
«Bry deg!» – og hva så? 
Ung kritikk av demokratisenter for unge 

Demokratisenteret i Wergelands Hus er en permanent utstilling og hovedarena for å arbeide med demo-
kratilæring og samfunnsengasjement ved Eidsvoll 1814. Det ble etablert i sin nåværende form til grunnlov-
sjubileet i 2014, og museet diskuterer nå en plan for fornyelse fram mot 2022. Vi har invitert ungdom fra 
tre utdanningsnivåer til å vurdere senteret gjennom anmeldelser. Da senteret ble etablert, var ei gruppe 
ungdommer sentrale i utviklinga av tilbudet. De har blant annet stemmene i en film som utgjør kjernen i 
opplevelsen for de fleste besøkende, med sluttappellen: «Bry deg!» Flere av ungdommene som har an-
meldt utstillinga, har et klart budskap: «Vi bryr oss. Men hva gjør vi med det? Det bør et demokratisenter 
snakke om!» 

Torleif R. Hamre, førstekonservator Eidsvoll 1814
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Eidsvoll 1814 er en museumsorganisasjon opprettet 
av Stortinget i 1998, fra 2010 en del av Stiftelsen 
Norsk Folkemuseum. Fra begynnelsen av har 
museet hatt et treleddet oppdrag: å forvalte 
nasjonalmonumentet Eidsvollsbygningen, å 
formidle 1814-historien i sin kontekst og å rette 
søkelys på dagsaktuelle utfordringer for demokrati 
og menneskerettigheter. Wergelands Hus, et nytt 
publikumssenter fra 2005, skulle særlig vies til det 
siste formålet, med auditorium og utstillingsområde. 
Hovedtemaet her har hele tida vært å tematisere 
demokrati og samfunnsengasjement fra et 
borgerperspektiv, snarere enn et systemperspektiv 
– fortsatt med en fot i 1814-utgangspunktet og 
Grunnloven. Åpningsutstillinga hadde tittelen 
Hvem bestemmer – og hvem bryr seg? Til 
grunnlovsjubileet i 2014 ble konseptet spisset i 
retning demokratilæringsarena for ungdom, og 
utstillinga ble rett og slett til Demokratisenteret. 
Hovedmålgruppa har vært ungdom og særlig 
skoleelever i aldersgruppa 12–16 år, men den har 
også vært en del av formidlingstilbudet til noe eldre 
aldersgrupper og museumsgjester generelt.  
 Vi har hatt stor nytte av dette tilbudet i 
fem år nå, men ser at det er modent for fornyelse. 
Mye av innholdet er basert på tekniske løsninger 
som blir stadig mer krevende å vedlikeholde, og 
som var spennende da senteret ble til, men der 
det i dag finnes mer fleksible og brukervennlige 
løsninger. Eksempelmaterialet som formidles, er ikke 
utdatert, men vi ønsker oss muligheten til enklere 
utskifting, med nyere eksempler. Utfordringsbildet 
for demokrati og menneskerettigheter i verden er 
heller ikke helt det samme i dag som i 2012–13. Vi 
skulle også gjerne kunne nå flere målgrupper og i 
større grad kunne bruke senteret som en arena for 
refleksjon, samtale og dialog. 
 Ungdom deltok aktivt i utviklinga av 
Demokratisenteret på to måter: Ei kjernegruppe av 
åtte ungdommer mellom 12 og 16 år var med i hele 
prosessen og bidrog på en måte som gikk langt ut 
over referansegruppeinnspill. For det andre ble det 
utarbeidet en «Ungdommens grunnlov», et sett regler 
for «hvordan vi skal ha det her i Norge», gjennom 
en digital innsendings- og avstemningsprosess der 
et stort antall skoleelever rundt i landet deltok. 
Resultatet brukes aktivt som utgangspunkt for 
formidlingsaktiviteter, men det er samtidig «låst» for 
videre utvikling. 

