
Institusjonskritikk
Museets balansegang: 
Sosialt ansvar, makt og åpenhet mot publikum

De aller fleste har stor tillit til museumsinstitusjonene, og er lite kritiske til museenes utstillingsvalg og mot-
ivasjonene bak valgene. Folk flest tenker på museum som en relativt nøytral dokumentering av fortiden og 
nåtiden. De glemmer ofte at bak museumsgardinen sitter det mennesker som tar avgjørelser. Gjennom sty-
ringssignaler og føringer fra staten oppfordres museer til å ta en mer aktiv samfunnsrolle, og blant annet å 
styrke ytringsfriheten og demokratiet gjennom kritisk refleksjon av samtid og fortid. I dag utgjør 25 % av det 
totale besøket på norske museer barn og unge, det er derfor viktig at vi lærer opp vårt publikum til å være 
kritiske, også til museumsutstillinger. Er museets samfunnsrolle kjent for publikum, og kjenner besøken-
de til sin rolle som aktive kritikere for å forsikre at museet og dets ansatte bruker sin makt på en ansvarlig 
måte? Det er med denne tanken at vi her ønsket å invitere unge inn til kritisk refleksjon over våre motiva-
sjoner og utstillingsvalg, samt også til å holde oss selv ansvarlige som del av en åpen og kritisk offentlighet.

Amy Koppen Padgett, museumspedagog Museum Stavanger
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blikk i kildekritikk, museets samfunnsrolle og 
diverse utstillingsmetoder og virkemidler.
Stavanger museum har et mål om å endre alle 
basisutstillingene før jubileet, i tillegg til å 
produsere minst en ny temporær utstilling per 
avdeling i året. Med så mye endring på gang 
på alle fronter, er det viktig å være klar over 
egne valg på veien fremover og utstillingene 
som nå tar form, og ikke bare kaste et kritisk 
blikk tilbake på utstillingene som er på vei ut 
av museet. Det kritiske blikket må også kastes 
av Stavangers befolkning og gjester, som må 
inkluderes i vår visjon om hva et museums 
samfunnsrolle fremover er eller bør være, slik at 
de har de rette redskapene for å kunne samhand-

le med disse utstillingene som skal presentere 
byens- og folkets historie. 
Prosjektet lar oss også kikke nærmere på forhol-
det mellom museet og dets publikum. Er folk 
flest kritiske til museumsutstillinger, og kjenner 
de til museets nåværende samfunnsrolle? Som 

Ved å vise elevene to forskjellige utstillinger med 
lignende tema, var målet å understreke at et museums 
utstillingsvalg ikke er selvsagte eller nøytrale, men 
påvirkes direkte av både samfunn, stat og ansattes 
personlige holdninger. Vi ønsket også å vise hvordan 
dette ikke nødvendigvis er negativt, dersom museets 
rolle er kjent for besøkende, og publikum er kritiske 
til utstillingene. Vår motivasjon for prosjektet var å 
åpne denne døren for barn og unge, slik at de ikke 
bare blir kjent med samfunnsrollen museer har, men 
hva deres rolle som publikum innebærer i denne 

sammenhengen. Vi ønsket at de skulle vite at det er 
utrolig viktig at de er kritiske og stiller spørsmål, selv 
i møte med etablerte samfunnsinstitusjoner med 
mye makt. 
 Siden Stavanger by fyller 900 år i 2025, har 
dette prosjektet også en praktisk motivasjon for 
museet. Vi er i en stor utbyttingsperiode med mye 

endring frem mot byjubileet: mange av de gamle 
utstillingene er på vei ut, og mange nye utstillinger, 
med nytenkende utstillingsformat og utfordrende 
vinklinger, er på vei inn. I denne anledningen 
har vi som museum mye å hente ved å inkludere 
publikum i prosessen, spesielt barn og unge. 
Hva mener publikum museet er, eller bør være? 
Prosjektet «Unge kritikere» har gitt museet innblikk 
i hvordan utstillingene oppfattes av publikum, både 
temamessig og hvordan de tolker og opplever 
forskjellige virkemidler og utstillingsformater. Dette 

er informasjon og innblikk vi senere vil ha god nytte 
av for å forbedre vårt publikumstilbud og utstillinger, 
i tillegg til at de deltagende klassene har fått innblikk 
i kildekritikk, museets samfunnsrolle og diverse 
utstillingsmetoder og virkemidler. 
 Stavanger museum har et mål om å endre 
alle basisutstillingene før jubileet, i tillegg til å 

Museets motivasjon
Åpenhet mot publikum: Hvem er vi?

