
Unge kritikere: Mitt Land
Kollektive mentale kart som stedskritikk og medvirkning i utstillingsarbeid

Randsfjordmuseet, avdeling Lands Museum er regionmuseum for det geografiske området «Land», som 
består av kommunene Søndre Land og Nordre Land. Hvordan er det egentlig å vokse opp her?

Randsfjordmuseets bidrag inn i «Unge kritikere» kobler stedskritikk til medvirkning i utstillingsproduksjon. 
Gjennom en serie verksteder og møter håper vi å komme under huden på ungdom i begge kommunene og 
få tilgang til deres ærlige mening om hjemstedet. Hva er bra og mindre bra med å vokse opp i Land? Hvilke 
temaer er det viktig å ta opp i en utstilling om ungdomsliv i Land, og hvordan kan museet gjøre seg selv mer 
relevant for ungdom?

Sigrid Tveiten Roholdt, formidlingsansvarlig Hadeland Folkemuseum, 
Randsfjordmuseet
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Randsfjordmuseets delprosjekt i «Unge kritikere» 
består av utvikling av et medvirkningsprosjekt med 
ungdom kalt «Mitt Land», som inngår som en del 
av arbeidet med utstillingen Ung i Land, planlagt 
åpnet på Lands Museum i 2020. Utstillingen er en 
dokumentasjon av ungdom og oppvekst i Nordre 
og Søndre Land fra 1970 til i dag, hvor noe av 
bakgrunnen er kommunenes utfordringer med 
fraflytning og synkende folketall. Mange unge 
flytter ut for å utdanne seg og flytter ikke tilbake. 
Kommunene har også utfordringer knyttet til 
folkehelse og høyt sykefravær, utenforskap og høy 
forekomst av unge uføre – problemer som er tatt tak 
i av begge kommunene gjennom prosjekter knyttet 
til folkehelse. Samtidig er det ikke tvil om at Søndre 
og Nordre Land også er gode steder å vokse opp, og 
svar fra undersøkelsen Ungdata 2018 viser at mange 
unge er fornøyd med lokalmiljøet sitt.2  
 Utstillingen Ung i Land skal formidle 
personlige historier, oppveksthistorier og minner, 
og dokumentere ungdoms nåtidige opplevelse av 
oppvekst i Land. Vi vil inn bak tallene i statistikkene 
og invitere ungdom selv til å kommentere og 
reflektere over stedet Land, hvordan det er å vokse 
opp her og hvordan kommunene tilrettelegger for 
unge. Vi ønsker at ungdom skal være deltagende i 
fremstillingen av oppvekst på hjemstedet deres, og 
vi vil at de skal bli sett, hørt og ha påvirkningskraft 
i museets arbeid. Samtidig vil museet stå som 
avsender av utstillingen, og har derfor føringer, 
ønsker og krav til både form og innhold på det som 
skal formidles. For oss er det viktig at utstillingen ikke 
blir et glansbilde av ungdomslivet i Land før og nå. Vi 
vil vise frem både lyse og mørkere sider av oppvekst 
og ungdomstid, slik at utstillingen kan fungere som 
en god ramme for debatt rundt det å være ung i 
nettopp Nordre og Søndre Land. 
 For ungdommen som deltar vil motivasjonen 
kanskje være annerledes. Problemer er ikke alltid det 
første man ønsker å fremheve når man presenterer 
seg selv og stedet man kommer fra, ofte er det 

viktigere å vise frem det som er bra. Dermed kan det 
tenkes at det finnes en indre konflikt i museets egen 
motivasjon i dette prosjektet: På den ene siden er vår 
overordnede motivasjon bak medvirkningsprosjektet 
å la ungdom få definisjonsmakt og å eie historien 
om seg selv. På den andre siden har vi en praktisk 
motivasjon. Vi skal lage utstilling, en utstilling vi 
har egne forventninger til og ønsker for. Vi vil at 
utstillingen skal problematisere og vise frem både 
solskinnshistorier og skyggesider fra ungdomstid 
i Land, mens de unge kanskje først og fremst vil ha 
fokus på det som er bra.  
 Derfor er det viktig å lage møtesituasjoner 
hvor vi legger til rette for refleksjon og kritisk tenkning 
rundt tematikken – i begge retninger. Vi vil utfordre 
ungdom som deltar i prosjektet til å reflektere 
rundt hjemsted og egen oppvekst på godt og vondt, 
samtidig som vi fra museet må være fleksible til å 
ta imot det som kommer og tilpasse arbeidet vårt 
til de temaene som dukker opp. Dette er en kritisk 
prosess som må gå begge veier. Slik håper vi å kunne 
formidle historier som folk kjenner seg igjen i og kan 
være stolte over, og samtidig unngå glansbilder. Men 
hvordan lager vi slike møtesituasjoner, og hva gjør 
vi med den informasjonen som eventuelt kommer 
frem gjennom dem?