 Vi tenker at en ny versjon av 
demokratiutstillinga for åra framover ikke bør 
ha mindre grad av medvirkning fra ungdom, 
selv om deltakelsen kan få andre former enn til 
Grunnlovsjubileet. Gjennom flere tiltak satser 
museet vårt – som flere andre for tida – på å prøve 
ut ulike former for samskaping med grupper utafor 
museet. Prosjektet «Unge kritikere» har derfor 
vært en kjærkommen anledning for oss i den første 
konseptfasen av fornyelsesprosjektet. Første skritt blir 
da å la ulike ungdomsgrupper evaluere eksisterende 
utstillinger. Det er her en dobbel sammenheng 
mellom tema og metode: En formidlingsarena om 
demokratisk medinnflytelse bør rimeligvis bli til 
i demokratisk ånd med medvirkning fra dem det 
gjelder! Og en av de tingene som bør vurderes, er 
i hvilken grad demokratisk involvering også skjer i 
utstilling og øvrig formidling.

Museets motivasjon

Metode og 
gjennomføring
Museets interne behov kan imidlertid bare være 
det ene utgangspunktet for et konkret opplegg. Skal 
ungdommene inviteres inn som kritikere, må det jo 
også svare til noe de har behov for, og i vårt tilfelle 
dessuten: som gjør det rimelig for skoler/læresteder 
å sette av tid. Det enkleste for oss ble nemlig å finne 
våre unge kritikere «langs skolevegen» og knytte 
an til faglige muligheter og interesser der. Vi har 
tidligere god erfaring med å arrangere fagdager for 
elever og også studenter og lærere, der grupper kan 
være hos oss en hel dag og dermed få større grad av 
fordypning og mer varierte arbeidsmåter. Det er også 
en type tilbud vi opplever er stadig mer etterspurt fra 
skolene. 
 Disse fagdagene ville vi så bruke til å la 
elevene oppleve og utforske senteret og formidlingen 
vår som grunnlag til å skrive anmeldelser av tilbudet, 
altså en helt tradisjonell form for kulturkritikk. 
Forventningene til lengde, dybde og analytisk nivå 
i disse anmeldelsene måtte naturligvis bli ulike for 
ulike aldersgrupper som deltok, noe vi ikke mener 
svekker bruksverdien av materialet. Sjangervalget 
tok vi dels ut fra et praktisk hensyn til det muliges 
kunst på et dagsbesøk, dels ut fra hensynet til fag og 
læreres interesser. Her kunne vi kombinere historie 
og samfunnsfag med norskfaget, der elevene er vant 
til å anmelde bøker, filmer, kanskje spill – men neppe 
utstillinger. Det ville gjøre det mulig å gå til noe nytt 
fra noe kjent, et velprøvd pedagogisk prinsipp. Dette 
var krevende nok innenfor tidsrammene, for vi måtte 
legge inn et lite «krasjkurs» i kritikk til forberedelse 
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av elevenes eget arbeid, i tillegg til omvisning i og 
samtale rundt utstillingene. 
 Møtet med ungdommene skjedde i fire 
omganger vinteren og våren 2019. Først tok vi 
imot studenter fra lærerstudiet på Universitetet i 
Sørøst-Norge. Tekstene de skrev med utgangspunkt 
i besøket, var arbeidskrav på et studieemne om 
aktivt medborgerskap i klasserommet, under ledelse 
av professor Merethe Roos. Det ble naturlig nok de 
mest gjennomarbeidete og omfattende analysene. 
En av studentene fra dette kurset tok så med seg 
sin 8. klasse fra Bråtejordet skole på Strømmen, der 
han var historielærer. Denne klassen gjorde mye 

ut av opplegget, takket være tida en entusiastisk 
lærer satte av til for- og etterarbeid. Nærmere 
sommerferien tok vi så inn 10. trinn fra Hurdal skole, 
en liten 1.–10. bygdeskole, og tre klasser på Vg1 helse- 
og oppvekstfag fra vår gamle samarbeidspartner 
Eidsvoll videregående skole. Disse klassene gjorde 
hele arbeidet mens de var hos oss, uten større 
forberedelser. Til sammen sitter vi da med fire 
bunker tekster, dels digitale, dels håndskrevne på 
papir, enkelte også med illustrasjoner. (Det ble åpnet 
for å bruke foto og video i anmeldelsene, og en del av 
åttendeklassingene benyttet seg av det.) 

