og selvlysende: Mangfold på
museum
I lys av senere års debattklima der
innvandringsspørsmål ofte forårsaker skarpe
fronter og stygge personkarakteristikker, hadde
Randsfjordmuseet og skolen forberedt både oss
og elevene på mulig kritikk og kontrovers knyttet
til åpningen. Mottakelsen var snarere tvert imot
over all forventning. I forkant av utstillingen hadde
vi allerede flere presseoppslag både lokalt og
nasjonalt. Besøkstallene på utstillingsåpningen slo
alle tidligere utstillingsåpninger. Kjendiser, ordførere
og andre stilte opp og deltok hjertelige til åpningen.
Den overveldende positive responsen kretset rundt
et ubehag som presset frem spørsmålet: Kan noe
positivt være tegn på noe negativt?
I et forsøk på å motvirke den
ovennevnte tendensen til at prosjekter med
mangfoldsdimensjoner oppfattes som særegne
tiltak på siden av de vanlige museumsprosjektene,
tonet museet i sin kommunikasjon av utstillingen
ned bruken av ord som nettopp mangfold,
integrering- og inkluderingstiltak. Vi ønsket å la
elevenes historier stå og tale for seg selv. I forordet
til utstillingen understreket museet dette: «Dette
er ikke vår utstilling om nye hadelendinger, dette
er elevenes utstilling om seg selv- og om det de vil
fortelle, på et museum»8. Valget av utstillingstittelen
MEG, 1. person entall, understøttet ytterligere
fokuset på den individuelle historien. Likevel fikk
vi opplevelsen av at utstillingen av publikum ofte
ble oppfattet som et særegent tiltak på siden av
museets «vanlige» tematikker og arbeid. MEG skled
overraskende lett over i 3. person flertall, og ble
dem.
Den store endringen skjedde et sted rundt
snorklippingen. Den lukkede prosessen som ledet
frem til utstillingen bar preg av integreringsarbeid
av den typen Simona Bodo har beskrevet
som et third space, der selvrepresentasjon og

⁸ Forord utstillingskatalog 2018, MEG – jeg vil fortelle deg noe. Randsfjordmuseet.
9 Elevene ga uttrykk for at prosjektet var viktig for dem både sosialt, faglig og terapeutisk, samtidig som de ønsket eksponeringen
det medførte. Dette betyr nødvendigvis ikke at det kan ha opplevdes problematisk, men at de av ulike og forståelige grunner ikke
har kommunisert dette til museets- eller skolens ansatte.
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Utstillingsåpningen ble en fest, med stor stas for alle oss involverte og godt oppmøte fra bygda. Likevel meldte et
spørsmål seg: Ville utstillingen bli oppfattet slik vi hadde ønsket? Abdiwali Mohamud, foran Abdiwali, med Yousef
Hadaoui. Foto: Randsfjordmuseet

i et motsetningsforhold til disse ti ungdommene.
Utstillingen lyktes med andre ord ikke i å «bare»
være en utstilling om ti ungdommer på Hadeland.
Snarere ble ungdommene ufrivillig knyttet til den
nasjonale debatten om innvandring, integrering, hva
norsk kultur er og ikke er, og viktigheten av å stille
krav til våre nye landsmenn. Folkemuseet som arena
kan ha bidratt til å forsterke denne dimensjonen.
Med tanke på utfordringene museene står ovenfor
knyttet til reell representativitet og mangfold, vil det
for fremtiden være interessant å utforske hva som
bidrar til å forme publikums opplevelse av enkelte
elementer ved et museum som politiske, mot et
bakteppe av opplevd nøytralitet.
Erfaringene fra mottakelsen og reaksjonene på
utstillingen MEG peker mot et paradoks tidligere
beskrevet i rapporter om levekår for LHBT-personer
i Bygde-Norge. Rapporten Skeiv på Bygda beskriver
en selvlysende følelse av usynlighet der noen grupper er så fraværende i samfunnets representasjon,
at de opplever å bli selvlysende i offentligheten.
Arbeid med minoritetsungdom på folkemuseum
fanger en tilsvarende utfordring, der deres totale
fravær gjør deres tilstedeværelse veldig synlig. På
dette området kan med andre ord ikke museet sies
å ha bidratt som katalysator for god inkludering.
Dette betyr imidlertid ikke at arbeid som bryter
med det tradisjonelle bildet av folkemuseene bør
unngås. Snarere bør det økes på alle museenes vir-

keområder, slik at opplevelsen av å være et selvlysende enkeltprosjekt i en fremmed ramme avtar.
Museene bør kanskje i større grad gå til kjernen av
debatten om avkolonialisering, og jobbe for å forstå
hvordan de dypere institusjonshistoriske strukturene vi befinner oss i, bidrar til å jobbe mot det vi som
ansatte prøver å jobbe for.
Konklusjon
Museer er vidunderlige institusjoner! Museene
virker i en verden og i en tid der kompleksitetene
er overveldende, tempoet høyt og kontrastene
tiltagende. I dette landskapet kan museer som
offentlige, humanistiske institusjoner, samtidig
utenfor og innenfor den verden vi virker i, ta en
viktig rolle som et rom for kunnskap, samtaler,
uenighet og tilhørighet. Museer nyter tillit og
respekt. Den kan vi bruke til å løfte omstridte tema
ut av ekkokamrene og tabloidene, og inn i mer
konstruktive former. Museer beveger seg frem og
tilbake i et triangel mellom mennesker, politikk
og kunnskapsproduksjon. Dette er et fruktbart
samspill der både teoretisk og anvendt kunnskap
kan utvikles, justeres og utprøves. I dette ligger
det store muligheter. Men i dette ligger det også
fallgruver og makt. Dette stiller strenge krav til
museumsinstitusjonenes konstante vilje til å rette
et kritisk blikk mot egen institusjon.
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Den kanskje viktigste erfaringen fra MEG er likevel viktigheten av å styrke museumsansattes rom
for sårbarhet i jobben. Kunnskap og kompetanse
er vesentlig, men likevel er det aldri nok. I arbeidet
med MEG sto vi ofte overfor nyanser og selvmotsigelser mellom den akademiske og politiske diskursen om mangfoldsarbeid, og det faktiske møtet med
enkeltmennesker og deres ønsker. I dette rommet
trengs det en aksept for usikkerhet. Viljen til å ikke
vite alt på forhånd. Viljen til å være sårbar i møte
med andre. Viljen til å kjenne på skam. Viljen til å
anerkjenne egne privilegier. Viljen til å plukke fra
hverandre egen institusjon og egen organisasjon.
Viljen til å tørre å ta ansvaret det er å jobbe med
mennesker, der prosjektets positive sprengkraft er
omvendt proporsjonal med prosjektets potensielle
negative individuelle konsekvenser.
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«Mitt Syria»
– kulturmøter og inkludering
i museets formidlingsopplegg

Nord-Troms museum
Kristin Mellem og Kaisa Maliniemi

Erfaringer
Hva har du lært?

I løpet av noen måneder lærte jeg trolig mer om syrisk- og middelhavskultur enn jeg
ville ha lært i løpet av mange år. Prosjektet ble en øyeåpner i forhold til vår «norske»
måte å forholde oss til familie, venner, trostradisjon og nærmiljø. Nye brikker av
forståelse for hva våre foreldre og besteforeldre opplevde under 2. verdenskrig.
Jeg prøver å operere uten fordommer, men jeg har dem. Jeg er blitt med bevisst på
mine holdninger til andre kulturer og ønsker å bli mer åpen.

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?

Jeg tror ”Mitt Syria” har lagt et grunnlag for forståelse og kommunikasjon,
slik at vi som var involvert vil ha en enklere inngang til nye integreringsprosjekter.
Tror også at skoler og andre som fikk besøk av forestillinga vil være positive til nye
prosjekter. Derfor har vi hatt ett nytt prosjekt i år – «Til Bords» – der vi feiret påske
og id. Vi ønsker å fortsette med denne type feiringer i kommende år.

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?

Tror museets ansatte har blitt mere åpne og trygge i forhold til samhandling med
flyktningmiljøet. Museet skal arbeide bevisst i forhold til andre kulturer: inkludere
dem i museumsarbeid og aktiviteter og skape en felles kontaktsone.

Hva er dine beste råd?

Ta deg god tid til samtalelytting. Åpne samtaler er viktig, rom for humor og ettertanke.
Vær nysgjerrig. Dialog er et viktig verktøy, men dialogmetode kan fungere hvis
museet vil lytte og forstå; eventuelt identifisere uenigheter.

Hva er det viktigste verktøyet?

• Dialog
• Samhandling, forankring og involvering
• Samarbeid mellom ulike aktører i samfunnet
• Musikk, drøm, eventyr, tradisjon, lytting, refleksjon

”

Kulturstad fra tidenes morgen. Smeltedigel, krigssone.
Syria. Mitt hjemland. Mitt Syria.
ايروس يدلب
Ahmad Jarbouh, 27 år

Nord-Troms museum utviklet våren 2018 en
musikkfortelling der intensjonen var å vise Syria som
et land med kulturmangfold og samkvem gjennom
uminnelige tider. Vi ville la to unge syrere formidle
rytmer, melodier, minner og framtidstanker –
dette i samarbeid med museets formidler, som
også er musiker med lang fartstid innen teater og
musikkproduksjon. I tillegg knyttet museet til seg en
ekstra musiker fra regionen.
Prosjektets formål var å øke tilhørighet, og
inspirere til samhandling mellom flyktninger og
resten av befolkningen. Nord-Troms museum har
som hovedfokus å formidle «De tre stammers
møte»1. I tillegg spiller en læstadiansk tro fortsatt
en viktig rolle i regionen, dens tradisjoner og
befolkningens verdensbilde. Disse kulturelle og
trosmessige forholdene har formet en spesiell
kultur i Nord-Troms. Det var derfor nærliggende å
undersøke også nye kulturmøter: Hvilke tanker og
uttrykk ville formes når vår nordnorske, kvenske
og samiske verden fikk møte arabisk og kurdisk
kultur? Er det mulig at denne type prosjekt kan løfte
fram likeverd og aksept mellom ulike folkegrupper,
religioner, språk og kulturer?
Det ble spilt 17 konserter på mange ulike arenaer
i tre kommuner våren 2018. «Mitt Syria» besto av
en konsertdel med tilhørende samtale. Forestillinga
ble vist for skoleklasser, voksenopplæringsklasser,
ordførere og ledere, i menighetshus, for bedrifter og
på kulturkvelder. Da vi avsluttet siste konsert, hadde
1334 publikummere fra ulike land, aldersgrupper
og samfunnslag fått se forestillinga.
I denne artikkelen ønsker vi også å diskutere
hvordan musikkfortelling kan fungere som

inkluderingsverktøy. På hvilken måte kan man
synliggjøre flyktningers og asylsøkeres posisjon
og deltagelse på en positiv måte i et flerkulturelt
samfunn? Kan man skape oppmerksomhet
og handlekraft lokalt og regionalt i forhold til
globale utfordringer? Vi ønsker også å diskutere
hvordan man klarer å skape gjensidig respekt
og kunnskapsdeling mellom folkegrupper. Vi
ønsket å unngå det som er vanlig for denne type
prosjekter, nemlig fraværende samhandling
mellom grupper der tiltakene utformes enten med
minoritetsgruppen eller majoritetsgruppen som
mål (Bettum, Maliniemi og Walle 2018:14).
Studiets metode og teoretiske ramme
I dag forventes det at resultater av museets
aktiviteter blir formidlet videre til et større
publikum. Når det gjelder prosjekter knyttet
til etniske og kulturelle minoriteter er dette
kanskje spesielt viktig, fordi det her dreier seg om
kulturelle- og historiske kontekster preget av maktubalanser, hvor formidling har vært kritisert for å
bidra til opprettholdelse av hegemoniske strukturer.
Fortellingssituasjonen inneholder imidlertid en viss
hierarkisk ubalanse: Fortellinger blir ofte formidlet
ovenfra og ned. Vi ønsket å finne måter som løser
opp denne ubalansen.
Prosjektet «Mitt Syria» har fungert som et
møtested mellom museumsansatte, formidlere,
musikere, nye og gamle minoriteter og andre
aktører som har deltatt i prosjektet. Vårt ønske om
at prosjektet «Mitt Syria» skulle være et møtested,
samsvarer med professor James Cliffords (1997)
ide om museer som contact zone (kontaktsone).

1 Begrepet «Tre stammers møte» kommer fra Carl Schøyens bok Tre stammers møte: av Skouluk-Andaras beretninger 1918. Det er
et uttrykk som formidler at bosetningen på et område eller et sted hovedsakelig har bestått av de tre folkegruppene kvener, samer
og nordmenn. Begrepet har spesielt etablert seg i Nord-Troms.

100

Termen kommer opprinnelig fra Mary Louise Pratts
artikkel «Arts of the Contact Zone» (1991) der
hun refererer til et rom der kulturer, som befinner
seg i hierarkiske kontekster, kan møtes. Clifford
har videreført begrepet til museumsforskning.
Han knytter begrepet til spørsmålet om hvilken
rolle museum har i forhold til andre kulturer.
Hans intensjon har vært å bryte ned den enveis
overføringen som ofte finnes i forholdet museum
– minoritet eller majoritet – minoritet (Clifford
1997:192). Clifford ønsker at museene kan bli et
sted der museer og andre kulturer kan møtes.
Pratt-Cliffords begrep har noen paralleller
med Bhabhas term the third space fra boka The
Location of Culture (1994). Bhabhas tredje rom kan
oppfattes som et symbolsk sted der ulike tanker,
utsagn og meninger møtes, blandes og kanskje
føyes sammen til noe helt nytt; et potensielt rom for
endring. Her finnes mulighet til å utfordre og endre
maktforhold, og skjevheter knyttet til for eksempel
artikulasjoner av minoritetskultur. Teorien om det
tredje rom handler langt på vei om hybridisering der
kulturer er i interaksjon med hverandre. I enhver
kommunikasjons- og formidlingssituasjon vil det
være spenninger knyttet til hvilke fortellinger som
blir fremhevet – hva blir fortalt og hva blir utelatt.
Derfor er det viktig at forskere, museumsansatte
og formidlere er klar over vår rolle i arbeid med
minoriteter og andre kulturer, og reflekterer

omkring maktforhold og posisjoner, både i forholdet
til deltakere i prosjektet, og i forholdet til publikum.
Prosjektets hovedgrep er dialogen og dens
metoder. I de siste årene har «dialog» som metode
blitt anvendt i museumsprosjekter som omhandler
minoriteter og marginale grupper. Gjennom
dialog har marginale grupper hatt mulighet til å
påvirke utstillingens innhold og ferdige resultater.
Museumsforsker Simona Bodo har introdusert
flere typer dialogmetoder som museer/utstillere
kan utnytte i utstillingsarbeidet i sine artikler «The
challenge of creating «third spaces»: guidelines for
MAP for ID pilot projects» (2009) og «Museums as
Intercultural Spaces» (2012). Spesielt den sistnevnte
artikkelen har vært relevant i flere studier, for
eksempel i artikkelsamlingen Et inkluderende
museum (2018). Bodo, Gibbs og Sani mener at
interkulturell dialog er:
Intercultural dialogue is a process that comprises
an open and respectful exchange or interaction
between individuals, groups and organizations
with different cultural backgrounds or world
views. Among its aims are: to develop a deeper
understanding of diverse perspectives and
practices; to increase participation and the freedom
and ability to make choices; to foster equality; and
to enhance creative processes (2009:6).

Prosjektgruppa bestod av Dag Øivind Thingstad, Kristin Mellem, Rankeen Shasho og Ahmad Jarbouh.
Foto: Nord-Troms museum.

101

Lokale- og regionale museer er tradisjonelt blitt
etablert for å ta vare på områdets historie, kultur
og identiteter. Nord-Troms museums hovedmål har
vært å ta vare på den kvenske, samiske og norske
kulturen i regionen. I dag ønsker museer å være
inkluderende for nye grupper. Bodo ser utfordringer
som museer kan møte i forhold til andre kulturer.
Museer vil fremheve «mangfoldighet» uten å
identifisere spenninger og friksjoner. Identifisering
av uenigheter og vanskelige temaer kan imidlertid
være nødvendig for at man kan forandre negative
holdninger og fordommer. Museer kan også
oppfatte interkulturell dialog mer som et mål eller
resultat enn interaktiv prosess (Bodo 2009:22). For
at dialog som metode kan fungere i et flerkulturelt
samfunn, bør museet være åpent for å lytte og
forstå nye stemmer og fortellinger og eventuelt
identifisere uenighet. I dette prosjektet dreier
dialog som metode seg om å utvikle musikalske
kulturmøter.
Som del av den dialogbaserte tilnærmingen
brukte vi lytting, involvering, forankring og
samhandling. Vi ønsket å sikre solid forståelse og
gode relasjoner til utøvere, kulturinstitusjoner,
skoleverk, næringsliv, ungdom og politisk ledelse i
regionen. Vi ville være metodisk nyskapende ved
å invitere til samarbeid mellom aktører på viktige
felt i samfunnet. Vårt hovedmål og effektmål skulle
nås ved at vi sørget for egen kompetanseheving
ved å ha grundig prosess med syriske utøvere
og flyktningmiljøet i regionen i forkant av
produksjonen. Vi ønsket å bygge nye allianser og
arenaer innenfor politikk, skole, kulturliv, næringsliv
og flyktningmiljø. Vi søkte også samarbeid med
viktige og ressurssterke personer og fagmiljø i
regionen, og brukte prosjektets støttespillere til å
innhente ideer og kunnskap.
Bakgrunn
Høsten 2017 kom den syriske flyktningen Ahmad
Jarbouh (27) til Nord-Troms museum for å lære
norsk gjennom Navs toårige introduksjonsprogram.
Ahmad flyktet i båt og langs landeveien sammen
med sin onkel i 2015. Hans nære familie er per i
dag spredt over tre verdensdeler. Selv var Ahmad
bosatt i Kåfjord kommune i prosjektperioden. Vi så
straks at Ahmad var en flott ressurs. Han egnet seg
godt som museumsformidler, da han både hadde

studert arkeologi på universitetet i Damaskus, og
spilte tradisjonelle arabiske trommer på fritida.
Ifølge FNs høykommissær for flyktninger
(UNHCR 2006) kan flyktninger deles i to grupper:
tradisjonelle og «nye» flyktninger (new refugees).
Tradisjonelle flyktninger skiller seg ikke kulturelt
og etnisk fra folket i sitt nye land. De kommer fra
land med en lignende samfunnsform som i det nye
landet. De blir også lettere godtatt i det nye landet
(George 2010:380), noe som Lex Amelie-saken2 fra
2010 viser. Nye flyktninger kan derimot skille seg
fra vertslandets befolkning kulturelt, religiøst,
språklig og etnisk. Det er ikke uvanlig at de kan
få tilpasningsproblemer i det nye landet (George
2010:380), samtidig som lokalbefolkningen kan
uttrykke fordommer og negative holdninger mot
disse nyinnflyttede.
Musiker Kristin Mellem jobbet i denne perioden
som formidler ved Nord-Troms museum. Mellem er
utdannet innenfor musikk og drama, og har i mange
år hatt sitt virke som utøvende kunstner innenfor
folkemusikk, klassisk musikk og teater. Hennes
spesialfelt er samiske, kvenske og nordnorske
musikkuttrykk. Siden kunstnerisk kulturformidling
inngikk som del av hennes stilling ved museet, var
det nærliggende å se på muligheten for et musikalsk
samarbeidsprosjekt mellom norsk, kvensk, samisk
og arabisk musikk.
I tillegg til Ahmad og Kristin, ble ei kurdisk jente
hentet inn til prosjektet, Rankeen Shasho (17) fra
Aleppo. Hun var nylig bosatt i Nordreisa, og gikk i 1.
klasse på Nord-Troms vgs. I tillegg engasjerte vi Dag
Øivind Thingstad fra Skjervøy kulturskole som musiker i prosjektet. Rankeen bidro i prosjektet med sin
nydelige sangstemme og stillferdige fortelling. Dag
Øivind er en erfaren gitarist, og er også dirigent for
voksenopplæringas kor som teller 30 flyktninger og
andre med utenlandsk opphav. Kristin medvirket på
fiolin, bratsj og sang, og ledet den muntlige formidlingen. Ahmad bidro med trommer og fortelling.
Kulturmøter på kontoret
Museet ønsket gjennom dette formidlingsprosjektet
å bidra til å skape gode arenaer for inkludering. Som
prosjektleder bruke Kristin mye tid på samtaler med
Ahmad. På den måten fikk Ahmad god språktrening.
Gjennom å bli kjent med Ahmad, fikk museets
formidler innblikk i syrisk og arabisk kulturmangfold,

2 Maria Amelie, eller Madina Salamova, er en russisk flyktning som bodde sammen med sin familie under falsk identitet i Norge.
Hun holdt sin identitet skjult helt til hun publiserte boken Ulovlig norsk i 2010. Flere nordmenn engasjerte seg for å forsvare henne.
Til slutt kom det en lovendring, «Lex Amelie», som ga henne oppholdstillatelse. Justis- og politidepartementet sendte ut en pressemelding om «oppheving av reiseforbod for faglærde i somme tilfelle» (Statsministerens kontor, 2011).
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i politikk og historie. Vi snakket om krigen i Syria, og
hvordan det var å komme til Norge. Men vi snakket
mest om det å være menneske, om å overleve –
og om å se framover og gjøre det beste ut av en
situasjon. Vi snakket om å leve sammen med ulike
kulturer – med egenart – i respekt for andre.
Det var tankevekkende å se den geografiske,
religiøse og kulturelle nærheten mellom Ahmads
barndomsverden og en av vår kulturs hovedfortellinger. Betlehem er kun noen få timers kjøretur fra
området der Ahmad vokste opp. Jesus var altså borger av Syria, og mennesker i Ahmads landsby snakker fortsatt språket som var Jesus’ morsmål. Ahmad
fikk i oppgave å skildre minner fra sin oppvekst i det
sørlige Syria, og fortelle om skikker og tankemåter
han hadde med fra foreldre og besteforeldre. Han
fortalte også om hvordan det var å være student i
Damaskus. Det gjorde inntrykk å høre hvordan han
som arkeologistudent opplevde IS-krigernes ødelegging av oldtidsbyen Palmyra.
Museet fikk lære om syrernes trosmangfold,
med kristne, muslimer og flere andre religioner
side om side. Vi lærte arabiske hilsefraser, hørte om
mattradisjoner, klær, skikker og hverdagsliv. Vi lyttet, og forstod at mange syrere syntes at bildet som
i prosjektperioden ble tegnet av Syria i norske medier framsto veldig endimensjonalt. Ahmad hadde
lyst til å fortelle mennesker i Nord-Troms om kulturrikdommen, mangfoldet, tradisjonene og det moderne Syria. I tillegg hadde vi lyst til å vise i praksis
at det kan være en stor glede å få møte mennesker
fra andre kulturer enn den man selv tilhører.
Gjennomføring
Med en tydelig målsetting og dialog
som metode, kunne arbeidet
starte. Ahmad og Kristin lyttet
gjennom et stort antall melodier
fra Syria og landene omkring.
De så på sangenes tekst og
melodi, og plukket ut materiale
som var representativt og kjent
for syriske flyktninger i Norge.
Sangene handlet i hovedsak om
kjærlighet til landet og til andre
mennesker. Siden Rankeen er
kurder, ba vi henne om å foreslå
sanger fra kurdisk tradisjon. Vi

lærte mye om kurdernes situasjon i ulike land, og
ble imponert over deres avanserte skalatyper og
rytmisk suggererende musikktradisjon. Vi så mange
paralleller med vår regions samiske historie: Kurdere
er også urfolk, deres folkedrakter er fargerike, og
kurdere har ikke en egen nasjonalstat, men har i
århundrer vært prisgitt ulike politiske regimer.
Rankeen har vokst opp med både kurdisk og
arabisk vokaltradisjon, og behersket begge deler
med stort overskudd. Vi satte de vakre arabiske
og kurdiske sangene sammen med nordnorsk og
kvensk folkemusikk. Også tekstene fra vårt område
beskriver kjærlighet til landet og til mennesker. Vi
vurderte å ta inn arabiske eventyr og poesi, men
landet på at det ville gi bedre helhet å konsentrere seg om musikk og kulturmøter. Et endelig utvalg
melodier ble gjort i samarbeid med gitarist Dag Øivind Thingstad.
Forankring og innhenting av kunnskap
Nord-Troms museum ønsket å lage en produksjon
som inviterte til dialog, aktivitet og ettertanke,
både for de som var involvert i prosjektet, og
for vår sammensatte målgruppe. Prosjektleder
hadde behov for å hente inn tips og kunnskap
fra ulike kanter. Et møte i Nordreisa kommunes
voksenopplæringstjeneste ble en viktig hendelse i
prosjektets tidlige fase. Prosjektlederen fikk her
kloke innspill og viktig basiskunnskap om skikk
og bruk i arabiske miljø. Flyktningkonsulenten
anbefalte prosjektlederen å invitere både
skolen og Rankeens storebror til
et møte, og deretter dra

Kristin, Rankeen og Ahmad tar prosjektselfie. Foto: Nord-Troms museum
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på hjemmebesøk hos foreldrene. I ettertid ser vi at
dette trolig var avgjørende for at kommunikasjonen
ble så fin, og at prosjektet lot seg gjennomføre etter
planen.
Som del av utviklingsprosessen ønsket prosjektet å kommunisere direkte med flyktningmiljøet og
skape dialog. Vi inviterte derfor et knippe syriske
flyktninger til innspillmøte i forkant av produksjonsfasen. For at dialogen skal bli vellykket, må dialogsituasjonen inneholde minst to parter som utveksler
meninger. Denne situasjonen er basert på at alle
partene har mulighet til å fortelle og lytte. Cecilia
Dahlbäck skriver at makten til å fortelle også inkluderer makten til å bli hørt. Gjennom å lytte til andres fortellinger fra ulike posisjoner kan en person
bli bevisst sitt eget utgangspunkt, samtidig som en
fortellingssituasjon blir mer inkluderende for «tause grupper» (2016:113–14). Gjennom mangfold av
fortellinger fra ulike perspektiver kan vi få fram en

og kunnskapsdeling. Selv om vi bare hadde ett møte
sammen, tror vi at slike kontaktpunkt kan være viktige dråper som bidrar til bevissthet, slik at vårt demokrati utvikles på en trygg og inkluderende måte.
Prosjektet tok dernest kontakt med NordTroms regionråd. Dette for å øke oppmerksomheten om prosjektet, og skape synergier med viktige
ressurspersoner i museets seks eierkommuner.
Ordføreren i Kåfjord takket ja til å være fadder for
prosjektet. Selv om fadderskapet først og fremst
hadde en symbolsk betydning, bidro det til framdrift i prosjektet. Også ordføreren i Kvænangen
bidro som ambassadør for prosjektet. De to ordførerne og resten av regionrådet var gode brobyggere og døråpnere som med sin positive handlekraft
gjorde konkret demokratiarbeid både for prosjektet
og regionen. Vi holdt en forkortet konsert i forbindelse med regionrådets møte i Nordreisa i juni. Hit
kom også Fylkesmannen i Troms og deler av hennes

”

De viktige aspektene i prosjektet var dialog sammen med
lytting, forankring og involvering.

mer inkluderende og demokratisk formidlingsform
som inneholder museumsansattes, formidleres,
minoriteters og publikums synspunkter og refleksjoner.
På møtet med flyktningene fikk vi fine ideer og
forslag som vi tok med oss videre. Siden spørsmålet
om god integrering er et aktuelt politisk tema, var
det dessuten viktig for oss å gjøre prosjektet synlig
for det politiske miljøet i Nord-Troms. Ikke minst ønsket vi å knytte kontakt med regionens ungdomspolitikere. Vi ble straks invitert til å delta på et av ungdomsrådets møter i Tromsø. Det viste det seg i løpet
av møtet at Ungdommens fylkesråd hadde vedtatt å
fokusere på integrering av unge flyktninger i Troms.
De var derfor glade for at vårt prosjekt kunne bidra
til å gi innhold til dette demokratiarbeidet. Samtalene var nyttige for prosjektet – i tillegg til at møtet i
seg selv fungerte som en integreringsarena. Vi diskuterte deres posisjon i forhold til å stake ut kursen
i ei tid med økende globalisering og utfordringer
med kriger, ressurskamp, miljø og folkevandringer.
Vi opplevde at prosjektet kunne bidra til refleksjon
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administrasjon. Prosjektet fikk svært gode tilbakemeldinger, med forslag om videre samarbeid og turnévirksomhet.
«Mitt Syria» ut til publikum
Selve konsertturneen ble organisert omtrent som
en DKS-produksjon med konsert og påfølgende
samtale. Etter prøvekonserten arrangerte Nordreisa
Røde Kors kulturkveld med syrisk mat, musikk og
tradisjonell rekkedans. På de andre kulturkveldene
ble den syriske maten tilberedt som dugnadsinnsats
i de syriske miljøene i Nordreisa, Skjervøy og
Kvænangen. Konsertproduksjonen «Mitt Syria»
besøkte i løpet av prosjektperioden mange ulike
arenaer i Nord-Troms: Barne-, ungdoms- og
videregående skoler, arbeidsplasser, språkkafeer,
voksenopplæring og kulturkvelder.
Med dialog, musikk og fortelling fikk publikum
høre om Syria slik landet var før krigen. Ahmad og
Rankeen fortalte om dramatiske opplevelser fra

Syrisk dans etter kulturkveld i regi av Nordreisa Røde Kors, april 2018. Bak t.h. ordfører Øyvind Evanger.
Foto: Nord-Troms museum

krig og flukt, men hovedfokus var likevel syrernes
mange ressurser: Kulturmangfold, naturrikdom og
deres fredelige sameksistens. Vi trakk paralleller til
krig, tvangsevakuering og gjenoppbygging av NordTroms etter 2. verdenskrig, og delte tanker om
hvordan Syria kan gjenoppstå etter krigen. Vi ønsket
å skape en situasjon der publikum var invitert
til å reflektere rundt sine egne fortellinger og
holdninger. Publikum er uavhengige og deltagende
i museumsopplegg. De deltar på møteplassen, men
deres posisjon er annerledes enn andre deltagende
aktørers. De befinner seg både innenfor og utenfor
kontaktsonen (Bothner-By 2015:80). Vi sang også
vakre bånsuller på kurdisk, kvensk og norsk, og
snakket om hvordan alle mennesker på jorda,
uansett språk, hudfarge og kultur, ønsker at deres
lille baby skal sove trygt. Publikum ble en del av
«Mitt Syrias» hovedfortelling.
Refleksjoner i ettertid
Museet hadde høye forventninger til prosjektet
allerede fra starten. Likevel kjente vi på at det var
vanskelig å se for seg hvordan det hele skulle gripes
an. Rankeen og Ahmad hadde mye kulturkunnskap,
men ingen av dem var yrkesmusikere. Våre to
norske musikere hadde mye sceneerfaring, men
var i utgangspunktet nesten ukjent med arabisk
og kurdisk musikk. Vi trengte også tid for å finne
ut av språk- og kulturforskjeller. Det var derfor et
godt og nødvendig grep å bruke tid på å utvikle
en sammensatt metode for kulturtilnærming og

innøving av repertoar. Prosjektlederen fikk også
verdifulle og konkrete ideer i de mange samtalene
hun hadde med ulike miljø. Disse tipsene ble våre
nøkler til å komme videre i prosessen.
Slik vi ser det, er alle målene prosjektet hadde
satt seg blitt oppfylt, og i mye sterkere grad enn vi
hadde forestilt oss. Den gode responsen prosjektet
fikk skyldes flere forhold, ikke minst at det er et
stort ønske og behov for integrering i det norske
samfunnet. Vår opplevelse er at prosjektet «Mitt
Syria» var med på å bidra til glede og nysgjerrighet
hos publikum. I tillegg så vi at prosjektet i seg
selv ble en veldig fin inkluderingsarena som bidro
til økt forståelse mellom folkegrupper. Likevel
er det viktig å ta i betraktning at verken museet
eller minoritetskulturen opererer helt uavhengig
av stereotypier og fordommer. Prosjektet viser
imidlertid at spredning av kunnskap om kulturer og
gjensidig respekt og forståelse kan være med på å
forandre holdninger.
Prosjektet hadde ikke kunnet nå fram på denne
måten uten den gode forankringen. Vår modell
var tid- og kostnadskrevende, men det ga stor
gevinst i form av kompetanseheving hos museet
og alle involverte parter. Vi opplevde at forankring
i forhold til ulike samfunnsnivå skapte interesse
for prosjektet. Vi fikk følelsen av å bety noe, og
at vi var ønsket av lokalsamfunnet. Dette ga oss
inspirasjon og kontakt med publikum. De mange
konstruktive kommentarene undervegs bidro til økt
selvtillit hos utøverne, noe som i sin tur ga dybde
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til formidlingen. Moderne museers mål er å skape
nysgjerrighet og utfordre publikum til debatt og
påvirke deres synspunkter (Bothner-By 2015:18),
noe som vi føler at vi klarte. Den økte tryggheten
førte også til vennskap mellom utøverne, og
eierskap til prosjektet. Forarbeidet bidro dessuten
til språktrening og kulturutveksling.
Nord-Troms museum ønsket å utvikle et
formidlingsprosjekt med fokus på flyktningers egne
fortellinger og kunnskap. Museer har nemlig makt
til å skape virkeligheter, men museer har også
makt til å endre virkeligheter (Hauan og Maurstad
2012:18). Gjennom felles formidling fikk vi oppleve
en «norsk-arabisk vår» med fine kulturmøter. Det
var overraskende å se hvordan Rankeen og Ahmads
raushet og omsorg omsluttet alle de involverte. Et
kort prosjekt kan sette i gang mange fine synergier.
For å oppnå varige resultater kreves det imidlertid
langsiktig innsats.
De viktige aspektene i prosjektet var dialog
sammen med lytting, forankring og involvering.
Slik Marianne Olsen og Trude Fonneland skriver,
trenger vi dialoger og dialogens metode på grunn
av at «den på sitt beste avkler og nyanserer, gir

læring, og synliggjør sammenhenger» (2018:273).
For at denne type prosjekter skal bli vellykket, er det
viktig å tenke hvilken type relasjoner man klarer å
opprette og hvordan man pleier denne relasjonen
gjennom prosjektperioden (Bettum og Özcan
2018:212). Det vil være viktig å også opprettholde
kontakten etter prosjektet er ferdigstilt. Når
man har opplevd så store øyeblikk av glede og
inkludering, kan det bli vanskelig i etterkant hvis
det etterpå blir stille. Et oppfølgingsprosjekt ville
derfor være viktig, slik at kontakten med museet
ikke kuttes brått. En av de viktigste grunnene til at
prosjektet ble vellykket, var at interkulturell dialog
ble mer en interaktiv prosess, enn et resultat. Vi
håper at «Mitt Syria» åpnet vinduer som fortsatt vil
holdes åpne – slik at kulturmøter, relasjonsbygging
og inkluderingsarbeid kan fortsette.
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Lytt til oss, vi har også en stemme!
Et samarbeidsprosjekt mellom Samarbeid for inkluderende Dialog
og Interkulturelt museum 2018–2019

Interkulturelt museum
Annelise Rosemary Bothner-By

Erfaringer
Hva har du lært?