Museets motivasjon

1 Søndre Land, «Folkehelse 2025», URL: https://www.sondre-land.kommune.no/publisert-innhold/helse-omsorg-vel-
ferd/folkehelse-2025/. 
Nordre Land, «Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge i Nordre Land kommune», URL: https://nordre-land.bedreinn-
sats.no/. [Lesedato 17.12.2019.]
2 Anders Bakken, Ungdata 2018. Nasjonale resultater, NOVA Rapport 8/18. URL: http://www.hioa.no/Om-OsloMet/
Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2018/Ungdata-2018.-Nasjonale-resultater. 
[Lesedato 17.12.2019.]

Metode: Kartverksted
I «Mitt Land» forsøker vi å åpne opp for både 
kritisk refleksjon og det personlige og subjektive 
gjennom et kartverksted hvor både ungdom og 
folk fra museet deltar. Kartverkstedet er inspirert 
av Future Workshop-modellen, en modell hvor man 
går gjennom brainstorm-faser med kritikk og fantasi-
løsninger med utgangspunkt i et tema eller en 
problemstilling. En annen inspirasjon er konseptet 
deep mapping – å lage kart som f.eks. dokumenterer 
menneskers opplevelser, følelser, minner, meninger, 
assosiasjoner og annen informasjon knyttet til steder. 
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Vi har også hentet fremgangsmåter fra Public 
Labs guide til et kollektivt kartverksted og bloggen 
Mapping Weird Stuff.3
 I kartverkstedet blir deltakerne invitert 
til å samarbeide om å tegne et kollektivt kart 
over hjemstedet basert på hukommelsen. 
Formålet er å «kartlegge» ungdoms opplevelser 
av steder i Land, gi dem mulighet til å beskrive 
og reflektere rundt følelser og tanker knyttet til 
stedene, å komme med positiv og negativ kritikk, 
og å uttrykke ønsker om endringer. Denne typen 
kartlegging vil være startpunkt og veiviser for 
arbeidet med utstillingen, og det kollektive kartet 
blir et utgangspunkt for diskusjon med deltakerne. 
På denne måten håper å denne måten håper vi 
å få inn et kritisk perspektiv på hjemstedet og 
temaer knyttet til det å vokse opp, samtidig som 
vi forholder oss til det ungdom selv er opptatt 
av. Gjennom kartverkstedene håper vi også å bli 
kjent med ungdom som kan tenke seg å bidra i 
utstillingen gjennom å være informanter, sitte i 
kjent med ungdom som kan tenke seg å bidra i 
utstillingen gjennom å være informanter, sitte i 
ressursgruppe, eller annet. Det er også planlagt at 
kartene som produseres skal kunne bli en del av 
utstillingen. 
 Første kartverksted ble gjennomført 29. 
november 2019, sammen med Ungdomsrådet 
i Søndre Land. Det er planlagt flere verksteder 
med Nordre Land ungdomsråd, styrene i 
ungdomsklubbene i begge kommunene og 
et opplegg for 10. trinn på ungdomsskolene i 
begynnelsen av 2020. Formen på verkstedet vil 
bli tilpasset underveis ut fra hva som fungerer og 
ikke, og måten prosjektet utvikler seg på vil forme 
hvordan resultatet blir presentert i utstillingen. 
Denne teksten er basert på det gjennomførte 
kartverkstedet med ungdomsrådet i Søndre Land. 