Stavanger museum. Foto: Lene Berge Frøland, MUST
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til utstillingene og museum som maktinstitusjoner 
bevisstgjøres: Museene må gjøre sin samfunnsrolle 
veldig klar for sine besøkende – dette vil oppfordre til 
bedre kritikk og en åpnere debatt, og vil være positivt 
for både museet og gjestene.  

produsere minst en ny temporær utstilling per 
avdeling i året. Med så mye endring på gang på alle 
fronter, er det viktig å være klar over egne valg på 
veien fremover og utstillingene som nå tar form, og 
ikke bare kaste et kritisk blikk tilbake på utstillingene 
som er på vei ut av museet. Det kritiske blikket må 
også kastes av Stavangers befolkning og gjester, 
som må inkluderes i vår visjon om hva et museums 
samfunnsrolle fremover er eller bør være, slik at 
de har de rette redskapene for å kunne samhandle 
med disse utstillingene som skal presentere byens- 
og folkets historie.  
 Prosjektet lar oss også kikke nærmere på 
forholdet mellom museet og dets publikum. Er folk 
flest kritiske til museumsutstillinger, og kjenner 
de til museets nåværende samfunnsrolle? Som 
formidler har jeg tidligere støtt på resultatet av 
forvirring rundt offentlige institusjoners rolle og hva 
deres output hadde som mål. Et eksempel på dette 
er da mange besøkende turister kom til museet og 
trodde dramaserien «Vikings» var en dokumentar. 
Bakgrunnen for dette var at programmet var 
produsert av The History Channel. Grunnet denne 
tilliten til kringkastingskanalens omdømme som en 
ansvarlig kilde til fakta og historieforvaltning, ble 
de historiske forvrengningene seerne vanligvis ville 
vært kritiske til, akseptert som sannheter av mange.  
 Med museets samfunnsrolle er det ikke 
lenger snakk om å bare dokumentere. Museet skal 
utfordre og bidra aktivt i samfunnet, oppfordre til 
dialog, fungere som en portåpner for samtaler om 
vanskelige temaer og virke som sosiale arenaer. 
Politikken er nå mer engasjert gjennom statlige 
styringsmidler. Man skal være samfunnsaktuell og 
relevant ikke bare for fortiden, men også fremtiden, 
og dagen i dag. Dette kan være en revitaliserende 
endring for institusjonene, men den må også føre 
med seg andre forandringer
 Hvis museene ønsker å oppfordre til debatt, 
og ikke bare dokumentere, må besøkende være klar 
over sin deltagelse i en pågående diskusjon, selv 
i museets lokaler, og ikke bare godta det som blir 
presentert siden det er på museum. Museet må her 
oppfordre sine besøkende til kritikk og drøfting av 
speilbildene vi viser dem av historien, og ikke minst 
å ta et steg bort fra det som av og til kan oppleves 
som blind tillit. Hvis museet skal ha en aktiv og 
politisk samfunnsrolle, må også folkets holdning 

Tips
La kritikken stå i sentrum 
Ikke bruk distraherende innsamlingsmetoder.
La elevene diskutere seg imellom underveis: 
det former nye ideer.

Tør å gi slipp på tøylene
Du vil få ærligere tilbakemeldinger, friere flyt i 
debatten og høre de unges stemmer og 
tanker mer tydelig og ufiltrert.

Jobb tett sammen med læreinstitusjonen og 
møt kompetansemål
Det vil både gjøre det lettere å finne 
deltagere, og gjøre prosjektet nyttig for både 
forskning og undervisning.

Vær fleksibel med tid og oppleggets form
Du vil få best resultat når klassen har 
mulighet til å delta for fullt, om det så betyr 
seks måneder mellom besøkene.
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Metode 
Fra observasjon til debatt