Gjennom prosjektet «Lytt til oss, vi har også en stemme!» har vi lært mye om
opplevelsen av utenforskap, og hvordan minoritetsnorsk ungdom i bydelen erfarer
rasisme og fordommer i sitt hverdagsliv.

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?

Vi er i gang med et nytt prosjekt med den samme gjengen og prosjektorganisasjonen.
Vi ønsker å jobbe mer langsiktig med samarbeid og involvering enn enkeltprosjekter.
I det videre samarbeidet med den samme gruppen ønsker vi å forfølge de
problemstillingene som dette første prosjektet reiser.

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?

I dette prosjektet ga vi fra oss mer kontroll over innholdet vi presenterer i museet,
enn det vi har som praksis i Interkulturelt museums dialogmetode. Vi la også mer
vekt på betydningene av prosessen og aktivitetene som skjedde i kjølvannet av
prosjektet, enn på filmen og utstillingen som ble produktene av prosessen. I videre
involveringsarbeid mener vi disse erfaringene er viktige å bygge videre på.

Hva er dine beste råd?

Interkulturelt museum har lang erfaring med involvering og dialogarbeid. Vi har
bestandig jobbet etter prinsippene «Ikke om meg, uten med meg», «Kampen om
nyansene» og «Ingen representerer mer enn seg selv». I dette prosjektet blir disse
prinsippene like viktige som ellers. I tillegg ble det veldig tydelig her at en av de
viktigste kvalitetene i dialogarbeid er prosessen i seg selv. Det er derfor nødvendig
å være lydhør og endringsvilling, og ha god tid. Prosessen styrer utkommet, ikke
planlagt utstilling eller andre resultater. Det er også viktig å jobbe ut i fra at hvert
prosjekt er unikt, og det er viktig å være bevisste på hvorfor man gjør prosjektet og
hvordan det man gjør virker.

Hva er det viktigste verktøyet?
Dialog, tillit og tid.
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En fredagskveld i desember 2017 hadde Oslo
museums avdeling Interkulturelt museum (IKM)
besøk av en gruppe unge menn fra bydelen der
museet holder til. De besøkte utstillingen Typisk
dem, museets hovedutstilling siden sommeren
2017. Utstillingen behandler fenomenet fordommer.
Dette er en tematikk som gruppen er engasjert
i. Deltagerne i gruppen har minoritetsnorsktilhørighet og er med i prosjektet «Samarbeid for
inkluderende dialog» (SID). Deltagerne uttrykte
at de både opplever fordommer basert på at de
kommer fra en bydel med høy andel beboere med
innvandringsbakgrunn, og en generell frustrasjon
over hvordan unge muslimer i Norge blir omtalt i
media og offentlige debatter, en diskurs de mener
hovedsakelig er styrt av andre. De ville involveres
og høres i samfunnsdebatten som de opplever at er
preget av stereotyper og antagelser om hudfarge,
radikalisering, kvinneundertrykking og kriminalitet.
Sammen formulerte vi i IKM og daværende
prosjektleder for SID, Hummam Buttha, en søknad
om prosjektmidler fra Norges museumsforbunds
program «Inkluderende museer». Formålet med
prosjektet var tredelt: «Lytt til oss, vi har også en
stemme!» skulle gi SID-deltagerne mulighet til
å uttrykke og dele egne erfaringer, og bruke sin
stemme i det offentlige. For det andre var det et
mål å nyansere og berike museets behandling av
Stillbilde fra filmen Utenforskap. Foto: Trung Ton-That
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fenomenet fordommer og utstillingen Typisk dem
med nytt innhold, og til sist å introdusere unge
voksne med liten kjennskap til kulturfeltet for
museum, kunst og kultur.
Prosjektsamarbeidet ble gjennomført 2018–
2019 og resulterte i et utstillingsrom i museets
hovedutstilling Typisk dem. Filmen Utenforskap er
utstillingens kjerneinnstallasjon. Prosjektet ble avsluttet med et stort arrangement med filmpremiere
og en panelsamtale med unge voksne og ungdom
som medvirket i filmen februar 2019.
Problemstilling
Denne teksten vil behandle prosjektets mulighet til
å gi deltagerne en opplevelse av at deres stemme
blir hørt i det offentlige. Museene blir i stadig
økende grad sett på som arenaer for dialog og
debatt (Lynch 2013:1). Denne tendensen støttes av
politiske føringer, nå sist i Meld. St. 8 (2018–2019)
Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida, som
vektlegger demokrati, ytringsfrihet og inkludering
i kulturlivet. Prosjektet «Lytt til oss, vi har også
en stemme!» tar utgangspunkt i utfordringer
mellom unge nordmenn med minoritetsbakgrunn
og majoritetssamfunnet. Det er et prosjekt som
åpner for debatt og refleksjon rundt eksisterende
konflikter. Det blir derfor relevant å reflektere
rundt hvordan museet fungerer som arena for

møter mellom ulike og konfliktfylte interesser
og forestillinger. Spørsmålet blir da i hvilken grad
museet evner å gå inn i konflikter og gjøre en reell
forskjell?
Refleksjonen over problemstillingen er basert
på egen erfaring med prosjektgjennomføringen, panelsamtalen som ble gjennomført med deltagerne i
forbindelse med filmpremieren og lansering av utstillingen. I tillegg til deltagernes responser underveis og etter lansering, og observerte og registrerte
reaksjoner fra både lokalsamfunnet og andre. Jeg
har også gjennomført et intervju med SIDs prosjektleder Omar Syed Gilani om prosessen og resultatet.
SID, IKM og lokalsamfunnet Grønland
og Tøyen
Deltagerne i SID har tilhørighet til landets mest
kontrastfylte og sammensatte bydel: Grønland og
Tøyen i bydel Gamle Oslo (Brattbakk m.fl. 2017:1).
Her finnes mangfold på mange områder. Omtrent
halvparten av beboerne har innvandringsbakgrunn.
Men mangfoldet gjelder alt fra økonomi og
utdannelsesnivå, til sammensetting av bomiljø,
storbyaktiviteter og næringsliv, offentlige og private
institusjoner og religions- og institusjonsliv (Brattbakk
m.fl. 2017:1). Sosiokulturelle stedsanalyser av de
to områdene viser store levekårsutfordringer og
særlig høy andel barn og unge som vokser opp i
fattigdom – på Grønland nær 60 prosent. Unge
med minoritetsbakgrunn kommer dårligst ut når
det gjelder utdannelse og sysselsetting, og særlig
for noen grupper er manglende sysselsetting, lav
utdannelse og trangboddhet en stor utfordring for
familiene de vokser opp i (Brattbakk m.fl. 2017:68;
2015:39).
SID er organisert av det kommunale Senter for
flyktningekompetanse og integrering (SeFI) i Bydel
Gamle Oslo. Prosjektet er rettet mot unge voksne
i alderen 17 til 35 år, og nettverket tok opprinnelig
utgangspunkt i ungdomsgruppene i Islamic Cultural Center (ICC Ungdom), Det islamske forbundets
Norges unge muslimer (NUM), unge Madani, Albansk islamsk kultursenter Norges Unge (AIKN),
Unge Rahma (UR), Tawfiiq Ung og SeFI. Selv beskriver SeFI prosjektet slik: «Samarbeid og dannelse
av nettverket er en mobilisering av en viktig del av
sivilsamfunnet i kampen mot et samfunnsproblem:
sosial ekskludering av unge mennesker, følelsen av
utenforskap og arbeid med å forhindre rekruttering
til uønskede miljøer» (SeFi 2019).
Interkulturelt Museum (IKM) holder til i gamle

Grønland politistasjon i Tøyenbekken 5, i samme bydel som SID. Museet er en avdeling under Oslo Museum, som behandler nyere innvandringshistorie og
temaer knyttet til minoritets-majoritetsdynamikk.
Det å jobbe tett med lokalsamfunnet på Grønland
er en godt innarbeidet praksis, forankret i museets
strategier. Temaet fordommer er Interkulturelt Museums hovedfokus for perioden 2017–2022, med
utstillingen Typisk dem som basisutstilling. Fordommer forklarer vi her som negativ kategorisering av
mennesker som leder til feilaktige generaliseringer
og diskriminerende handlingsmønstre. Fordommer
er kollektive, og kan være bevisste eller ubevisste.
Holocaustsenteret publiserte i 2017 resultater av
en rapport der det kom frem at en tredjedel av befolkningen har fordommer mot muslimer (Hoffman
og Moe 2017:7). I en rapport fra Institutt for samfunnsforskning om diskriminering av minoriteter i
Norge, konkluderes det med at «Til sammen tegnes
et tydelig bilde av at diskriminering av innvandrere
og deres barn forekommer på de fleste samfunnsområder i Norge» (Midtbøen og Lidén 2015:98).
Museet som kontaktsone
Betegnelsen «kontaktsone» ble introdusert av James Clifford for museumsfeltet i 1997, om vendingen fra utstillinger om «de andre» til involvering av
minoriteter i museumsarbeid. Han hentet begrepet
fra Mary Louise Pratt, som brukte betegnelsen om
offentlige arenaer der ulike interesser og bakgrunner møtes. I kontaktsonen kan det oppstå møter
som ikke har plass andre steder i offentlig rom. Det
er ikke nødvendigvis møter som danner nye fellesskap, men «rom for diskurs» i møtet mellom ulike
verdier og livspraksiser (Naguib 2011:279).
Siden grunnleggelsen av IKM har museet arbeidet etter prinsippet «ikke om meg, uten med meg»,
hvilket innebærer at personer som er berørte av
tema og problemstillinger som behandles i museets prosjekter skal involveres. Museet overgir slik
noe av sin makt til de som involveres. Museets konservator og forskningskoordinator Anders Bettum
og formidlingsleder Gazi Özcan forklarer involveringspraksisen i sin artikkel «Dialog som metode –
Inkluderingsstrategier ved Interkulturelt museum
2006–2016». Her presiser de at med makt menes
definisjonsmakt, som forklares som «[...] kontrollen
med kommunikativt innhold, hva som er relevant
og riktig kunnskap» (Berkaak 2014:355 i Bettum
og Özcan 2018:182). I Det Norske Akademis ordbok
(2019) forklares definisjonsmakt som «makt til å få
gjennomslag i opinionen for sin versjon av virkelig-
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heten eller for hvordan et begrep skal forstås, defineres».
Med IKMs «ikke om, uten med»-prinsipp
kan museet beskrives som en kontaktsone. Ifølge
Anders Bettum og Gazi Özcan kjennetegnes IKMs
dialogmetode av at prosjektene som skapes
med denne metodikken både rommer museets
«stemme» og de som involveres, om enn på ulike
måter, og gjerne med flere enn to parter. Slik er
maktoverføring og samspill mellom museet og de
som involveres kjernen i disse prosjektene (Bettum
og Özcan 2018:182).
Den forebyggende dialogmetoden som
praktiseres i SID-prosjektet har mye felles med
inkluderingstenkningen vi finner i museenes
«kontaktsone»-praksis.
I
forbindelse
med
lanseringen av «Lytt til oss, vi har også en stemme!»
skrev SID-medlemmene kronikken «De unge
uhørte stemmene» i Dagsavisen. Her beskriver de
arbeidsformen slik: «Prosjektet SID er etablert for
å redusere sosial ekskludering av unge mennesker,
følelsen av utenforskap og arbeid med å forhindre
rekruttering til uønskede miljøer ved å skape dialog
og bygge broer som fremmer de yngre stemmene.»
Og videre: «Vi snakker direkte med ungdommene,
ikke bare om dem. Medmenneskene vet best
selv hva de faktiske utfordringene de møter på i
hverdagen er. De har også løsninger, om samfunnet
tar seg tid til å lytte» (Gilani m.fl. 2019).
Involvering og definisjonsmakt i Lytt til
oss, vi har også en stemme!
Våren 2018 fikk SID og IKM prosjektstøtte til å
gjennomføre prosjektet «Lytt til oss, vi har også
en stemme!». I søknaden formulerte vi at «Felles
for SeFI og Interkulturelt museum er at vi er
interesserte i at de som er med, skal oppleve at de
har definisjonsmakt. Det er derfor viktig at vi ikke
legger opp til et styrt opplegg men at deltagerne selv
er med å definerer hvilke behov de opplever at de
har for veiledning». Gruppen hadde allerede fra før
jobbet mye med temaene utenforskap, tilhørighet,
identitet og mestring i sine dialogmøter, og de
hadde utviklet nettstedet www.sefi-sid.org. Basert
på disse erfaringene ønsket deltagerne først og
fremst å jobbe videre med film som medium. Ingen
i prosjektet hadde erfaring med filmprosjekter, så
etter en litt treig start foreslo prosjektleder Omar
i SID å involvere en filmkunstner eller filmfotograf.
Deltagerne var også opptatt av at produktet måtte
ha kvalitet både teknisk og uttrykksmessig.
Med involvering av filmfotograf og klipper
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Trung Ton-That/TTT Recordings kom prosjektet
i gang for alvor. Prosessen akselererte da de på
samme tid ble invitert til å delta i en NRK-produksjon
som behandlet temaet utenforskap, med Leo Ajkic
som programleder (Uro nr. 5: «Når hatet vokser»).
Dette ble en god anledning til å gjøre egne opptak.
Samtidig var det motiverende for deltagerne å
få bli med på denne profesjonelle produksjonen.
Gjennom høsten fikk Omar og Trung en drivende
rolle for utviklingen av filmen med gruppen. Selv
om de ikke hadde erfaring med dokumentarfilm, så
hadde særlig Omar en stor fordel i det at han kjente
deltagerne og problemstillingene fra innsiden. Han
fortsatte å lede dialogforum og gruppeprosesser på
samme måte som de hadde samarbeidet i SID før
filmingen startet.
I denne prosessen valgte vi i IKM helt bevisst
å tone vår stemme ned så mye som mulig. Det
gjaldt innspill til både innhold og uttrykksform. Vi
delte våre erfaringer om praktiske, økonomiske og
tekniske forhold knyttet til det å presentere film i
utstillinger, tok opp problemstillinger knyttet til
opphavsrett og samtykkeprosesser, og vi utviklet
kontrakter mellom deltagerne og museet.
I redegjørelsen for IKMs dialogmetodikk
fremhever Bettum og Özcan (2018:212) at et
særtrekk er stor grad av fleksibilitet i samspillet
mellom museet og de som involveres. Det gjelder
bl.a. hvordan innholdet utvikles. De peker samtidig
på at den kun delvise maktoverføringen mellom
de to partene, museet og de som involveres
i dialogprosessen, har noen utfordringer. I
dialogprosesser er gode relasjoner nødvendig. Det
kan da være vanskelig å utfordre de ulike interessene
eller verdisynene som kommer frem. Dersom man
overfører mye kontroll til de man involverer, så
kan det føre til at museet mister muligheten til å
være en kritisk stemme. Men på den annen side
kan museets bekymring for å miste kontroll med
hvilke innhold og tema som behandles, begrense
den reelle overføringen av definisjonsmakt. Bettum
og Özcan skisserer opp to alternative modeller
for involvering som tydeliggjør fordeling av
definisjonsmakt og kontroll i museumsprosjekter:
I Redaktørmodellen har museet mer uttalt kontroll
over innholdet. Redaktørmodell-prosjektene har
involvering som prinsipp, men det er museet som
tydelig og uttalt virker som moderator og gjerne
velger å ta med ulike, gjerne polyfone «stemmer».
Dette er modellen for dokumentasjons- og
utstillingsprosjektet Typisk dem, som prosjektet
«Lytt til meg, jeg har også en stemme» tematisk er
knyttet opp mot. Vertskapsmodellen foreslås som

Panelsamtale med unge voksne og ungdom som er involvert i filmen Utenforskap, Interkulturelt museum 28. ferbuar 2019.
Foto: Sissel Ødegaard/Oslo Museum

en alternativ involveringspraksis. Her virker museet
som redaktør bare på et helt overordnet nivå,
på den måten at man velger å ta prosjektet inn i
museets program. I prosjektet minimeres museets
stemme og kontroll med innholdet. De involverte
eksterne deltagerne har høy grad av kontroll og
definisjonsmakt i selve prosjektet.
I IKM har vi lang tradisjon for å praktisere
vertskapsmodellen i arbeid med kunstnere og
kunstutstillinger. I disse prosjektene er museet
fortsatt redaktør i den forstand at vi programmerer
utstillingene og formidlingstilbudene vi tilbyr
publikum, men vi blander oss i liten grad i innholdet.
Med «Lytt til oss, vi har også en stemme!» har
vi fulgt praksisen for visning av kunst i IKM. På
samme måte som i kunstutstillingsprosjektene har
vi overført stor grad av makt og kontroll med både
prosessen og innholdet til deltagerne i prosjektet.
For oss i IKM har vi ikke opplevd det som noen
risiko å overføre kontrollen til SID-deltagerne.
Overføring av kontroll har snarere vært formålet
med prosjektet. Tett kontakt er en grunn til at vi ikke
har vært bekymret for å gi fra oss kontroll. Vi har
hatt jevnlige samarbeidsmøter og oppdateringer
underveis i prosessen. Denne nære kontakten ga
trygghet både rundt etiske og opphavsmessige
spørsmål, og formidlingsmessige hensyn. En
annen grunn til at IKM ikke har vært redd for å
overføre definisjonsmakten til enkeltstemmer, er at

utstillingen av prosjektet står tilknyttet Typisk demutstillingen. Denne utstillingen har et innhold som
mer generelt forklarer bakgrunn og konsekvenser
for fordommer, deriblant frykt, ydmykelse og
utenforskap. Slik kontekstualiserer, nyanserer og
forklarer Typisk dem de subjektive fortellingene
som publikum møter i Lytt til oss, vi har også en
stemme!
Eierskap til egne konflikter
I løpet av høsten 2018 ble filmen med SIDdeltagerne utviklet. Den fikk tittelen Utenforskap.
I tillegg til at Trung fulgte gruppen og deres
aktiviteter med filmkamera, ønsket deltagerne i
SID å filme lokalsamfunnet og miljøet de tilhører og
har vokst opp i. Slik ble etter hvert lokal ungdom
i ungdomsskolealder involvert i filmen. Underveis i
prosessen med filming havnet en gruppe av disse
ungdommene i konflikt med gjestene på en bar i
Tøyenområdet. Nyhetssaken «Her går guttegjengen
løs på Oslo-puben og gjestene» ble slått opp
av Dagbladet (Lofstad 2018). Ungdom som var
involvert i konflikten ble pågrepet og etterforsket
av politiet (Madshus 2018). Denne hendelsen, og
ungdommenes opplevelse av hvordan både media,
politiet og samfunnet rundt dem håndterte saken,
ble filmens hovedmotiv. I artikkelen «Bak fasaden
på Tøyen» i Klassekampen ble det senere påstått at
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hendelsen ble fremstilt i media og sosiale medier
som en kulturkrig, der guttene ble tillagt å angripe
bargjestene med muslimske verdier som motivasjon
(Brandvold 2019). I filmen forklarer de unge voksne
SID-medlemmene hvordan denne hendelsen har
mange elementer av opplevelse av rasisme og at
andre mener du ikke hører til i fellesskapet, som
de selv kjenner igjen fra sin egen oppvekst. De
hevder erfaringer som dette kan gi en opplevelse
av utenforskap. En av deltagerne forklarer at man
som ungdom leter etter egen identitet, og at det
å hele tiden møte forståelser av deg som ikkenorsk, enten det er i media eller på gata, fører til
at man velger alternative miljøer og aktiviteter enn
de som er en del av fellesskapet. En annen snakker
om utenforskap som et resultat av at «vi med
minoritetsbakgrunn ikke blir tatt vare på som alle
andre». De unge voksne snakker med ungdommene
de involverer i filmen, om deres opplevelse av
hendelsen og om hva de tror skal til for å føle seg
som en del av fellesskapet i samfunnet.
SID-medlemmene ble opptatt av å involvere
ungdommene i lanseringsarrangementet for
filmen og utstillingsprosjektet. De var opptatt av
at den generasjonen som følger dem selv også skal
få oppmerksomhet og introduseres for at deres
stemme skal høres. De ønsket derfor å involvere
ungdommene i en panelsamtale i forbindelse
med filmvisningen på åpningsarrangementet.
Museet har bred erfaring med arrangementer i
debattformat. Forskjellen denne gangen var at det
var ungdommer som skulle være ekspertene og ble
samlet i et panel sammen med SID-medlemmene.
Omar var debattleder og forberedte deltagerne i
panelsamtalen slik de møtes til dialogmøter i SID.
Museet stod for invitasjoner, kommunikasjon og
gjennomføringen av arrangementet.
Kvelden 28. februar arrangerte vi filmpremiere,
etterfulgt av den planlagte panelsamtalen der fire
ungdommer og tre SID-medlemmer deltok. Alle
er medvirkende i filmen. Det var omtrent 150
tilskuere tilstede. Mange var spesielt inviterte;
politikere, forskere som jobber med tematikken,
representanter fra ulike institusjoner og organer
som skole, utekontakt og ungdomstiltak. Men her
var det også andre folk som bor, jobber eller på
andre måter er engasjerte i nærmiljøet, blant dem
var det 20–30 ungdommer fra Tøyen, mange med
foreldrene sine. Paneldeltagerne delte opplevelser
av rasisme og ekskludering i sitt dagligliv. De kritiserte
både skole, ungdomsklubber og oppvekstforhold,
men først og fremst media og politiet.
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De eldre deltagerne i SID forklarte hvorfor de
synes det var riktig å fremheve den ene hendelsen
på Tøyen i filmen. De hevdet at den er et typisk
eksempel på opplevelsen av å bli behandlet
annerledes fordi man er minoritetsnorsk. De vet om
mange andre eksempler og har erfart tilsvarende
situasjoner selv.
Særlig kritikk ble rettet mot politiets stoppog-søk-metoder som mange av ungdommene
og medlemmene av SID har erfart. I forbindelse
med filmprosjektet skrev Omar og Jamal Diriye,
som jobber i utekontakten i bydelen, kronikken
«Kontraproduktiv maktbruk» i Klassekampen
(Diriye og Giliani 2018:21). Her kritiserer de denne
praksisen som medvirkende til utenforskap i det at
«generaliseringen av minoritetsgutter handler om
hvem politiet anser som det norske vi». Forsker
ved politihøgskolen, Ragnhild Solhjell, var tilstede
på lanseringsarrangementet. Hennes forskning
bekrefter at politiets stopp-og-søk-praksiser er med
å forsterke en opplevelse av at man ikke tilhører
samfunnets fellesskap, og videre at ungdom med
minoritetsbakgrunn forstår praksisen slik at de i
kraft av sine identitetsmarkører blir oppfattet som
en trussel mot samfunnet (Solhjell m.fl. 2019).
Både under arrangementet og i ettertid har
publikum uttrykt at de synes det var modig av
ungdommene å stå frem offentlig på denne måten.
SID har fått tilbakemelding fra utekontakt og skole om
at deltagelse i prosjektet har gitt mestringsopplevelse
og bevissthet om egen situasjon. SID-deltagere har
selv gått til anmeldelse av Dagbladets oppslag om
konflikten rundt baren på Tøyen til Pressens Faglige
Utvalg. De unge voksne har etablert SID-Tøyen som
frivillig organisasjon, uavhengig av bydelen, og de
har søkt midler til egne prosjekter der de kan jobbe
som rollemodeller med de yngre ungdommene
som nå vokser opp i området. SID opplever stor
interesse hos både deltagere i prosjektet og fra nye
ungdommer som ønsker å bli med i SID og lage flere
filmprosjekter som behandler problemstillinger i
deres hverdag. Omar Syed Gilani opplever det som
om ungdommene nå har blitt mer bevisst sin egen
situasjon, kanskje særlig fordi de selv har måttet
formulere eller definere den og sin «stemme».
SID knytter sin dialogmetode til forebygging.
Kriminolog Nils Christie stilte i sin tid spørsmål om
«eiendomsretten til konflikt». Han advarte mot at
konfliktene i vårt samfunn tas vekk fra de berørte,
og forsvinner inn i de offentlige juridiske systemene.
Han fremmet at «Man burde ikke la konflikter
forvitre, de burde brukes. Og de burde brukes og
bli nyttige for dem som opprinnelig var involvert i
konflikten (Christie 1977:113)».

”

De subjektive fortellingene gir oss mulighet til å nyansere og
utdype tematikken fordommer som vi behandler i museets
basisutstilling.

I samarbeidet om «Lytt til oss, vi har også en
stemme!» praktiserte IKM vertskapsmodellen.
Dette reiser spørsmål om det er problematisk
at man i behandlingen av konfliktsituasjonen,
som filmen særlig dreies rundt, overlater
definisjonsmakt og kontroll over fortellinger til
enkeltstemmer, og lar disse få stå uimotsagt både
i film og panelsamtale. Til dette vil vi svare at det
kom frem i tilbakemeldingene som ble gitt fra salen
til panelet under arrangementet 28. februar at det
er overraskende sjelden at man faktisk får høre
ungdom fortelle sin versjon. Selv sa deltagerne i
panelet at det aller viktigste med denne filmen
og arrangementet er at de får lov til å bli hørt,
for de opplever det slik at det er mye debatt om
dem selv i det offentlige, men at de sjelden selv
blir spurt eller involvert. I ettertid har det blitt
gitt mange tilbakemeldinger om at det å få delta i
panelsamtalen har hatt stor betydning for de som
var involvert.
Mange av de inviterte til arrangementet
jobber aktivt med ungdom og oppvekst i
bydelen. I tillegg til at prosjektet har gitt de
som var involvert en opplevelse av mestring og
definisjonsmakt i egen situasjon, for både SIDmedlemmer og ungdommene, har konkrete tiltak
fulgt oppmerksomheten prosjektet retter mot
ungdommenes situasjon. Bydelsutvalget har fattet
vedtak om at SID skal være tilstede i dialogmøter
mellom politiet og ungdom. Bydelsadministrasjonen
har tatt med SID-medlemmer på studietur til
Sverige. Media ble oppmerksomme på situasjonen,
og samfunnets håndtering av ungdommene
på Tøyen ble behandlet i en større artikkel i
Klassekampen (Brandvoll 2019). SID-prosjektet har
fått en tydeligere kriminalitetsforebyggende rolle i
bydelen, og oppmerksomhet fra organisasjoner og
instanser som jobber med inkludering, utenforskap
og kriminalitetsforebygging, deriblant Konfliktrådet,
Politihøgskolen og OsloMet.
For oss i Interkulturelt museum har det
stor verdi at vi har fått mulighet til å involvere
deltagerne som er villige til å dele sine erfaringer
med rasisme og ekskludering. De subjektive
fortellingene gir oss mulighet til å nyansere og

utdype tematikken fordommer som vi behandler i
museets basisutstilling. I et intervju med Utrop blir
vi utfordret på hvorfor vi ønsket å løfte de subjektive
stemmene frem. Vi forklarer dette med at «Vi i IKM
har gitt SID og ungdommene en plattform ettersom
vi samtidig har gående utstillingen Typisk Dem hvor
temaet er fordommer», og videre at «Vi bidrar her
til at stemmene deres kan høres av de utenfra, de
som ikke bor på Grønland og Tøyen og ikke deler
den samme hverdagen» (Castello 2018).
Museet som konfliktsone – å gjøre en reell
forskjell
En kritikk som har blitt reist, både mot museenes
kontaktsone-praksis og mot dialogmetoden,
er at det tross intensjonene om å overføre
definisjonsmakt, bestandig vil være et asymmetrisk
maktforhold mellom museene og de som involveres
(Boast 2011:67). Til syvende og sist er det museene
som har kontroll på arenaen. Museene inviterer
og setter premissene. Et asymmetrisk maktforhold
mellom museet og de som involveres ligger slik
iboende i museenes samfunnsrolle og organisering,
uavhengig av involveringsmetode. Dr. Bernadette
Lynch (2013) peker i sin artikkel «Museum as
Conflict Zone» på at når museer tar tak i konflikter,
så blir de gjerne utstilt og formidlet i en museal
form som kanskje snarere passifiserer tematikken,
enn at man tar tak i situasjoner og det får reelle
konsekvenser. Hun viser til en deltagers frustrasjon
i et medvirkingsprosjekt ved Manchester Museum:
I’m not an academic, but sometimes my problem
is with academia ... It’s like people who don’t talk
about racism but the symptoms of racism. Racism
is about human beings – it’s not about analyzing it
in an exhibition. It’s the feelings we have inside, the
hatred, the palpable feelings that’s the racism I’m
interested in (Lynch 2013:12).