som ligger rett ovenfor ungdomsklubben i Hov. De 
fleste i ungdomsrådet kom rett fra skolen og skulle 
videre på klubben etterpå. På forhånd hadde vi gjort 
klar Oppistua med tegneark, post-it-lapper og tusjer 
i forskjellige farger. Pizza var bestilt og en vegg var 
kledd i hvitt papir som forberedelse for å tegne det 
kollektive kartet. 
 Den første oppgaven var å lage individuelle 
kart over hjemstedet. Hver enkelt deltaker markerte 
de stedene som er viktig for dem selv – der de bodde, 
gikk på skole, fritidsklubber og tilbud og andre steder 
de syntes måtte være med på kartet. Vi fra museet 
var opptatt av at det ikke var viktig at kartene var 
geografisk korrekte eller så pene ut, poenget var å få 
frem de stedene som er viktige for den som tegnet 
det. Vi hadde egentlig tenkt å spare post-it-lappene 
til senere, men noen ble brukt også på de individuelle 
kartene. 
 Etter at alle var ferdige med sine kart 
studerte vi dem i små grupper på to eller tre, hvor 
gruppene diskuterte hva som særpreget hvert enkelt 
kart, hva som skilte dem fra hverandre og hva som 
var likt. Noen kart var veldig detaljerte og fokuserte 
på mindre områder, andre viste hele Søndre Land. 
Mange hadde tatt utgangspunkt i stedet de selv 
bodde. Etter å ha snakket om kartene i smågrupper 
presenterte vi dem for hverandre i felleskap. 
 Så var tiden kommet for å lage det store 
felles kartet, og vi så gjennom alle kartene for å se 
om vi fant et felles utgangspunkt. Randsfjorden var 
med på nesten alle kartene, og vi ble enige om å 
tegne den inn først. Det ble bestemt at den skulle 
tegnes opp fra kommunegrense til kommunegrense. 
Etter å ha blitt enige om bredden på fjorden og fått 
plassert noen av de sentrale stedene, begynte vi å 
fylle inn detaljene fra de individuelle kartene. 
 Da alle hadde overført informasjonen til 
det store kartet hadde vi en kritisk gruppediskusjon 
inspirert av metodikken Future Workshop. Vi brukte 
rosa og blå post-it-lapper til å markere ting og steder 
vi var fornøyde eller misfornøyde med, og gule 
lapper til å markere forslag til endringer. Mange skrev 
kommentarer eller forklaringer på lappene. 
 Etter en pizzapause tok vi en endelig 
diskusjon og evaluering av kartet. Det kom frem 
flere forslag til endringer underveis, og vi fortsatte å 
fylle ut kartet mens vi diskuterte det. Det som ble 

3 Heino Apel, «The Future Workshop» (2004), URL: https://www.die-bonn.de/esprid/dokumente/doc-2004/
apel04_02.pdf. 
Public Lab, «Host a collaborative map drawing workshop», URL: https://publiclab.org/notes/liz/04-05-2017/host-
an-event-to-draw-a-picture-of-your-place-as-a-group. 
Mapping Weird Stuff, URL: https://mappingweirdstuff.wordpress.com/. [Lesedato 17.12.2019.]

Gjennomføring
Kartverkstedet ble gjennomført med til sammen 
14 personer. Deltakerne fra ungdomsrådet gikk i 
8., 9., 10. og første trinn på videregående. I tillegg 
deltok to medlemmer i kommunestyret som 
møter fast i ungdomsrådet, og museet stilte med 
fire personer. Verkstedet ble holdt i Oppistua, 
Randsfjordmuseets nylig åpnede «museumslab» 
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trukket frem som bra med å bo og vokse opp i Land 
var blant annet fin natur og fine badeplasser og en 
del gode tilbud til ungdom. «Hjertet mitt er 110 % 
i Søndre Land», sa en. De var veldig fornøyde med 
ungdomsklubben, noe som har vært et savn i mange 
år. «Dette er noe som har vært kjempet for siden 
foreldrene våre var ungdommer selv!» «Det er alltid 
fullt, mellom 50 og 100 ungdommer der hver gang.» 
Traktor & Bike-parken fikk gode skussmål, men de 
mente at den ikke ble markedsført nok. 
 Av negative ting ble problemer med dårlig 
nett-tilgang og dårlig kollektivtilbud markert flere 
steder på kartet. En som gikk på videregående over 
kommunegrensa i Gjøvik fortalte at hun var tvunget 
til å flytte på hybel på grunn av dårlig nett-tilgang hos 
foreldrene, fordi hun var avhengig av internett for å 
få gjort skolearbeidet. Det ble nevnt at få engasjerte 
kan gjøre det vanskelig å drive med organisert idrett, 
og at det er lite tilbud til de som ikke er interessert i 
fotball eller håndball. Noen mente enkelte eldre har 
et negativt syn på ungdom: «De eldre er redd for at 

