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Unge kritikere i gamle hus 
Hvordan virker egentlig et hundre år gammelt 
friluftsmuseum på 14-åringer? 

Borgarsyssel Museum er et friluftsmuseum lokalisert i Sarpsborg, stiftet i 1921. I en litt rufsete del av Sarpsborg by har det 
i snart hundre år blitt flyttet historiske hus fra ulike tider og steder i Østfold – som i dag utgjør et vakkert friluftsmuseum 
som rommer bygninger fra middelalderen, bondekultur, arbeiderkultur og embetsmannskultur. I prosjektet «Unge 
kritikere» har en gruppe ungdommer fra museets mest nærliggende ungdomsskole møtt ulike hus og formidlingsformer, 
og deretter gitt kritiske tilbakemeldinger på hvordan de ulike formidlingsformene har fungert for dem.

Christine Haugsten Ellefsen, formidler Borgarsyssel Museum, Østfoldmuseene 
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Alle som har jobbet på museum vet at jubileer 
er en sentral drivkraft i musealt utviklingsarbeid. 
Et stort, rundt tall gir anledning til å stoppe 
opp, vurdere hvor man kommer ifra, hvilken 
retning man har gått, hvem man har blitt og hva 
som er veien videre. I 2021 fyller Borgarsyssel 
Museum 100 år. I hundre år har det blitt samlet 
inn hus, gjenstander, arkiv og fortellinger fra 
hele Østfold. Blant museets hovedattraksjoner 
er Borgarsyssels historiske hus, innredet i ulike 
stilarter og epoker. Disse husene er nå gjenstand 
for et større revisjonsarbeid. Innredede hus i et 
friluftsmuseum er ikke noe mindre konstruert enn 
en monterutstilling i en utstillingshall. Samlinger 
og utstillinger gås igjennom, er de riktig plassert 
i forhold til epoker og historier de representerer? 
Dette revisjonsarbeidet handler ikke bare om å 
kontrollere gjenstandenes tilstand og plassering i 
tid, vi ønsker også å få kunnskap, tilbakemeldinger 
og kritikk på hvordan disse interiørene virker på de 
som opplever de.  
  På Borgarsyssel Museum har vi brukt 
unge kritikere til å få ny kunnskap om hvordan 
utstillingene virker på et ungt publikum i dag, og 
hvordan de kan endres og tilrettelegges for å skape 
bedre opplevelser, relevans og læring i fremtiden. 
Forstår de at dette er utstillinger, eller tenker de at 
dette er forlatte hjem – bevart intakt slik de var da 
de var bebodd? Hvordan foretrekker de å oppleve 
disse husene og oppleves de som meningsfulle for 
dem? Har de egne tanker og ideer om hvordan 
formidlingen på Borgarsyssel kan struktureres på 
en måte som skaper mer relevans for ungdommer 
som målgruppe?  
  Den unge kritikken vi har fått i dette 
prosjektet er sentral i arbeidet videre med å gjøre 
hundreåringen Borgarsyssel meningsfull i nye 
hundre år. Det var særlig to problemstillinger vi 
ønsker ungdommenes refleksjoner rundt: 

Vi tok kontakt med vår nærmeste lokale 
ungdomsskole for å høre om de kunne være 
interessert i å bistå i prosjektet. Vi vet fra tidligere 
samarbeid at de har et valgfag som heter Levende 
kulturarv, og vi så for oss at dette kunne være en 
gruppe som kunne ha interesse og glede av å være 
med på dette prosjektet. Elevene gikk på 10. trinn. 
Læreren satte pris på initiativet, og var positiv til 
samarbeidet, noe som gjorde selve rekrutteringen 
av deltagere til prosjektet ganske enkel. Det er 
også en arbeidsbesparende løsning å bruke skoler 
i rekruttering, da dette er en målgruppe museet 
kjenner godt til. Man besitter egne nettverk og 
det er mindre komplisert å få til forpliktende 

Hvorfor deltok vi i 

«Unge kritikere»? 
De antikvariske husene på Borgarsyssel har, 
med unntak av på større arrangement, kun 
vært tilgjengelige for publikum på guidede 
omvisninger – og besøker man museet uten 

å ha med omviser fremstår museet som lukket 
og stengt. Hva skjer når vi ikke låser husene og 
publikum kan oppleve husene på egenhånd? Hva 
forteller Borgarsyssels stuer og hus uten omviseren 
som et oversettende ledd? 