IB-elever (International Baccalaureate) fra St. Olav 
vgs. med faget Theory of Knowledge, ble kontaktet 
for å delta i prosjektet. Dette skolefaget gjorde både 
elever og prosjektet høyt relevant for hverandre. 
Fagkoordinatoren ble kontaktet via e-post, og takket 
ja til å delta. 
 Elevene ble invitert til Stavanger museum 
ved to anledninger, for å kunne stille seg kritiske til 
våre utstillinger, og til museets samfunnsrolle. Som 
en forvalter av kulturarv og formidler av historie 
som nyter stor tillit i befolkningen, medbringer dette 
mye makt og ansvar til museet. Elevene besøkte 
både naturhistoriske utstillinger før julen 2018 og 
kulturhistoriske utstillinger rett før sommerferien 
2019. Besøkene varte i ca. 60 minutter hver gang. 
Ved første besøk fikk elevene ta del i en dialogisk 
introduksjon med museumspedagogen, hvor de 
aktivt deltok for å forme samtalen og eksemplene som 
ble utforsket. Temaet var museets rolle i samfunnet, 
og museets aktive samfunnsrolle ble her utforsket. 
Gruppen fikk gi sine innledende tanker om hva et 
museum er, hvordan dets forhold til publikum er og 
om historiefremstilling i våre utstillinger. Elevenes 
egne synspunkter kom frem gjennom denne dialogen. 
Museumspedagogen styrte samtalen og stilte 
spørsmål underveis for å sette i gang tankeprosesser 
før elevene fikk besøke utstillingene. 
 Klassen ble så delt i to grupper. Her fikk de 
stille seg kritiske til valgene museet har tatt i sin 
utforming av totalt fire utstillinger, to på hver avdeling, 
sett over to besøk. Spørsmålene ble besvart ved hjelp 
av penn og papir. Det er et medium som er kjent for 
elevene og forhindrer forstyrrelser. I hver utstilling 
fikk de utdelt de samme fem åpne spørsmålene: 

Pennen ga dem mulighet til å besvare spørsmålene 
med egne ord, og til og med tegne for å illustrere 
sine meninger. De viste utstillingene tok parvis opp 
et felles tema, og elevene fikk stille seg kritiske til 
valgene som hadde gjort de parvise utstillingene så 
annerledes fra hverandre.  
 I første runde besøkte elevene to 
naturhistoriske utstillinger med forskjellig fokus 
på forholdet mellom mennesker og dyr: Den mer 
tradisjonelle utstillingen Museumsreisen: Innsamling 
av dyr gjennom 140 år og installasjonen Kraniumkor: 

Does the exhibition seek to be objective? 

What does the exhibition seek to convey 
(such as information, an idea, a message)? 
Explain your answer. 

Which methods does the exhibition use to 
achieve this and how? (Such as for example: 
use of words, lighting, sound, colours, 
included or missing information or points of 
view/topics etc.) 

Does the exhibitions viewpoint help to 
shed light on a topic by presenting a new 
perspective to its audience? 

Are visitors presented with enough 
information to make their own assessments? 
Explain your answer. 
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En kunstinstallasjon av Arne Nøst. Ved neste besøk 
stilte klassene seg kritiske til to utstillinger på den 
kulturhistoriske avdelingen med forskjellig fokus på 
sosial- og økonomisk ulikhet i Stavanger by: Den eldre 
utstillingen Kiellandrommet: Et byhistorisk teater og 
museets nyeste utstilling Vokse opp i verdens rikeste 
land: Penger som inngangsbillett.   
 Ved å vise naturhistoriske og kulturhistoriske 
utstillinger med lignende tema side om side, var 
formålet å understreke forskjellene i fremstillingen 
av tematikken gjennom ulik bruk av virkemidler og 
ønsket vinkling av tema. To runder med forskjellige 
tema hadde også som mål å skille virkemidlene hver 
utstilling benytter seg av, for å oppnå en ønsket 
virkning fra de individuelle temaene de tar for seg. Vi 
ønsket å vise at bruk av virkemiddel for å oppnå en 
bestemt effekt, påvirker alle utstillinger, uavhengig 
av emne og fagfelt. Temaene på utstillingene er her 
derfor ikke i fokus, men heller et hjelpemiddel: Ved 

å utforske utstillinger med lignende tematikk på 
samme museumsbesøk, var målet å understreke at 
museenes valg ikke er selvsagte eller nøytrale, men at 
valgene direkte påvirker hva publikum ser og hvordan 
utstillingene utformes. Vi ønsket også å gi elevene 
økt innblikk i hvorfor utstillingene er utformet slik 
de er, og gi dem nye redskaper og evner til å tenke 
kritisk, også i møte med etablerte maktinstitusjoner.
 Under begge besøkene roterte de to 
gruppene mellom utstillingene halvveis gjennom 
den avsatte tiden, hvor de besvarte de samme 
spørsmålene på nytt for den andre utstillingen. Dette 
førte til ca. 15–20 minutter i hver utstilling. Mot 
slutten ble klassen samlet for en kort oppsummering. 
Her er det viktig å sette av nok tid, da det er ønskelig 
at klassen selv skal få diskutere svarene sine med 
minimal deltagelse fra museumspedagogen, og 
komme med egne tanker og refleksjoner. Helt på 
slutten av opplegget, etter to besøk i august 2019, ble 

