
 
Barns meninger er verdifulle, slipp dem til 

Anne Elin Kleva, skolerådgiver Redd Barna

Barn og ungdom kan være en av de viktigste kritikerne til museers utstillinger, bare de får 
mulighet. For at museer skal oppleves som relevante for et yngre publikum, må barn og unge 
få komme både i skoletiden og i fritiden. De må få tilstrekkelig informasjon tilpasset deres 
alder og få mulighet til å vurdere utstillingene fritt ut ifra eget ståsted og på egne premisser, 
og kunne si sine meninger og bli tatt på alvor.

Hvis barn og unge opplever høy grad av medvirkning i museer, der de får spille en aktiv rolle, får 
tilrettelagt informasjon, kan bidra med kritikk av utstillinger og organiseringer/prioriteringer, 
stille kritiske spørsmål og gi tilbakemeldinger som blir tatt på alvor og som blir fulgt opp, vil 
museer i større grad oppleves som relevante og interessante for barn og unge. 

Dette gir også stor merverdi til de barn og unge som får muligheten til å delta. Barn som 
blir involvert i læringsprosesser lærer bedre. Å kunne komme til et museum for å oppleve 
og utforske utstillinger, få tilpasset informasjon og delta aktivt i evaluering av utstillinger, er 
engasjerende måter å lære på for barn og unge. Å gi innspill til videreutvikling av utstillinger og 
det å se koblinger mellom museers formidling og utstillinger til sine egne liv, er inspirerende. 
På lengre sikt kan dette også bidra til at de i voksen alder i langt større grad vil ha et mer nært 
og godt forhold til museer, som de ønsker å oppsøke mer, utforske og utfordre. 

Ulike måter å gi synspunkter på
Det finnes mange måter å slippe de unge kritikerne til på. Enten for å la dem evaluere 
utstillingene i museet, eller gi dem mulighet til å påvirke videre utforming av den samme 
utstillingen og andre utstillinger museet skal sette opp i framtida. Denne publikasjonen 
viser fem gode eksempler på hvordan man kan gjennomføre ung kritikk i museene, med 
overføringsverdi til andre museer og institusjoner som er åpne for ung kritikk.
 
Barn og unge liker aktiv læring best, der de blir involvert og kan bruke flere sider av seg selv 
for å lære, gi innspill og skape endring og ulike resultater. Ved å legge opp til ulike måter å 
evaluere på, kan barn velge den måten de selv føler seg komfortable med og som de opplever 
at de mestrer. Gjerne tilrettelegg ulike aktiviteter for å innhente de unge kritikernes innspill, 
og la det være frivillig for dem hvilke de velger å benytte seg av.

Eksempler på måter å gi tilbakemeldinger på kan være ulike muntlige oppgaver, skriftlige 
aktiviteter, filmopptak, lydopptak, tegning, konstruksjon, modellering, eller digitale 
tilbakemeldinger gjennom bruk av mentimeter, som er et digitalt responsverktøy, som dere 

Ta unges 
meninger på alvor! 
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kan bruke for å invitere barn og unge til å si hva de mener om hele eller deler av 
utstillingene. Et eksempel på mentimeter som er lett og anvendelig, er 
www.mentimeter.com. 

Uansett hvilke metoder man velger å benytte seg av, må man huske å holde seg 
innenfor reglene til personvernforordningen GDPR. Se egen informasjon om GDPR 
på side 15.

Hvordan engasjere alle barn og unge 
Den enkleste måten for museer å finne ut hvordan de kan engasjere og gjøre seg relevante for 
barn og unge i alle aldre på, er å spørre dem selv. Inviter dem til å komme – enten i skoletiden ved 
å kontakte skoleledelsen eller lærere dere kjenner – eller lag et arrangement på fritiden, gjerne 
med servering og hjelp til transport, slik at de kan komme etter skoletid og bli hentet av foreldrene 
etterpå. 

Enhver evaluering med barn og unge må være tilpasset målgruppen de er i og være gratis, tilgjengelig 
og universell. Da kan alle delta uavhengig av om de har behov for ekstra tilrettelegging, transport 
eller foreldrenes betalingsevne.  