I dag brukes det ikke andre fortellergrep i 
utstillingene, enn å vise frem et vakkert 
og ryddig historisk interiør. Vi har et ønske 
om å ta i bruk flere sanser i formidlingen 

av de antikvariske husene og hente frem flere 
personlige fortellinger, slik at husene skaper 
innsikt i menneskers liv og levekår, vel så mye som 
byggeskikk og stilepoker. Hva synes ungdommene 
om dette grepet? 

A)

B)

Slik skaffet vi oss 

Rekruttering
ung kritikk 
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Fremgangsmåte

Første samling: 
«Unge kritikere i gamle hus 
– Borgarsyssel åpner dørene.»

avtaler enn det ville vært å rekruttere ungdommer 
som brukte sin egen fritid på prosjektet. Når det 
kommer til forankring, eierskap og motivasjon hos 
ungdommene kan det likevel tenkes at det ville 
vært mer formålstjenlig å rekruttere ungdommer 
utenfor skoleverket. Det hadde økt sjansene for at 
ungdommene som deltok var oppriktig motiverte 
for oppgavene og kanskje også knyttet tettere 
bånd til museet. Ungdommer er en «hvit hval» for 
mange museer, hvis man ser på hvor mye, eller lite 
de besøker museer utenfor skolen, er det grunn til 
å tro at museer er lite relevante steder for dem.

Elevene besøkte oss i to omganger, og tilbrakte 
to halve skoledager på Borgarsyssel. Vi ønsket at 
elevene skulle vurdere gammel formidlingsmetodikk 
opp mot ny – derfor var det viktig at de gjorde seg 
kjent med både hva Borgarsyssel Museum er i dag 
– og hva Borgarsyssel Museum kan bli i fremtiden. 

Første samling kalte vi «Unge kritikere i gamle hus 
– Borgarsyssel åpner dørene.» Vi åpnet samlingen 
med en samtale og bli kjent-runde rundt et 
langbord i museets kafeområde. Her snakket vi 
om sjangeren kritikk, og hadde en samtale rundt 
hvordan man kan gi god og dårlig kritikk og at 
kritikk ikke nødvendigvis er noe negativt. Akkurat 
dette opplevde vi at elevene hadde et reflektert 
forhold til, og at de trolig har blitt trent i lignende 
oppgaver på skolen. På forhånd hadde vi låst opp 
samtlige dører til de antikvariske husene, som sett 
med konservatorens øyne var et meget radikalt 
grep. Elevene arbeidet i grupper og utforsket alle 

husene på egenhånd. De hadde med seg penn, 
papir og kamera underveis for å notere ned tanker 
og inntrykk. Deretter ble elevene «utsatt» for en 
tradisjonell omvisning. For at elevene skulle føle at 
de kunne snakke fritt med oss som gjennomførte 
prosjektet i etterkant, var det en innleid guide som 
hadde omvisningen. Omvisningen var tradisjonell, 
og ganske lik de omvisningene som tilbys publikum 
som kommer for å se friluftsmuseet – et lite 
tverrsnitt av middelalderhistorie, bondekultur og 
arbeiderhistorie på ca. 45 min. Etter omvisningen 
satt elevene sammen i grupper for å diskutere 
og sammenligne de to ulike måtene å besøke de 
gamle husene på. Underveis hadde de med seg 
notatark/mikroblogg som så slik ut: 

Mikroblogg 1: 
På museumsbesøk på egenhånd 

Ta 3 bilder av noe som fanget din 
interesse i de gamle husene 

Skriv 3–5 setninger om opplevelsen 
av å gå alene i friluftsmuseet 

Mikroblogg 2: 
På museumsbesøk med omviser

Ta 3 bilder av noe som fanget din 
interesse i de gamle husene 

Skriv 3–5 setninger om opplevelsen 
av å bli vist rundt i museet av en omviser 

Deretter spiste vi lunsj sammen og 
hadde en oppsummerende samtale 
med utgangspunkt i notatene i mikrobloggen. 
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Elevene utforsket Borgarsyssel Museum uten omviser. 
Screenshot fra Snapchat: Christine Haugsten Ellefsen