Kraniumkoret. Foto: Oddbjørn Erland Aarstad, MUST
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Vår erfaring med prosjektet og 
undervisningsopplegget har vært meget positiv, med 
gode tilbakemeldinger både fra læreinstitusjonen og 
elevene. Samarbeidet med skolen har stått sentralt, 
og har vært viktig for oppleggets utforming, spesielt i 
forhold til oppleggenes lengde per besøk samt avsatt 
tid i etterkant som del av videre klasseundervisning 
tilbake på skolen. 
 Dette samarbeidet kunne, om noe, vært ut-
ført enda tettere. Jo mer informasjon lærerne får på 
forhånd, jo bedre kan de forberede klassen, noe som 

klassen tildelt en håndfull nye spørsmål angående 
begge utstillingene. Disse spørsmålene var mer satt 
på spissen og provoserende i håp om å starte debatt, 
og ble tatt med tilbake til skolen for videre diskusjon. 
Eksempler på disse er:

Do you think it’s possible to create an 
utterly objective/neutral exhibition without
the personal attitudes of its creators 
reflected?

Are more artistic, emotional and/or 
political exhibitions useful for framing 
history and exposing the viewer new ideas?  

Do such exhibitions with a narrow focus 
and an agenda produce a more accurate
representation of its subject matter, or
does the narrow focus remove it from 
context, preventing audience reflection?

When you visit a museum, do you ever
consider that people have chosen 
what’s on display and how it’s displayed?

Do you think people are more likely 
to accept a version of history if it’s 
displayed in a museum?

Evaluering 

Hvordan kan prosjektet 
brukes videre? 

Tid og kommunikasjon

Et nytt fast undervisningstilbud

Dette fikk vi gode tilbakemeldinger på fra flere lærere. 
Ved å ta to runder er målet å skille virkemiddel fra 
individuelle tema, og vise at bruk av virkemiddel for 
å oppnå en ønsket effekt vil påvirke alle utstillinger, 
uavhengig av emne. 

«Unge kritikere» har allerede blitt et fast 
undervisningstilbud i Stavanger museum, med 
flere klasser fra denne pilotgruppens skole booket 
inn. Dette er i stor grad på grunn av forarbeidet 
med å møte læreplanens kompetansemål, og nært 
samarbeid med lærerne i utformingen. Så langt er 
opplegget populært i videregående skole for IB-
linjen i forbindelse med faget Theory of Knowledge, 
men da opplegget også møter kompetansemål for 
valgfagene Forskning i praksis og Demokrati i praksis 
er det også tilgjengelig for ungdomsskoleklasser. 
Resultatene fra prosjektet vil både påvirke vårt 
utstillingsarbeid mot Stavangers byjubileum i 2025, 
men enda viktigere: Det vil la oss fortsette å bidra til 
økt kritisk tenkning hos barn og unge i deres møte 
med etablerte maktinstitusjoner som oss selv.

vil spare museumspedagogen mye tid i prosjektets 
oppstartdialog ved første møte. Valget å gi mindre 
informasjon, heller enn mer, ble tatt for å forhindre 
at elevenes egne refleksjoner ville bli for påvirket før 
besøket. Tiden per besøk ble noe knapp med så lite 
forhåndskunnskap fra elevenes side, og sluttdialogen 
ble dessverre ikke tatt på museet, men i klasserom-
met. Dette kan løses ved å utvide klassens besøk fra 
75 til 90 minutter, dersom dette lar seg gjøre for del-
tagende skoleklasser. På tross av dette mottok mu-
seet skriftlige notater fra de livlige klassedebattene 
fra elevene selv, og opplegget fikk svært gode tilba-
kemeldinger. De deltagende elevene virket også for-
nøyde med opplegget, og satte pris på muligheten til 
fordypning, og ga senere uttrykk for dette i klassens 
avsluttende debatt. Museet har også dratt god nytte 
av prosjektet så langt, og fått et kritisk og detaljert 
innblikk i hvordan våre utstillinger oppfattes av publi-
kum. 
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Læreplanen 2020
Samfunnsfag ungdomstrinnet

Forskning i praksis
Delta i samtaler om egen og andres utforskning
Argumentere for egne hypoteser i lys av funn og andre relevante undersøkelser
Bruke relevante metoder og utstyr for innsamling og analyse av data
Formidle resultater fra egne prosjekter

Demokrati i praksis
Bruke samfunnsinformasjon for å kunne skille mellom fakta og meninger, identifisere 
fordommer og forholde seg kritisk til kilder
Argumentere for en sak og delta i meningsbrytninger i egnede kanaler

Hvordan 
Opplegget «Unge kritikere» henvender seg både til elevenes evne til kritisk tenkning rundt 
museets forskning og deres evne til å argumentere for egne holdninger og meninger basert 
på egne funn og hypoteser.