Det finnes mange måter å si sine meninger på. Noen liker å snakke foran andre mennesker, mens 
andre liker bedre å skrive eller tegne ned tanker og ideer. Barn og unge er forskjellige, og de må få 
lov til å delta på egne premisser og så aktivt de ønsker selv. Derfor bør de som involveres få lov til å 
påvirke måten de skal evaluere utstillingene på. Museer bør alltid legge opp til et fleksibelt program 
så de kan se an gruppen med barn og unge som kommer. Variert og åpent opplegg treffer ofte 
bedre, enn mer fastsatt og ensidig opplegg. 

Reell medvirkning må føre til innflytelse
Medvirkning er å ha innflytelse. Hvis museer inviterer barn og unge inn for å få tilbakemeldinger 
om museenes utstillinger, må innspillene bli tatt på alvor og fulgt opp i museenes videre arbeid. Det 
betyr ikke at alt barn og unge foreslår må endres på, men de som deltar bør få tilbakemeldinger i 
etterkant på hva som ble tatt med eller ikke, og hva som er begrunnelsen for det. 

FNs konvensjon om barnets rettigheter fastslår i artikkel 12 at alle barn har rett til å uttrykke 
sine synspunkter fritt og få sine synspunkter vektlagt i alle forhold som vedrører dem. FNs 
barnekonvensjon gjelder alle barn under 18 år. Retten til å bli hørt er en rettighet både for hvert 
enkelt barn og for grupper av barn i saker som gjelder flere. Barn og unge skal få tilstrekkelig og 
tilpasset informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter.

Barnet skal bli lyttet til, og barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og 
modenhet. Det følger imidlertid ingen aldersgrense av denne rettigheten. Alder og modenhet er 
en faktor som spiller inn når barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt, men skal ikke være til 
hinder for at barnet får uttrykke seg og bli lyttet til.

All medvirkning skal imidlertid være frivillig, og man må ikke presse barn og unge som ikke ønsker 
å delta til å gjennomføre opplegget i museene. 

FNs barnekonvensjon, 
artikkel 12 forplikter



Når museer tilrettelegger for barn og unges medvirkning er det nyttig å planlegge og gjennomføre 
før- og etter-opplegg med skolene. Da får elevene mulighet til å gå i dybden og jobbe over lengre 
tid med innspillene. Det vil gjøre dem i stand til å komme med bedre tilbakemeldinger og føre til 
mer læring for de unge. Vær også tydelig og ærlig på hvilken innvirkning tilbakemeldingene kan og 
vil ha på museets utstillinger og videre publikumsformidling. 

Vær gode og lyttende tilretteleggere
Hvordan museer tilrettelegger evalueringen av utstillingen for barn og unge er helt avgjørende for 
om de vil og våger å bidra med meninger, erfaringer og innspill. Det er viktig at samtalene mellom 
deltagerne er preget av respekt for hverandre. Elevene skal oppleve at synspunktene deres blir tatt 
hensyn til og kan være med på å forme nåværende eller fremtidige utstillinger ved museet. 

Spørsmålene som stilles bør være åpne og undrende. Deltakerne må føle at de kan svare ærlig på 
det de opplever er sant. Pass på at spørsmålene ikke er for abstrakte. Barn og unge har gjennom 
mange år lært oss i Redd Barna at spørsmålene bør være klart avgrensede og konkrete. Det må 
være tydelig hva spørsmålet handler om, og barn og unge må forstå at ingen svar er riktige eller 
gale.

Som tilrettelegger er det viktig å vise en oppriktig interesse for elevenes ulike erfaringer og være 
åpen for nye måter å se ting på. Det gjelder spesielt når deltakerne formidler noe som er ukjent, 
eller ikke samsvarer med institusjonens fremstillinger. Det vil gi flere barn og unge trygghet til å 
bidra.

Humør og glede bør være grunnleggende arbeidsprinsipper for alle som jobber med barn og unge. 
Redd Barna anbefaler å ha en trygg regi preget av fleksibilitet og raushet. Det å være stram og 
streng fungerer dårlig i arbeidet med barn og unges medvirkning. Er det imidlertid glede i rommet 
vil flere barn og unge slappe av, føle seg trygge og tørre å være seg selv. Dessuten kan det å rose 
deltakerne på en ærlig og troverdig måte når de deler sine meninger, gi dem lyst og vilje til å bidra 
mer.