Under lunsjsamtalen etter den første samlingen 
opplevde vi at det var krevende å få respons. 
Elevene virket sjenerte, men det løsnet noe utover i 
samtalen. De aller fleste likte best å bruke museet på 
egenhånd, i motsetning til å delta på omvisning. De 
trakk frem at det var godt å oppleve husene i sitt eget 
tempo, og at de selv kunne velge hvilke gjenstander 
og hus de ville utforske og sa at det ga det rom for 
å tolke inntrykkene på sin egen måte. En elev trakk 
frem et krusifiks som var utstilt i Olavskapellet, en 
rekonstruksjon av en middelalderkirke, og sa «at 
det var tydelig at det ville frem.» De trakk frem 
detaljer som hadde fanget deres interesse – og bare 
det at de selv hadde valgt de ut og gjenfortalt hva 
slags opplevelse akkurat den gjenstanden hadde 
gitt dem – var et tegn på en ganske annen type 
museumsopplevelse, enn det ville vært å delta på 
en guidet omvisning. Bare en av gruppene foretrakk 
den guidede omvisningen, fremfor å gå alene, men 
samtlige savnet mer kontekstualisering og mer 
informasjon om husene og de enkelte gjenstandene. 
 En tilbakemelding som var særlig verdifull for 
oss var at elevene trakk frem den sosiale opplevelsen 
med medelever som særlig givende da de utforsket 
museet som egenhånd. Ved å snakke sammen, 
diskutere og dele det de hadde av forkunnskaper 
med hverandre, skapte de mer mening i 
museumsopplevelsen sin. De hadde mange forslag til 
hvordan husene kunne gjøres mer levende – og det 
som begynte med et ønske om å ha noen fakta på et 
ark ved siden av utstillingen, utviklet seg til kreative 
ideer om bruk av skuespillere, snakkende bilder, 
lydeffekter og generelt mer fokus på mennesker 
enn på ting. På spørsmålet om hvordan vi kunne 
nå dem – som målgruppe – uttrykte de et ønske 
om mer aktiviteter. De ville ha quiz med premier og 
det er bare å innse – er det noe de virkelig vil gjøre 
på Borgarsyssel Museum – så er det å arrangere 
og delta på et riktig skummelt og bloddryppende 
halloweenarrangement.

Resultater fra 
første samling 
Hva slags kritikk fikk vi? 
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På det andre museumsbesøket siktet vi oss 
nærmere inn på et enkelt hus. Til Borgarsyssel 
Museum hundreårsjubileum er det planlagt å 
endre utstillingene i Snekkenes, et 1700-tallshus 
som opprinnelig var den gamle hovedbygningen 
til et større sagbruk i Rakkestad. Snekkenes er 
det første huset som ble flyttet til Borgarsyssel 
Museum i 1921. I dag er huset innredet med to ulike 
stilhistoriske utstillinger, en med empiremøblement 
og en med barokk og rokokkomøblement. Ingen 

av disse utstillingene kan beskyldes for å engasjere 
denne målgruppen nevneverdig. I Empirerommet 
ble elevene igjen «utsatt» for en omvisning og 
grundig innføring i 1800-tallets kunst og stilhistorie. 
Omviseren forsøkte å formidle på en så autentisk 
måte som mulig, slik man ville formidlet mot en 
tilfeldig skoleklasse på dette nivået. I rom nummer 
to var det rigget til en ganske annen type opplevelse. 
Her fikk elevene teste ut sanselig historieformidling. 
Spinettmusikk spilte fra det utstilte instrumentet i 
utstillingen, et bord var dekket med dadler, marengs, 
frukt og annen type mat som hørte borgerskapet 
til på 1700-tallet og de ble oppfordret til å ta på 
gjenstandene, åpne bokser for å se hva som var inni, 
sette seg ved bordet og ta mer aktivt del i utstillingen. 