Filmen «Bry deg!» er et høydepunkt i Demokratisenteret. Foto: Grete Bro Thuestad, Eidsvoll 1814
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Kritikerprosjektet har både bekreftet og utfordret 
egne forestillinger om hva som fungerer godt og 
mindre godt i utstillingene våre. Det generelle 
hovedinntrykket er positivt fra alle gruppene. 
Lærerstudenten: «Jeg er nesten sikker på at etter 
en dag på Eidsvoll vil læringsutbytte om 1814, 
grunnloven og demokrati være bedre enn hvis en 
skulle ha lært det samme i et klasserom uten de 
mulighetene senteret tilbyr.» 8. klassingen: «Jeg 
fikk en opplevelse av hvor viktig demokratiet er i 
Norge og at det er viktig at barn blir hørt. Det var 

fint å kunne signere på ungdommens grunnlov for 
da følte man seg som en del av noe større.» 
 Sliten teknikk er som nevnt en av våre egne 
bekymringer. Mange av ungdommene hadde også 
fokus på tekniske løsninger og funksjonalitet, og 
noterte seg elementer som enten ikke virket som de 
skulle, eller som en burde kunne få mer ut av. Her 
kan vi se hvordan teknisk knot blir støy som stenger 
det mentale mottaket for innhold og budskap. 
  De fleste ungdommene synes å ta 
temaene og demokratibudskapet på stort alvor. Nå 
skal en ta med i betraktning at dette er en ønsket 
holdning i skolesammenheng, og elever lærer seg 
å innfri forventninger. I det hele tatt reflekterer 
anmeldelsene også i betydelig grad perspektiver 
og synspunkter som uvilkårlig ble formidlet 
innbakt i bakgrunnsinformasjonen fra museet. En 
utfordring å jobbe videre med! Mange utsagn rundt 
hovedbudskapet framstår uansett som egne og 
oppriktige, som her fra en helse- og omsorgselev: 
«Samtidig synes jeg det burde blitt mer om hvordan 
de har det i andre land i forhold til oss, og at det 
burde blitt gått mer i dybden om ytringsfriheten, 

ettersom det ikke er så mange som tør å si sin 
mening. Det burde også vært et annet slagord enn 
‘bry deg’, fordi de fleste bryr seg, men de tør ikke.»    
 I Demokratisenteret møter publikum 
enkle budskap muntlig og skriftlig i korte, 
informasjonsknappe tekster, der appellen er mer 
emosjonell enn intellektuell. Mange setter pris på 
det, og noen skriver om at de ikke orker mye tekst 
om gangen. Men mange etterspør også mer og mer 
inngående informasjon, i hvert fall muligheten til 
å finne den i en formidling med flere lag som kan 
utforskes. Noen er særlig historieinteresserte og ville 
gått grundigere inn i 1814-historien og ikke minst 
blitt bedre kjent med eidsvollsmennene og tida 

deres. Kommentaren «Det kunne vært bedre hvis 
de ga folk mer informasjon om 1814» sammenfatter 
svært manges vurdering. Andre er opptatt av 
det dagsaktuelle, men synes oppfordringen til 
samfunnsengasjement blir utilstrekkelig. De savner 
mer handlingsorientert formidling: Hvordan gjør vi 
det? «Filmen var nok det som scoret best, men skulle 
ønske det var mer utdypet, hva vi folket kan gjøre for 
å bidra til et bedre samfunn, for eksempel», skriver 
en vgs.-elev.  
 Alt dette gir nyttige pekere inn i vårt 
videre arbeid – også der rådene er motstridende 
og tydeliggjør valg vi står overfor. Det er likevel 
vanskelig å trekke entydige konklusjoner, for samlet 
viser tekstene kanskje først og fremst hvor ulike 
ungdommene er: i interesser, i hvordan de tar inn og 
bearbeider informasjon (med ulike sansepreferanser, 
gjennom ulike læringsstiler), i hva slags interaksjon 
med utstillinger, formidlere og medelever de ønsker. 
Variasjon i formidlingsformene er et hovedstikkord, 
nå som så ofte ellers.