Unge kritikere i alle aldre
For å få evaluering fra et bredere, yngre publikum, kan det være lurt å gjennomføre evaluering 
av utstillinger med barn og unge i flere aldre. Det vil gi kunnskap om hvilke deler av utstillingen 
som egner seg best for ulike aldersgrupper og gi mulighet til å planlegge utfra det. La gjerne 
barnehagebarn komme for å tegne eller sette lapper på de delene av utstillingene de liker godt. 
Redd Barna har erfart at det er en vanlig tendens at man tror man må invitere ungdomselever eller 
eldre elever for å få innspill og evaluere, men vi anbefaler at man også involverer yngre barn i dette 
arbeidet, om det er grupper man ønsker å nå ut til. 

Som et eksempel kan man invitere på ulike dager skoleklasser fra 3., 5., 7. og 9. klasse og 
videregående trinn 2. Med en mal på et variert og åpent opplegg som grunnstamme, kan museer 
tilpasse evalueringen av utstillingene til de ulike aldersgruppene. Det kan være lurt å ta en telefon 
i forkant til kontaktlæreren før skolebesøket, så man får oversikt over klassen som kommer og om 
det er behov for tilrettelegging. 



Opplæringslovens formålsparagraf 
«Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale 
kulturarven. […] Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og 
miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.»

 1.2 Identitet og kulturelt mangfold
«Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper 
tilhørighet til samfunnet. Elevene skal lære å kjenne de verdiene og tradisjonene som 
bidrar til å samle menneskene i landet. […] Gjennom alle tider har det norske samfunnet 
blitt påvirket av ulike strømninger og kulturtradisjoner. I en tid der befolkningen er mer 
sammensatt enn noen gang, og der verden knyttes tettere sammen, blir språkkunnskaper 
og kulturforståelse stadig viktigere. Skolen skal støtte utviklingen av den enkeltes 
identitet, gjøre elevene trygge på eget ståsted, samtidig som den skal formidle felles 
verdier som trengs for å møte og delta i mangfoldet, og åpne dører mot verden og 
framtiden.»

1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet
«Opplæringen skal gi elevene en forståelse av kritisk og vitenskapelig tenkning. 
Kritisk og vitenskapelig tenkning innebærer å bruke fornuften på en undersøkende og 
systematisk måte i møte med konkrete praktiske utfordringer, fenomener, ytringer og 
kunnskapsformer. Opplæringen skal skape en forståelse av at metodene for å undersøke 
virkeligheten må tilpasses det vi ønsker å studere, og at valg av metode påvirker det 
vi ser. Hvis ny innsikt skal vokse fram, må etablerte ideer granskes og kritiseres med 
teorier, metoder, argumenter, erfaringer og bevis. Elevene skal kunne vurdere ulike 
kilder til kunnskap og tenke kritisk om hvordan kunnskap utvikles. De skal også kunne 
forstå at deres egne erfaringer, standpunkter og overbevisninger kan være ufullstendige 
eller feilaktige.»

1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang 
«Barn og unge er nysgjerrige og ønsker å oppdage og skape. I opplæringen skal elevene 
få rike muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang. Evnen til å stille spørsmål, 
utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring. Skolen skal respektere og dyrke 
fram forskjellige måter å utforske og skape på. Elevene skal lære og utvikle seg gjennom 
sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter.»

1.6 Demokrati og medvirkning
«Skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis. Elevene skal 
erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan 
påvirke det som angår dem. De skal få erfaring med og praktisere ulike former 
for demokratisk deltakelse og medvirkning, både i det daglige arbeidet i 
fagene og gjennom for eksempel elevråd og andre rådsorganer. Dialogen 
mellom lærer og elev, og mellom skole og hjem, må være basert 
på gjensidig respekt. Når elevenes stemme blir hørt i skolen, 
opplever de hvordan de selv kan ta egne bevisste valg. Slike 
erfaringer har en verdi her og nå, og forbereder elevene 
på å bli ansvarlige samfunnsborgere.»
 