vi vil ødelegge alt, de er redd for endringer: ‘Sånn har 
vi hatt det i hundre år, og sånn skal det være!’». 
 Det var også negativt at et vanskelig 
arbeidsmarked og dårlig kollektivtilbud gjorde 
mulighetene for å bosette seg i Søndre Land mindre. 
Vi spurte hva de tenkte om deres egen fremtid i 
Søndre Land – vil de bli eller dra? Tre svarte at de 
var sikre på at de ville bli boende. Begrunnelsene var 
«det er her folka jeg er glad i er», «naturen og folka», 
«Jeg har hatt en fin oppvekst og vil at mine barn skal 
få den samme oppveksten, landlig men sentralt.» Tre 
var usikre, og to mente de helt sikkert kom til å flytte 
ut. «Jeg har aldri hørt et positivt ord om plassen jeg 
bor på! Vestsida blir sett ned på, det er så mye rart 
de har sagt, at man blir skada av å gå på skolen der 
f.eks.», var svaret fra en av dem. En annen mente at 
dårlig arbeidsmarked og få pendlermuligheter ville 
gjøre det vanskelig å bosette seg her. 
 På spørsmål om hva de syntes var viktig at 
kom frem i en utstilling om ungdom i Land ble det 
svart at det var viktig å ta ungdom seriøst, og å vise 

Trym og Sigrid diskuterer det kollektive kartet. Foto: Randsfjordmuseet
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Dessuten var det et overordnet mål å få til en kritisk 
diskusjon om oppvekst på stedet Søndre Land. 
Lykkes vi med alt dette, og er kartverkstedet egnet 
for formålet? 
 Vi opplevde at ungdommene absolutt var 
engasjerte, og at de tok styring og eierskap i å skape 
det kollektive kartet. Alle deltok, og etter hvert som 
vi alle ble varme i trøya ble det flere etapper med 
lange og fine diskusjoner. Jeg hadde forventet at 
de kanskje skulle bli litt rastløse etter hvert, men 
ingen hadde hastverk med å dra videre – den 
avsluttende diskusjonen ble mye lenger og mer 
omfattende enn jeg hadde sett for meg. Jeg vil si at 
opplegget med kartverksted fungerte godt som både 
oppvarmingsøvelse, bli-kjent-lek og grunnlag for 
diskusjon, og at vi fikk til en kritisk diskusjon om både 
fordeler og utfordringer ved å være ung i Søndre 
Land. Samtidig ser jeg at mye av stedskritikken som 
ble markert på kartet handlet om politiske saker 
ungdommene var kjent med fra før gjennom arbeidet 
i Ungdomsrådet, og i mindre grad tok utgangspunkt 

Forventningene til dette første verkstedet var flere. 
For det første var vi spente på om vi ville klare å få 
ungdommene engasjert i vårt prosjekt og i verkstedet. 
Er vi på riktig vei med prosjektet? Vi håpet at vi ville 
komme litt «under huden» på de unge, lære om deres 
syn på hjemstedet og hvilke ting de var engasjert i – 
både med positivt og negativt fortegn. Kartverkstedet 
var også et viktig startpunkt for å begynne å bygge 
relasjoner mellom museet og ungdommene og finne 
ut om noen av dem kunne være interessert i å delta 
i en ressursgruppe, stille som intervjuobjekter eller 
delta i utviklingen av utstillingen på andre måter. 

Erfaringer – så langt …

Stedskritikk handler ikke om å snakke ned 
I dagligtalen brukes «kritikk» ofte i forbindelse med å gi en negativ vurdering eller å kun 
fremheve det som er dårlig. Vi har ikke brukt ordet kritikk i kartverkstedet, men snakker heller 
om hva som er bra, hva som er mindre bra og hvordan ting kunne vært annerledes. Vi passer 
på at tonen er konstruktiv, vi er hverken ute etter å stille Land-kommunene eller ungdom fra 
Land i et dårlig lys. Derimot mener vi stedkritikk handler om å ta stedet, ungdommen og deres 
meninger på alvor. 