Erfaringer

«[…], helt greit at unge skal ha rett til å bli hørt, man skal 
bry seg, rett til å si sin mening. Men det er lettere sagt enn gjort. 

Derfor syntes vi det kunne stått mer om hvordan du skal 
tørre gå frem selv, hvordan kan du si ifra uten å være redd for at 

andre skal dømme deg eller si imot.» 

Elev, Vg1 helse- og oppvekstfag
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Materialet skal nå systematiseres og sammenfattes i 
et notat som arbeidsgruppene for nye «Wergelands 
Hus 2020» vil bruke, og som skolene som deltok, skal 
få. Det er også aktuelt å trekke enkelte av deltakerne 
inn i en aktiv rolle i neste fase: utviklinga av konsept 
og forprosjekt for de nye utstillingene. Formen for 
dette arbeidet er ennå ikke endelig fastlagt.  
 To av studentene vil bruke stoffet om Eidsvoll 
1814 videre i masteroppgaver, og her har vi naturligvis 
stor nytte av fortsatt kontakt. Ved Universitetet i 
Sørøst-Norge arbeides det også for å gjøre Eidsvoll-
besøket til et varig innslag på fagemnet. 
 Ved nye «kritikerbesøk» ville vi søkt å 
gjøre enkelte ting litt annerledes. Blant annet 
er det ønskelig med en raskere bearbeiding 
av anmeldelsene og rapportering tilbake til 
ungdommene enn vi fikk til. Flere av dem besøkte 

Hvordan bruke 
prosjektet videre?

oss jo rett før skoleavslutning, noe som gjorde dette 
vanskelig utover de umiddelbare tilbakemeldingene 
under besøkene. Dette er en del av ungdommenes 
utbytte av å delta som kritikere som helst ikke bør 
glippe. Vi håper likevel alle opplevde at vi satte pris 
på bidragene. Responsen fra lærerne tyder heldigvis 
på det.  
 Museet på sin side har fått innspill fra 
et anmelderkorps med god bredde til arbeidet 
med å videreutvikle Wergelands Hus. Målet vårt 
skal uansett fortsatt være «å dra fortellingen om 
grunnloven og dens tilblivelse inn i elevenes egen 
livshverdag», som en lærerstudent formulerte det – 
og konkluderte: «Det som inspirerte meg mest med 
demokratisenteret var at det hadde et så tydelig 
fokus på nettopp dette.»

«Enig eller uenig?» Foto: Grete Bro Thuestad, Eidsvoll 1814
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Sett av god tid! Oppfølging med mer enn ett 
møte er best, men på en romslig dag kan vi også 
få fram viktige ting. 

La ungdommene formulere førsteinntrykk 
før vi formidler for mye museumstenkning. (De 
fleste av oss er tilbøyelige til å svare slik vi tror 
mottakeren ønsker, noe som gir feilkilder når 
responsmateriale skal tolkes.) 

Anerkjennelsen av ungdommenes kritiske 
bidrag må aldri tas for gitt. Hvordan formidler vi 
den, hva gir vi tilbake? 

Tips

Det nye tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap er et helt sentralt utgangspunkt 
både for det fortsatte arbeidet med Demokratisenteret i Wergelands Hus og annet skolerettet 
formidlingsarbeid med demokrati- og menneskerettighetsspørsmål ved museet. Alle kunnskaps- 
og ferdighetsmålene i temaet er relevante. 

«Unge kritikere»-prosjektet knytter også tydelig an til det tverrfaglige temaet gjennom sin 
metodikk – det skal «stimulere elevene til å bli aktive medborgere» som «skal øve opp evnen til 
å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet», for eksempel.  

I de fagspesifikke læreplanene har fortsatt historie, samfunnsfag, norsk og KRLE kompetansemål 
på flere trinn i grunn- og videregående skole som vil gå rett inn i tematikken i Wergelands Hus – 
og i arbeidet med å bringe fram unge meninger i det.

Læreplanen 2020