Et utdrag fra «Overordnet del – verdier og prinsipper i 
grunnopplæringen» med relevans for ung kritikk, hentet fra
Udirs nettside: https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/. 

Ny Overordnet del
Verdier og prinsipper i opplæringen
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Museenes relevans i læreplanverket
Å invitere skoleklasser til å evaluere og bidra inn mot museets utstillinger vil være i tråd med ny 
overordnet del av læreplanverket. Den utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf 
og de overordnede prinsippene for grunnopplæringen. Overordnet del viser hvilket grunnsyn som 
skal prege pedagogisk praksis i hele grunnopplæringen. 

Med de nye læreplanene som trer i kraft høsten 2020, er det flere kompetansemål som museer 
kan vise til i arbeidet med å involvere barn og unge. Da er det også lettere å engasjere skoler til å 
delta, og få skoleklasser til å komme i undervisningstiden for å gi konstruktiv kritikk til utstillingene. 
For spesifikke, relevante kompetansemål å vise til for å invitere skoleklasser, se under hvert enkelt 
prosjekt-kapittel. 

Å invitere unge kritikere på fritiden 
Det er også mulig å gjennomføre ung kritikk på fritiden utenom skoletid. Da er det viktig å legge opp 
til samlinger med barn og unge innenfor ønsket målgruppe, og tilrettelegge slik at samlingene vekker 
interesse og at alle barn og unge i nærmiljøet får mulighet til å delta uavhengig av økonomi, geografi, 
kulturell bakgrunn og funksjonsevne. 

Barrierer for deltakelse kan være mangel på transport, tilrettelegging og informasjon, eller liten grad 
av opplevd trygghet. Universell utforming er alltid viktig og klokt å vektlegge. Universell utforming 
handler om å utforme omgivelsene på museene slik at man tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne 
hos alle besøkende, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Når museer lager utstillinger som 
er universelt utformet, når de alle målgruppene gjennom én og samme løsning.

Bare det å tilby mat og drikke i forbindelse med samlingen og tilrettelegge for transport fram og 
tilbake, kan være eksempler på to tiltak som bidrar til økt deltakelse. Hvis ungdom deltar over lengre 
tid i evaluering eller utvikling av utstillinger, eller hvis de selv engasjeres til å delta og tilrettelegge for 
evaluering med yngre barn, kan det være lurt å holde av penger på budsjettet til å lønne dem. 

Barn og unge ønsker tilbakemelding
Det er viktig at barn og unge får tilbakemelding på hvordan innspillene påvirker museenes utstillinger 
og/eller videre måter å utvikle utstillingene på, og om det fører til endring av formidlingsform til 
denne målgruppen. Barn og unge ønsker tilbakemeldinger og å få se sluttprodukter der de har bidratt. 
Det stimulerer også til videre aktivitet, og at barn og unge senere kommer og deltar med en kritisk 
innstilling til museenes utstillinger.

Avslutningsvis
«Unge kritikere»-prosjektet viser hvor viktig det er å involvere barn og unge i alle aldre i utvikling 
og evaluering av utstillingene i museene. Både fordi barn og unge utgjør 25 prosent av museenes 
besøkende og fordi de har rett til å medvirke og bli tatt på alvor. 

Til slutt vil Redd Barna anbefale å lese igjennom FNs barnekomités ni prinsipper for god og meningsfull 
medvirkning for barn og unge, og se til at de oppfylles. Diskuter gjerne på et personalmøte hvorvidt 
museet eller institusjonen kan kvittere på at barn og unge involveres på en god og helhetlig måte, 
eller ikke. 
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Prinsipper for god og meningsfull medvirkning fra barn og unge

Basert på respekt
Barnas synspunkter skal behandles med respekt, og de skal kunne ta initiativ på bakgrunn av 
egne ideer og forslag til aktiviteter. Voksne som arbeider med barn skal anerkjenne, respektere og 
bygge videre på gode eksempler der barna allerede medvirker. De skal også ha forståelse for den 
sosioøkonomiske, miljømessige og kulturelle konteksten barn lever i.     