Skape relasjoner og engasjement gjennom å lage noe sammen
Vi opplevde at det å lage et felles kart skapte engasjement og gjorde at ungdommene fikk ei-
erskapsfølelse til prosjektet, slik at vi fikk en god og lang diskusjon etterpå. Det at vi museums-
ansatte også deltok i kartverkstedet og viste frem vår egen personlige kunnskap om stedet, kan 
ha gjort det lettere for ungdommene å bli kjent med oss og få tillitt til oss. 

Alle har kunnskap om stedet de bor på, og alles kunnskap er viktig
Vi ønsket at stedskritikken skulle være mest mulig basert på de unges egen personlige opple-
velse og erfaring med å bo i Land. Det var viktig å finne en form som gjorde at alle deltakerne 
kunne føle at de hadde noe å bidra med. I kartverkstedet er det derfor den subjektive kunn-
skapen som er viktig, ikke den korrekte geografien eller de objektive opplysningene. 

Tid, sted og pizza
For oss fungerte det veldig godt å møte ungdommene etter skoletid, i nærheten av ungdom-
sklubben de fleste skulle på etterpå. Fordi vi bestilte pizza trengte de ikke dra hjem for å spise, 
og ingen hadde hastverk med å komme seg videre. Å spise sammen er også en fin måte å bli 
bedre kjent på. 

Tips

frem at det er mye fin ungdom, «ikke alle unge er 
bøller». Fellesskapet ble trukket frem: det er trygt at 
alle kjenner alle. Ungdom er også glade i bygda: «Vi 
vil ta vare på historien, men også gjøre ting bedre.» 
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i personlige opplevelser, følelser og meninger. Det 
var vanskelig å løsrive seg fra geografien og de 
konkrete sakene og gå over i erfaringene, og det 
var kun i diskusjonen helt på slutten at vi begynte å 
komme inn på mer personlige og sosiale problemer 
som f.eks. fordommer og statusforskjeller. Dette er 
kanskje naturlig i et første møte. I den avsluttende 
diskusjonen var det flere som uttrykte at de kunne 
tenke seg å delta på et nytt verksted eller å bidra 
på en annen måte til utstillingen, og dette kan gi 
muligheter for å bli bedre kjent og å komme dypere 
ned i de mer vanskelige temaene. 
 Vi var ikke forberedt på at det også fantes 
«voksne» medlemmer av ungdomsrådet, men det 
fungerte godt at kommunestyrerepresentantene som 
møtte fast i ungdomsrådet deltok i kartverkstedet. 
Vi opplevde ikke at dette gjorde at ungdommene la 
bånd på seg, derimot var det en fordel at de kjente 
ungdommene fra før og hadde kunnskap om de 
politiske prosessene i kommunen. De uttrykte også 
at de ville ta med seg det som kom frem av kritikk 
under kartverkstedet til kommunestyret. 
 En klar fordel med å jobbe med 
ungdomsrådet er at dette er ungdommer som 
er engasjert i lokalmiljøet fra før, de er vant til 
å diskutere og si meningene sine og flinke til å 
formulere seg. På den andre siden; fordi det gjerne 
er ressurssterke og skoleflinke ungdommer som 
sitter i et ungdomsråd, er ungdomsrådets meninger 
og opplevelser nødvendigvis ikke helt representativt 
for alle ungdommene i Søndre Land. Å få alle i tale 
er nok en vanskelig ambisjon, men vi håper at vi 
gjennom møtene med styrene i ungdomsklubbene 
og med skolene når ganske bredt ut blant ungdom i 
Land. 

Hvordan bruke 
prosjektet videre?  
Utstillingen skal blant annet synliggjøre det som 
har kommet av positiv og negativ kritikk og forslag 
til forbedringer gjennom kartverkstedene, men vi 
vet ikke ennå helt i hvilken form og på hvilken måte 
dette skal gjøres. I løpet av våren vil vi gjennomføre 
flere kartverksteder i begge kommunene, og vi 
både evaluerer og samler inn materiale underveis. 
Gjennomføringen av det første verkstedet har likevel 
gitt oss mange erfaringer og satt i gang tanker om hva 
vi kan og bør gjøre videre.  