Andre samling: 
Empiresalen versus Werenskioldsalen
 – sanselig museumsformidling

Elevene «utsettes» for tradisjonell omvisning. Foto: Christine Haugsten Ellefsen
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Også under disse to seansene gjorde elevene notater 
i en mikroblogg underveis – for å avslutningsvis 
oppsummere inntrykkene under en felles lunsj. 
Mikrobloggen så i denne samlingen slik ut: 

Skriv en anmeldelse av utstillingen i Empiresalen og 
Werenskioldsalen. Bruk hjelpespørsmålene under 
hvis du vil.

Nivå 1
Beskriv rommet. Hva så du, hva hørte du? Hvor-
dan virket dette rommet på akkurat deg? Hva fikk 
rommet deg til å tenke og føle? Hva tror du skjedde 
i dette rommet da huset var bebodd?  

Nivå 2
Vurder. Hva synes du om utstillingen og formidlin-
gen i dette rommet? Hva er grunnen til at du vurde-
rer den slik? Du kan godt gi terningkast. 

Som sist hadde vi en samtale med utgangspunkt i 
mikroblogg fra museumsopplevelsene og det var på-
fallende hvor mye mer elevene hadde å bidra med 
denne gangen. Det kan tenkes at temaet var mer 
engasjerende, men mest utslagsgivende var trolig 
at den sosiale konteksten var mer naturlig. Vi hadde 
møtt hverandre før, de hadde mer innsikt i prosjektet 
«Unge kritikere» og vi hadde kanskje fått mer tillit til 
hverandre – som gjorde det lettere å være opprik-
tig og engasjert. Etter denne samlingen fikk vi også 
inn et større antall lengre tekster som elevene had-
de produsert under besøket. Her beskriver de sine 
opplevelser av de to ulike rommene i den gamle 
bygningen og vurderer de opp mot hverandre – med 
utgangspunkt i et terningkast. Terningkast er kanskje 
noe utskjelt blant profesjonelle kritikere, men i møte 
med unge kritikere var det forløsende. Det motiverte 
dem til å vurdere og begrunne. Utstillingene på Bor-
garsyssel Museum befant seg i et spenn mellom fire-
re, femmere og seksere, men vi skal ikke utelukke at 
disse tallene i større grad viser at våre unge kritikere 
ikke ville såre museumspedagogene, mer enn at mø-
belutstillingene virkelig traff målgruppa.  

I den andre utstillingen var elevene generelt 
mer begeistret:  

Resultater fra 
andre samling 
Hva slags kritikk fikk vi? 

«Jeg gir en 4’er fordi det var lite ting å 
se på og jeg synes det var litt kjedelig.» 

«Selve rommet var jo fint, men jeg fikk 
ikke sånn «skikkelig gammelt» eller 
«historisk følelse». 

«Føler ikke jeg skjønte helt, hvordan det 
var å leve i dette rommet eller hva de 
gjorde der.» 

«Jeg føler ikke at vi fikk vite noe om 
hvem som bodde der, og hva de gjorde 
– og det gjorde det litt kjedelig. Det var 
ingen tegn til at noen noensinne hadde 
gjort noe der.»  

«Rommet virket veldig naturtro, men 
om man hadde vært der uten guide ville 
jeg ikke skjønt innredningen.»

«Jeg fikk en ordentlig følelse av hvordan 
det var før i tiden.» 

«Jeg kunne lett se for meg at en familie 
har sittet og spist middag her.» 

«Det var fint at dere serverte mat fra 
den tiden, hadde vært kult om man kan-
skje hadde noe klær i utstillingen også, 
ellers utrolig kult :)» 

«Likte å gå rundt selv, forsto mer av 
rommet da, det burde kanskje vært 
noen lapper som fortalte mer om hver 
ting.» 

«En ting som hadde gjort dette rommet 
enda bedre, hadde vært en liten blan-
ding. Et lite foredrag og så utstilling med 
mat og musikk og alt det der.» 

«Det var egentlig veldig kult å høre på 
den musikken fra det instrumentet [spi-
nettmusikk].»