Relevante
Når barn blir spurt om å medvirke, skal tema og problemstillinger ha reell relevans for deres liv og gi 
dem mulighet til å bruke sin kunnskap og sine ferdigheter og evner. I tillegg skal det være rom for at 
barna kan framheve og ta opp spørsmål som de selv vurderer som relevante og viktige.  

Barnevennlige
Omgivelsene og arbeidsmetodene skal tilpasses barnas kapasitet og evner. Det skal være tilstrekkelig 
tid og ressurser tilgjengelig for å sikre at barna kan forberede seg skikkelig, og at de er trygge på 
prosessen. Det skal tas hensyn til at barn i ulik grad har behov for støtte og tilrettelegging, alt etter 
deres alder og gradvise utvikling.  

Inkluderende
Medvirkningsprosesser skal være inkluderende og ikke gjenspeile eksisterende 
diskrimineringsmønstre. Barn er ikke en homogen gruppe, og alle skal ha like muligheter, uavhengig 
av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, etc.   

Prinsipper for god og meningsfull 
medvirkning fra barn og unge

Åpne og informative
Barna skal ha lett tilgang til informasjon som er tilpasset dem og forståelig for dem. De skal få 
kunnskap om hva som er hensikten med det de er med på, hvorfor de er med, hva deres rolle er, og 
hva andres rolle er, inkludert voksne. De skal få vite hvilke muligheter de har, hvilke begrensninger 
som finnes, hvilken grad av innvirkning de kan ha på en beslutning, og hvem som tar den endelige 
avgjørelsen. De skal få kunnskap om sine rettigheter og voksnes ansvar.    

Frivillige
Barna skal delta ut ifra eget ønske, basert på tilstrekkelig og tilpasset informasjon. Barna skal aldri 
tvinges til å uttrykke sine synspunkter mot sin vilje, og de skal gjøres oppmerksom på at de kan 
trekke seg underveis hvis de ikke lenger ønsker å delta.  

FNs komité for barnets rettigheter stiller opp ni grunnleggende 
krav som må ivaretas for å sikre at medvirkningsprosesser med 

barn og unge er gode og meningsfulle.  
Alle prosesser der ett eller flere barn medvirker, skal være: 



Personvern handler om retten til privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. 
Alle er pliktet til å følge personvernregelverket GDPR, som ble innført i 2018. Flere museer opplever 
at det har gjort det vanskeligere å publisere bilder, filmer og annen innhentet informasjon. 

Når museer benytter seg av personopplysninger tilhørende barn og unge er det viktig at disse 
benyttes for spesifikke, uttrykkelige, angitte og legitime formål. Disse formålene skal være forklart 
på en måte som gjør at alle berørte har samme entydige forståelse av hva personopplysningene skal 
brukes til, før samtykket eventuelt gis. NB: Når det innhentes samtykke er det viktig at all relevant 
info er på samtykkeskjemaet. Det er ikke gyldig å vise til mer info på nettsidene. 

Hovedregelen er at barn og unge må være fylt 15 år for selv å gi samtykke til innhenting og bruk av 
egne personopplysninger. For yngre barn, må samtykke innhentes fra foreldrene. Hvis foreldrene 
samtykker og barna nekter, skal man ta høyde for at barna selv ikke vil bidra. Det er et krav at 
samtykket skal dokumenteres, og derfor bør samtykket innhentes skriftlig.  

Krav til at samtykke skal være frivillig. Et samtykke skal kunne trekkes tilbake like lett som det er gitt, 
både av barna selv og av foreldrene. Hvis et samtykke trekkes tilbake, må de personopplysningene 
som er samlet inn slettes. 

Om personvernregelverket GDPR

Støttet av opplæring
Voksne må være godt forberedt og ha de ferdigheter og hjelpemidler som trengs for å kunne legge 
til rette for at barn får medvirke på en god og meningsfull måte. Barn trenger kunnskap om hvilke 
rettigheter de har, få styrket sine ferdigheter, og få opplæring for å kunne ta i bruk sin rett til å bli 
hørt effektivt og på egne premisser.   