Resultatene fra prosjektet «Lytt til oss, vi har også
en stemme!» inngår nå i museets formidling til det
generelle publikumet. Formidlingen består nå av
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SID-deltagere i utstillingsrommet Lytt til oss, vi har også en stemme! Foto: Sissel Ødegaard/Oslo Museum

både utstilling og bl.a. presentasjon for grupper.
Noe som også SID-deltagere involveres i. Men i
tillegg til disse resultatene, så har prosjektet, som
beskrevet over, hatt reell virkning for deltagerne
og konfliktområdet som ble tatt opp. Slik har
involveringsprosjektet både gitt innhold til museets
formidling, og det har virket som forebyggende
dialogarbeid som er med på å forhindre opplevelse
av utenforskap og rekruttering til uønskede miljøer.
I samarbeidet mellom SID og IKM har
partene hatt sammenfallende interesser: Et

116

felles ønske om overføring av definisjonsmakt og
kontroll til deltagerne gjennom dialogmetodikk.
Sammenfallet av interesser har virket utjevnende
på det asymmetriske maktforholdet der museet
er eier av arenaen. Om samarbeidet med museet
uttrykker Omar at en av styrkene har vært at «På
en måte er museet litt nøytrale, på den måten at
museet ikke jobber med samme oppgaver som
SID». Det at museet ikke er en av aktørene som
er tilknyttet forebyggingsfeltet og ungdomsarbeid
i bydelen har gitt mulighet til å skape møte og

dialog mellom de unge minoritetsnorske og
sivilsamfunnet på en ny måte. For SID og deltagerne
har museumsprosjektet slik virket som en plattform
for forebyggende dialogarbeid, og formålet har
vært å reelt gjøre en forskjell. I motsetning til
kritikken som ble rettet av Manchester Museums
publikum, så har samarbeidet mellom museet, SID
og deltagerne ført til opplevelsen av at dette har
hatt reell virkning.
Mot mer samarbeid og involvering
I prosjektet «Lytt til oss, vi har også en stemme!»
har IKM praktisert vertskapsmodellen med høy grad
av overføring av kontroll og makt fra museet til de vi
involverer. Dette har vi gjort i samarbeid med SID som
gjennomfører denne metodikken i sitt forebyggende
dialogarbeid. Vi har erfart at sammenfallet av
ønsker om å gi unge voksne og ungdom i bydelen

med minoritetsnorsk bakgrunn definisjonsmakt i
det offentlige har hatt reell betydning. Med klare
formål for prosjektet, og faglig kontekst for de
subjektive fortellingene som løftes frem, opplever
vi at museet kan være arena for møter som tar
utgangspunkt i konflikt. Alle som har vært involvert
i prosessen er interesserte i å videreføre dette gode
samarbeidet, og det planlegges og søkes støtte til
ny film, flere formidlingstiltak og mer forebyggende
dialogarbeid. Erfaringene fra «Lytt til oss, vi har også
en stemme!» oppleves som gode utgangspunkt for
videre arbeid i større skala og med nye prosjekt.
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Museet som inkluderingsarena
– for hva og hvem?
Betraktninger rundt et utstillingsprosjekt om og med flyktninger

Falstadsenteret

Christian Haug Semb og Ingvild Hagen Kjørholt

Erfaringer
Hva har du lært?

Falstadsenteret har erfart at museet er en viktig møteplass. Det er viktig å skille
mellom integreringstiltak rettet mot deltakere «her og nå» og mer langsiktige
ambisjoner om å drive identitetsbygging som skal forme fremtidens fortellinger
om tilhørighet og mangfold i samfunnet vårt. På mange måter er selve veien –
menneskemøtene her og nå – viktigere enn resultatet, det vil si enn utstillingen
møtene skal lede til.

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?

Dette prosjektet er et pågående og dynamisk prosjekt, der vi stadig bygger videre
på de erfaringene vi har gjort oss. Resultatet vil underveis bli implementert
i undervisningspraksisen ved Falstadsenteret. I et nytt prosjekt der vi bruker
asylsøkere som informanter, vil vi gjøre et grundigere forarbeid for å skape så gode
intervjusituasjoner som mulig.

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?

Erfaringene fra dette prosjektet har bidratt i videreutviklingen av
undervisningsopplegg nyttet til voksenopplæring. De har også fått oss til å diskutere
både etiske og politiske problemstillinger knyttet til inkluderingsarbeid som vi
allerede har dratt nytte av i andre prosjekter.

Hva er dine beste råd?

Planlegg godt! Og vær åpen for å endre planer og ideer underveis i prosessen. Det
beste resultatet er sjelden akkurat som man forestilte seg på forhånd.

Hva er det viktigste verktøyet?

Det viktigste verktøyet i arbeidet med dette prosjektet har vært menneskene
som har vært involvert: dyktige museumspedagoger og et tverrfaglig nettverk av
kontakter og ressurspersoner som kan bidra i arbeidet.

”

[W]e must begin to view museums not as saviours, but as
sites of struggle for migrant populations”
(Lynch 2016:238).

I museumslandskapet i dag er begrepene deltagelse
(participation) og inkludering (inclusion) globalt
anerkjente hedersbetegnelser som de fleste museer
ønsker å smykke seg med.1 Hva ligger i begrepene,
og hvordan kan et norsk museum i et spredtbygd
strøk være en arena for positiv identitetsbygging
gjennom en utstilling om flukt? I 2018 mottok
Falstadsenteret midler fra Museumsforbundet til
utviklingsprosjektet «Fortellinger om flukt. Museet
som arena for positiv identitetsbygging». I denne
artikkelen vil vi beskrive prosjektet i lys av senterets
undervisningsarbeid og strategiske satsning på
temaet flukt, og diskutere hvorvidt det har bidratt
til å skape en arena for positiv identitetsbygging:
Har vi lyktes med å skape inkludering? Og hvordan
og i hvilken grad har unge flyktninger og asylsøkere
faktisk deltatt i utstillingsprosjektet?
Falstad – museum, minnested og
undervisningsarena
Stiftelsen Falstadsenteret på Ekne i Levanger
kommune er ikke et «vanlig» museum. Det er også
et nasjonalt minnested fra andre verdenskrig og et
av Norges sju freds- og menneskerettighetssentere.
Falstadsenteret rapporterer til Kunnskapsdepartementet, og mandatet er å drive undervisning
og opplæring i fangehistorie fra andre verdenskrig
og menneskerettigheter. Hvert år kommer over
sju tusen ungdoms- og videregående-skoleelever
fra hele Trøndelagsregionen til Falstad for å lære
sammen med senterets pedagoger. Senteret har
siden 2006 vært lokalisert i det som i årene 1941–
45 var hovedbygningen til SS Strafgefangenenlager
Falstad. Falstad fangeleir var en av de største
nazistiske leirene i Norge, og i løpet av krigen ble
over to hundre mennesker – de fleste russiske og
jugoslaviske krigsfanger – henrettet og gravlagt i
Falstadskogen. Falstadbygningen ble imidlertid ikke
bygget som fangeleir, og den har en mangslungen
historie: Huset ble bygget i 1920-årene som en

del av Falstad Opdragelsesanstalt for vanartede
guttebørn. I årene 1945–49 fungerte det som
landsviksfengsel under rettsoppgjøret og fra
1950-årene til 90-årene var det igjen skoledrift på
Falstad. Falstadsenteret er en egnet arena ikke bare
for å formidle historiske hendelser in situ, men også
for å problematisere historiebruk. Hva er historie?
Hvem sin historie skal vi fortelle? Og hvorfor skal vi
fortelle akkurat den historien?
Historie dreier seg om mennesker. I senterets
undervisningsplattform er en mikrohistorisk
tilnærming et sentralt pedagogisk verktøy. Med
det mikrohistoriske perspektivet har senteret
siden oppstarten både i undervisning og formidling
tatt utgangspunkt i enkeltpersoner for å formidle
historie om andre verdenskrig. Teorien er at
man gjennom enkeltmenneskers fortellinger kan
oppdage strukturer, og at å «bli kjent» med fortidens
mennesker skaper en historieinteresse. Målet er at
interessen skal vekke refleksjonsevnen og gi elevene
– eller museumspublikummet – assosiasjoner til
forhold i sin egen samtid, og til å diskutere hva
det vil si å leve og delta i et demokratisk samfunn
(jf. Kvande og Naastad 2013; Lenz og Risto Nilsen
2011).
Som freds- og menneskerettighetssenter er det
viktig for Falstadsenteret å drive et undervisningsog formidlingstilbud der vi òg inkluderer dagsaktuell tematikk, særlig der historien kan fungere som
et bakteppe for diskusjoner og samtaler. Vi ønsker
å skape en inngang som gir publikum mulighet til å
reflektere over sin egen historie, sin egen samtid og
sin egen rolle i samfunnet. Falstadsenteret har siden 2006 i økende grad brukt studieutstillinger som
en viktig undervisningsressurs. En studieutstilling
er spesielt rettet mot ungdom og skoleelever, og
designet for å brukes som grunnlag i et fire-timers
undervisningsopplegg som Falstadsenteret hvert år
tilbyr skoler i regionen.2 Høsten 2018 åpnet Falstadsenteret første del av studieutstillingen Fortellinger
om flukt. Den har en mikrohistorisk tilnærming og
fokuserer på åtte enkeltmennesker, og fellesnevne-

1 Jf. for eksempel Nina Simons innflytelsesrike bok The Participatory Museum (2010) eller det internasjonale forskningsnettverket
The Inclusive Museum. Se: https://onmuseums.com/.
2 Studieutstillingen Kjære born og andre (2015–18) fortalte for eksempel om åtte enkeltmennesker som satt i Falstad fangeleir
under andre verdenskrig med et felles omdreiningspunkt rundt brev og brevskriving.
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i perioden 2018–21 er temaet flukt. Et av målene
med satsningen er at historier og temaer hentet
fra Falstads historie skal knyttes opp mot flukt- og
migrasjonsspørsmål i samtiden. For å belyse migrasjon som et samtidsfenomen, søkte Falstadsenteret
i 2018 Museumsforbundet om økonomisk støtte til
å arrangere to workshoper. Ideen for workshopene
var å invitere mennesker med flyktning- og
innvandrerbakgrunn inn i museet slik at de kunne
bidra både til dokumentasjons- og utviklingsfasen
av studieutstillingens samtidsdel. Igjen var et
mikrohistorisk perspektiv inngangen: Ønsket om
å synliggjøre livene til enkeltmenneskene bak
vår samtidsdiskurs’ dehumaniserende ord som
flyktningstrøm, flyktningkrise og migrasjonsbølge
for å vise at også migranters fortellinger er historie
– og en del av vår felles historie i Norge i dag.
I søknaden til Museumsforbundet formulerte vi
følgende målsetning for workshopene:
Undervisning i borggården på Falstad.
Foto: Ole Martin Wold 2018

ren er at de åtte personene på en eller annen måte
måtte flykte i tiden like før, under eller like etter
andre verdenskrig. Fluktfortellingene blir presentert gjennom tekst, historiske fotografier, grafiske
kart og tegninger i åtte utstillingsmoduler. Tegneserie-estetikk er en sentral del av formspråket.
Fortellinger om flukt har et mer eksplisitt samtidsperspektiv enn tidligere studieutstillinger. I tillegg til de åtte modulene om andre verdenskrigs
flukthistorier, inneholder utstillingen en videoinstallasjon som i et eget, lukket refleksjonsrom tematiserer dagens flyktningers møte med norsk mottaksbyråkrati. Midt i utstillingsrommet er det dessuten
plassert en treskulptur som fungerer både som
sittemøbel og kildebank for nåtidige kilder som nyhetssaker, twittermeldinger, bilder, etc. Utstillingen
har også noen nesten tomme vegger som i løpet av
2019 skal fylles ved å inkludere fortellingene til enkeltmennesker som har flyktet til Norge etter andre
verdenskrig.
Deltakelse og inkludering – å lage
utstilling om og med flyktninger
Studieutstillingen Fortellinger om flukt er et direkte
resultat av en strategisk satsning: Et av de overordnede satsningsområdene ved Falstadsenteret

Workshopene vil gi deltakerne innføring i
museologi, utvikling av narrativ, og kunnskap om
hvordan et museum kan bruke si samfunnsrolle
til å fortelle viktige historier. Utstillingen vil gi
museumsbesøkende anledning til å bli kjent med
enkeltpersoner, deres erfaringer, dokumenter og
gjenstander som har prega personer på flukt til
Norge.3

Veien fra idé til gjennomføring er en sårbar fase for
ethvert prosjekt. Hvordan invitere inn og bli kjent
med en publikumsgruppe vi har lite kjennskap til?
For å kunne gjennomføre workshoper med god
faglig og sosial kvalitet, bestemte vi oss for å bruke
prosjektet «Kulturmøter», som Falstadsenteret
siden 2017 har utviklet i samarbeid med forfattere og
filmskapere med støtte fra Utlendingsdirektoratet.
«Kulturmøter» består av helgesamlinger ved
Falstadsenteret hvor ungdommer i regionen
og ungdom ved asylmottak møtes og blir kjent
gjennom å arbeide med kreative uttrykksformer. De
to workshopene i prosjektet «Fortellinger om flukt»
ble gjennomført høsten 2018 og våren 2019. De
har handlet lite om museologi, men desto mer om
utviklingen av narrativ og kunsten å fortelle.
Den første workshopen utforsket filmmediet

3 Jf. søknaden «Fortellinger om flukt. Museet som arena for positiv identitetsbygging» (2018).
4 Workshopen ble arrangert i samarbeid med Filmbussen, og ledet av filmregissør Hallvar Witzø og instruktører fra Midtnorsk
Filmsenter.
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som en måte å fortelle personlige historier på.
I løpet av en helg fikk tjue ungdommer, ti unge
gutter som har flyktet til Norge fra Afghanistan
og ti øvrige deltakere, prøve seg som filmskapere,
godt veiledet av profesjonelle filmregissører og
-produsenter.4 Deltakerne ble delt inn i to grupper
som laget hver sin film. Samarbeid og fiksjon
snarere enn enkeltdeltakernes «biografier»
kommer til uttrykk i filmene, som dermed ikke
reflekterer ett enkeltmenneskes perspektiv eller
personlige erfaringer, men er basert på flere
deltakeres opplevelser, tanker og forestillinger. Den
ene filmen, Brevet, gir et realistisk portrett av en
gutt i et flyktningmottak.5 Hvordan er det å leve
alene, langt hjemmefra, med stor utrygghet om
fremtiden? Hvordan er det å vente på svar om du
skal få bli i Norge, eller om du skal sendes tilbake
til en krigssone? Hvordan er det å oppleve at dine
venner blir sendt ut av landet? Gjennom hele
workshopen var det deltakernes ideer og deres
ønske om å formidle hvordan det er å leve i en håpløs
situasjon som var motivasjonen bak filmprosjektet.
Deltakerne var selv manusforfattere, skuespillere og
regissører. Brevet kan betraktes som et viktig bidrag
i debatten rundt hvordan byråkratiet behandler

sårbare mennesker som kommer til Norge. Filmen
vil få en viktig plass i studieutstillingen Fortellinger
om flukt.
Den andre workshopen utforsket temaet flukt
gjennom kreativ skriving. Denne gangen var det til
sammen seksten deltakere, og ungdommene hadde
en mer variert språklig og kulturell bakgrunn enn på
første workshop. To forfattere ledet workshopen,
den ene på norsk og den andre på farsi.6 Ved å
tilby veiledning på flere språk, og muligheten til
å skrive på eget morsmål, forsøkte vi å dempe
språkbarrierer. Deltakerne arbeidet med skriving i
ulike litterære sjangre. Falstadsenteret har samlet
inn alle tekstene, men det er ennå ikke tatt stilling
til hvilke tekster som skal stilles ut eller til hvordan
de bør presenteres.
I tillegg til deltakernes egne fortellinger i
tekst og film slik de har kommet til uttrykk på de
to workshopene, gjennomførte Falstadsenteret
i løpet av den siste workshopen videointervjuer
med samtlige deltakere. Det uttalte formålet med
intervjuene var å samle inn deltakernes muntlige
refleksjoner om sin egen flukthistorie eller om
temaet flukt. En av Falstadsenterets pedagoger
ledet intervjuene i samarbeid med en tolk og en

Utsnitt av utstillingen Fortellinger om flukt med treskulptur til høyre. Foto: Falstadsenteret

5 Lenke til filmen: https://vimeo.com/311455116.
6 Workshopen ble arrangert i samarbeid med og ledet av Ingrid Storholmen og Asieh Amini. Fotograf Javad Montazeri var også med
for å dokumentere workshopen.
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Fra workshop ved Falstadsenteret. Foto: Javad Montazeri

miljøarbeider, mens en fotograf gjorde filmopptak.
Intervjuene ble gjort på grunnlag av en intervjuguide
som vektlegger fleksibilitet; intervjuobjektene
får selv velge hva og hvor mye de ønsker å dele
om sin forhistorie. I intervjuene kom det frem
til dels svært personlige historier fra krigssoner,
fluktsituasjoner og fra en håpløs tilværelse på vent
i Norge. Intervjueren tolket det flere av deltakerne
fortalte som et rop om hjelp – en bønn om at
noen i det norske samfunnet skulle hjelpe dem
ut av den vanskelige situasjonen de befinner seg
i akkurat nå. Falstadsenteret arbeider i skrivende
stund med å oversette deler av intervjumaterialet.
Vi har foreløpig ikke klarlagt hvordan vi skal bruke
intervjuene, men vi har kunnet konstatere at de
bringer med seg en rekke problemstillinger både
av historiedidaktisk, museumspedagogisk og etisk
karakter.
Veien er målet?
Hva skjer med ei utstilling om flukthistorier fra andre
verdenskrig når samtidsperspektivet hentes inn
og levende mennesker involveres? Har prosjektet
lyktes med å skape deltakelse og inkludering i
praksis? Hvem har i så fall deltatt, og hvem og hva
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er inkludert?
I søknaden til Museumsforbundet beskrev
vi ønsket om å gjøre et dokumentasjonsarbeid i
samarbeid med flyktninger og andre ressurspersoner
for å framskaffe muntlige beretninger, skriftlig
materiale, gjenstander og annen dokumentasjon
som setter fokus på flukt i samtiden. Resultatet skulle
synliggjøres i den ferdigstilte utstillingen Fortellinger
om flukt. Samtidig understrekes det i søknaden at
selve prosessen med å lage utstillingen var et minst
like viktig mål med prosjektet som sluttresultatet.
Den «positive identitetsbygginga» skal, ifølge
søknaden, skje både underveis i prosessen og etter
at utstillingen er ferdigprodusert. Veien er vel så
viktig som målet, med andre ord.
Etter å ha gjennomført de to workshopene, er
fokuset på «veien» den mest positive erfaringen
Falstadsenteret sitter igjen med. Både under
planleggingen og gjennomføringen la vi stor vekt
på å skape en god og trygg sosial atmosfære – et
godt sted å være der deltakerne i størst mulig grad
kunne møtes som likeverdige og bygge relasjoner
på tvers av språklig og kulturell bakgrunn.
Tilbakemeldingene fra deltakerne var at vi lyktes
med å skape en stemning der alle deltakerne,
uavhengig av bakgrunn, følte seg inkludert. Vi tror

”

Til tross for at ungdommene sto fritt til å velge hva de skulle
fortelle, er det vanskelig å se på intervjuene som en
inkluderende arena for positiv identitetsbygging for
de unge intervjuobjektene.

og håper at god, gammeldags gjestfrihet og en idé
om at vi inviterer «hjem» til museet bidro til å skape
en arena der det kjennes riktig og viktig å dele sin
historie. «Alt begynner med en prat og en samling»,
som en av deltakerne uttrykte i evalueringen
etterpå.
Men er det slik at det å skape gode inkluderingsarenaer der og da er nok til å bidra til positiv
identitetsbygging for unge mennesker som bor i
asylmottak? Museumsforskeren Bernadette Lynch
påpeker at
Increasingly, people who work in museums, perhaps
more than any other sector of the population, are
making social inclusion the hallmark of their own
and their institution’s identity. For many museum
staff, social inclusion functions as a kind of fantasy.
Like any fantasy, it tells us more about its subject
than its object. And, like any fantasy, it distorts the
very object it believes it desires (Lynch 2017:235).

Og til tross for at både deltakernes og samarbeidspartenes tilbakemeldinger var positive, så viser
kanskje også workshopene – i tråd med Lynchs
påstand – at ideen om museet som inkluderingsarena
for unge asylsøkere er en fantasi vi som
museumsansatte klynger oss til. Den sier kanskje
mer om «oss» enn om «dem». Videointervjuene
ble i alle fall en nådeløs påminnelse om at for
mennesker som har flyktet fra krig og konflikt og
venter på oppholdstillatelse i et nytt land, er veien
slett ikke målet.
For hva hjelper det å bli inkludert og
lyttet til for en helg om sluttresultatet blir
avslag på asylsøknaden? I gjennomføringen av
videointervjuene blottla sårbare unge mennesker
sin personlige historie, en historie som for mange
av dem var preget av grov vold. På et for dem ukjent
sted ble de oppfordret til å dele sine minner med en
institusjon som skal bruke historiene i en utstilling
og drive undervisning for skoleelever. Til tross for

at ungdommene sto fritt til å velge hva de skulle
fortelle, er det vanskelig å se på intervjuene som
en inkluderende arena for positiv identitetsbygging
for de unge intervjuobjektene. For Falstadsenteret
har intervjuprosjektet imidlertid vært en positiv
erfaring i den forstand at det har satt i gang en
selvransakelsesprosess internt om hva slags
museum vi vil være. Vi har i større grad stilt oss
selv kritiske spørsmål til hvordan og hvorfor vi skal
arbeide for og med flyktninger og asylsøkere.
Det selvkritiske blikket har hjulpet oss til å se at
Falstadsenteret i sin prosjektsøknad blander faglige,
pedagogiske og aktivistiske begrunnelser for å holde
workshops for personer med flyktningbakgrunn:
På den ene siden argumenterer vi i søknaden fra
et historie-didaktisk ståsted med et ønske om å
aktualisere vårt historiske kildemateriale og de
åtte nærmere 80 år gamle fluktfortellingene med
materiale og fortellinger fra vår egen samtid. På
den andre siden hadde vi en politisk agenda med
ønsket om å få frem «flyktningers stemme» – å
vise enkeltmenneskene bak en dehumaniserende
diskurs om flyktninger og innvandrere som preger
det offentlige ordskiftet. I tillegg fremmer vi også
et ønske om å drive «opplysningsarbeid» mot en
bestemt målgruppe, unge flyktninger. For selv
om vi forklarer at et viktig mål med arbeidet er å
gi «museumsbesøkende anledning til å bli kjent
med enkeltpersoner, deres erfaringer, dokumenter
og gjenstander som har prega personer på flukt
til Norge», er det i store deler av søknadsteksten
implisitt at identitetsbyggingen er noe som først og
fremst skal skje hos deltakerne i workshopen. Den
skal hjelpe deltakerne til å forstå hva et museum
er, til å skjønne hvordan og hvorfor man stiller ut
historier og til å bruke utstillingen for å uttrykke sine
erfaringer. Slik kan man si at Falstadsenteret med
dette prosjektet nører opp under forestillingen om
museet som minoriteters «reddende engel», en
forestilling blant andre Bernadette Lynch retter et
kritisk søkelys mot (Lynch 2016).
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Flukthistorier – for hvem?
En utfordring i det norske demokratiet i dag er at ikke
alle har like forutsetninger til å delta i den offentlige
samtalen. I politiske styringsdokumenter gis
kulturen generelt, og museer spesielt, en viktig rolle
i å skape bredere deltakelse. Noe av nøkkelen til en
bredere deltakelse ligger i å «styrkje befolkninga sitt
eigarskap til samfunnets fellesarenaer», heter det
i den nye kulturmeldingen.7 Historiske museer er
betydningsfulle fellesarenaer med et særlig ansvar
for å utvikle seg slik at historie- og kulturformidling
bidrar til å fremme, ikke å stenge for, integrering. For
å få eierskap og bli motivert til å bidra i samfunnet,
er det vesentlig at hele befolkningen får ta del i og
være med på å forme vår felles historie.
Etter å ha gjennomført workshopene, ser
ideen om den ferdige studieutstillingen Fortellinger
om flukt ganske annerledes ut enn da vi søkte
Museumsforbundet om midler til prosjektet. Det
kommer ikke til å bli et symmetrisk forhold mellom
fortids- og nåtidsdelen. De åtte personhistoriene
fra andre verdenskrig vil nok heller ikke speiles
med åtte enkeltmenneskers historie om å komme
som flyktning til Norge. På forhånd hadde vi en
tanke om at de involverte asylsøkernes stemmer
skulle komme direkte til uttrykk i utstillingen, med
minimal kuratering fra Falstadsenteret. Slik ønsket
vi å bryte med en tradisjonell måte å lage utstilling
på, der primærkildene blir kuratert og tilrettelagt
av utstillingsdesignere og kuratorer før de blir vist i
utstillingen. Vi ønsket at deltakerne skulle få innsikt
i museologiske arbeidsmetoder og utfordringer,
samt, viktigst, et eierskap til de ytringene som stilles
ut.
Per nå sitter Falstadsenteret på ulike typer
materiale som workshopdeltakerne har forfattet
– fiksjonsfilm, «litterære» tekster og audiovisuelle
vitnesbyrd – som vi ikke har besluttet hvordan vi skal
gå videre med. Men vår tilnærming til materialet og
til aktørene som «eier det» har endret seg. Slik vi
ser det nå, er det ikke de unge asylsøkerne som først
og fremst er målgruppen for inkludering og «positiv
identitetsbygging». Vi har som museum et ansvar
for å integrere deres perspektiver på migrasjon
i vår utstilling, til å la uttrykkene og stemmene
være en del av det materialet som sammen skal
forme vår felles historie. Dette ansvaret har vi ikke
fordi vi skal inkludere «dem», men for å vise den
gjengse skoleelev og museumsbesøkende en viktig
del av det norske samfunnet og norsk identitet i

dag. Og slik håper vi at utstillingen kan bidra til å
«gi flyktningerfaringer en resonans i den norske
bevisstheten», som Cora Alexa Døving uttrykker
det, og til å utvide vårt begrep om hva Norge
er og hvem som har del i vår nasjonale historie
(Døving 2009:153). Dette er en lærdom som hele
befolkningen er målgruppe for.
Samtidig har vi med dette prosjektet åpnet
museet vårt for en spesifikk publikumsgruppe
– unge asylsøkere. Vi har fått tilgang til noen
historier som også trenger andre mottakere
enn museumsgjesten. Workshopene, og især
videointervjuene, har gitt oss et forvaltningsansvar
som er uvant for et museum, og som vi må bruke
mer tid på å finne ut av hvordan vi skal håndtere.
I våre fremtidige inkluderingsprosjekter håper vi
uansett at erfaringene fra dette prosjektet skal
hjelpe oss å skille mellom inkluderingstiltak rettet
mot deltakere «her og nå» og mer langsiktige
ambisjoner om å drive identitetsbygging som skal
forme fremtidens fortellinger om tilhørighet og
mangfold i samfunnet vårt.

7 Meld. St. 8 (2018–2019) Kulturens kraft. Kulturpolitikk for framtida, kap. 11.
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Amerikakoffert og mobiltelefon
– identitetsbærende gjenstander ved migrasjon

Vestnorsk
utvandringssenter
Lena Eikeland Kutschera og Åshild Sunde Feyling Thorsen

Erfaringer
Hva har du lært?

Vi hadde svært interessante møter med flyktninger, og har lært at selv små og enkle
grep kan gi nye perspektiver i en formidling. Det er egentlig ikke nødvendig med
digital formidling, fortellingene er viktigst.

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?

Vi vil gjerne lage flere slike prosjekt for å sette vår hovedtematikk, migrasjon og
kulturmøte, i perspektiv. I et nytt prosjekt vil vi velge en annen gruppe, og gjerne
noen med lenger fartstid i landet, som har fått avstand til sin reise eller flukt.

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?

Utstillingen har gitt oss en mye bedre måte å trekke inn dagens migrasjon og dermed
aktualisere vår egen fortelling. Vi ser at vi med disse enkle grepene kan vekke mye
refleksjon og forståelse.

Hva er dine beste råd?

Vær konkret og ha delmål. Vær åpen for at resultatet kan blir annerledes enn
forventet, og at det kan brukes til å formidle og belyse ulike tema og perspektiv.

Hva er det viktigste verktøyet?

De viktigste formidlingsverktøyene er og blir fysiske gjenstander og fotografier som
er gode utgangspunkt for formidling og dialog. Digitale fortellinger som metode
dannet en ramme for prosjektet, der deltakerne fikk styre prosessen med å sette
sammen sin egen fortelling og sine egne bilder, til et ferdig resultat. Samtidig blir det
sjelden tid til å vise film når vi har omvisning på museet.

[…] jeg kommer fra Eritrea. Jeg snakker om bilder av
gode tider. Jeg tok med meg ett bilde når jeg kom ut
av mitt hjem. Når jeg ser på bildet husker jeg mange
minner fra fortiden. Fordi på dette bildet har jeg
noe viktig jeg husker om livet mitt.
(Fra Tesfaalems film i utstillingen
Den vanskelege reisa.)