I tekstene fikk vi dypere innsikt i hvordan de 
opplevde utstillingene, sitatene under er fra 
den første guidede utstillingen:  
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Vi kunne ha forutsett at elevene foretrakk 
utstillingen med marengs og musikk, fremfor et 
foredrag om borgerskapet og dens stilhistorie, men 
vi lot oss likevel overraske av hvor reflekterte svar 
de ga og hvor aktivt de forholdt seg til 1700-tallet 
og museumspedagogisk formidlingsmetodikk, tema 
som må kunne beskrives som noe perifert fra det 
som opptar de til vanlig. De lot seg heller ikke forføre 
av sanseopplevelsen fullstendig, men etterspurte 
mer fakta, foredrag og tekstformidling i kombinasjon 
med sanseopplevelsene. 

Hvordan skal vi bruke 
dette videre?
«Unge kritikere» har vært et utviklende prosjekt 
for oss som jobber med formidling på Borgarsyssel 
Museum. Å få nye blikk på våre gamle hus er 
avgjørende for hvordan vi kan rigge oss for 
å engasjere fremtidens publikum – en sprek 
hundreåring må tross alt tenke fremover. Dette vet 
vi jo – men «Unge kritikere» ga oss et dytt til å faktisk 
gjøre det, konkretisere det og knytte det opp mot 
våre utviklingsprosjekter. En nyttig erfaring vi gjorde 
oss – var betydningen av tid, tillit og pizza i et slikt 

Bruk tid på å bli kjent 
De gode refleksjonene kommer ikke ved første 
møte.  

Bruk lokalt nettverk 
Ved å bruke nærliggende skoler eller ungdom-
mer fra eget nabolag, bygger man også opp 
lokalt engasjement. Borgarsyssel Museum fikk 
besøk av samme elevgruppen flere ganger i 
løpet av høsten. 
 
Kombiner tekst og samtale
Kombinasjonen av tekstarbeid med oppfølgen-
de samtale ga god innsikt i elevenes kritikk. 

medvirkningsarbeid. Svarene vi fikk på andre samling 
var på et mye høyere nivå enn tilbakemeldingene 
fra samling nummer en. Tenk hva vi kunne lært på 
samling nummer tre! Borgarsyssel Museum har fått 
et nytt verktøy i metodekassa si – og vi planlegger å 
åpne dørene for flere unge kritiske blikk. 

Tips

Sanselige Snekkenes. Foto: Christine Haugsten Ellefsen



I kjerneelementene for samfunnsfag i fagfornyelsen heter det: 
«Elevane skal kunne undre seg over, reflektere omkring og vurdere korleis kunnskap om samfunn 
før og no blir til. Elevane skal få vere nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkjande og -skapande
åleine og saman med andre både i og utanfor klasserommet. I tillegg skal elevane kunne innhente 
og bruke informasjon frå ulike typar historiske, geografiske og samfunnskunnskaplege kjelder for 
å kaste lys over forhold i ulike samfunn, til ulike tider, og i sitt eige liv. Dei skal òg kunne vurdere 
kritisk om kjeldene er pålitelege og relevante.»
 
«Unge kritikere» på Borgarsyssel kan ses i sammenheng med dette læringsmålet. I tillegg til at 
elevene får nærkontakt med konkrete kilder (hus og gjenstander), som i seg selv kan fortelle noe 
om fortiden, utfordres de til å tenke kritisk rundt kildene de møter.  

Ved å plassere hus og gjenstander i ulike kontekster, skaper man en fortelling om fortiden som 
ikke uten videre bør godtas som en objektiv fremstilling. I ICOMs museumsetiske regelverk står 
det at museer bevarer, fortolker og fremmer menneskehetens natur og kulturarv. Elevene blir 
bevisstgjort på museene som et fortolkende ledd i denne prosessen. Gamle museumsutstillinger 
har et stort potensiale for å brukes som øvelse i kildekritikk, noe flere museer kan ha nytte av å 
løfte frem, når museumspedagogikken skal utvikle gode undervisningsopplegg med utgangspunkt 
i den nye læreplanen.  

Læreplanen 2020
Museene er skattkamre for undring og utforskning 