Sikre og sensitive med hensyn til risiko
I visse situasjoner kan det være forbundet med risiko å gi uttrykk for sine synspunkter. Voksne har et 
ansvar for de barna de samarbeider med, og de må treffe alle mulige forholdsregler for å minimere 
risikoen for at barna blir utsatt for vold, utnyttelse eller andre negative konsekvenser på grunn av 
sin medvirkning. Barna skal vite at de har rett til beskyttelse mot vold, og hvor de kan henvende seg 
dersom de trenger hjelp.  

Ansvarlige
Når voksne inviterer barn til å medvirke, har de også et ansvar for å la barna få reelt eierskap, 
inkludert i evaluering og oppfølging. Barna skal gis tilbakemeldinger på hvordan synspunktene deres 
er blitt vektlagt, og hvordan deres medvirkning har påvirket utfallet av en prosess. 

Kilde: FNs komité for barnets rettigheter, «Generell kommentar nr. 12 (2009). Barnets rett til å bli hørt», i 
Konvensjonen om barnets rettigheter (2009). Prinsippene er oversatt og gjenfortalt av Grete Vandvik, rådgiver 
på barns rett til å bli hørt, Redd Barna, 2019.
URL: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/barnets-rettigheter/generell-kommentar-12.pdf. 
[Lesedato 16.12.2019.]   
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Tips
Vær bevisst på at det er visse kategorier 
av sensitive opplysninger, som ikke er 
lov å behandle som personopplysninger, 
men må behandles innunder et annet 
regelverk. Dette gjelder opplysninger 
om helse, etnisitet, livssyn og seksuell 
legning og lignende. 

Les mer om dette her: 
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/
virksomhetenes-plikter/behandlingsgrunnlag/
veileder-om-behandlingsgrunnlag/spesielt-om-
sarlige-kategorier-av-personopplysninger-sensitive-
personopplysninger-og-unntak/. 

Vi anbefaler å se til Datatilsynets 
nettsider www.datatilsynet.no, eller 
bruke deres veiledningstjeneste 
som er betjent mandag til torsdag, 
hvis man har spørsmål om 
personvernregelverket GDPR:  
Tlf. 22 39 69 00 

Spesielt Datatilsynets sjekkliste er fin 
og oversiktlig å kjenne til, for å se om 
personopplysningsloven overholdes: 
https://www.datatilsynet.
no/rettigheter-og-plikter/
virksomhetenes-plikter/
sjekkliste/. 

Det er ingen regel på hvor lenge personopplysningene kan brukes, men hvis det er personopplysninger 
som museene skal bruke over lengre tid, bør dette være tydelig i skisseringen av formålet til 
innhenting av samtykket. 

Dersom det gjøres filmopptak eller tas bilder under en evaluering av en utstilling, må dette informeres 
om i forkant. Selv om det er gitt samtykke til dette, skal barnet eller ungdommen ha mulighet til å 
be museet slette opptaket eller bildene hvis de angrer seg. Et eksempel på dette, kan være hvis en 
deltaker får en reaksjon underveis, som de ikke ønsker skal komme på filmopptaket. Da må museet 
slette opptaket av akkurat de berørte dette gjelder. 

Personopplysningene kan ikke gjenbrukes til formål som er uforenelig med det opprinnelige. I 
slike henseender må museene innhente samtykke på nytt. Museene er ansvarlige for at innsamlet 
informasjon er riktig, og er pliktig til å slette eller korrigere feil som oppdages. Det er viktig å begrense 
mengden innsamlede personopplysninger, slik at de begrenses til det som er nødvendig for formålet 
med evalueringen.

Personopplysningene skal lagres slik at de slettes eller anonymiseres når de ikke lenger er 
nødvendige for formålet de ble innhentet for, med mindre de er innhentet også for å brukes til 
et annet formål som barna/foreldrene har samtykket til. De skal behandles slik at opplysningenes 
integritet og konfidensialitet beskyttes. Et eksempel på dette kan være hvis deltakerne i evalueringen 
av utstillingen, også gir opplysninger som skal brukes til et forskningsprosjekt. Da må dette være 
tydelig informert om til de berørte i forkant, slik at barna eller foreldrene kan samtykke til begge 
deler, eller reservere seg for å være med i forskningsbiten. 