 For det første ser vi at kollektive kart må 
være en del av utstillingen i en eller annen form. 
Kartet som ble produsert under Kartverkstedet 
er egnet til å vekke nysgjerrighet, og ved å stille 
det ut blir prosessen en synlig del av utstillingen. 
På den måten får vi understreket at den kritiske 
prosessen ikke er avsluttet – vi ønsker jo at den skal 
fortsette gjennom skoleopplegg og debatter etter 
at utstillingen er åpnet. Kanskje kan vi også ha en 
interaktiv del i utstillingen hvor publikum kan bidra 
på et eget kart? På den praktiske siden tror jeg det 
visuelle inntrykket bør forbedres ved at kartet blir 
mer utfylt og «ferdig», og det krever et nytt verksted 
og mer innsats fra deltakerne. Hvordan dette skal 
organiseres vet vi ikke ennå. En mulighet er å bruke 
kartverkstedene til å rekruttere ungdom fra både 
ungdomsråd og klubbstyrer i begge kommuner til en 
gruppe som samarbeider om å lage et nytt, felles, 
kollektivt kart over Land til utstillingen. Et slikt felles 
kart kan også være fint for å vise frem ungdommenes 
tanker om nabokommunen, og kan kobles til temaet 
fordommer og forskjellige steders sosiale status.  
 For det andre må vi velge oss ut noen temaer 
fra verkstedet som vi ønsker å ta videre og jobbe 
med. En foreløpig tanke er å grave mer i temaer vi 
kom innom mot slutten av diskusjonen – de eldres 
syn på ungdom versus ungdommens syn på seg selv, 
hvordan ulike steder i kommunen har forskjellig 
status og hvordan dette kan påvirke de som bor der, 
eller hvilke konsekvenser dårlig internett-dekning 
faktisk kan ha for ungdom i dag.  
 For det tredje: Hvordan tar vi kritikken 
videre? Kartene i utstillingen vil formidle kritikken 
«rå», men vi ser også for oss at det bør arrangeres 
debatter og møter mellom ungdom og for eksempel 
kommunepolitikere, skoleledelse o.l., hvor både 
negativ kritikk og forslag til forbedringer tas opp. 
Noen av temaene kan også være aktuelle å jobbe 
videre med i prosjektet «Ung i Debatten» – et 
samarbeidsprosjekt mellom Valdresmusea og 
Randsfjordmuseet, hvor det blant annet vil bli 
arrangert debatter og kronikk-konkurranser for og 
med ungdom.  
 Det som uansett er sikkert, er at vi opplever 
at vi har fått kontakt med engasjerte og interesserte 
ungdommer, og at det er viktig at vi jobber videre for 
å holde på relasjonene samtidig som vi skaper nye. 
Prosjektet vil utvikle seg ettersom vi får gjennomført 
flere kartverksteder og møtt flere ungdommer, og vi 
er spente på hvor vi havner til slutt!
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I arbeidet med «Ung i Land» har vi lenge hatt denne problemstillingen i bakhodet: Hvordan 
påvirkes du av stedet du bor på, og hvordan kan du selv påvirke stedet? Vi ønsker at utstillingen 
skal vise hvordan enkeltindivider påvirkes av det geografiske, av lokal infrastruktur og av lokalt 
fellesskap, identitet og selvforståelse. Gjennom medvirkningsprosjektet ønsker vi samtidig å bidra 
til at ungdom får si sin mening, og gi dem mulighet til å påvirke lokalsamfunnet. Vi mener dette 
fokuset på den gjensidige påvirkningen mellom individ og samfunn kan knyttes til to mål i faget 
samfunnsfag for tiende trinn. Det ene målet er koblet til det overordnede temaet Folkehelse 
og livsmestring, hvor elevene skal kunne: «reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne 
grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere 
påverknad og uønskte hendingar.» Det andre målet er koblet til det overordnede temaet Demokrati 
og medborgerskap: (elevene skal kunne) «drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og 
grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk». Samfunnsfag for tiende 
trinn er den primære målgruppen for skoleformidlingen i utstillingen, og disse to målene vil være 
sentrale i det videre arbeidet med både utstillingen og formidlingsopplegget knyttet til den. 

Læreplanen 2020
Hvilke punkter i læreplan 2020 berører prosjektet, og hvorfor? 