Et bilde i en lommebok. Et fotografi som viser fire
venner, samlet rundt et bord, tatt for flere år siden,
i en by og i et land et godt stykke fra Norge. For
Tesfaalem er dette bildet viktig, han bærer det
alltid med seg, og det ble utgangspunktet for hans
fortelling om en gjenstand som betydde mye for
ham. Bildet forteller også en større historie: det
forteller om utfordringer i landet han reiste fra,
om fluktruter i dagens Europa, om storpolitikk og
migrasjon i det 21. århundret. Imidlertid er det den
personlige historien som er bindeleddet til den
større, gjennom minnene fra fortiden til en mann
som har forlatt hjemmet sitt, vennene sine, og reist
hele veien fra Eritrea til Norge.
I museene bruker vi gjenstander og fortellinger
til å formidle historier og tematikker, og ofte er
den materielle kulturen og historiene om dem
knyttet til enkeltpersoners fortellinger. Gjennom
andre menneskers beretninger kan vi gi publikum
et innblikk i det menneskelige aspektet i større
spørsmål og hendelser. Ved å inkludere flyktningers
fortellinger i museene, styrker vi mangfoldet av
fortellinger i museet, og ikke minst forvalter vi disse
historiene som dokumentasjon for fremtiden.
Fortellingen til Tesfaalem bringer også opp
spørsmål om hvordan den materielle kulturen er
viktig for våre minner, og hvordan vi konstruerer
fortid og fremtid. Hva er det som bidrar med
minner om hjemlandet, til fortiden, og forteller
noe om hvem man er? Det peker på gjenstandenes
sosiale aspekt, der det materielle og det relasjonelle
knyttes sammen. I denne artikkelen diskuterer
vi hvordan inkluderingen av nye grupper og ting
utfordrer museenes samlinger, men også hvordan
det skaper nye relasjoner. Vi fremhever hvordan de
materielle tingene er sosiale på flere nivåer – de
inngår i nettverk av sosiale aktører og prosesser,
men de er også identitetsmarkører for mennesker.
I tillegg kan de ha en praktisk-sosial funksjon som
rene kommunikasjonsverktøy.
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En prærielandsby i Norge
På Sletta på Radøy i Nordhordland ligger en ekte
amerikansk prærielandsby. Alle bygningene er reist
av norskamerikanere i Amerika for godt over hundre
år siden, og flyttet til Norge for omkring tjue år siden.
På Vestnorsk utvandringssenter forteller vi historien
til de norske migrantene fra «utvandrertiden» i
perioden 1875 til 1925, en periode da over 800 000
nordmenn forlot hjemlandet sitt.
Historiene om utvandrerne formidles i museet
blant annet gjennom enkeltpersoners fortellinger,
og gjennom personlige eiendeler. Tingene de norske
utvandrerne tok med seg i kofferten samt skildringer
fra amerikabrevene, kan fortelle om kultur, språk,
savn og lengsel. Utvandring fra Europa til Amerika
på 1800-1900-tallet var over 50 millioner. I dag er
det Europa som tar imot migranter.
De siste årene har Vestnorsk utvandringssenter
faglig behandlet temaet migrasjon mer generelt,
og den kontemporære migrasjonen til Norge er
også en av tematikkene senteret arbeider med.
Samtidig reiser det spørsmål om hvordan man kan
formidle både den norske utvandringen til Amerika,
og dagens innvandring til Europa og Norge? I et
prosjekt for å inkludere nye grupper i museet, tok vi
utgangspunkt i gjenstander.
Vi vet at norskamerikanerne tok med
seg amerikakofferter med gjenstander og
identitetsmarkører som hadde vært med familiene
i generasjoner, og som i ettertid har fortsatt å ha
denne funksjonen for etterkommere helt opp til
vår tid. Gjenstandene som finnes i samlingene til
Vestnorsk utvandringssenter er ikke bare materielle
objekter i seg selv, men har et sosialt aspekt der
det forteller om relasjonene mellom Norge og USA.
Objektene har en gang tilhørt utvandrerne som
reiste fra Norge, og taler om relasjonen mellom
familie og generasjoner, personlige hendelser og
historiske prosesser.
Museumssamlinger kan ses på som
assemblages, samlinger i dobbel forstand, og når
gjenstandssamlingene blir «pakket ut» (se Byrne,
Clarke, Harrison og Torrence 2011; Gosden 2007)
avdekkes gjerne et verdensspennende nettverk
av aktører og objekter som inngår i de komplekse
samlingene museene huser – og der det sosiale
aspektet er vel så viktig som det materielle. I dette
prosjektet ønsket vi å finne ut hva dagens flyktninger
tar med seg til Norge, og undersøke om vi kunne
finne tilsvarende gjenstander eller markører som
dagens migranter tar med seg til Norge, eller
anskaffer i etterkant av at de etablerer seg her.

Besøk på Vestnorsk utvandringssenter for å bli kjent med at Norge i sin tid var et land svært mange valgte å forlate.
Foto: Aashild Thorsen

Flyktninger i Nordhordland
I 2015 måtte Europa ta stilling til det som snart
ble kalt «flyktningkrisen»: Tusenvis av flyktninger
reiste fra borgerkrig i Syria og fra det Afrikanske
kontinentet. Avisene har rapportert om de farlige
fluktrutene og alle som ender ferden i havet. Radøy
kommune som har ca. 5 000 innbyggere, fikk også
merke at de internasjonale hendelsene ble aktuelle
lokalt, og det ble opprettet et flyktningmottak i juli
2016. Mottaket ble imidlertid stengt fra 1. januar
2017 etter bare seks måneders drift. I tidsrommet
2015–17 ble 36 flyktninger bosatt og i 2017 var det
totalt 115 innvandrere bosatt i Radøy som har flukt
som innvandringsgrunn.
I prosjektet inngikk vi et samarbeid med Flyktningtenesta ved NAV Radøy, som står for introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger
i kommunen. Gjennom dette programmet skal de

få opplæring i norsk og samfunnskunnskap og bli
forberedt til å ta del i det norske arbeidslivet. Deltakerne er voksne mellom 18 og 55 år, de har fått
oppholdstillatelse i Norge og de har vært her i under to år.
Våre fortellere var flyktninger som i varierende
grad snakket og skrev norsk, ettersom de har vært
i landet såpass kort tid. Introduksjonsprogrammet
er imidlertid obligatorisk, slik at de har plikt til å
møte og gjennomføre opplæringen for å få ytelser
fra NAV. Det var likevel helt avgjørende for oss at de
selv var frivillig med som deltakere i vårt prosjekt,
og at bare de som selv ønsket det deltok.
Vestnorsk utvandringssenter og Flyktningtenesta NAV, Radøy, inviterte til intensiv deltakelse i en
workshop som startet med en introduksjonsdag i
utvandringssenteret, der deltakerne fikk innblikk i
den norske utvandringen, hva utvandrerne hadde
reist fra og hva de kom til, og hvordan en der or131

ganiserte seg i bosettinger og samfunn. Deltakerne
ble også introdusert til sjangeren digital fortelling,
en metode vi ønsket å bruke de kommende dagene
i workshopen, og senere i en utstilling. Mot slutten
av introduksjonsdagen ble deltakerne bedt om å
tenke gjennom om de hadde en ting, en gjenstand
eller noe de ønsket å lage en fortelling om, noe som
de tok med seg på reisen, noe av avgjørende betydning for dem.

søkte om støtte til prosjektet. Det er lite tenkelig at
kaffebordet var med på reisen til Norge, men var
skaffet i ettertid. Likevel er det noe som er «tatt
med» fra hjemlandet, en gjenstand som det er
knyttet en fortelling, en historie og referanseramme
til, og dessuten noe som ble vist frem med stolthet
og som fortalte om identiteten til eieren. Dette
kunne være en gjenstand som det kunne vært laget
en fortelling om.

Amerikakoffert – gjenstander som
identitetsmarkører
Arbeidstittelen til prosjektet var opprinnelig
«Amerikakoffert eller Europabag – hva tok de med
seg». Amerikakoffertens innhold er gjerne knyttet
til minner om slekt og hjemland, og det en typisk
kan se i amerikanske og norske museum, og til
dels i hjem. Gjenstander som amerikakofferten
rommet har blitt til norskamerikansk kultur som
et resultat av flere aktører og prosesser. Den
opprinnelige eieren valgte å ta med nettopp denne
gjenstanden. Senere har den vært så viktig at den
ikke ble kastet, men fikk en ny betydning for tredje
generasjon innvandrere. Objekter kan få status
som «ambassadører» for en gruppe der de opptrer
som aktører for å representere grupper, nasjoner,
politiske identiteter og historier (Knowles 2011).
Rollen til objektene kan også endre seg over tid og
gjennom generasjonene.
Objektene
kan
også
forstås
som
identitetsmarkører. Utgangspunktet for dette
prosjektet var å finne en slik identitetsmarkør, en
fysisk gjenstand som var med å skape en historie
om dagens flyktningers bakgrunn og identitet.
Slik rosemalte ølboller, bunadselementer og
familiesalmebøker er viktige familiegjenstander som
forteller norskamerikanerne om deres bakgrunn,
herkomst og historie, og som blir del av deres egen
identitet.
Et besøk i en innvandrers hjem var et møte
med en slik identitetsmarkør. Leiligheten var ikke så
ulik andre leiligheter i Norge i dag. Likevel var det
en gjenstand som skilte seg ut. Det ble servert kaffe
laget til på et kaffebord, et lite bord med glassplate,
og under glassplaten lå det ubrente og ulike grader
av ristede kaffebønner. Etter hvert forsto vi at det
var et rituelt kaffebord, som var veldig tradisjonelt
for hjemlandet, noe de med stolthet trakk frem og
som fortalte hvem de er og hvor de kommer fra.
Det var en gjenstand som dette, eller tilsvarende,
som var forventet at vi skulle kunne trekke frem
og stille ut, og gjerne med en fortelling til, da vi

Den personlige fortellingen om
personlige gjenstander
Andre dagen av workshopen sitter vi samlet rundt et
arbeidsbord i NAVs lokaler på Radøy. Vi har akkurat
hatt en introduksjonsrunde der alle har fortalt litt
om seg selv, og planen er å begynne på de digitale
fortellingene. Alle deltakerne sier litt om hva de kan
tenke seg å lage en historie om, og så kommer turen
til Mhreteab. Med rolig stemme begynner han
å fortelle om dagboken sin, som han skrev under
flukten fra Eritrea. Dagboken er imidlertid tapt på
veien, og historien hans dreier over på selve flukten
som fremstår som dramatisk og vanskelig.
På slutten av dagen, ber vi alle som har bilder
om å ta disse med når vi møtes neste morgen. Dagen
etter har mange med mobiltelefoner, der venner og
familie langt borte materialiseres gjennom Facebook
og digitale fotoalbum. Mhreteab har ikke bilder fra
flukten sin, og har heller ingen personlige bilder fra
Eritrea han kan bruke i den digitale fortellingen. Vi
finner frem til en CC-lisensiert fotodatabase på nett,
der han velger to bilder, det ene viser en uendelig
ørken, det andre et evig hav. I tillegg har han tatt
med seg sin nye dagbok, og ber oss avfotografere
denne slik at han kan illustrere fortellingen med
den.
Siste dagen av workshopen har vi fremvisning
av alle de digitale fortellingene. Mhreteabs fortelling
starter med: «Jeg heter Mhreteab, jeg kommer fra
Eritrea. Dette er min historie.» I filmen forteller
han om en flukthistorie uten nok mat og drikke, og
med smuglere som mishandlet ham og behandlet
ham «som et dyr». Da en eritreisk gutt, som reiste
i samme bil som han, døde av sult og tørst, trodde
Mhreteab at han skulle dø:
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På den tida ble jeg håpløs, og tenkte jeg at jeg også
skulle dø, så jeg begynte å skrive en dagbok. Der
skrev jeg hva jeg opplevde på veien, og jeg tenkte
hvis jeg dør vil dagboken fortsatt være der som
bevis på min historie. Min dagbok ble ødelagt da
jeg reiste fra Tripoli med lastebil, og da tok jeg båt

Ordføreren åpnet utstillingen i en fullsatt Town Hall på Utvandringssenteret. Foto: Lena Eikeland Kutschera

med mange mennesker i liten båt til Italia. På båten
var det så skremmende situasjoner, likevel kom jeg
frem til Italia. Endelig følte jeg trygghet og frihet
etter den farlige turen.

Mhreteabs historie er et eksempel på en personlig
historie som forteller om hans konkrete flukt, med
alle problemene han møtte på veien. Håpløsheten
han føler illustreres sterkt med dagboken han
begynner å skrive. Dagboken skal bli et materielt
bevis på hans egen eksistens, dersom Mhreteab selv
skulle lide samme skjebne som sin medreisende.
I boken On Longing, skriver Susan Stewart
om hvordan suvenirer, i betydningen personlige
objekter, kun har mening så lenge de har en
tilhørende narrativ som knytter dem til dens eier:
«The souvenir is destined to be forgotten; its
tragedy lies in the death of memory, the tragedy
of all autobiography and the simultaneous erasure
of the autograph» (Stewart 1993:151). Det er
minnets forgjengelighet og dødens tilintetgjørelse
av vår egen fortelling Mhreteab kjemper mot, når

han skriver ned sin selvbiografi i en gjenstand.
Gjenstanden går imidlertid tapt, men Mhreteab
overlever med sin fortelling som han nå får overført
til et nytt medium.
Sjangeren digitale fortellinger tar på mange
måter det personlige og det autobiografiske ut av det
personlige minnet, og inn i det offentlige gjennom
utstillinger og nettsider. De digitale fortellingene,
slik de er brukt i museer, har hatt et fokus på å
formidle vanlige menneskers historier. Dette settes
som en motvekt til en historie som kun blir skrevet
av fagfolk, og dermed skal ha en demokratiserende
effekt på fortellingen av kulturarv og historie
(Ellefsen, Norheim og Thorsen 2012).
Når digitale fortellinger brukes for å formidle
gjenstandshistorier, er det også den personlige
erfaringen og tilknytningen til gjenstanden som
vektlegges. Dermed er det det relasjonelle og
sosiale aspektet av den materielle tingen de digitale
fortellingene gir rom for. Ved å lage en utstilling
med objekter fra flyktningene, er det i kraft av å
være et objekt som knyttes til en flukthistorie. Det
blir derfor heller ikke avgjørende å ha Mhreteabs
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opprinnelige dagbok i utstillingen, for fokuset er
på historien om objektet og de ulike aktørene som
knytter seg til det, ikke utelukkende det materielle
i seg selv. Gjennom workshopen settes gjenstander
og historier fra ulike deler av verden sammen i
museet, der det er relasjonene museet skaper
som muliggjør at tingene og menneskene forenes i
samme tid og rom.
Mobiltelefonen – gjenstand med minner
eller praktisk objekt
Hovedtematikken i Mhreteabs fortelling handler
primært om flukten hans til Norge, og etter hvert
som de andre deltakerne begynte å fortelle, viste
det seg at også de først og fremst ville fortelle sin
flukthistorie: det er fortellinger om fluktruter og

kontakte sitt nettverk på reisen. Mobilen er også
en fyrlykt som leder dem frem mot sitt nye liv,
med kontakter og dokumenter som skal føre dem
tryggere i havn når de skal etablere seg på nytt.
Når Alan fortsetter fortellingen, viser det
seg også at alle tingene han referer til som er
nødvendige for ham i livet, finnes i telefonen. Men
mobiltelefonen fungerer også som fotoalbum og et
senter for minner.
Til slutt sier han: «Dessuten måtte jeg ta
vare på mine dokumenter som viser at jeg har en
bestemt utdannelse i stedet for å begynne fra bunn
hvis jeg får mulighet til å studere». Her bærer Alan
med seg et bevis på utdanningen sin, og mobilen
blir et personlig arkiv for viktige papirer. Som arkiv
har imidlertid telefonen en dobbel betydning: den

”

Etter hvert som det ble klart at de ønsket å fortelle om selve
flukten, var det særlig en gjenstand fortellingene dreide seg
rundt; nemlig mobiltelefonen eller snarere innholdet i den.

vanskeligheter, men også om tap av sted, familie og
venner.
Vi var i utgangspunktet interessert i å finne
noe innenfor den materielle kulturen som de kunne
fortelle om. Etter hvert som det ble klart at de
ønsket å fortelle om selve flukten, var det særlig
en gjenstand fortellingene dreide seg rundt; nemlig
mobiltelefonen eller snarere innholdet i den.
Gjennom arbeidet i workshopen ble det klart at den
materielle kulturen deltakerne hadde tatt med seg
heller fungerer som verktøy.
En av deltakerne uttrykker sitt forhold til
mobiltelefonen i sin digitale fortelling: «Da jeg
flyktet fra Syria måtte jeg bringe med meg alle ting
som kan være nødvendig for meg. Til å begynne
med vil jeg si at mobilen er en viktig ting i livet på
grunn av at man kan bruke den på forskjellige måter,
og for forskjellige ting. Jeg kan si at mobilen er Alfa
og Omega i livet.»
Alan viser til både GPS, kart, kontaktinformasjon,
e-poster, dokumenter, men også fotografier som
en mulighet til å kontakte folk. Mobilen er et anker
tilbake til det de forlater, foreldrene, familien og
hjemlandet. Mobilen er en livbøye, som kan holde
dem flytende på veien, til å finne veien og holde
hodet over vannet i vanskelige situasjoner ved å
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rommer beviser på hva Alan har gjort i fortiden, for
at han skal kunne ta kontroll over fremtiden.
Det er flere prosjekter og bøker med flyktninger
som fokusgruppe som tematiserer mobiltelefonens
betydning for mennesker på flukt (se blant andre
Eide, Ismaeli og Senatorzade 2017; Teleman 2017).
For prosjektet for Vestnorsk utvandringssenter
åpner det seg en rekke spørsmål sett i lys av
prosjektets opprinnelige tematikk, som var å ta tak
i tingene som mennesker tar med seg når de flytter
til et nytt land. Er mobiltelefonen materiell kultur
og identitetsmarkør, som tilsvarer gjenstander i
amerikakofferten, et fysisk bevis på prosesser i
historien? Er det mobiltelefonens innhold, eller er
det funksjonen som er viktig? Representerer den
minner om noe som en gang var, og som knytter
dem til hjemlandet, eller blir den i større grad et
verktøy til å nå sine nærmeste i nåtiden?
Alans mobiltelefon er et objekt, en
gjenstand som kan stilles ut og kontekstualiseres.
Sammenligner vi Alans fortelling med Mhreteab som
mistet dagboken, har de begge tatt utgangspunkt i
kommunikasjonsformer som for dem er personlige
og som forteller deres historie. Men der Mhreteab
mistet dagboken i sjøen, lever Alans materiale i
teorien videre digitalt og i en sky. Da kan vi spørre

oss hvor gjenstandene er i dag, når måten vi
navigerer på, kommuniserer og lagrer minner og
viktige papirer på skjer digitalt?
Amerikabrev og Messenger –
paralleller i historien?
De norske utvandrerne som er utvandringssenterets
utgangspunkt, var også opptatt av å kunne
kommunisere med hjemstedet og det de hadde
forlatt. I ettertid har museer og arkiv de såkalte
«amerikabrevene» som materiale som forteller om
migrasjonen, om livet i «gamle Norge» og i det nye
landet. Kan en da snakke om amerikabrevene som
paralleller til Messenger og kommunikasjon med
mobiltelefon?
I dag kan de fleste bruke mobil og kommunisere
direkte med familiemedlemmer som er igjen i
hjemlandet, eller hvor de befinner seg i verden. De
har muligheter for umiddelbar og direkte kontakt
med venner og familie, mens de norske utvandrerne
gjerne måtte vente i månedsvis på respons og
livstegn fra sine kjære. «Men hvorfor skriver dere
ikke til mig? er de sint paa mig eller er nogen av
dere syk? Eller hva er grunden!», forlanger Elisa i
Nord Dakota å få vite av sin lillesøster i Norge i 1909
(privat postkort).
Samtidig kan en nok anta at savnet etter dem
en er adskilt fra er like stort den gang som i dag. En
ønsker også å vite at de andre har det bra. Dagens
flyktninger har reist fra krigsherjede områder og
kan ha vansker med å få kontakt med sine kjære,
eller de kan ha blitt spredd fjernt og nær. Selv om
det ikke er en direkte link mellom flyktninger fra
Syria i 2018 og emigranter i Amerika på midten av
1800-tallet, forteller begge om relasjoner, ønsket
om tilhørighet og de menneskelige følelsene som
oppstår ved fraværet av dette.
Alf Nielsen Grimstveit skrev i 1852 fra Iowa til
sine foreldre og søsken som var hjemme i Norge:
«[…] Jeg ble meget bedrøvet da jeg fikk høre min far
var død, for da jeg tok min siste avskjed fra far og
mor sa han, at han ville komme etter oss til Amerika,
og det hadde vært mitt ønske å få dem etter oss.
Men nå vet jeg, at det ikke kan bli noe med min
mor, det det hadde vært mitt ønske.» Tre år seinere
i 1855 fortalte han: «[…] Vi har fått 2 barn, siden
vi kom her, hvorav den yngste døde, da det var 5
uker gammelt.» Sitatene er hentet fra boken Så nær
hverandre – Ei samling Amerikabrev fra Midtvesten
til Nissedal 1850–1875, ved Øyvind T. Gulliksen.
Amerikabrevene er fysiske spor som også

forteller historier og gir glimt inn i livet til mennesker
som levde før oss. Dagens kommunikasjon foregår i
stor grad digitalt, og man kan sette spørsmål ved hva
dette vil bety for fremtidig historieforståelse. Kan
våre etterkommere i samme grad finne igjen rester
etter historiske prosesser når kommunikasjonen
gikk direkte og digitalt? Og hva betyr det for de
prosessene vi er vitne til nå, til hvordan vi selv
beholder noen minner, og glemmer andre, når så
lite blir tatt vare på i fysisk form?
Historie og selvidentitet i
museumsformidling
Minneproduksjonen er sosial, skriver Anne Eriksen,
som med henvisning til popular memory-modellen
poengterer at det er et skille mellom den mer
offisielle historieproduksjonen og den mer private
som finnes i minnene og tradisjonene. Et viktig
poeng er at minneproduksjonen er sosial, og at det
eksisterer et maktforhold mellom de to nivåene:
mellom det mer offisielle og institusjonelle «historieapparatet» og den personlige minneproduksjonen
(1999:14). Mennesket søker også etter å knytte
personlige minner til et kollektivt minne og den
offisielle historien, og setter på den måten sammen
en slags folkelig historie. Her blir den personlige satt
sammen av egne erfaringer, ting en har hørt, lest
og blitt fortalt, og det blir blandet sammen, og gjort
til ens eget. Det å huske fortiden er avgjørende for
egen identitet, også fordi det å være seg selv henger
sammen med kontinuitet, at tidligere erfaringer
knytter oss sammen med tidligere versjoner av en
selv.
Det er lettere for publikum å relatere seg til
historiefortellinger og bakgrunn dersom de gir
mening og samsvarer med noe i en selv. Via andres
historier og fortellinger kan de skape forståelse og
en folkelig fortelling som gir mening og berører
publikum. Via de personlige erfaringsfortellingene
kan en lettere få tilgang til historieapparatet, fordi
en stadig vil søke etter å knytte ny informasjon til
noe en kjenner til fra før og som kan forstås i lys av
noe en er kjent med. Dette var også en av grunnene
til at vi ønsket å bruke de digitale fortellingene, for
å gi publikum i utstillingen lettere tilgang til en mer
generell historie, via de personlige fortellingene.
Mennesker søker etter å bygge egen identitet ut
fra sin bakgrunn og fortelling om seg selv. Denne
fortellingen kan være bygget på egne erfaringer,
men også knyttet til hvordan en plasserer seg i
historien.
På samme måten kunne en tenke seg at dagens
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flyktninger ville kunne bruke gjenstander og andres
historier på en måte som knyttet dem til hjemlandet
og som bygget opp under deres selvidentitet
og selvforståelse. Deres personlige fortellinger
ville kunne gi gjenklang i deres egen forståelse av
historien. Det er lettere for folk å relatere seg til
historiefortellinger og bakgrunn dersom de har
noen «knagger» å henge det på, noe de personlig
kan relatere seg til, og som gir mening og samsvarer
med noe i en selv. Via andres historier og fortellinger
kan de skape forståelse og en folkelig historie.
Å skape sin egen historie
Det er mulig at deltakerne i dette konkrete prosjektet
er for tidlig i prosessen til å bearbeide hendelsene
til å bruke sine og andres fortellinger til å knytte
opp mot sin selvidentitet. Det kan også tenkes at
måten å konstruere identitet på, som formen på
workshopen kanskje tar for gitt, ikke er like selvsagt
for flere av deltakerne.
I boken Brev til Noreg (2018), av Mona Ibrahim
Ahmed og Hilde Sandvik, reflekterer Ahmed over det
å komme fra en klankultur til Norge, et samfunn der
staten har tatt over mange av familiens oppgaver.
Hennes «brev» kan være med å kaste lys over og
gi forklaringer til resultater og funn i vårt prosjekt.
Ahmed kommer fra Somalia og har bodd
i Norge i ti år. Hun forteller i boken at en av de
viktigste tingene hun har lært her, og som skiller den
norske kulturen fra hennes egen, er det å reflektere
og ta egne valg. Hun forteller om oppveksten som
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somalisk flyktning i Etiopia, om reisen til Norge,
om det å komme fra en klankultur til Norge og et
samfunn der staten har overtatt mange av familiens
oppgaver. Hun forteller at hun har vokst opp i
en vi-kultur, og at vi-et var hellig og en del av et
fellesskap. Hun trodde da hun først kom til Norge
at alle nordmenn var egoister fordi de ofte snakket
om seg selv, ønsker og planer. I Norge møtte hun
«eit land som lærte henne at det å reflektere er ei
gåve, at det å ta eigne val er ein rett» (Ahmed og
Sandvik 2018).
Ahmed innså at vi-et var knyttet til hva
fellesskapet ønsket, og at fellesskapet representerte
trygghet. Mens i Norge har vi en mulighet for
trygghet uavhengig av fellesskapet og det er helt i
orden å handle ut fra egne ønsker og vilje, hva en
mener er best for en selv og sin egen selvforståelse.
Selvidentitet, basert på personlige og egne
reflekterte valg, blir en viktig og naturlig del for dem
som ikke står i et vi-fellesskap.
Et annet viktig moment er at hendelsene
deltakerne har opplevd, fremdeles er relativt nære
i tid. Der norskamerikanere gjennom generasjoner
har behandlet sin migrasjonshistorie, har fortiden
blitt prosessert og fått nye betydninger. Med
knappe to år i Norge, er flukten så nær at det ikke
har blitt fortid – at deltakerne fortsatt står i en
mellomtilstand mens de venter på jobb, skole og
familiegjenforeninger. Samtidig er det også mulig at
de skriver seg inn i en ny gruppe, som «flyktning i
Norge» og ikke bygger sin selvidentitet på historier

og gjenstander fra hjemlandet.
I de digitale fortellingene deltakerne laget
under workshopen, forteller alle om personlig savn
og minner, men knytter det ikke nødvendigvis opp
til en fortelling om seg selv eller om hjemlandet
som del av en selv. Bruker vi Eriksens begreper, kan
vi si at de i arbeidet med de digitale fortellingene
er så opptatt av å knytte sine egne personlige
minner opp mot det offisielle historieapparatet,
at det igjen skaper en mer folkelig og sammensatt
erfaringsfortelling – som er en miks av offisiell
historie, egne og andres fortellinger, minner og
andre fellesfortellinger. Samtidig må vi ikke helt
se bort fra selvrefleksive tanker og verdier. Vi ser
også klart at det for noen trekkes frem gjenstander
som representerer noe for en selv, og hvordan en
vil presentere seg selv for omverdenen. De velger
ikke å knytte seg opp mot sitt hjemlands historie, de
knytter snarere sin identitet og selvforståelse opp
mot den offentlig fortalte erfaringsfortellingen om
flyktningen som gruppe, i større grad enn som sin
etniske bakgrunn.
Avslutning – museumsgjenstander for
fremtiden?
Jeg tok bilder og film på reisen min fra Syria til
Norge. Jeg tok bilder for alltid å kunne huske, også
å seinere å kunne vise barna hvordan reisen var til
Europa. Emad

Da Emad skulle finne bilder til sin fortelling,
åpenbarte det seg et helt digitalt fotoalbum
med familiebilder, men også filmer han selv
hadde tatt med mobiltelefonen fra sin egen flukt.

Filmmaterialet Emad valgte å inkludere i sin
digitale fortelling, forklarer samtidig at han valgte å
dokumentere flukten for å senere kunne vise dette
til sine egne barn. Barna hans, som nå er små, vil
ikke ha minner om et liv i Syria, en flukt derfra og
en overgang til et nytt liv i Norge. Bildene til Emad
er personlig dokumentasjon ment for hans egen
familie: for å huske hvordan de kom til Europa, iført
de nå ikoniske oransje redningsvestene på en båt i
Middelhavet.
Vi vet ikke i dag hvordan de neste generasjonene
vil behandle videoene og fotografiene fra flukten.
Blir de viktige gjenstander i seg selv, broer til
fortiden? Eller vil det dukke opp andre typer
identitetsmarkører som tilsvarer amerikakofferten
i norskamerikanernes søken etter å forstå seg selv
og sin bakgrunn, for dagens migranter, eller deres
etterkommere? For museene, som i fremtiden
skal formidle og forvalte migrasjonshistorie og
gjenstander, ligger det også en utfordring i at
fortellingene kan endre seg med generasjonene.
Samlingene, både gjenstandene og fortellingene
om dem, er med å forme de sosiale relasjonene
mellom personer og grupper, og mellom brukere,
innsamlere og kuratorer, som alle igjen formes av
samhandlingen med hverandre og de materielle
objektene (Byrne, Clarke, Harrison og Torrence
2011). Her ligger det også et ansvar for å tillate
at Emads etterkommere en dag vil ha sine egne
gjenstander som forteller om deres forbindelser
til hjemlandet og sine versjoner av historien – som
vil være av betydning for deres egen identitet og
selvforståelse.
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«Én gud – tre hus»
Kan et lite jødisk museum fungere som en arena for dialog
om jødedom, kristendom og islam?

Jødisk Museum i Oslo
Kristine Bjørndal-Lien

Erfaringer
Hva har du lært?

Arbeidet med prosjektet og artikkelen har lært oss mye om hvordan vi kan arbeide
systematisk med medvirkning og inkludering i museet.

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?

Når museet setter i gang med neste prosjekt vil vi særlig fokusere på tre aspekter:
1. Invitere deltakere inn i prosessen på et tidlig tidspunkt.
2. I større grad gi fra oss kontrollen over prosjektet.
3. Ta oss tid til å reflektere over og evaluere prosessen,
både underveis og mot slutten av prosjektperioden.

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?

Ideelt sett vil de bidra til at vi ved neste prosjektstart vil tenke «inkludering
og medvirkning» som en helhetlig og naturlig del av museets virksomhet.

Hva er dine beste råd?

Kast deg ut i det! Uten prøving og (garantert) feiling kommer man ingen vei.

Hva er det viktigste verktøyet?

Museene er ingenting uten menneskene som jobber der. Hvordan vi
kommuniserer med personer og grupper vi samarbeider med, er avgjørende for
hvordan prosjektene våre blir seende ut.

Formidlingsprosjektet «Én gud – tre hus» er et av
satsningsområdene for undervisningsavdelingen
ved Jødisk Museum i Oslo. Gjennom prosjektet
ønsker museet å skape en samhandlingsarena der
elever kan analysere likheter og forskjeller mellom
jødedom, islam og kristendom. I en tid preget av
hatefulle utsagn, fiendtlige holdninger og flere
voldelige angrep mot jøder og muslimer, håper og
tror vi at vårt prosjekt vil kunne bidra til å utruste
elever med kunnskap og toleranse for «de andres»
religionsutøvelse. I denne artikkelen vil vi gå dypere
inn i arbeidsmetoder vi har brukt og erfaringer vi
har gjort oss så langt i prosjektet. For det første: Er
det mulig å sammenligne de tre religionene på en
måte som ikke hierarkiserer eller essensialiserer
dem? Hvor plasserer prosjektet «Én gud – tre
hus» seg i en slik sammenheng? For det andre:
Har arbeidsprosessen knyttet til prosjektet vært
inkluderende? I tilfelle: På hvilken måte?
Prosjektet er i slutten av 2019 fortsatt under
utarbeidelse. Våre konklusjoner og oppsummeringer
er dermed av tentativ karakter, og vil sannsynligvis
endre seg både under senere stadier i arbeidet og
etter at prosjektet er sluttført. I denne artikkelen er
det i stor grad de teoretiske rammene for prosjektet
som står i sentrum samt noen av erfaringene som
er gjort under forberedelsene.
Bakgrunn: fra idé til prosjektskisse
I de fleste europeiske land finnes det i dag ett eller
flere jødiske museer. Museene er av ulik størrelse
og utforming. Imidlertid har de gjerne til felles at
formidlingsvirksomheten overfor skoleklasser tar
utgangspunkt i to hovedtilnærminger til jødisk liv
og historie: På den ene siden rettes det fokus på
religiøst liv og jødiske tradisjoner, på den andre siden
tematiseres andre verdenskrig og Holocaust. Dette
kan også sies å være tilfelle for Jødisk Museum i
Oslo (JMO). Ettersom museet holder til i en tidligere
synagoge som ble stengt under okkupasjonen
og som aldri kom i bruk igjen som synagoge etter
andre verdenskrig, er dette også naturlig. Museets
fysiske beliggenhet er i seg selv en del av både
norsk innvandringshistorie, religionshistorie og
okkupasjonshistorie – det skjedde her. I 2018 var
det ti år siden museet åpnet offisielt, og etter en
etableringsfase kan man kanskje si at JMO er på
vei inn i en videreutviklings- og konsolideringsfase.
Museet har etablert et stabilt formidlingstilbud,
og videreutvikler virksomheten ved å utforske nye

temaer og innfallsvinkler i formidlingen.
I den første setningen som beskriver JMOs
formål heter det at museet skal «[...] samle,
bevare, forske på og formidle pålitelig kunnskap
om jødisk liv og historie i Norge» (vår kursivering,
Jødisk Museum i Oslo, ukjent årstall). Museet
forvalter følgelig en nasjonal kulturarv, som
omfatter en spesifikk minoritet og dens bånd til
det omkringliggende samfunnet. Det er mange
elementer ved formålsbeskrivelsen det kunne vært
grepet fatt i, men her skal to poenger understrekes.
For det første synliggjør den at museets formål
er definert på bakgrunn av etnisitet – jøder er en
etnisk og religiøs minoritet i Norge – og museets
oppgave er å samle og formidle kunnskap om
denne gruppa. Her skiller Jødisk Museum i Oslo
seg fra en rekke andre museer, som for eksempel
Norsk Folkemuseum og Oslo Museum, hvis
siktemål er å gjenspeile hele henholdsvis Norges
og Oslos befolkningssammensetning. For det andre
impliserer formålsbeskrivelsen at Jødisk Museums
mandat ikke er å formidle om andre (minoritets)
gruppers historie eller levekår i Norge. JMO har
for eksempel hverken gjenstandssamlinger eller
utstillinger som tematiserer muslimske eller kristne
tradisjoner.
Samtidig opplever vi at elever som besøker
museet, og som har en annen religiøs bakgrunn enn
den jødiske, gjerne oppdager og påpeker likheter
mellom jødedom og sine egne religiøse tradisjoner
og praksiser. Eksempler fra undervisningen som kan
nevnes er berøringspunkter mellom den jødiske og
den islamske kalenderen, samt sammenfallende
trekk mellom arabisk og hebraisk – språkene de
hellige skriftene innenfor jødedommen og islam
er skrevet på. Det er blant annet på bakgrunn av
et ønske om at flere elever skal oppleve besøket
på Jødisk Museum som relevant, sett i lys av
egen bakgrunn, at vi har tatt initiativ til å utforme
undervisningsopplegget «Én gud – tre hus».
Fra formidling om grupper
til formidling mellom grupper?
Refleksjonene over kan settes inn i en større
sammenheng og mer allmenn utviklingsretning for
museene, blant andre beskrevet av Simona Bodo
i artikkelen «Museums as Intercultural Spaces»
(Sandell og Nightingale 2012:181):
Many museums were founded in order to represent
and validate national, local or group identities
and have been understood to function as spaces
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which have tended to work against contemporary
social and political concerns for cultural diversity
and inclusion. Increasingly, however, museums are
being perceived as places which might nurture
respect for cultural differences and foster dialogue
between groups.

I norsk sammenheng kan vi trekke denne
utviklingslinjen tilbake til 1800-tallet, da museene
var et viktig redskap i nasjonsbyggingen og forsøket
på å skape «én felles nasjonal identitet» (Einarsen
2005:8). Våre refleksjoner kan også ses i lys av
et videre skifte fra et multikulturelt perspektiv
til et interkulturelt perspektiv. En multikulturell
tilnærming innebærer gjerne framvisning av
ulike grupper eller kulturer, med det formål å øke
kunnskapen om «de andre», eller å gi et grunnlag
for opprettholdelse og utvikling av aktuelle gruppers
Illustrasjon 1: Første skisse av hvordan materiellet
kan se ut.

identiteter. Bodo mener at museer i økende grad bør
oppfattes som arenaer som kan fremme kunnskap
knyttet til samhandling og toleranse mellom
personer og grupper som lever sammen. Dette
kan betegnes som en interkulturell tilnærming til
formidling – Bodo beskriver det som interkulturell
dialog. Det er i høy grad denne retningen vi ønsker
for vårt prosjekt.
Her bør nevnes at den ene tilnærmingen ikke
utelukker den andre. På nasjonalt plan er det i dag
likevel en tydelig og understreket politisk målsetting
at kultursektoren, herunder museene, skal speile
det historiske og kulturelle mangfoldet i samfunnet
og fungere som arenaer for dialog og samhandling
(Meld. St. 10 (2011–2012:46). Dette synliggjøres
også av Museumsforbundet i utlysingen Jødisk
Museum søkte på da dette prosjektet ble innledet.
I tilsagnsbrevet kan man lese at styringsgruppa
som behandlet søknaden ønsker at prosjektet
skal «[...] aktivt involvere og inkludere alle de tre
religiøse miljøene i prosjektet, både i planlegging
og gjennomføring [...]» og at dette vil «[...] kunne
gi et viktig bidrag til økt forståelse mellom de
ulike gruppene». Slik sett inngår vårt prosjekt i en
større tenkning rundt museenes relevans og bruk
i et samfunn der det kulturelle, religiøse og etniske
mangfoldet er langt mer synlig og tilstede enn
tidligere.
Pedagogisk opplegg: «Én gud – tre hus»
Gjennom prosjektet «Én gud – tre hus» arbeider
museet med å utvikle et undervisningsopplegg
for elever fra 5.–7. trinn som besøker museet
sammen med sin skoleklasse. Formålet med
undervisningsopplegget og besøket på museet er at
elevene skal utforske likheter og forskjeller mellom
jødedom, islam og kristendom. Denne overordnede
målsettingen har vi valgt å knytte til symboler,
kunstuttrykk og funksjoner som kjennetegner
gudshusene innenfor de tre religionene, slik at
elevene gjennom opplegget skal utforske følgende
spørsmål: Hva har en moské, en kirke og en synagoge
til felles? På hvilke måter er de forskjellige?
Rent praktisk vil besøket starte med at vi
sammen med elevene ser på bilder av det rike
mangfoldet av gudshus fra forskjellige steder i
verden. Selve undervisningsopplegget finner som
nevnt sted i en tidligere synagoge, og synagogens
interiør og arkitektur vil bli tatt aktivt i bruk i
formidlingen. Elevene skal så utforske temaet
videre i grupper. Hver gruppe vil få utdelt brikker,
informasjonskort og tre modeller i miniatyr av
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Denne overordnede målsettingen har vi valgt å
knytte til symboler, kunstuttrykk og funksjoner som
kjennetegner gudshusene innenfor de tre religionene, slik at
elevene gjennom opplegget skal utforske følgende spørsmål:
Hva har en moské, en kirke og en synagoge til felles?

gudshusene (se illustrasjon 1). Elevenes oppdrag vil
være å innrede gudshusene. Informasjonskortene
som følger med brikkene vil ha en kort tekst og
et spørsmål som elevene skal reflektere over. Når
modellene er ferdig innredet presenterer gruppene
modellene for hverandre.
Hva ønsker vi at elevene skal sitte igjen med
når de går ut av museet? Mens elevene konkret skal
arbeide med innholdet i gudshusene, har vi stilt oss
spørsmålet om hvorvidt vi sammen med elevene
kan lykkes med å skape en dialog om likheter og
forskjeller mellom trosretningene. Altså: på et
konkret nivå, hva er likheter og forskjeller mellom de
tre gudshusene? Og – på et mer abstrakt nivå – hva
er likheter og forskjeller mellom de tre religionene?
Likheter og forskjeller: «Vi blir ikke
utfordret av det som er likt»
Hvorfor er vi interessert i å gå inn i det som er
forskjellig? Professor i interreligiøse studier ved
Universitetet i Oslo, Oddbjørn Leirvik, har gjennom
flere år skrevet mye om de tre religionene og om
religionsdialog. Ifølge Leirvik blir kunnskapen om
de ulike religionene ofte presentert på en slik måte
at de skal fremstå som mest mulig like. En slik
«likhetskunnskap» mener han blir overfladisk og
tilslører de reelle forskjellene. Vi blir ikke utfordret
av det som er likt. Det er når motsetningene trer
fram at vi utfordres til å tolerere det vi er uenige i,
skriver Leirvik (2001:90). Å sammenligne er en måte
å orientere oss i verden på – hvis vi møter et ukjent
fenomen, tolker vi det i forhold til noe vi kjenner fra
før (Stausberg 2006:32).
På den andre siden er det en kjent sak at
religionene, og kanskje særlig islam, ofte presenteres
og diskuteres ut fra et konfliktperspektiv, ikke minst
i mediene. Da Interkulturelt Museum skulle sette
opp en utstilling om gudshus innenfor seks ulike
religioner, unngikk de bevisst dette perspektivet,

nettopp fordi det oftest er konfliktperspektivet på
religionene som er presentert (Bettum og Özcan
2017). Samtidig er det sentralt å nevne at det også er
noen forskjeller når det gjelder innholdet i negative
forestillinger om de ulike minoritetsgruppene.
Negative holdninger til muslimer forklares langt
oftere med religion enn negative holdninger til
jøder, der helt andre fordommer trekkes fram. Islam
blir gjerne beskrevet som et fremmedelement i
Norge og som en truende ideologi. Årsaker til
negative holdninger til jøder forklares oftere
med Israel-Palestina-konflikten, eller «gamle
fordommer»/«historien» (HL-senteret 2017:71–
72).
Vi kan ikke på forhånd si mye om i hvilken
grad elevene følger med i mediene eller hvilke
fordommer de har, men vi ønsker ikke å løfte fram
et konfliktperspektiv gjennom vårt prosjekt. På den
andre siden er vi i møte med elever på 5.–7. trinn
vant med at negative forestillinger og utsagn om
jøder kommer til uttrykk. Når slike forestillinger
dukker opp, er det viktig å ta dem på alvor. Kort
oppsummert ønsker vi å skape en arena hvor
forskjeller mellom religionene ikke undertrykkes,
og hvor det er rom for å snakke om både konflikter,
forskjeller og likheter. Hvordan skal vi så få til at
denne sammenligningen skjer på en balansert og
innsiktsgivende måte? I det følgende vil vi se på
noen potensielle fallgruver med noen eksempler fra
islam og jødedom.
Religionsviter Suzanne A. Thobro (2016)
framholder at sammenligninger i religionsfaget lett
kan føre til hierarkisering av religionene. Hun viser
til at kristendommen tradisjonelt sett har hatt en
sterk posisjon i det norske samfunnet generelt og i
religionsfaget spesielt og at andre religioner i lys av
det, historisk sett, har blitt presentert som dårligere
alternativer. Denne arven kan selvfølgelig – fortsatt –
legge føringer for hvordan sammenligninger gjøres i
skolen. I tillegg tydeliggjør skolens formålsparagraf
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hvilke verdier elever i den norske skolen skal
tilegne seg. Verdiene knyttes til en «kristen
og humanistisk arv», mens andre religioner
kun nevnes som samlekategorien «ulike
religioner og livssyn». Dagens læreplan i
KRLE for 1.–7. trinn forlenger denne delingen
ved at hovedområdene deles i kristendom på
den ene siden og «de andre» religionene på
den andre siden, med filosofi og etikk som
et tredje hovedområde. Allerede her opptrer
altså en hierarkisering.
En annen utfordring knyttet til å se på
likheter og forskjeller mellom religionene, er
faren for å underkommunisere variasjonene
og mangfoldet som finnes innenfor
hver enkel religion. På generell basis kan
man ikke snakke om hva «muslimer»
eller «jøder» mener om den ene eller
andre saken. Vi må også i mye større
grad enn tidligere ta hensyn til forskjellige
stemmer innenfor en og samme religion,
for ikke å begunstige én versjon – til og
med studiet av én eneste religion kan bli
et sammenlignende prosjekt (Stausberg
2006:37). La oss forestille oss at elevene
har innredet gudshusene og at de oppdager
at kvinner og menn i en kirke sitter blandet,
mens man i en synagoge og en moské sitter delt
etter kjønn under gudstjenesten og bønnen. Elever
som selv ikke kommer fra en jødisk eller islamsk
tradisjon vil lett kunne trekke den konklusjonen
at denne praksisen (og dermed religionen) er
kvinneundertrykkende. Her er det to poeng som
er verdt å nevne: For det første usynliggjøres da
mangfoldet innenfor jødedom og islam. Synagogen
i Oslo er en ortodoks synagoge, og har følgelig en
egen avdeling for kvinner. Når det gjelder andre
retninger innenfor jødedommen, og dermed en
stor andel av verdens jøder, sitter imidlertid kvinner
og menn sammen under gudstjenesten. Også i Oslo
har man i nyere tid hatt gudstjenester hvor man
ikke praktiserer dette skillet.1
For det andre viser vi da kun fram et utenfraperspektiv på religionene. For at bildet av en religion
skal bli mest mulig fullstendig, bør undervisningen
benytte både et utenfra- og innenfra-perspektiv. De
to perspektivene utfyller hverandre. Fordelen med
utenfraperspektivet er saklighet og en viss grad av
objektivitet, mens bildet vil se noe annerledes ut

Illustrasjon 2: Det første
utkastet til noen av
brikkene som skal plasseres
i de ulike gudshusene.

innenfra (Rian og Eidhamar 2017:240–41). Vi kan
vise dette med eksempelet knyttet til deling av kvinner og menn i synagogen og moskeen: Vår jødiske
representant i referansegruppa fortalte at hun etter
å ha stått bat mitzva, fikk lov til å komme opp i damegalleriet. Dette opplevde hun som en stor glede
– å bli inkludert blant kvinnene i menigheten. At segregeringen i moskeen kun gjelder under bønn, er
også en viktig nyanse her. Det er ikke noe generelt
forbud mot at kvinner oppholder seg i mennenes
bønnerom (Horsfjord 2017:92). Fra et innenfraperspektiv vil dessuten mange muslimer hevde at
menn og kvinner ut fra Koranen er skapt likeverdige
(Levi og Eidhamar 2017:189). Forskjellen vil da ligge
i hva man legger i begrepet likhet.
For oss som formidlere vil disse nyansene være
viktige å være klar over i undervisningen. Vi vil ikke
kunne representere innenfraperspektivene innenfor

1 Ortodoksien har vært den foretrukne retningen i Norge siden opprettelsen av den første jødiske menigheten i 1892, noe som
blant annet begrunnes med at også ikke-ortodokse kan delta i gudstjenesten, mens det omvendte ikke er tilfelle (Groth 2011:216).
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alle tre religionene slik undervisningsopplegget ser
ut i dag, men vi har gode muligheter for å nyansere
elevenes perspektiver.
Referansegruppe: hvordan og hvorfor
Mens museets ansatte har god oversikt over
jødedom og jødiske tradisjoner, opplevde vi raskt
at vi hadde behov for å involvere personer med
kunnskap om og god kjennskap til kristendom
og islam. Vi opprettet derfor en referansegruppe
for prosjektet. I referansegruppa har vi hatt med
personer fra alle de tre trosretningene. Utover
behovet for kunnskap, var en sentral målsetting
for museet å skape en arena som inkluderer ulike
perspektiver og åpner for dialog om de ulike
religionene.
Vi hadde to kriterier for utvelgelse av kandidater
til referansegruppa: (1) de skulle være fra en av
de tre trosretningene som prosjektet omtaler og
– i den grad det lot seg gjøre – representere en
variasjon innenfor sine religioner, og (2) de skulle
være ungdom eller unge voksne. Det sistnevnte
kriteriet kom til etter ønske fra Museumsforbundet,
og bød på noen dilemmaer: Ønsket om å involvere
personer som er erfarne «eksperter» på sine
respektive felt, men som gjerne da ikke er ungdom
eller unge voksne, vs. yngre personer som kanskje
ikke har fullstendig oversikt over fagfeltet, men som
gjerne snakker ut fra egne erfaringer. Vi landet på
en slags mellomløsning: Med bistand fra professor
Diana Edelmann ved Teologisk fakultet (UiO) kom
vi i kontakt med en gruppe studenter som studerer
religion og som samtidig har vokst opp i et av de
tre trossamfunnene. Referansegruppa består av en
person som tar presteutdanning og som kommer
fra den evangelisk-lutherske retningen innenfor
kristendommen. Gruppas jødiske representant
er medlem av Det Mosaiske Trossamfunn og er
tidligere jødisk veiviser.2 Tre personer med islamsk
trostilhørighet sitter i referansegruppa: Én person
som er sjia med familiebakgrunn fra Irak, én
sunnimuslim og én sjiamuslim, de to sistnevnte med
familiebakgrunn fra Pakistan. Disse er tilknyttet ulike
moskéer. Fra museets side er det undervisningsleder
Vidar Alne Paulsen, prosjektleder Mona Bruland og
museumspedagog Kristine Bjørndal-Lien som har
arbeidet med prosjektet. Ressurspersoner utenfra,
som designer og illustratør, har også tidvis vært

involvert.
Hva ønsket vi så å bruke referansegruppa til?
Som nevnt over hadde vi selv et klart behov for mer
kunnskap. Det kan være vanskelig å gripe mening
og dybde i religiøse uttrykk som man ikke selv har
vokst opp med. Manglende kunnskap og forståelse
kan både føre til mangel på muligheter for å
nyansere, og at man i noen spørsmål kan tråkke feil.
Å involvere en referansegruppe var viktig for å være
sikre på at de ulike trosretningene ble behandlet
med respekt. Referansegruppa var helt sentral
da vi skulle utforme inventar, tekst og uttrykk til
modellene av gudshusene.
Før
det
første
referansegruppemøtet
organiserte museet enkeltmøter med hver og en
av personene, med det formål å bli kjent. Fram
til nå har prosjektet hatt tre møter med hele
referansegruppa. Allerede under første møte ble det
diskutert hvordan en synagoge, en moské og en kirke
kan se ut innenfra. Under det andre møtet fortsatte
denne diskusjonen, samtidig som pedagogiske
utfordringer knyttet til prosjektet ble vurdert. Selv
om alle religionene er preget av et mangfold knyttet
til arkitektur, kunstuttrykk og interiør, er vi begrenset
til å lage én modell av hvert av husene. Her ble det
påpekt at man i forhold til så unge elever må gjøre
noen valg, for å unngå at det blir for komplekst.
Imidlertid kan formidlerens presentasjon i starten
av opplegget, og under den avsluttende samtalen,
vise mangfold og variasjon. Under det andre møtet
ble også de første skissene til modeller av gudshus
og brikkene som skal plasseres i de enkelte husene
vurdert (se illustrasjon 2). Hovedtemaet under det
tredje møtet var gjennomgang av tekster. Hver av
gjenstandene som skal plasseres i modellen skal
ha en tilhørende informasjonslapp med tekst og et
spørsmål som elevene skal diskutere i gruppene.
Tekstene og spørsmålene var det svært viktig å få
referansegruppas innspill på.
I tillegg til møtene arrangerte referansegruppa
og museet ekskursjoner til en kirke og en moské.
I domkirka i Oslo fikk vi en omvisning med
introduksjon til kirka og dens historie, samtidig som
vi fikk anledning til å stille spørsmål om ikonografi
og ritualer. Et av formålene med besøkene var
å ta bilder av gudshusenes interiører. Sammen
med referansegruppa var det på forhånd bestemt
hva som skulle fotograferes. I moskeen fikk vi en
omvisning ved moskeens ungdomsleder i det

2 Jødiske veivisere er en ordning hvor unge jødiske nordmenn reiser rundt til utdanningsinstitusjoner, som oftest videregående
skoler, og forteller om jødisk historie, liv og utfordringer og legger opp til dialog om temaer som identitet, tilhørighet og fordommer.
URL: http://www.dmt.oslo.no/no/undervisning/jodiske_veivisere/.
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”

Selv om det er museet som har satt rammene for prosjektet,
har vi tillagt referansegruppa stor definisjonsmakt når
det gjelder innholdet i modellene.

mannlige og kvinnelige bønnerommet. Gruppa fikk
også se moskeens undervisningslokaler og høre
mer om hvilket arbeid de drev med overfor barna
i menigheten. Besøket i moskeen var svært positivt
av flere grunner: Til tross for at Jødisk Museum
og moskeen ligger i samme gate, var dette første
gangen museets medarbeidere var på besøk i
moskeen. Møtet med ungdomslederen ble opplevd
som særlig positivt og givende.
Et rammeverk for å analysere arbeidet i
referansegruppa
I tillegg til at vi hadde behov for en referansegruppe
for å få prosjektet i havn, var et av ønskene, både
for oss og fra Museumsforbundets side, at vi skulle
få til en reell inkludering og dialog. Vi hadde ikke lagt
noen plan eller strategi på forhånd for hvordan vi
skulle få dette til – her har veien blitt til mens vi har
gått. For å se nærmere på vår egen praksis har vi
hatt behov for et rammeverk å analysere prosessen
ut ifra. En slik kunnskap og bevissthet vil gjøre
oss bedre rustet til å arbeide mer inkluderende i
framtidige prosjekter.
I en artikkel om inkluderingsstrategier ved
Interkulturelt museum skisserer Anders Bettum
og Gazi Özcan (2018:181–83 og 217–18) tre ulike
metoder å arbeide etter i utstillingsprosjekter
som involverer grupper. Nå er ikke vårt prosjekt
et utstillingsprosjekt, men de tre metodene som
beskrives her, redaktørmodellen, vertskapsmodellen
og dialogmetoden, er nyttige som et utgangspunkt
for vår kontekst. Modellene er fleksible og det er
til en viss grad flytende overganger dem imellom.
Redaktørmodellen innebærer at museets rolle
oppfattes som en redaktør som skal moderere og
bearbeide ytringer og uttrykk. Modellen innebærer
stor grad av kontroll for museet – museet har «det
siste ordet», men metoden egner seg godt til å
slippe til ulike stemmer, herunder også museets
stemme. Når museer setter opp utstillinger man
ikke har vært involvert i å lage selv – for eksempel
vandreutstillinger – arbeider museet mer eller
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mindre etter en vertskapsmodell. Denne modellen
innebærer mer fordeling av makt bort fra museet,
ettersom museet ikke har så stor påvirkning på
utstillingens form og budskap. Metoden brukes
ifølge Bettum og Özcan i liten grad av museer i
Norge, men det finnes flere eksempler på suksesser
andre steder i verden ved bruk av denne metoden.
Den tredje metoden, dialogmetoden, innebærer
vektlegging av aspekter som kommunikasjon og
fleksibilitet. Dialogmetoden kan beskrives som en
maktoverføringsprosess, i den forstand at grupper
som skal behandles i den aktuelle utstillingen
inviteres med i prosjektet på et tidlig tidspunkt, slik
at noe av kontrollen over innholdet tillegges gruppa
selv.
Et godt samarbeid – men har det vært
inkluderende nok?
Hvordan kan så våre arbeidsmetoder plasseres
i forhold til disse tre modellene? En versjon
av dialogmetoden kan virke som det mest
passende valget for et prosjekt med målsetting
om inkludering. Samtidig hadde ikke museet
bevissthet eller kunnskap om ulike arbeidsmetoder
ved prosjektets oppstart, og vi må derfor betrakte
forløpet som en læringsprosess. Vi kunne med
fordel inkludert referansegruppa på et tidligere
tidspunkt i prosessen – kanskje hadde opplegget
slik det i dag er under utforming, sett annerledes ut.
I ABM-skriftet Jo fleire kokkar, jo betre søl (2010:32)
argumenteres det for at prosjekter skal involvere
personer på et tidlig tidspunkt i prosessen. Gjennom
tidlig involvering kan man blant annet få svar på
følgende spørsmål: Hvilke muligheter har vi? Hva
kan vi lære av det vi har fått til? Hva er vi gode på?
Hvordan kan vi utvikle det nye prosjektet?
I vårt prosjekt er det museet som har satt
rammene. Vi har bestemt hvilke tre religioner
vi ønsket å inkludere i prosjektet, hvordan
undervisningen skal legges opp, og hvilken
aldersgruppe det skal tilbys til. Det er også vi som
har skrevet tekstene som skal brukes i formidlingen.

Dette kan ha begrenset referansegruppas
påvirkningsmuligheter. Overordnet kan det hevdes
at det er en versjon av redaktørmodellen som er
anvendt. Redaktørmodellen er nok den mest kjente
for museets medarbeidere og rent tidsøkonomisk
har denne modellen fungert godt.
Selv om det er museet som har satt rammene
for prosjektet, har vi tillagt referansegruppa
stor definisjonsmakt når det gjelder innholdet i
modellene. I arbeidet med tekstene til og formuttrykk
i gudshusene har referansegruppas vurderinger og
diskusjoner vært avgjørende, og museet har i liten
grad i etterkant av møtene gått inn og moderert
beslutninger som har blitt tatt i fellesskap. Slik sett
har vi beveget oss mer i retning av en dialogisk
metode. Ansvaret for å sørge for oppfølging av
og informasjon til referansegruppa i etterkant
av møtene, ligger hos museet. Prosjektgruppa
har prøvd å holde referansegruppa oppdatert på
framdriften, blant annet ved å sende ut referater,
skisser og informasjon om prosessen. Ellers har
museet vært opptatt av å sikre samarbeidet ved at
alle synspunkter har blitt hørt og tatt på alvor. Alle
medlemmene av referansegruppa har framstått
som profesjonelle og med høy integritet i møte med
museet. Det har vært enkelt å kommunisere med
dem skriftlig mellom møtene, de har kommet som
avtalt til alle møtene, og dialogen under møtene har
vært preget av respekt for ulike ståsteder. Museet
har ikke måttet bruke mye tid på å bygge tillit til
de ulike personene i gruppa. At vi har honorert
referansegruppa for møtene har kanskje bidratt
til å skape en forpliktelse som vi hadde måttet
arbeide mer for å få til om deltakelse var basert på
frivillighet.
Samtidig må vi spørre oss selv:
Kunne vi gjort mer? Produktet, det konkrete
undervisningsopplegget, har hatt prioritet
framfor faglig eksperimentering og prosess. Dette
handler blant annet om interne framdriftsplaner
og at museets økonomi har vært trang det siste
året. Erfaringer fra andre inkluderingsprosjekter
peker nettopp på at den største utfordringen –
og lærdommen – er at prosesser som har reell
inkludering som formål, tar tid (Brekke 2010:35;
Bettum og Özcan 2018:212–13). Ved å fokusere
mindre på resultatet og mer på prosessen i seg selv,

kunne vi muligens fått til et mer fruktbart og mer
omfattende medvirkningsarbeid. Et annet aspekt
som er verdt å reflektere over, er om museet kunne
gitt mer slipp på kontrollen over prosjektet. Kunne
vi for eksempel gitt referansegruppa ansvar for å
utforme informasjonstekstene til gudshusene? Et
slikt ansvar hadde nok krevd mer av referansegruppa,
men kunne samtidig resultert i at medlemmene fikk
mer eierskap til hele prosjektet. Her må vi fortsette
å eksperimentere. Disse erfaringene tar vi med oss
videre til neste prosjekt.
Veien videre
Som nevnt innledningsvis er prosjektet «Én gud –
tre hus» fremdeles under utarbeidelse. Det er først
i løpet av første halvdel av 2020 vi vil få erfaringer
med hvordan undervisningsopplegget fungerer i
praksis og om vi faktisk kan representere en arena
for dialog om jødedom, kristendom og islam.
Selv om utviklingsprosjektet etter hvert tar
slutt, betyr ikke det nødvendigvis at samarbeidet
med referansegruppa må opphøre. Å bruke referansegruppas deltakere som ressurspersoner i fremtiden er noe museet bør ta sikte på å tilrettelegge
for. Kanskje kunne det være aktuelt for personene
i referansegruppa å skrive om sine erfaringer fra
samarbeidet? Kanskje kunne det være interessant
om referansegruppa gjennomførte undervisningsopplegget med noen klasser? Eller, kunne det være
spennende å gjennomføre en seminarrekke hvor vi
løftet enkelte temaer sett fra de ulike religionene,
for eksempel for lærere? Her har vi mange muligheter for å utvikle samarbeidet videre, som vil være
interessant å drøfte med referansegruppa.
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Kreativ klubb for unge fra
Oslo øst med fokus på
deltagende og tverrfaglige praksiser
Et samarbeid mellom Astrup Fearnley Museet, Anne-Liis Kogan og
FUBIAK-Furuset Bibliotek og Aktivitetssenter

Astrup Fearnley Museet
Ida Sannes Hansen og Susanne Ø. Roald

Erfaringer
Hva har du lært?

Gjennom prosjektets seminar og relevant litteratur har jeg lært om flere interessante
inkluderingstiltak fra andre museer. Dette har gitt stor inspirasjon til videre arbeid
og tanker om inkludering i museet.

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?

Vårt prosjekt har vært utfordrende da det innebar et omfattende samarbeid mellom
to ulike og travle institusjoner med få nøkkelpersoner som drev prosjektet fremover.
Et nytt prosjekt i fremtiden vil være enklere å gjennomføre ved å ta utgangspunkt i
Astrup Fearnley Museets lokaler med faste besøk av organisasjoner som arbeider
med inkludering, barn og unge.

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?

Arbeid med inkludering har et stort potensial for å åpne museet for en større
gruppe enn hva gjelder i dag. Erfaringer fra prosjektet har blant annet endret
enkelte arbeidsmetoder innen formidling samt utvikling av nye nettverk. I tillegg ser
vi også at vi for eksempel kan lære mye av bibliotekene, som både er forvaltere og
formidlere av kultur, samtidig som de oppleves som samfunnsaktuelle arenaer og
et sted å være.

Hva er dine beste råd?

Bruk tid på å forankre prosjektet i museet, og samarbeid med organisasjoner som
allerede er et møtepunkt for målgruppen din.

Hva er det viktigste verktøyet?

Det viktigste verktøyet er kommunikasjon og åpenhet, og virkelig bli kjent med
målgruppen. Vår erfaring er at tradisjonelle markedsføringsstrategier ikke fungerer
like godt som et personlig treff mellom mennesker. Arbeid med inkludering krever
derfor et personlig engasjement der man må våge å møte målgruppen på et
mellommenneskelig plan.

Astrup Fearnley Museet er et privat museum og
har siden åpningen i 1993 etablert seg som en
ledende institusjon for visning og formidling av
norsk og internasjonal samtidskunst. Kunst, og
spesielt samtidskunst, kan for mange oppfattes som
utilgjengelig og vanskelig å forstå. Astrup Fearnley
Museet jobber derfor kontinuerlig med å få publikum
til å føle seg velkommen til museet, gjennom
blant annet kunstformidling og å tilrettelegge
for en inkluderende og positiv opplevelse av våre
utstillinger og samtidskunst generelt. Museet
har et bredt formidlingsprogram som inkluderer
formidlingstilbud til barn og unge med fokus på
involvering og dialogbasert formidling, og våre
museumsverter er alltid tilgjengelige i utstillingene
og inviterer til uformelle samtaler om kunstnere,
kunstverk og utstillinger.1
Museet har jevnlig besøk av skoleklasser fra
hele Oslo-området og vi opplever ofte at utstillingene engasjerer ungdommene, men vi ser også at
de sjelden besøker museet på fritiden. Hvordan kan
museets tilbud til unge nå ut til en bredere målgruppe og oppleves som aktuelt og relevant for
enda flere unge med ulik etnisk, sosial og geografisk
tilhørighet?
På bakgrunn av denne problemstillingen startet
vi «Kreativ klubb for unge fra Oslo øst med fokus på
deltagende og tverrfaglige praksiser». Et prosjekt
der vi ønsket å gjøre Astrup Fearnley Museet mer
tilgjengelig og åpent for en målgruppe som i liten
grad benytter museet, enten grunnet geografisk
avstand, eller fordi de ikke kjenner museets tilbud.
Gjennom et oppsøkende og langvarig engasjement
var målet å etablere en kreativ klubb for og av
ungdom mellom 13 til 19 år fra Oslo øst med base
i FUBIAK (Furuset bibliotek og aktivitetshus)2 og
Astrup Fearnley Museet.3

Prosjektet fokuserte på ungdom som bor
i Groruddalen og Oslo øst, et område som
kjennetegnes av multikulturell befolkning og
lavinntektsgrupper.4 Målgruppen var hovedsakelig
ungdom med en interesse for å uttrykke seg kreativt
eller for kultur i en vid forstand som inkluderer
musikk, dans og visuell kunst. Det var ønskelig å
ha en relativt fast gruppe ungdommer, samtidig
som vi åpnet opp for at det også kunne være
drop-in. Prosjektet hadde et langsiktig perspektiv
med videre forankring i museets tilbud til en mer
mangfoldig og bred ungdomsgruppe, uavhengig av
deres bakgrunn eller forhåndskunnskap om kunst.
Ved å bli bedre kjent med målgruppen, kan museet
tilegne seg bedre kunnskap om hvordan museet kan
oppleves mer attraktivt og tilgjengelig for gruppen
enn det er i dag.
Statistisk sentralbyrås rapport Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn
fra 2009, viser at befolkningen med minoritetsbakgrunn i Oslo og Akershus besøker kunstutstillinger i mindre grad enn majoritetsbefolkningen.5
Med prosjektet ønsket vi å inkludere nye målgrupper
som har lav deltagelse i museet og våre generelle
publikumstilbud. Dette kan videre ses i lys av
museets samfunnsansvar, der museet må oppleves
som et relevant sted for en bred publikumsgruppe
som gjenspeiler hele Norges befolkning.6
Med prosjektet kunne dette oppnås gjennom
oppsøkende virksomhet, dialog, involvering og
benyttelse av kunst som et verktøy for samtaler.
Det var også viktig at formidlingstilbudet samsvarte
med målgruppens interesser og ønsker, noe som
også kunne bidra inn i museets videre arbeid med
inkludering.
Prosjektet ble basert på en outreach-metode som kan defineres som et «[…] oppsøkende

1 Museet benytter blant annet metoder fra dialogbasert pedagogikk hvor inkludering, deltagelse og flerstemmighet er en måte å
vektlegge medborgerskap og involvering av nye målgrupper, slik beskrevet i boken Dysthe, Bernhardt og Esbjørn 2012. Dialogbasert
undervisning. Kunstmuseet som læringsrom.
2 FUBIAK er et bibliotek og aktivitetssenter som åpnet i 2016 på Furuset. Det er et samarbeid mellom Bydel Alna og Deichmanske
bibliotek, og inneholder en frivilligsentral, bibliotek og fritidstilbud til barn og unge.
3 I søknaden var opprinnelig målgruppen mellom 15–25 år, men etter nærmere evaluering ble målgruppen satt til 13–19 år for å
imøtekomme aldersgrensen til FUBIAKs ungdomsklubb.
4 Kirkeberg, Mads Ivar og Jon Epland 2007. Inntektsstatistikk for Oslo – nivå, utvikling og fordeling. SSB-notat 2007:53. Statistisk
sentralbyrå. Se kap. 4 «Barn i lavinntektsfamilier i Oslo». URL: https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/notat_200753/
notat_200753.pdf. [Lesedato 14.11.2019.]
5 Vaage, Odd Frank 2009. Kultur- og mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå. URL:
https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/kultur-og-mediebruk-blant-personer-med-innvandrerbakgrunn.
[Lesedato 14.11.2019.] Denne rapporten beskriver hvordan 25 % av gruppen med innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, LatinAmerika og Europa utenom EU/EØS besøkte en kunstutstilling de siste 12 månedene, mot gjennomsnittet av befolkningen i Norge
som ligger på 35 %. For kvinner var skillet enda større, med 30 % med minoritetsbakgrunn, mot 59 % fra gjennomsnittet av
befolkningen i Norge.
6 Dette vektlegges i blant annet Meld. St. 10. (2011–2012).
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arbeid for å trekke marginaliserte
grupper inn i museet» (Bettum,
Maliniemi og Walle 2018:14).
Denne metoden var viktig i
museets sammenheng, fordi den kan
bidra til «å senke terskelen» for møtet
med samtidskunst og museumsbesøk.
Det tar tid å bygge opp relasjoner med
nye publikumsgrupper, og ungdom
generelt er ofte en vanskelig gruppe å nå
ut til. Derfor var det viktig å samarbeide
med lokale krefter som har kjennskap
til den spesifikke målgruppen, og
FUBIAK og deres ungdomsnettverk og
ungdomsarbeidere i Oslo øst ble tidlig
involvert i prosjektet.
Konseptet
ble
utviklet
av
Astrup
Fearnley
Museets
formidlingsleder Ida Sannes Hansen
og kunstformidler/kunstner AnneLiis Kogan, og gjennomført i dialog
med programansvarlige ved FUBIAK.
Kogan var ansatt i prosjektet 20 %
som en forlengelse av museet, der
hun fungerte som både prosjektleder
og programutvikler – en omfattende
stilling som blant annet innebar å
koordinere klubben og føre budsjett,
være kontaktperson for FUBIAK og
museet, jobbe med rekruttering,
kontaktperson for ungdommene,
Plakat fra første treff som ble benyttet som flyer og sosiale medier.
samt utvikle og gjennomføre kreative
verksted, arrangementer og utstillinger
ungdomskunstklubben Ung kunstarena Astrup
i samarbeid med ungdommene og
Fearnley (UKAF) fra 2010, som ble videreutviklet
andre aktører.
Prosjektet «Kreativ klubb for unge fra Oslo øst til Plot/Oslo, et samarbeid mellom Astrup Fearnley
med fokus på deltagende og tverrfaglige praksiser» Museet, Nasjonalmuseet og Kunstnernes Hus.7
startet høsten 2018 og skulle ha en varighet ut En sentral arbeidsmetode i etableringen av
2019. Det gikk ikke som planlagt og ble dessverre UKAF og Plot/Oslo har vært å involvere et utvalg
avsluttet i februar 2019, grunnet flere avgjørende ungdommer helt fra starten av prosjektene,
faktorer. Prosjektet ble derimot igangsatt og det slik at de har vært involvert i klubbens profil,
ble gjennomført flere arrangementer på FUBIAK og aktiviteter og programmering for å skape eierskap
Astrup Fearnley Museet. I det følgende skrives det og engasjement. Dette var også lignende positive
om erfaringer knyttet til oppstarten av prosjektet,
erfaringer som FUBIAK hadde hatt i forbindelse
arbeid med rekruttering samt vurderinger knyttet til
med sine prosjekter. Prosjektet bygget på museets
hvorfor prosjektet ikke ble gjennomført.
og FUBIAKs erfaringer fra å etablere tidligere
formidlingsprosjekter til barn- og ungdom ved
Veien blir til mens du går
å vektlegge deltagende og kreative metoder, og
Formidling til barn og unge har lenge
ungdommen skulle involveres fra begynnelsen
vært et satsningsområde for museet. Lik
7 Plot/Oslo ble startet av kurator Hanne Beate Ueland (Astrup Fearnley Museet), kurator formidling Camilla Frøland Sramek
(Nasjonalmuseet) og formidlingsleder Marie Buskov (Kunstnernes hus).

152

”

Tiltaket som fungerte best og hadde størst effekt var
å oppsøke ungdommene direkte selv
– på skoler, fritidsklubber eller på FUBIAK –
og fortelle om tilbudet ved å bli kjent med dem.

av slik at deres innspill og interesser kunne være
formende. Dette gjaldt for eksempel valg av
klubbens navn, visuelle profil, programinnhold, og
ikke minst, ytre hva de ønsket med en kreativ klubb.
Denne tilnærmingen kan ses i lys av begrepet
«kulturspesifikk programmering» som innebærer
at man oppsøker en spesifikk gruppe for å utvikle
arrangementer eller utstillinger rettet mot eget
miljø.8 Denne medvirkningen innebærer å oppsøke
ungdommene der de er, lytte til deres innspill
og tørre å slippe kontrollen. Vanligvis baseres
museets program på aktuelle utstillinger, mens
her bestemmes det av brukergruppen. Det ble
iverksatt en rekrutteringsprosess med fokus på å nå
ut til målgruppen, gjøre de nysgjerrige og kartlegge
deres interesser. Da kontakten med målgruppen
var opprettet, ble det i neste fase arbeidet med å
gjennomføre innholdsproduksjonen og fortsette
markedsføringen av prosjektet med navn og logo.
Dette fungerte i varierende grad i en såpass tidlig
fase av prosjektet, da både rekruttering og deres
interesse for involvering tok lengre tid enn forventet
å etablere.
Rekruttering
I utgangspunktet var det planlagt at vi skulle
rekruttere ungdom fra FUBIAKs ungdomsklubb,
men det viste seg at mange av ungdommene
allerede var engasjert i andre tilbud og det var også
ønskelig fra FUBIAK å trekke andre ungdommer enn
de som allerede var der. Det ble derfor iverksatt
alternative løsninger for rekruttering utenfor
FUBIAK. Vi forstod tidlig at oppsøkende virksomhet
var viktig for å skape kjennskap og engasjement, og i
starten gikk det mye tid til å kartlegge fritidsklubber,
videregående skoler og andre nettverk som arbeidet

med kulturtilbud til barn og unge.
Under rekruttering og markedsføring ved
disse arenaene var språk og begreper som tiltalte
målgruppen viktig, samtidig som museets fokus på
samtidskunst ble synlig. Viktig innspill fra FUBIAK
var å unngå ord som var fremmedgjørende og
ekskluderende, for eksempel «samtidskunst» eller
«kunst». Derfor valgte vi å unngå disse begrepene
i markedsføringen, og brukte arbeidstittelen
«Kreativ klubb for unge». Vi appellerte også til
ungdommenes behov for å uttrykke seg: «Er du
kreativ eller har du noe du ønsker å fortelle? Har du
meninger som vil ut og vil bli hørt?». For å illustrere
samtidskunst og noe som kunne være relevant for
ungdommen, brukte vi ord som «film, graffiti, dans,
møte proffe kunstnere, musikk og bilder».
Museets kommunikasjonsavdeling veiledet
i markedsføringsstrategier og sosiale medier.
Museets designer laget grunnlaget for prosjektets
visuelle profil og designet plakaten som ble brukt
til markedsføring. Formidlingstilbudet ble ikke
markedsført i museets sosiale mediekanaler, fordi
prosjektets målgruppe befant seg ikke her og
klubben hadde heller ikke navn eller profil, så det
var vanskelig å presentere det for øvrig publikum.
De første arrangementene ble derfor spredt fra
FUBIAKs Facebookside og Instagramkonto, i tillegg
til klubbens egen sosiale medieprofil, «FUBIAK
ung». Erfaringen fra dette viste at sosiale medier
som Facebook ikke var riktig kanal for markedsføring
rettet mot ungdom, fordi det var svært lite respons
og nådde ikke frem til målgruppen. Forskning
viser også at stadig flere ungdommer forlater
denne plattformen til fordel for andre sosiale
mediekanaler.9
Plakaten ble spredt via epostlister til
videregående skoler i Oslo øst. Flere lærere på

8 Bettum, Maliniemi og Walle 2018. Et inkluderende museum, 12–13. Begrepet er hentet fra Simona Bodos artikkel, 2012:182–183.
9 Aftenposten 11.12.2018. «Facebook kan gå ned», av Joacim Lund. Her skriver han blant annet: «Ifølge en fersk studie fra Pew
research center sa 71 % av amerikanske ungdommer i 2015 at de bruker Facebook. I sommer hadde andelen falt til 51 %, og bare
10 % av dem sier nå at Facebook er plattformen de bruker mest.»
URL: https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/yvB3ra/Facebook-kan-ga-ned--Joacim-Lund. [Lesedato 14.11.2019.]
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kreative linjer på videregående skole ble kontaktet,
som reklamerte for klubben til sine elever og delte
informasjon via skolenes digitale infotavler og
lignende.
Tiltaket som fungerte best og hadde størst
effekt var å oppsøke ungdommene direkte selv
– på skoler, fritidsklubber eller på FUBIAK – og
fortelle om tilbudet ved å bli kjent med dem.
Dette ble utført av prosjektlederen, og var et
svært tid- og ressurskrevende arbeid. Likevel var
den personlige kontakten viktig for å skape tillit
og vekke nysgjerrighet blant ungdommene. Ved
personlig møte ble det også kjent at ungdommene
selv synes det var enklest å bli kontaktet via sms
eller e-post, og prosjektleder fikk derfor utvekslet
e-post og telefonnumre med flere av ungdommene
for enklere å holde videre kontakt. For prosjektet
som helhet, og spesielt i arbeidet med rekruttering,
viste det seg som både viktig og en stor fordel at
prosjektleder var utadvendt og hadde et personlig
engasjement for å skape en god og trygg relasjon
med ungdommene.
Kreativitet som metode for medvirkning
I prosjektet ønsket vi å få frem ungdommenes
stemmer og meninger om tverrfaglige emner som
politikk, samfunn eller nærmiljøet, og vise hvordan
dette kan overføres til kunstneriske uttrykk. Det
tverrfaglige fokuset er spesielt interessant i dette
tilfellet, fordi det gjenspeiles også i samtidskunsten
gjennom post-disiplinære kunstneriske praksiser
som inkluderer et mangfold av kunstuttrykk og
tematikker.10
Anne-Liis Kogan, I’m___voices, 2016, Performance Art Oslo
festival, Deichman bibliotek Grünerløkka. Foto: Kobie Nel

For å sikre en eksperimentell og kreativ
prosess var dette en viktig grunn til at vi fikk inn
en ekstern prosjektleder med spesialkompetanse
på slik metodikk. Prosjektleder Anne-Liis Kogan
er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen med en
mastergrad fra Konstfack, Stockholm i programmet
«Art in the public realm».11 I prosjektet benyttet
hun sine kunstneriske metoder og museets
dialogbaserte formidlingsmetoder for å inspirere
ungdommene, som for eksempel øvelser fra eget
kunstneriske virke basert på performance, lyd,
video og samarbeid med andre fagfelt. Det var
viktig å tilpasse opplegget etter personene som
deltok, deres historie og interesser.
En viktig øvelse var å utfordre forventningene
til hva som kan kalles kunst. Samtidens kunstbegrep
er utrolig vidt og kan romme kreative uttrykk som
ungdommer allerede liker, eller selv uttrykker seg
i som musikk, dans eller spoken word. Dette bryter
med tradisjonelle ideer om kunst som et håndverk,
og at man for eksempel ikke trenger å være flink til
å tegne realistisk for å bli kunstner.
Målet med de kreative prosessene var å
inspirere til utforskning av eget kunstneriske
potensiale, samt gjøre ungdommene kjent med
ulike arbeidsmetoder innen samtidskunst og Astrup
Fearnley Museet. For å ha et bestemt mål å jobbe
mot skulle et utvalg av ungdommens kunstprosjekt
presenteres i museets formidlingsrom og på
FUBIAK. På grunn av prosjektets tidlige avslutning
utgikk dessverre utstillingene, men under de ulike
arrangementene ble det gjennomført flere kreative
øvelser.
Prosjektet
er
dermed et
eksempel
på en formidlingspraksis som bryter ut av
museumsrommet og oppstår et annet sted, i
samarbeid med målgruppen. Dette kan ses i lys
av Simona Bodos begrep third space som er en
metode som «retter seg ikke mot en spesifikk
gruppe, men forsøker å engasjere blandede
publikumsgrupper rundt temaer av felles interesse»
(Bettum, Maliniemi og Walle 2018:15). Ifølge Bodo
gir dette inkludering med «mulighet til genuin
selvrepresentasjon og dermed en overskridelse av
de kulturelle grensene» (ibid.). Vår målgruppe er
bosatt i Groruddalen og Oslo øst, og det som forener
de er ungdommenes unge alder og interesse for
kreativitet, kunst og å uttrykke seg. Begrepet third

10 Dette omtaler Peter Osborne blant annet som «samtidskunstens transkategoralitet». Osborne 2013. Anywhere or Not at All:
Philosophy of Contemporary Art, 28.
11 Kogan har mye erfaring med ungdom fra kunstprosjekter, og har selv en flerkulturell bakgrunn. Les mer om hennes prosjekter
her: URL: https://www.anneliiskogan.com/copy-of-hersleb-tenthaus-ongoing-1. [Lesedato 14.11.2019.]
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Et av tankekartene fra det første treffet.

space kan også ses i sammenheng med prosjektets
ambisjoner om å skape en klubb for unge som
danner en bro til samtidskunsten, og et treffpunkt
mellom ungdommer fra Oslo øst, FUBIAK og Astrup
Fearnley Museet.
De første treffene
Tiden før de første treffene var preget av flere
møter mellom ansatte ved museet og FUBIAK.
Institusjonenes ulike bakgrunner og arbeidsmetoder
kan inspirere og tilføre noe nytt, samtidig krevde det
mye oppfølging og å finne en god kommunikasjon
mellom stedene. I starten var det for eksempel en
utfordring å finne plass i FUBIAKs organisasjon og
aktivitetskalender, noe som førte til at det tok mer
tid enn forventet å etablere viktige komponenter
som en fast kontaktperson og lån av lokale. Da
dette kom på plass, var det derimot mye enklere å
samarbeide og gjennomføre treffene.
I den videre fremdriften møttes klubben
til arrangementer to ganger i måneden; et på
FUBIAK og et på Astrup Fearnley Museet. Alle
treffene ble gjennomført av prosjektlederen og en
kontaktperson fra FUBIAK (ved kapasitet) med base
i et fast rom (ved kapasitet) i deres aktivitetshus og
museets lokaler. Alle arrangementene inkluderte
servering av mat eller snacks, fordi flere kom rett

etter skolen. Mat er også en sosial setting som
enklere skaper samtaler og samhold. Ungdommer
er ofte er en prissensitiv gruppe, og det var derfor
viktig at all aktivitet relatert til klubben var gratis,
inkludert mat og billetter til kollektiv transport til
de som ikke har månedskort. På den måten var det
mer inkluderende for alle, og terskelen for å delta
lavere. Høsten 2018 ble det gjennomført fem treff,
tre på FUBIAK og to på Astrup Fearnley Museet.
Det første treffet foregikk på FUBIAK 18. oktober
2018 med tematikken «Vil du være med å etablere
en kreativ klubb for unge?». Det kom til sammen
18 ungdommer fra kreative linjer ved Videregående
skoler og FUBIAKs ungdomsklubb. Her fortalte vi
mer om konseptet og ungdommene lagde tankekart
med stikkord om hva en kreativ klubb for unge
kunne være. Et utvalg av ordene var: samarbeid,
karaoke, nye venner, dans, musikk, fotografi og
Photoshop, makeupkurs, kunst og arkitektur, male
og tegne, budsjett-regning, teaterkurs, fotokurs,
debatter, graffiti, filmvisninger, debatter, fellesskap,
opptak, rap, studio, danse, film, jobb, dans, leke og
fest.
De fleste av ordene omhandlet å skape noe
kreativt, å være sosial og lære noe nytt, i motsetning
til å se på kunstverk eller være passive deltakere.
Dette bekreftet tilbakemeldingene fra FUBIAK om
at ord om samtidskunst eller kunstterminologi
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ikke har en appell til denne gruppen. Treffet
avdekket også enkelte utfordringer, det var blant
annet vanskelig å finne noe som interesserte alle
grunnet aldersspenn og bakgrunn. Flere gikk på
ungdomstrinnet, så det var mye energi og høyt
lydnivå. Dette ble en kontrast til ungdommene
fra videregående skole, som fremstod som mer
seriøse, med ønske om å lære noe nytt. Dette løste
seg i større grad etter hvert, da de som kom igjen
hadde en felles interesse av å skape noe kreativt.
Vi fikk også tilbakemelding om at reisen til FUBIAK
opplevdes som lang for ungdommene som kom
fra sentrumsnære områder. Vi skulle også finne
navn til klubben, men igjen erfarte vi utfordringer
knyttet til tid. Ofte tar ting lenger tid enn forventet
og ved det første treffet var det allerede mye nytt
som ungdommene skulle forholde seg til; både
informasjon om prosjektet, nytt lokale og område
for flere og nye bekjentskaper. Det er viktig å sette
av nok tid og vurdere nøye hva et første treff skal
inneholde, slik at det blir et verdifullt innhold, som
også kan generere at ungdommen kommer tilbake.
På de neste treffene inkluderte vi kreative
øvelser som kunstfilm, skriving, graffiti, filme og
bruke nærmiljøet rundt FUBIAK for å bli bedre kjent
med hverandre, og flere besøk på museet med
fokus på deltakelse og dialogbasert kunstformidling.
Det ble også arrangert flere kreative verksted med
eksterne kunstnere hvor ungdommene fikk testet
ut ulike medier og teknikker. Treffene innebar også
at ungdommene etablerte navnet «Kunstklubben
K.A.O.S» og utarbeidet en logo. Ved disse treffene
var oppmøtet svært varierende og med færre
deltakere. En av årsakene til dette var for eksempel
å få tillatelse fra foreldre til å reise ned til museet,
andre aktiviteter eller forpliktelser knyttet til skole.
Vurderinger, utfordringer og avslutning av
prosjektet
Som nevnt innledningsvis gikk ikke prosjektet som
planlagt og vi erfarte store utfordringer det er viktig
å adressere, og som kan være nyttig å kjenne til.
Oppstarten av prosjektet var mer tidkrevende
enn planlagt. Det gikk blant annet mye tid til
koordinering mellom de ulike institusjonene og
finne en god arbeidsflyt mellom alle aktørene. Det
var også svært tid- og ressurskrevende å kontinuerlig
jobbe med rekruttering av ungdommer, samtidig
som det også skulle planlegges og gjennomføres
arrangementer. Selv om vi etter hvert fikk etablert et
nettverk og god kontakt med flere ungdommer, var
det en utfordring å holde på engasjementet og gjøre
det attraktivt å komme tilbake til klubben gjentatte
156

ganger. Flere spurte for eksempel hvorfor de skulle
tilbake til museet når de allerede hadde vært der.
Dette er en kjent utfordring, og var også en grunn til
hvorfor vi ønsket å involvere ungdommene selv og
skape personlig engasjement i konseptutviklingen
og programmeringen. Det viser også hvor viktig det
er å jobbe målrettet med å skape nysgjerrighet og
en grunn til å komme tilbake.
Noen av de største utfordringene med prosjektet
var knyttet til infrastruktur, intern organisering,
kommunikasjon og mål med prosjektet. Prosjektet
bærer preg av flere problemstillinger og store mål,
både kortsiktige og langsiktige, noe som gjorde
at prosjektet var omfattende og svært ambisiøst.
Til tider har det heller ikke vært samsvar mellom
målene til museet, prosjektleder og FUBIAK.
Dette har blant annet skapt utfordringer knyttet
til kommunikasjon samt å føre prosjektet i samme
retning i takt med progresjonen. Denne erfaringen
viser hvor viktig det er å ha ett helt tydelig og
målbevisst formål med prosjekteringen, og sikre
at denne planen også holdes underveis. Det vil så
klart kunne forekomme uforutsette hendelser, slik
det også har gjort her, og da er det spesielt viktig
å kvalitetssikre vurderingene, slik at prosjektet ikke
utvikles uten en felles plan.
Dette ble spesielt synlig da viktige
nøkkelpersoner ble byttet ut på både FUBIAK og
Astrup Fearnley Museet. Selv om de nye partene
kunne bidra med erfaringer og kunnskap i prosjektet,
var det også utfordrende for prosjektlederen
å innføre flere nye personer. I februar 2019 sa
prosjektlederen opp sin stilling, og dette ble enda
et kritisk punkt for prosjektet. Det var en svært
omfattende stilling, som var første leddet til å
drive prosjektet og hadde hovedkontakten med
målgruppen. Med denne erfaringen har det vært
svært viktig å vurdere prosjektleders stilling; både
stillingens omfang og posisjon i prosjektet. Det kan
ofte være utfordrende for museer å drive innovativt,
fordi slike tiltak ofte er prosjektbasert og avhengig
av midlertidige tilsatte. Dette skaper dermed et
sårbart punkt, både for prosjektet og for museenes
faglige fornyelse.
I et prosjekt som dette, som i stor grad baserer
seg på personlig kontakt og involvering, er utskifting
av alle opprinnelige aktører i en så tidlig fase også
en svært sårbar situasjon. Dette gjelder spesielt
med tanke på at det er et personlig aspekt. Man
jobber oppsøkende med rekruttering på personlig
nivå, holder personlig kontakt med ungdommen,
og møter de personlig på deres premisser – dette
skaper både tillit og god relasjon til målgruppen.

Samtidig fra målgruppens perspektiv knytter de
seg ikke bare til «et formidlingstilbud» eller «en
klubb», men også til personene de møter. Som
nevnt tidligere, ble rekruttering gjennom personlig
involvering og oppfølging mer tidkrevende enn
forutsett. For å bistå prosjektlederen fikk vi noe
hjelp fra eksterne kunstnere, og FUBIAK var svært
behjelpelig med å finne disse. Likefullt fungerte
ikke dette optimalt, og det var også tidkrevende for
prosjektlederen å involvere og følge opp enda flere
nye personer ved siden av andre arbeidsoppgaver.
En mulig løsning på dette hadde vært om
det fra starten av var en person med ansvar for
rekruttering og det administrative, mens en annen
arbeidet med kreative oppgaver. For prosjektet på
det tidspunktet ville dette krevd en omfattende
omstrukturering av prosjektet, både med hensyn
til å begrense målene, samt involvere nye personer
som skulle bli kjent med ungdommene – og som
ungdommen også skulle bli kjent med og få tillitt
til. Denne omstruktureringen, spesielt ansettelsen,
ville derimot krevd ressurser det ikke var budsjett
for. Totalt sett viser disse erfaringene hvor viktig det
er med god stabilitet for at det skal bli et vellykket
prosjekt, både når det gjelder tydelige rammer og

nøkkelpersoner.
Det er også mye positivt som kan trekkes
frem. Det har vært svært viktig å samarbeide med
en annen institusjon som har lokal forankring,
arrangementene har fungert bra og ungdommene
har også gitt positive tilbakemeldinger. Gjennom
flere samtaler med ungdommene under
arrangementene, har vi også fått et verdifullt innblikk
i hva de forbinder med en kreativ kunstklubb.
Prosjektet fikk etablert flere viktige momenter;
det ble opprettet et viktig grunnlag for nettverk
til skoler og fritidsklubber, og prosjektlederen ble
et kjent ansikt blant ungdommen. Det var noen
faste ungdommer som fulgte klubben – oppmøtet
fungerte best da ungdomsarbeidere fra FUBIAK
deltok og motiverte ungdommene til å bli med. Det
ble også laget mal for flyers, opprettet profiler på
Facebook og Instagram samt markedsføringsrutiner.
Samarbeidet med FUBIAK var spesielt viktig og
givende for prosjektet. I skrivende stund er museet
og FUBIAK i dialog, der vi undersøker alternative
løsninger for å fortsette samarbeidet fremover
hvor ungdommens interesser og kunst fortsatt står
i fokus.
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MuseumsIntro

Museum Stavanger
Amy Koppen Padgett

Erfaringer
Hva har du lært?

Planleggingsprosessen og gjennomføringen av et slikt forskningsprosjekt på museum
med mange deltagende avdelinger har vært meget interessant for oss. Å gi tilbudet et
felles rammeverk og form som både kan gjenkjennes og gjennomføres godt på tvers
av flere museumsbygg, samtidig som det tilpasses eksterne undervisningssystem,
har vært en veldig lærerik prosess.

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?

Jeg stiller meg svært positiv til et nytt prosjekt og mener det er mye å hente både for
museene og besøkende i prosjekter av dette slaget. Det hadde derfor vært ønskelig
å fremheve og ha mer mer tid til slike prosjekter, for å kunne gjennomføre dem på
best mulig vis.

Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?

Prosjektet har fremmet tettere tverrfaglig samarbeid. Både på tvers av MUSTs
museer og i forhold til tettere sammenknytning opp mot norsk språk og kultur for å
fremme samfunnsforståelse.

Hva er dine beste råd?

I samarbeid med elever og lærere vil prosjektet ta form eller endre retning
underveis. Her gjelder det å ikke tviholde på tøylene, da med litt lett veiledning
finner prosjektet en form som er nyttig for både museet og skolene, og som derfor
vil ha gjenbruksverdi for deltagende institusjoner og deres elever.

Hva er det viktigste verktøyet?

For oss ble de viktigste verktøyene sansebruk i kombinasjon med dialog. Dialogen
foregikk ikke bare på norsk, men også på morsmål. Målet med dette var å fremme
ikke bare norsk språk, men et ønske om å oppfordre til deltagelse i norsk kultur
og å gi et eierskap til museer som en del av et felles kollektiv. Ofte ble dette satt i
kombinasjon med oversettelse, noe som også ble et viktig verktøy i å fritt sette ord
på egne tanker og inntrykk før språket kom på banen. I forbindelse med samtaler
rundt objekter de kunne ta på, lukte eller prøve, ble dialogen levende og ønsket om
å fortelle og dele sine historier og innblikk fremmet.

Klassen står rundt bordet i Naturlaben med noe
blandede ansiktsuttrykk. Nysgjerrighet, avsky,
varsomhet og iver står side om side i gruppen.
På bordet ligger et mylder av hodeskaller, tunger
(både falske og ekte), pels, utstoppede dyr, løse
fuglevinger- og bevertenner på avveie. Alt dette
skal klassen lære om. Før timen er ute står de også
rundt en frossen pigghå. En av elevene forteller om
sin første fisketur, hvor hun fikk en hai på kroken,
og museet blir spurt om det er mulig å få jobbe
som frivillig. Andre poserer med gevir til tinningene
under ivrig fotografering med spørsmål om det er
gevir eller horn de har pyntet seg med. Hva skjedde?

En introduksjon til språk og kultur,
medborgerskap og museer
Kanskje elevene rett og slett fikk møte teorien
fra klasserommet i en mer sanselig og dermed
«ekte» setting. Ordene på papiret fikk en fysisk
form, en farge, lukt og tekstur på en måte det kan
være vanskelig, om ikke umulig, å få til i et vanlig
klasserom. Dette har mye å si når man lærer et nytt
språk og en ny kultur å kjenne. Museet fungerte
her som en brobygger mellom undervisningen og
samfunnet og språket for elevene. Hva er egentlig
en ås, en rokk, en kjuke eller en kavl? Hva betyr
knusktørr og hva er en bjørnetjeneste? Hvor vil
man møte slike begreper i hverdagen hvis man bor

i en by i Norge? MUST (Museum Stavanger) ønsker
derfor å undersøke problemstillingen: Kan museer
brukes som en introduksjon til Norge gjennom
språkopplæring?
MuseumsIntro er et formidlingstilbud til
elever i innføringsklasser ved læringssentre,
mottaksskoler i videregående skole og norsk-intro
klasser ved universitetet, og blir en introduksjon
for denne målgruppen, både til norsk språk og
museer som arena for læring og sammenkomster.
Formidlingen
er
tilpasset
læreplanen
i
grunnleggende norsk for språklige minoriteter,
og tar opp krav til grunnleggende ferdigheter og
kompetansemål herfra. Tilbudet skal ikke erstatte
vanlig klasseundervisning, men fungere som et
supplement ved å gi språkopplæring kontekst i en
sosial situasjon. Elevene blir så samtidig bedre kjent
med byen og regionen. Målene med prosjektet er å
bidra til språkopplæring, integrering og inkludering.
Vi ønsker derfor også å undersøke muligheten for
at den økte språk- og kulturforståelsen kan føre til
større grad demokratisk danning og en økt følelse
av medborgerskap1 da dette er faktorer som er
sentrale for inkludering.
Prosjektet søker også samtidig å gi kompetanse
om lokal historie og kultur, samt tilrettelegge
for bedre dialog og erfaringsutveksling mellom
museene og innvandrergruppene med hensikt om
å stimulere til mer bruk av museene. MUST søker

1 Dannelse referer her til demokratisk dannelse. Vi ser dette som et individs mulighet og kapasitet for å delta i offentlig debatt og
samtale. Dette krever ofte forkunnskap om norsk samfunn og natur. F.eks. kan man stille svakt i debatt rundt ulvejakt hvis man har
liten kjennskap til ulv. Medborgerskap tolkes her som en følelse av tilhørighet og et medeierskapsforhold til samfunnsfellesskapet.
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derfor å etablere tettere kontakt med institusjonene
for norskopplæring i vår region, da vi mener at
museene kan spille en viktig og sentral rolle som
bidragsytere i inkluderings- og integreringsarbeidet
i lokalmiljøet. Vi ønsker å videreutvikle tilbudet i
samarbeid med ulike læringsinstitusjoner og med
representanter fra målgruppene for å sikre god
dialog og medvirkning.
Prosjektets bakgrunn
Museumskonsolideringen Museum Stavanger
(MUST) består av ti museer, og dekker en
bred variasjon av tema og tidsperioder.
Dette inkluderer fagområdene kunsthistorie,
naturhistorie
og
kulturhistorie,
herunder
byhistorie, barndomshistorie, maritimhistorie
og industrihistorie. Vi arbeider strategisk med
å utvikle tilbudet vårt til grupper i samfunnet
som har spesielle behov, slik at vi i tråd med vårt
samfunnsoppdrag og med museets visjon er
relevante for et bredt spekter av publikumsgrupper.
For å øke tilgangen til våre mangfoldige tema og
tidsperioder samarbeider museene i MUST om
formidlingstilbudet MuseumsIntro, hvor seks av ti
museer vil delta i prosjektet.
Den tidligere eksisterende varianten av
prosjektet viser allerede tegn på slike muligheter, da
de få gruppene som har deltatt har oppsøkt museene
igjen med ønske om å inkludere nye grupper. Her
var tilbudet bare tilgjengelig på et par museer uten
felles fremgangsmetode og struktur, men det ble
allerede eksperimentert med bruk av frikort og flere
av skolene ga allerede uttrykk for et ønske om en
formalisering av programmet. Det er her ønskelig
å videreutvikle, evaluere og koordinere prosjektet
til et tilbud som kan profilere og tilrettelegge de
deltagende museene som et naturlig supplement
for læreinstitusjonene, samt føre til trygghet for
elevene i sine språkevner og videreutviklingen
av disse. For å oppnå dette skal tilbudet utvikles i
tett samarbeid med studenter, lærere og elever
fra de aktuelle målgruppene, som blant annet skal
delta i våre pilotprosjekt. En styrke ved prosjektet
er at etter gjennomføring av dets pilotprosjekt, er
grunnlaget for et fast museumstilbud muliggjort, og
MUST har mulighet til å kunne opprettholde tilbudet
til målgruppen basert på ordinære budsjetter etter
at oppstartskostnadene er dekket.
I det tidligere eksisterende Intro-tilbudet tar
læringsinstitusjonene selv kontakt med de enkelte
museene og bestiller individuelle besøk. Dette
har fungert bra, og er noe vi ønsker å videreføre
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slik at gruppene kan velge sitt eget tempo og
egne fag. Vi ønsker også å kunne tilby dem flere
valgmuligheter for tilrettelegging av programmet,
da flere besøkende lærere har uttrykt at de har
vært engstelige for å ta kontakt med museer
tidligere på grunnlag av manglende tilrettelegging
for gruppenes behov. Tilpasningsdyktighet og sterk
pedagogikk er her derfor viktig.
MuseumsIntro ønsker så å kunne tilby
tre forskjellige trinn innen vanskelighet, samt
for- og etterarbeid for å forberede elevene på
besøket. Både for- og etterarbeidet er også
inndelt i disse tre trinnene for å gjøre opplegget
brukervennlig for både besøkende elever og deres
læreinstitusjoner. Disse trinnene har som mål å gjøre
museumsbesøket mer tilgjengelig for klasser med
forskjellige utgangspunkt, men gir også prosjektet
gjenbruksverdi, da grupper kan delta flere ganger
med økt språkforståelse på forskjellige nivåer av
formidlingen i løpet av sin skolegang. Fasiter skal
også utvikles for å gjøre tilbudet brukervennlig også
for læreinstitusjonene.
Våre samarbeidspartnere og målgruppe
MUST har gjennom flere år hatt tett og godt
samarbeid med Johannes Læringssenter som gir
opplæring til flyktninger og innvandrere i barnehage
og grunnskole samt voksenopplæring. Det er
inngått en formell avtale med læringssenteret som
samarbeidspartner og alle prosjektets pilotgrupper
stammer herfra.
Opplegget vil også være relevant for
andre institusjoner som allerede kjenner til
den
eksisterende
formidlingsvarianten
av
MuseumsIntro ved MUST, blant andre Universitetet
i Stavanger, Godalen vgs. og International School of
Stavanger. Det er også ønskelig å nå ut til mindre
organisasjoner som f.eks. den polske søndagsskolen
og andre lignende skoler for å informere om det
kommende tilbudet, slik at også disse kan benytte
seg av tilbudet i fremtiden.
Oppleggets pilotgrupper ble gjennomført på
MUST Stavanger museums naturhistoriske avdeling,
med et naturhistorisk opplegg rundt norske dyr og
deres anatomi.
Hvordan er MuseumsIntro formet
– Tema og innhold
Omvisningene er utviklet for å styrke elevenes/
studentenes kompetanse på lokale ord og
begreper, og tema for omvisningene er alt fra
klesdrakter og arbeidsliv, til lokal flora og fauna.

På Stavanger kunstmuseum introduseres f.eks.
elevene/studentene for norsk landskapsmaleri
fra 1800-tallet, og formidlingen tar utgangspunkt
i begreper knyttet til natur og landskap, som
værforhold, årstider, bebyggelse, mennesker
og dyr. Vi fokuserer på ord som deltagerne vil
ha bruk for i sin hverdag og som de kanskje har
ekvivalenter for i sitt morsmål, fremfor å introdusere
fagspesifikke eller nye ord. På Stavanger museums
naturhistoriske avdeling møter elevene en biolog
som viser eksempler fra den norske faunaen og
deler kunnskap om hvordan dyrene lever og hvor
de bor. Formidlingen fokuserer på navnsetting av
dyrearter og deres kroppsdeler (f.eks. pels, vinge,
labb). Metoden er deskriptivt utforskende og skal
stimulere til dialog, der den enkelte kan delta ut fra
sine egne språklige premisser.
Før det fysiske museumsbesøket blir gruppene
derfor tildelt forarbeid som kan bli brukt i
forberedende undervisning i skolene. Vi har etter
tett samarbeid med Johannes Læringssenter valgt
å satse på tre vanskelighetsgrader innenfor dette
for grupper med forskjellige kompetansemål innen
norsk språk: Nivå 1, 2 og 3. Dette samsvarer hvordan
slike organisasjoner ofte inndeler sine egne klasser
innenfor forskjellige «spor», heller enn å fokusere
på hvor lenge elevene har vært i Norge eller hvilken
aldersgruppe de er innenfor. Dette forarbeidet
varierer fra bildekort som skal navnsettes, hvor
elevene kun skal lære å sette ord på illustrasjonene
til mer detaljerte oppgaveark. Lærerne kan her
selv velge ut forarbeidet, og forberede sin klasse i
samsvar med deres evner. Museumsbesøket følges
også opp med tilsvarende etterarbeid langs disse tre
språk-trinnene. Både for- og etterarbeidet kommer
med fasit, for å gjøre opplegget brukervennlig for
besøkende lærere.

i form av en tegneserie som kan snakkes om og
tegninger som kan fargelegges. Det oppfordres
også til at klassene tar bilder, som kan bli brukt til
gjenfortelling av dagen.
Nivå 2 og 3
Nivå 2 og 3 er grupper med bedre- eller god
kommunikasjonsevne og moderat- til lang tidligere
utdanning. Her er forarbeidet mer variert i form, og
har et fokus på oversettelse. I forkant av hvert besøk
får gruppene tilsendt en ordliste, slik at de kan
forberede seg på ord og begreper som de kommer
til å møte under museumsbesøket. Her varierer
ordene litt mellom trinnene, med mer detaljerte
ord for Nivå 3.
Forarbeidet følges opp av en oppgave hvor
elevene skal oversette andre veien, fra morsmål til
norsk, når de skal svare på spørsmål med egne ord.
I våre pilotgrupper, med naturhistorisk opplegg,
innebar dette spørsmål som «Hvilke dyr finnes i ditt
hjemland?» og «Finnes det farlige dyr i ditt hjemland?
Fortell hverandre historier.» Denne typen oppgaver
virket veldig bra på begge trinnene og ble møtt
med stor fortellerglede. Koblingen oppgaven skapte
mellom egne erfaringer og innsikt samt muligheten
til å ta utgangspunkt i sitt morsmål, gjorde det også
enklere og mer motiverende å tilegne seg de norske
betegnelsene i historienes gjenfortellinger.
Nivå 2 og 3 ble også utdelt tekster som
klassene kunne jobbe med etter museumsbesøket.
I våre pilotgrupper tildelt tekster om bjørn. Nivå 2
jobbet med «Bjørnen sover» og «Hvordan bjørnen
ble stubbrumpet», mens Nivå 3 også ble tildelt en
samisk myte angående opprinnelsen på samiske
bjørnejakt-ritualer og bakgrunnen for begrepet «en
bjørnetjeneste» i tillegg.
Evaluering

Nivå 1 (Alfa)
Nivå 1 består av grupper med liten kunnskap
i norsk språk og/eller kort- til ingen tidligere
skolegang. Fokuset i forberedende arbeid er her på
språkforståelse og verbal læring, og ingen tekster er
tatt i bruk, kun bilder/tegninger og enkle ord. Økt
begrepsforståelse og ordforråd danner grunnlaget
for denne formidlingen.
Gruppens forarbeid består av bildekort med
illustrasjoner av ting som museumspedagogen vil
snakke om under deres museumsbesøk. Her skal de
lære ordet for illustrasjonen, f.eks. ordet «bjørnen»
og lære og uttale dette.
Vår pilotgruppe ble ikke tildelt etterarbeid, men
dette er noe vi jobber for å kunne tilby i fremtiden

På en skole i Stavanger sitter en klasse og forbereder
seg for en tur ut til byen: til museum! Her skal de
lære om spennende norske dyr … bjørn, ulv, gaupe
… mens en av elevene kikker på arkene sine innser
han at han aldri har sett noen av disse under sitt
opphold i Norge. Han vrir seg i stolen, til han ser
de besøkende museumspedagogene. «Hva heter
de dyrene dere har så mange av?» Han tegner et
lite innsekt med mange rynker, og ler høyt når han
finner ut hva Stavangers vanligste dyr faktisk heter:
Skrukketrollet!
Johannes Læringssenter, 25. september 2018.
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Frikort for opptil fem gjester.

Våre fire pilotgrupper ble både evaluert internt av
en museumspedagog under opplegget, samt en
ekstern skriftlig evaluering av opplegget av klassenes
lærere i etterkant. Målet med dette var å forbedre
potensialet for prosjektet for alle deltagere.
Oppleggets pilotgrupper ble gjennomført på MUST
naturhistoriske avdeling. Museumspedagogen for
denne avdelingen gjennomførte formidlingen av
klassene, under evaluering av museumspedagog
for kulturhistorie. Museumspedagogene for naturog kulturhistorie observerte også en runde med
forarbeid ved Johannes Læringssenter. Det ble her
vurdert at trinn-basert forarbeidsmateriale gjorde
opplegget lettere for lærerne å gjennomføre, og
dermed mer attraktivt og levedyktig.
Under selve besøket var effekten av slikt
forarbeid veldig tydelig: Gruppene hadde bedre
oppmøte og deltagelse enn til vanlig. Det ble
stilt mange oppfølgingsspørsmål rundt både
fag og språk under opplegget, og elevene virket
interessert i både å kunne bruke den tilegnede
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kunnskapen og få se tingene de hadde lært om «på
ekte». Noen av de største utfordringene vi støtte på
i forbindelse med pilotprosjektet gjaldt tilpasningen
av de forskjellige nivåene og innholdet i dem: Hvor
relevant var utvalget av vårt fagstoff? Hvordan kan
vi vite i hvor stor grad fordelingen vår av fagstoffet
inn i tre forskjellige nivåer virker?
I det innledende eksempelet ovenfor la vi fort
merke til at selv om det virket naturlig for oss å lære
eleven om erkenorske rovdyr som bjørn og ulv, var
ikke dette dyr de hadde et forhold til. Spørsmålene
vi fikk gjaldt heller lokale insekter, fugler og kjæledyr.
Her valgte vi å møte gruppene på halvveien, med
et fagstoff som både inkluderer norske dyr fra
villmarken og dyrene som ble etterspurt.
For å vurdere fordelingen av fagstoffet inn i
tre forskjellige nivåer, har MUST her jobbet tett
med lærerne fra Johannes Læringssenter, både i
produksjonen av selve vanskelighetsgradene samt
deres for- og etterarbeid. Museumspedagogene
for natur- og kulturhistorie deltok også i en runde
med forarbeid på alle nivå for å observere. På tross
av dette er det ikke alltid klart om nivået passer for
klassen. Dette er en utfordring også MUSTs andre
museer vil støte på i vår videre implementering av
programmet, da de forskjellige fagfeltene krever
hver sin omtolkning i forbindelse med denne
kategoriseringen. Vi oppfordrer her til dialog med
klasseforstanderen i forkant av hvert besøk for å
kartlegge gruppens behov og nivå, for så å trappe
opp eller ned. Lærerne kan også velge å bare bruke
deler av et nivås for- og etterarbeid for å tilpasse
klassene bedre. Dette bør også kommuniseres
mellom læreren og museumspedagogen. På tross
av dette, mener vi at trinndelingen her er av høy
verdi da tilrettelegging av programmet gjennom
bruk at forskjellige nivå også senker terskelen, og
gir prosjektet mulighet til å fange opp klasser som
kanskje ellers ikke ville deltatt i museumsbesøk.
Det har altså vært veldig viktig å ha god kontakt
og kommunikasjon med læreinstitusjonene for å
optimalisere opplevelsen for gruppene.
Dialog i etterkant av besøkene og
ønskede resultat
Vi er overbevist om at gode forhold bygges over
tid. Vi ønsker derfor å systematisere MuseumsIntro,
slik at gruppene får mulighet til å besøke flere, eller
alle våre museer i løpet av et semester eller skoleår.
Etter besøket får elevene en gratis familiebillett som
gjelder alle våre museer i løpet av en dag. Dette
frikortet dekker opp til fem museumsgjester og blir

utdelt etter hvert besøk. Målet er at de skal ta med
seg familie eller venner og kunne videreformidle
opplevelsen på museet.
I tillegg til dette ønsker vi å legge opp til
gjenbesøk senere i språkopplæringen. Klassene
er på disse institusjonene i flere år, og kan i løpet
av denne tiden benytte seg av MuseumsIntro på
flere nivåer ettersom språkkunnskapene forbedres.
Gjennom slik oppfølging er målet både å åpne
museet som arena for denne målgruppen, samt
å fremme både språkevne og valgmulighet for
fremtidig utdannelse og demokratisk dannelse
gjennom økt forståelse- og vokabular rundt diverse
tema.
Hvorfor sanser og dialog?
Meld. St. 10 (2011–2012) Kultur, inkludering og
deltaking åpner med påstanden om at tilgang til
kultur er viktig i et demokratisk samfunn, da det
legger grunnlaget for likestilling og ytringsfrihet
og har positive effekter for både individet og
samfunnet samt legger grunnlag for utvikling og
læring.2 Også Kulturdepartementet og MUSTs plan
for formidling årene 2016–2020 vedtar at dette skal
være tilgjengelig for alle, og innebærer målrettet
tilrettelegging for ulike grupper og aktuell formidling
og ulike strategier for å nå forskjellige målgrupper.3
MUST hevder også at museene er pliktet til å utvikle
sin folkeopplysningsrolle og trekke til seg et bredere
publikum fra lokalsamfunnet, og være tilgjengelige
for alle, her også gjennom målrettet tilrettelegging
for ulike grupper gjennom aktuell formidling.
MuseumsIntro er et program som søker å fremme
disse målene om å inkludere alle i muligheten til å ta
i bruk museets kulturelle- og naturhistoriske tilbud
gjennom utdanning, og å drive frem ny kunnskap og
inkludering for målgruppen.
I Grete Bro Thuestads masteroppgave
Museenes samfunnsrolle og potensial som
utdanningsinstitusjoner. Utdanning til demokratisk
medborgerskap? beskriver hun museer som
«kunnskapsbaserte og uavhengige

utdanningsinstitusjoner (som) kan være sentrale
aktører i utdanningen av demokratiske borgere».4
Denne refleksjonen rundt museer som
institusjoner med stort potensial for utdannelse
og dannelsesbegrepet, er noe MUST mener står
sentralt i museenes virksomhet. Her deler vi
ikke bare Thuestads, men også Olga Dysthes syn
på dannelse som tett forbundet med begrepet
medborgerskap, da både begrepet «demokratisk
dannelse» og «medborgerskap» setter søkelyset
på hva det innebærer å være medlem av et
samfunnsfellesskap. Dysthe trekker også frem
at dette innebærer de objektive rettighetene
og pliktene som et samfunnsmedlem har, og
hun vektlegger også et subjektivt forhold til
samfunnet. Det baseres på det følelsesmessige
tilhørighetsforholdet og identifiseringen med
samfunnet, og som del av dets politiske felleskap.5
Dette er en del av den tilhørigheten MUST
ønsker å skape gjennom introduksjonen til (og
mestringen av) norsk språk og kultur som del
av sitt mål om inkludering. Vi drar også nytte
av Mette Boritz, som fremhever den dialogiske
undervisningen som sentral i medborgerskapet, da
elevene blir medprodusenter av kunnskap ved å hele
tiden kunne være til stede med egen stemme. Hun
ser dette som en viktig del av demokratiseringen,
og kan føre til at elevene føler seg som en del av
samfunnet og kulturen ved å gi dem medeierskap
uansett forutsetninger.6 Dette ville gi prosjektet
langvarige ringvirkninger. Ved dags dato er det
vanskelig å si fast om dette målet er oppnåelig da
slike resultater ikke lett lar seg måle, men gjennom
økt språk- og kulturforståelse er dette en spennende
mulighet.
Noe som kanskje er lettere å måle, er prosjektets bruk som en introduksjon til Norge gjennom
språkopplæring. I masteroppgaven Museet som
norskfaglig læringsarena stiller Ingrid Tjemsland
spørsmål ved hvordan museer kan brukes som en
norskfaglig arena i samarbeid med skoler, med fokus på kulturforståelse, dannelse og kommunikasjon.7 Hun viser her blant annet til at hun ikke har

2 St. meld. nr. 10 (2011–2012) Kultur, inkludering og deltaking, 7.
3 St. meld. nr. 49 (2008–2009) Framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling, fornying, 155.
4 Thuestad 2013. Museenes samfunnsrolle og potensial som utdanningsinstitusjoner, III.
5 Dysthe, Bernhardt og Esbjørn 2012: Dialogbasert undervisning. Kunstmuseet som læringsrom, 33.
6 Boritz 2018. Museumsundervisning – Med sanser og materialitet på kulturhistoriske museer, 78–79.
7 Tjemsland 2016. Museet som norskfaglig læringsarena – Undervisning ved Stavanger maritime museum, Norsk
hermetikkmuseum og Norsk grafisk museum perspektivert gjennom tre sentrale begreper i læreplanen for norskfaget: Norsk som
sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon og dannelse, 3.
8 Tjemsland, 5.
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”

MuseumsIntro er et høyt sanselig undervisningsopplegg,
hvor konseptet materialitet benyttes.

funnet tidligere eksisterende samarbeidsprosjekter mellom skole og museum med norskfaget som
midtpunkt, på tross av at noen museer har vært villige til å legge formidlingen sin opp mot norskfagets
kompetansemål, hvis dette ble etterspurt.8 Dette
fører til at MuseumsIntro fyller et behov som ingen
tidligere prosjekter har fylt med henhold på museer
som arena for språk, men også i inkludering av konsepter som kulturforståelse og dannelse. Siden opplegget er laget for akkurat dette formålet, har våre
pilotgrupper og deres læreinstitusjoner gitt uttrykk
for at dette er noe som er av nytte i utdanningen,
og skaper en trygghet for grupper som ellers kan
oppleve museumsbesøk som avskrekkende grunnet
manglende tilrettelegging for gruppenes behov.
Tjemsland viser til Christina Marie Lehman
Marwolds masteroppgave, Ikke en vanlig dag på
skolen!, som diskuterer verdien av museets evne og
mulighet til å skape «lærelyst, entusiasme, innsikt
og en dypere forståelse rundt tematikken som
tilbys».9 For å oppnå dette resultatet har MUST
valgt å ta i bruk teori fra både pedagogisk sansebruk
og dialogisk undervisning.
MuseumsIntro
er
et
høyt
sanselig
undervisningsopplegg, hvor konseptet materialitet
benyttes. Det fysiske møtet mellom elevene og
gjenstandene er her sentralt og museet ønsker å
fremme læring gjennom sansebruk. Dette gjelder
både gjenstandene de fysisk kan ta på eller prøve,
og gjenstandene de kan se i museets montre. Boritz
mener at sanselig læring ofte har blitt bortglemt
og forsømt, men at ved å benytte det fysiske
potensialet museer har, åpner det for en mulighet
for innlevelse og opplevelse som er vanskelig å
oppnå i klasserommet. Når elevene står ansikt til
ansikt med originale eller ekte gjenstander står
museet sterkt, sett fra et pedagogisk perspektiv,
grunnet undervisningens materielle nærhet til
tema og den lave terskelen for sanselig tilgang. Hun

9 Tjemsland, 6.
10 Boritz, 16, 23–24, 168–69.
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mener også at sansebruk skaper nye dimensjoner
og dybde i undervisningen via sensorisk stimuli,
som blir en guide for elevene gjennom ukjente
tema, og at sanser hjelper oss å forstå ting i henhold
til avstand, kultur og tid.10
Målet er her at museumsundervisningen skal
være opplysende gjennom deltagelse. Dette blir
f.eks. gjort ved at elevene får sett et bilde av en ulv
eller en rev, både i forarbeidet og under besøket,
hvor de samtidig fysisk får holde et reveskinn
eller en hodeskalle fra en ulv. Denne deltagelsen,
gjennom bruk av sanser som fysisk kontakt, smak
og lukt, skjer også via dialog, som så å si blir naturlig
i alle utstillinger. Med MuseumsIntro opplevde vi at
denne kombinasjonen hadde virkning, og at elevene
ikke bare fikk forbedret språkevnene, men også
forlot museet med en større forståelse for norske
dyr og natur samt beskrive ord i den forbindelsen
(myk, stri, farlig, lokal osv.). Vi mener derfor at
det er et stort potensial i bruk av museer som en
introduksjon til Norge gjennom språkopplæring.
Slik bruk av dialogisk- og sanselig undervisning
kan også benyttes med andre typer grupper, og det
virker som det er en kombinasjon som engasjerer
elevene. Dette er ikke MUSTs første sansebaserte
program. Prosjektet «Supersans», et opplegg
for klasser med spesielle behov, bygger også på
sansebasert undervisning, og har vært en suksess
grunnet det sterke pedagogiske underlaget.
Kombinasjonen av dialogisk undervisning, sansebruk
og muligheten til forberedelse gjennom forarbeid
gjør også programmet veldig brukervennlig, og
både MUST og andre har mulighet til å benytte seg
av dette også for andre undervisningsgrupper. Vi
opplevde at denne lave terskelen førte til at flere
grupper ønsket å benytte seg av opplegget.
For å oppnå de ønskede målene i størst mulig
grad, tar prosjektet i bruk gjenbesøk samt for- og
etterarbeid. Tjemsland viser også til Marlene

Mothes og hennes mastergrad Samarbeid mellom
lærere og formidlere ved klassebesøk til eksterne
arenaer, som understreker at et museumsbesøks
sjanse for å være vellykket står og faller på skolenes
for- og etterarbeid og samarbeid mellom lærere og
formidlere langs klare kommunikasjonslinjer.11 Ved
å utarbeide dette for- og etterarbeidet for skolene,
ønsker vi at dette skal skape en trygghet for elevene
ved at de kan forberede seg på besøket, og for
læreinstitusjonene da dette kan tilpasses klassens
behov og studienivå. Både elever og lærere kan
dermed stille mer forberedt og med et klarere
innblikk i besøkets innhold og akademiske nivå.
Dette kan potensielt føre til bedre språk og kulturforståelse, og til en økt følelse av mestring av både
fag, språk og museet som arena for de deltagende
elevene.
MUST ønsker at de deltagende elevene skal
oppleve museet som en arena hvor også de kan
aktivt delta som medborgere. Vi mener at dette
begynner med en mestringsfølelse og en trygghet
som MuseumsIntro kan være med på å skape.
Gjenbesøket, både på samme museum og på de
andre MUST-museene, øker oppleggets lengde.
Visse studier viser at gjenbesøk kan brukes som en
indikator på hvor effektivt et undervisningsopplegg
vil være for videre engasjement i ettertid, spesielt
hvis man klarer å engasjere gruppen emosjonelt
eller kreativt.12 MUST ønsker derfor å oppfordre til
gjenbesøk som en del av opplegget, via oppleggets
gjenbruksverdi, gjennom nivådelingen samt bruk av
frikort etter hvert skolebesøk.
MuseumsIntro har som nevnt også møtt
på en utfordring i løpet av pilotprosjektet når
det gjaldt hvordan å best tilpasse prosjektets
vanskelighetsgrader og tema til gruppens behov.
Det har derfor vært viktig med god kontakt og
kommunikasjon med læreinstitusjonene, helst
med faste kontaktpersoner, men dette har vært
vanskelig å gjennomføre. Vi har opplevd noen
kontinuitetsproblemer med kontakt-gruppene. Et
av resultatene er at vi ikke fikk snakket med klassene
om hvordan de opplevde læreprogrammet, før
klassen var oppløst. På tross av dette, fikk vi
tilbakemeldinger og veiledninger fra de involverte
lærerne, samt snakket med elevene underveis,
og mottok tilbakemeldinger på prosjektets
vanskelighetsgrader og tema. Dette har vært
spesielt viktig, da det ofte ble gjentatt av lærerne

at de ellers sjelden benyttet seg av museum
ettersom vanskelighetsgraden aldri var korrekt, og
at besøkene ofte virket avskrekkende for elevene.
Dette understreker for oss hvor viktig det er at
opplegg av dette slaget følges opp med god dialog
med klasseforstanderen i forkant av hvert besøk,
for å kartlegge gruppens behov og nivå med god
pedagogikk og fleksibilitet av museumspedagogen.
Dette gir opplegget mulighet til å fange opp klasser
som kanskje ellers ikke ville deltatt i museumsbesøk.
MuseumsIntro er et formidlingsprosjekt med
stort potensial til både direkte og indirekte nytte
for de læreinstitusjonene og elevene som benytter
seg av programmet. Grunnet prosjektets store
tverrfaglige omfang gjennom MUSTs mange museer,
har deltagende klasser tilgang til bred kunnskap
innenfor norsk natur og kultur. Dette skaper
mulighet for økt språkforståelse og fagkunnskap
for å lære om, forstå og delta i samtale rundt disse
fagfeltene og temaene. MUST håper at dette også
kan medføre den indirekte effekten av demokratisk
dannelse og medborgerskap i gruppen, og er glade
for muligheten til å videreutvikle dette programmet
videre i de kommende årene, med nye fagtema og
i nye utstillinger som del av et fast museumstilbud.
Forhåpentligvis ser og hører vi mange flere
engasjerende historier fra hele verden, delt rundt
pigghåen eller med hendene fulle av horn, i årene
fremover.

12 Shwartz m.fl. 2012. Urban Biodiversity, City-Dwellers and Conservation: How does an Outdoor Activity Day Affect the
Human-Nature Relationship, 1–2. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0038642.
11 Tjemsland, 6.
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Unge krefter i møte
med kystkultur
Erfaringer fra et prosjekt om læring og inkludering gjennom museumsarbeid

Norsk Maritimt Museum
Charlotte Melsom og Elling Utvik Wammer

Erfaringer
Hva har du lært?

Praktisk kunnskapsformidling skaper fellesskap, nye inntrykk og engasjement. Stole
på egen kunnskap, som fagpersoner har vi mer å bidra med enn hva vi kanskje tror.
Vær åpen for endringer og utvikling av prosjektet i samråd med elever og lærere.

Hvordan vil du tenke om et nytt prosjekt?
Vektlegge det sosiale aspektet for å etablere gode relasjoner til elevene. Ikke vær
for ambisiøs når det gjelder tidsbruk og faglig innhold. Formidlingsopplegget
må kunne kobles til enkelte konkrete læringsmål. Dette krever samarbeid
med/bidrag fra skolen, ellers blir det for arbeidskrevende.
Hvordan har/kan erfaringer endre arbeidet i museet?

Det vi har oppnådd viser at museet kan velge å satse mer på denne typen målrettede
prosjekter, som har en klar sosial-/samfunnsverdi.

Hva er dine beste råd?

Det er viktig at elevene får mulighet til å arbeide både praktisk og teoretisk i
museet. Praktiske oppgaver som skal løses sammen med museets fagfolk er en god
formidlingsform.

Hva er det viktigste verktøyet?

Læreplaner, museets samlinger og den historiske båten «Vaaghals».

Skoleåret 2018/2019 har en gruppe elever
fra Hersleb videregående skole i Oslo deltatt i
museumsarbeid på Norsk Maritimt Museum
(NMM). Skolen ligger midt i sentrum av Oslo, og har
en stor andel elever med utenlandsk bakgrunn, eller
som kommer fra familier med ikke-norsk bakgrunn.
NMM har lenge hatt et ønske om å opprette
ungdomsprosjekter med fokus på kystkultur
og den historiske båten «Vaaghals». Da Norges
museumsforbund høsten 2017 utlyste midler
til museer som ville arbeide med inkludering,
søkte NMM om støtte til et prosjekt rettet mot
videregående elever som står i fare for å falle fra. I
Oslo er frafallsprosenten i videregående skole høy på
landsbasis. To av ti elever fullfører ikke videregående
skole viser tall fra Statistisk sentralbyrå, basert på
andelen som fullførte videregående i løpet av 2017
(Aftenposten 30.05.18). Frafalls-problematikken
ved videregående skoler i Oslo har vært i medias
søkelys over flere år.
Kan museene være relevante og inkluderende
læringsarenaer for ekstra utsatte/sårbare elever
i den videregående skolen? Hva må til for å gjøre
museene til et godt alternativ? Prosjektperioden
vår strekker seg over ett skoleår, fra høsten 2018
til våren 2019. Denne artikkelen vil omhandle og
drøfte erfaringer fra høstsemesteret 2018.
Bakgrunn
NMM ligger på Bygdøynes, like utenfor Oslo
sentrum. Museet har som oppgave å bevare og
fortelle om menneskelig virksomhet på havet. Det
kan være sjøfolks reiser, kystbefolkningens liv og
arbeid gjennom historien; kort sagt bruken av havet
til fangst, fiske, ferdsel og kommunikasjon. Museet
har en enestående samling av norske tradisjonsbåter
fra flere kulturhistoriske perioder som gjenspeiler
livet og livsvilkårene til folk langs kysten. For tiden
arbeider forskere og formidlere ved museet med
en stor utstilling om båten som en sentral og
betydelig del av norsk kultur og historie. Utstillingen
Kyst-Norge i museets Båthall skal åpne i 2020.
Videre har museet et stadig økende kildetilfang
av båter gjennom sine undervannsarkeologiske
forvaltningsoppgaver.
Museet har også et eget båtbyggeri kalt
BåtLab’en der formålet er å produsere kunnskap
gjennom rekonstruksjon av arkeologiske båtfunn, og
formidle tradisjonelt maritimt håndverk. BåtLab’en
representerer et viktig satsningsområde for museet
på kystkulturfeltet. I 2011 ble en helt spesiell båt
for første gang sjøsatt på Bygdøynes i Oslo. Båten

som ble døpt «Vaaghals» er en rekonstruksjon av
et skipsvrak fra slutten av 1500-tallet. Vraket ble
funnet under en arkeologisk utgravning i Bjørvika,
Oslos eldste havneområde. De flere hundre år
gamle vrakdelene var såpass godt bevart at båtens
form og byggemetode kunne gjenskapes. Båten kan
beskrives som en åpen klinkbygd skute på om lag
åtte meters lengde, som er bygd for både roing og
seilas.
Hvert år har museet et bredt og
variert tilbud til ulike grupper besøkende.
Gjennom faste basis-utstillinger, midlertidige
utstillinger og arrangementer driver museet
systematisk formidlingsarbeid. Opplegg for
barnehager, skoleklasser og voksne opptar
daglig undervisningspersonalet. Museet tilbyr
undervisningsopplegg for skoleklasser først og
fremst i tilknytning til utstillingene, men også på
uteområdet og om bord i noen av våre fartøy.
Skonnerten «Svanen» er en over hundre år
gammel seilskute hvor skoleelever fra hele Norge
er velkommen på leirskoletokt. Det legges ikke
opp til en bevisst satsning på inkluderingsarbeid,
men generelt ønsker museet å tilpasse
undervisningsopplegg til hver enkelte gruppe, og
involvere elever på en aktiv måte.
Prosjektets mål og artikkelens
oppbygning
Den overordnede målsettingen i prosjektet var å
gi en gruppe ungdommer inkluderingsmuligheter
og læring på NMM, gjennom deltakelse i den
kompetansen og kunnskapsutviklingen som skjer på
museet. I tillegg til den overordnete målsettingen
hadde vi formulert tre delmål:
Delmål 1. Elevene skal gjennom deltakelse i
prosjektet lære i samspill med andre elever og
ansatte på museet. Det skal gjøre elevene i stand til
å utvikle sine evner, finne løsninger og tilegne seg
ny kunnskap om historie og tradisjoner.
Delmål 2. De planlagte aktivitetene skal ha et
helhetlig kunnskapsinnhold forbundet med
kystkultur, og samtidig være knyttet opp til relevante
læringsmål i den videregående skolen.
Delmål 3. Prosjektet har til hensikt å utfordre
etablerte formidlingspraksiser ved NMM, og gi
museumsansatte økt kompetanse på hvordan
museet kan bli en læringsarena som er åpen og
inkluderende for alle.
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Den pensjonerte sjøkapteinen Bengt Malm er frivillig på museet, og han lærte elevene knutene de måtte kunne for å dra på
seiltur med «Vaaghals». Foto: NMM

Inkludering og læring er altså to sentrale begreper
i vårt prosjekt, og de utgjør fokus i denne
artikkelens diskusjonskapitler. Vi vil først skissere
gjennomføringen av prosjektet så langt på et
overordnet nivå. Her vil våre praktiske erfaringer
med prosjektet trekkes fram. Deretter vil vi i to ulike
kapitler beskrive og drøfte hvordan vi konkret har
tenkt og gått fram for å oppnå læring og inkludering
i vårt prosjekt. Diskusjonene i disse kapitlene vil
særlig være innrettet mot å svare på hva vi har lyktes
med, eventuelt hva som har vært mindre vellykket
med våre metoder.
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Prosjektgjennomføring – praktiske
erfaringer
Elevene som deltok i prosjektet kom fra Hersleb
videregående skole i Oslo. Hersleb er en
videregående skole med et elevantall på ca. 580,
sentralt på Tøyen i Bydel Gamle Oslo. Den gruppen
som var med oss dette året var en klasse på nitten
elever i alderen 16–19 år, som tok grunnskolepensum (forberedende til videregående). Det var
skolen som valgte ut nettopp denne gruppen. I
tillegg til elevene, var det alltid minst en lærer
med fra skolen de dagene elevene var på museet.

Fra museet var det fagpersoner fra arkeologisk
seksjon som hadde hovedansvar for opplegget.
Til gjennomføringen hadde vi imidlertid også stor
og uvurderlig hjelp fra museets frivillige, som
utgjør en kjernegruppe på museet når det gjelder
kompetanse på bruk og vedlikehold av museets
tradisjonsbåter og annen tradisjonskunnskap.
Vi startet opp prosjektet i september 2018,
og siste undervisningsdag i høstsemesteret var i
midten av november. Planen for prosjektet vårt
besto i utgangspunktet av tre hoveddeler, eller
aktiviteter. For det første skulle elevene lære å seile
og vedlikeholde museumsbåten «Vaaghals» (denne
delen blir i prosjektplanen kalt Aktivitet A – Maritimt
håndverk og sjømannskap). Ettersom båten settes
på land for vinteren i oktober, var dette den
dominerende aktiviteten i oppstarten av prosjektet.
Prosjektets andre hoveddel er å planlegge, og
gjennomføre en flere dagers seilas i det historiske
farvannet – skipsleia – fra Drøbak til Oslo sentrum
(kalt Aktivitet B – Kyst- og sjøfartshistorie). Turen
er planlagt våren 2019. For å kunne gjennomføre
denne turen, trenger elevene en del teoretisk
kunnskap, bl.a. om sjøfartshistorie, navigasjon,
sjøkart, kulturminner osv. Dette har vi primært lagt
opp til at elevene skal få bruke vintermånedene til,
men vi startet opp denne aktiviteten om høsten.
Prosjektets siste hoveddel (kalt Aktivitet C – Film- og
utstillingsarbeid), er at elevene som en avslutning
skal lage en utstilling om kystkultur og/eller sine
egne erfaringer i løpet av året på museet. En viktig
del av denne aktiviteten er at elevene skal filme det
de gjør. Derfor delte vi ut filmkameraer allerede
tidlig på høsten, slik at elevene kunne gjøre opptak
underveis.
I løpet av høsten 2018 var elevene på museet
elleve ganger, og besøkene var lagt til tirsdager. Vi
hadde på forhånd sett for oss at elevene skulle være
på museet nærmest fulle dager, men varigheten
på besøkene ble stort sett betydelig kortere enn
det. Dette skyldes at elevene hadde annen fast
undervisning på skolen, som de måtte tilbake til.
Varigheten på oppholdet på museet varierte, men
typisk det meste av høsten var fra klokken 9 til 12.
På slutten av høsten, valgte vi i samråd med lærerne
å slå sammen to tirsdager til en, slik at elevene fikk
lengre tid på museet. Da rakk vi også å spise lunsj i
fellesskap.
Vi anså det som viktig å la elevene komme i
gang med seilingen så tidlig som mulig, derfor var
vi ute på sjøen de fire første tirsdagene. Elevene
fikk praktisk opplæring i både roing og seiling, og vi

hadde særlig fokus på sikkerhet om bord den første
dagen. Båtturene gikk ut fra museumsbrygga på
Bygdøynes, og ut i fjorden i ulike retninger, avhengig
av vind. Som regel dro vi inn mot Oslo sentrum, og
snudde ved Tjuvholmen. Til og fra kai måtte elevene
ro, seks om gangen, og ute på sjøen var det de som
sto for både heising og flytting av seil. Museets
personale hadde imidlertid alltid det overordnete
ansvaret og styringen om bord. På en av seilturene
hadde vi lagt inn fiske som undervisningstema. Da
fikk elevene prøve å fiske med snøre fra «Vaaghals»,
i tillegg til at en av arkeologene fra museet holdt et
lite foredrag om det historiske fisket i Oslofjorden,
med «Vaaghals» som klasserom.
«Vaaghals» tar kun ti passasjerer, i tillegg til
mannskapet. Siden gruppa var så stor, måtte vi dele
gruppa i to de gangene hvor det foregikk seiling.
Mens en gruppe var på sjøen, ble den andre igjen
inne på museet, hvor vi hadde forberedt andre
gjøremål. En tirsdag holdt en av museets frivillige
knutekurs i BåtLab’en, mens en annen tirsdag
hadde vi introduksjon til virkemidler i utstillinger
(forberedelse til elevenes egen utstilling).
Elevene arbeider med kart og navigasjon som
forberedelser til utstillingen og seilturen de skal på med
«Vaaghals». Foto: NMM

I midten av oktober var det tid for landsetting
og vinterklargjøring av «Vaaghals». Båten løftes da
på land med kran, men først skal den tømmes for
ballast og inventar. Dette arbeidet mente vi at det
var viktig for elevene å delta i, fordi de gjennom
dette ville lære mye om båten, og vi så mange
muligheter for å knytte teoretiske oppgaver til
det arbeidet de gjorde. Disse dagene var det mye
fysisk aktivitet for elevene, mer enn 900 kilo stein
skulle flyttes fra båten og opp på land. I forbindelse
med denne aktiviteten, utformet vi en oppgave til
elevene knyttet til ballastering av båter og skip.
Fra midten av oktober til utgangen av november
flyttet vi innendørs på museet, og gikk inn i de to
andre fasene av prosjektet, med forberedelser til
både historisk seilas og utstilling. Opplegget skiftet
da i stor grad karakter, ved at elevene ble tatt med
på omvisninger i museets utstillinger inne og ute,
og «bak kulissene», for å se hvordan vi jobber på
museet. Arkeologene fra NMM holdt også noen
korte foredrag for elevene, i den hensikt å etablere
en kunnskapsbase og et historisk rammeverk for
elevene. Dette arbeidet var altså tenkt som et
grunnlag for videre arbeid med seilas og utstilling.
I tillegg startet vi delvis med innholdsproduksjon til
elevenes utstilling. Elevene fikk utdelt spørreskjema
om deres opplevelser om bord i «Vaaghals», tidligere
erfaringer med båt, og deres forhold til havet og så
videre. Håpet var at dette skulle sette fantasien i
sving, og få fram noen gode og personlige sitater
som kunne brukes i utstillingen.
Oppsummering – praktiske erfaringer fra
prosjektarbeidet høsten 2018
Å seile «Vaaghals» handler om glede, respekt,
tradisjon og historie. Den tradisjonelle måten å seile
på kan nesten ses som et ritual hvor alt gjøres etter
bestemte mønstre og handlingsprosedyrer. Seiling
er også handlingsbåren kunnskap, og kan ikke læres
bare gjennom å lese en bok. Det krever øving og
eksperimentering i forskjellige vær- og vindforhold.
Det er samtidig viktig å huske at det å seile åpen båt
er en form for risikofellesskap hvor alle «er i samme
båt». Derfor må de som er om bord kommunisere
godt sammen og passe på hverandre.
Opplæring i seiling med råseil i tradisjonsbåten
«Vaaghals» har vært et sentralt element i høst. På

1 E-post fra lærer Kristin Veiskjær, 17.10.2018.
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tross av at det å være på sjøen i det hele tatt var
noe helt nytt for de fleste av elevene, opplevde vi
at elevene satte stor pris på disse turene på sjøen.
Gleden kom blant annet til uttrykk gjennom mye
latter, og filming med egne mobiltelefoner. Sjelden
har vel «Vaaghals» vært bedre representert i
sosiale medier enn i høst. Elevene var også svært
nysgjerrige og interesserte i å lære hvordan man får
båten til å seile, og de tok i et skikkelig tak ved årene
når det trengtes. Samarbeidet elevene imellom og
med «høvedsmannen» fra NMM var også godt, og
sammen fikk vi båten både til og fra kai uten større
uhell.
Det at seilasene med «Vaaghals» var så
vellykkede, indikerer at elevene har gjort seg gode
erfaringer både innen samarbeid, kommunikasjon,
og de fysiske ferdighetene som kreves for å seile. I
løpet av høsten fikk vi også gode tilbakemeldinger
fra elever og lærere på at opplegget generelt har
fungert godt. Tilbakemeldinga var at elevene likte
godt å være hos NMM. De fikk mange nye inntrykk,
kunnskaper og hadde det gøy sammen.1
På den negative siden vil vi trekke fram at tiden
elevene fikk om bord i båten i høst har vært for liten.
Knapt en time per uke per elev er for lite til at de for
eksempel har kunnet lære å seile under skiftende
forhold. Det tar relativt mye tid bare å komme seg
om bord i båten, og når klassen måtte deles i to,
førte det til at mye tid gikk bort i skiftene mellom
gruppene. Kort tid per museumsbesøk var også et
generelt problem gjennom hele høsten. I og med
at museet ligger en 30–45 minutters reisevei med
buss fra skolen, førte dette til relativt lite effektiv
tid på museet, sammenlignet med den totale tiden
elevene var borte fra vanlig undervisning. Dette var
også en negativ tilbakemelding fra elevene i løpet
av høsten.
En praktisk utfordring som vi støtte på, var
at elevene i liten grad var forberedt på å være
utendørs de dagene vi skulle på sjøen eller drive
vedlikeholdsarbeid på «Vaaghals». Elevene hadde
hverken vanntette sko, varmt undertøy eller
vanntette ytterklær, på tross av at både museet
og lærerne hadde oppfordret om dette. Årsaken
til dette er usikker, men trolig kan det skyldes flere
forhold: For det første kan det skyldes at mange av
elevene ikke har vokst opp i Norge, og mangler den

Seiltur med elevene i september 2018. Foto: NMM

kulturelle innlæringen av viktigheten av godt utetøy.
Flere av elevene har heller ikke foresatte i Norge
som påser at de har på gode klær. For det tredje
kan det ha en økonomisk forklaring. Nødløsningen
i høst ble å kjøpe inn et klassesett med ponchoer.
Dette fungerte delvis, men er ikke en god løsning i
tilfelle både vind og regn.
At elevene som regel ikke hadde medbrakt
matpakke var noe vi ikke hadde forutsett i
planleggingsfasen av prosjektet. I samarbeid med
lærerne ble vi enige om at dette var så essensielt
for elevenes konsentrasjon og engasjement, at
vi utover høsten bestemte at prosjektet skulle
kjøpe inn brød og pålegg, og holde felles lunsj. I
kombinasjon med bedre tid per besøk, ble lunsjen
en stund hvor NMMs ansatte og elevene hadde det
sosialt. Vi opplevde dette som en klar forbedring
av opplegget vårt. Å bygge gode relasjoner med

elevene er noe vi vil legge til rette for og prioritere
i fremtidige inkluderingsprosjekter. Felleslunsjen ga
mer mulighet for å komme tettere inn på elevene på
det personlige plan, enn hva vi rakk i sammenheng
med undervisningsopplegget.
Hvordan har vi gått frem for å gjøre
museet til en relevant læringsarena?
Da vi i 2017 tok kontakt med ledelsen ved
Hersleb videregående skole (HVGS) for å innlede
et samarbeid, var en av tilbakemeldingene at
opplegget måtte ha faglig relevans for den aktuelle
elevgruppen. Dette er blant annet bakgrunnen
for prosjektets delmål om at aktivitetene skal ha
et helhetlig kunnskapsinnhold forbundet med
kystkultur, og samtidig være knyttet opp til relevante
læringsmål i den videregående skolen. Hvordan har
vi gått fram for å inkludere skolenes læringsmål i

2 URL: https://www.kompetansenorge.no/kompetanseloftet/#ob=17182. [Lesedato 14.11.2019.]
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vårt prosjekt/undervisning?
Før oppstarten av prosjektet var vi fra
museets side svært opptatt av å stille godt faglig
forberedt. I dialogen med HVGS fikk vi vite at det
var elever i alderen 16–19 år under forberedende
voksenopplæring (FVO) som var aktuelle for
deltakelse i museets opplegg. Forsøkslæreplaner
for forberedende voksenopplæring (Kompetanse
Norge)² opererer med både formål og konkrete
kompetansemål. Vi vektla og mål fra modul 3 og 4
i fagene matematikk, fysikk og samfunnsfag, etter
informasjon fra HVGS. Vi laget et skriftlig dokument
hvor vi bl.a. pekte på konkrete læringsmål som
kunne kobles sammen med det elevene skulle være
med på gjennom skoleåret.
Formålene i læreplanene gir generelle
retningslinjer for hva elevene skal oppnå av
ferdigheter i fagene. Vi mente at mye av det vi skulle
foreta oss i prosjektet var relevant i de tre fagene.
Et eksempel fra naturfag på et formål vi mente var
aktuelt, var dette:
Å arbeide både praktisk og teoretisk er nødvendig for
å få erfaring med og utvikle kunnskap om metoder
og tenkemåter i naturvitenskapen. Dette kan bidra
til å utvikle kreativitet, kritisk evne, åpenhet og aktiv
deltakelse i situasjoner der naturfaglig kunnskap og
ekspertise inngår.

Her traff prosjektdeltakelsen godt, ettersom
elevene ville delta i praktisk arbeid, noe de i mindre
grad gjør ellers i hverdagen.
De mer spesifikke kompetansemålene i
fagene ble også nøye gjennomgått. I notatet listet
vi opp forslag til hvilke «knagger» som fantes i
museumsaktivitetene. Håpet var at lærerne skulle
få ideer og inspirasjon til sin egen undervisning. Et
eksempel på en slik oversikt er hentet fra notatet
vårt, og kompetansemålene er knyttet til forventet
utbytte av elevenes deltakelse i prosjektets del om
maritimt håndverk og sjømannskap (seiling med
«Vaaghals»):

sjømannskap krever kunnskap om sikkerhet
(for eksempel livredning og berging). Båtens
konstruksjon og egenskaper, samt praktisk båtbruk
kan relateres til mange grunnleggende matematiske
og naturfaglige spørsmål.

Relevante kompetansemål i modul 3 og 4 kan for
eksempel være:
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

Gjennom deltakelse i vedlikehold av museets båter
vil elevene kunne reflektere rundt bruk og gjenbruk
av ressurser, og ulike materialer. Hvordan tar vi
vare på tingene, og hvorfor? Ved egne seilturer
vil elevene selv observere menneskelig påvirkning
av kystnaturen (forsøpling, utbygging etc.). Godt
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Gi innhold til begrepet bærekraftig utvikling og
gi eksempler på bruk og misbruk av ressurser i et
individuelt, lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv
(samfunnsfag)
Beskrive næringskjeder og vannets kretsløp
(naturfag)
Gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet
påvirker et naturområde, og tiltak som sørger for en
bærekraftig utvikling (naturfag)
Forklare og utføre enkel førstehjelp og følge
varslingsrutiner knyttet til ulykker og hendelser
(naturfag)
Gjøre kort rede for begrepene energi og kraft
(naturfag)
Beskrive konstruksjoner og diskutere hvorfor noen
er mer stabile og tåler større belastning enn andre
(naturfag)
Utvikle, bruke og samtale om metoder for
hoderegning og overslagsregning, bruke det i
praktiske situasjoner og vurdere hvor rimelige
svarene er (matematikk)
Gjøre overslag over og beregne lengde, omkrets og
areal (matematikk)
Gjøre overslag over og beregne tidsforskjeller og
regne med strekning, fart og tid (matematikk)
Gjøre overslag over og beregne volum og kjenne
sammenhengen mellom liter og kubikkdesimeter
(matematikk)

Selv om vi var tydelige i notatet på at det var skolens
ansvar å sørge for fagundervisningen, var vi også
opptatt av at NMMs opplegg skulle fungere til
eksemplifisering. Ved flere anledninger utarbeidet
vi derfor egne oppgaver til elevene, knyttet til det
vi skulle gjøre av praktisk art, slik eksempelet med
ballasteringen av skip, nevnt ovenfor.

”

Det blir fort slik at en tenker at læreplanen skal
besvares som en checklist. Dette er også viktig, men i
balanseringen av vår egen tidsbruk, er tiden vi
tilbringer med elevene viktigere.

Vi jobbet også ofte i flere timer dagene i forkant
av elevenes besøk, med å lage relativt innholdsrike
manus, med bruk av forskjellige skriftlige kilder,
innhenting av bilder fra nettet som vi skrev ut osv. Et
eksempel er den datoen da vi skulle ha temaet fiske
under seilturen. I praksis ble denne dagen hektisk,
og selve det faglige innholdet utgjorde totalt mellom
5–10 minutter. Da sto en av arkeologene i den ene
enden av båten, og holdt et lite innlegg, ved bruk av
papirark som plansjer. Ellers var svært mye av det vi
foretok oss om bord i båten av praktisk art. Vi skulle
ut med båten på sjøen, med alt det innebærer. Vi
fikk også fortalt/formidlet mye om hvordan man
fisker etc. gjennom selve fisket.
I praksis er det begrenset hva vi får formidlet
av kunnskap i løpet av en slik dag på sjøen. For de
fleste av disse elevene var erfaringen med å fiske
ny, mens andre hadde prøvd det litt. Den viktigste
kunnskapen elevene sitter igjen med etter en slik dag
er trolig nok knyttet til den praktiske erfaringen med
å være på sjøen/utendørs samt roing. Vi fikk også
en veldig fin dag sammen, som styrket relasjonen
mellom oss. For eksempel var det på et tidspunkt
en stor sjøørret som spratt like ved båten. Kun ei
jente så denne fisken, og hun hadde stor glede av å
fortelle oss og klassen om dette. Fisket skapte også
gruppedynamikk og godlynt konkurranse. Klassen
ble som vanlig delt i to, for at det skulle bli plass i
båten. Ei stund prøvde vi å dorge, ved at elevene
rodde, mens en av oss fra museet sto bak i båten for
å holde i snøret. På et tidspunkt virket det som det
nappet, noe som skapte stor stemning om bord. Da
det sluttet å nappe, kunne vi konkludere med at vi i
alle fall hadde hatt napp. Det er LITT bedre enn den
andre gruppa/laget.
Vi var altså litt vel ambisiøse på det faglige
innholdet denne dagen, noe som også gjentok seg
andre dager. Det var tilsynelatende lite av det faglige

stoffet som ble brukt. Tida var for knapp, og det
var mange praktiske ting som opptok fokuset hos
elevene. Den felles opplevelsen, som eksempelet
med «den hoppende laksen», avstedkom masse
prat og latter. Dette var også en hendelse som
vi har trukket fram flere ganger på senere turer.
Slike erfaringer skaper relasjoner mellom oss som
formidlere og elevene.
En viktig erfaring er at kunnskapsnivået vi på
museet sitter på er godt nok. Grundige forberedelser
er ikke det viktigste. Det er uansett begrenset
hva en rekker å formidle. Det sentrale er tiden en
får sammen, og de erfaringene som elevene får.
Museumsansatte må bygge egen sjøltillit rundt
egen erfaring og kunnskapsgrunnlag. Det blir fort
slik at en tenker at læreplanen skal besvares som en
checklist. Dette er også viktig, men i balanseringen
av vår egen tidsbruk, er tiden vi tilbringer med
elevene viktigere.
Forsøkslæreplanene for FVO opererer med
begrepet grunnleggende ferdigheter, som er
relativt like innen de ulike fagene. Vi vil derfor også
trekke fram at alle aktivitetene i opplegget på NMM
har utfordret elevene i praksis når det gjelder disse
ferdighetene. For eksempel fikk elevene spesielt
bruk for regning i Aktivitet A (Maritimt håndverk
og sjømannskap), muntlige og skriftlige ferdigheter
og lesing i Aktivitet B (Kyst- og sjøfartshistorie),
og digitale ferdigheter i Aktivitet C (Film- og
utstillingsarbeid).
Elever som deltok i opplegget har også fått
praktisk øving i språk (primært norsk, men vi har
også engelskspråklige blant museets frivillige). Både
praktisk og teoretisk arbeid på museet har språklige
aspekter, som det å formidle, samtale om og
resonnere omkring ideer. Det er de grunnleggende
og generelle ferdighetene som elevene får av et
slikt opplegg som er det mest verdifulle. Med tiden
i fellesskap følger også inkludering.
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Avslutning
De siste årene har ulike aspekter ved
inkluderingsbegrepet
blitt
drøftet
i
museumssektoren, og museene har satset aktivt
på utstillings- og formidlingsprosjekter rettet mot
minoriteter og et bredere publikum (Bettum,
Maliniemi og Walle 2018:9). Ifølge Meld. St. 10
(2011–2012) Kultur, inkludering og deltaking skal
institusjoner i kultursektoren arbeide for å inkludere
personer og grupper som står utenfor kulturlivet.
Museer er fellesarenaer, der alle skal få mulighet
til å oppleve identitet, tilhørighet og deltakelse i
samfunnet (Meld. St. 10:2). I prosjektet «Å lære av
hverandre og historien. Unge krefter i møte med
kystkultur» har NMM i stor grad valgt å arbeide ut
fra de samme perspektivene på inkludering som
nevnes i Meld. St. 10 (2011–2012). Elevene fra
Hersleb videregående skole, som var målgruppen
i prosjektet, står i stor grad utenfor kulturlivet, og
deltar sjelden på organiserte museumsbesøk eller
oppsøker museer på fritiden. Dette innebar at vi
måtte reflektere over hvordan vi som museum
kunne bli relevant for denne elevgruppen. Formålet
med dette prosjektet var derfor at elevene skulle
delta i et undervisningsopplegg som gikk over ett
år, og var direkte knyttet til kompetansemålene
i skolen. Dette medførte at vi måtte tenke nytt

om de mulighetene som lå i museets samlinger.
Personalets fagkunnskap måtte videre overføres
til konkrete og praktiske aktiviteter som elevene
kunne delta i. Etter hvert forsto vi at det viktigste
ikke var å forenkle og tilpasse det faglige innholdet,
men bruke vår egen kompetanse, og møte elevenes
vurderinger og synspunkter med nysgjerrighet.
For NMM har medvirkning og dialog vært
grunnleggende pedagogiske prinsipper i prosjektet.
I prosjektets sluttfase skal NMM i samarbeid med
Hersleb videregående skole evaluere om prosjektets
arbeidsmetoder har gitt elevene relevant
læringsutbytte. NMM vil også arbeide målrettet for
en videreføring av prosjektet og samarbeidet med
Hersleb videregående skole.
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