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Ytringsfrihet og fake news er begreper som har fylt mange medieoppslag de siste årene, sammen med 
demokrati, demokratibygging, kritikk og kritisk sans. Da Museumsforbundet søkte om støtte til prosjektet 
«Unge kritikere» var målet at prosjektet skulle «bidra til å øke barn og unges kritiske refleksjon om utstillinger 
i de kulturhistoriske museene».  

I søknaden om støtte fra Kulturrådet understreket vi at museene har en viktig posisjon i å «sikre brede 
og kritiske tilnærminger i en åpen, kritisk offentlighet». I det ligger også et behov for sterkere kritikk og 
oppfølging av museenes virksomhet, nettopp fordi utøvelsen av deres rolle i samfunnet er av stor betydning 
for en velfungerende offentlighet. Museenes utøvelse av sitt samfunnsoppdrag kommer tydeligst til syne i 
utstillinger og formidlingsopplegg, og disse bør i mye større grad møtes med kritikk og evaluering, for å sikre 
at museene fyller sin rolle på best mulig måte. 

Dette kan blant annet gjøres gjennom økt utstillingskritikk i mediene, men en styrking av refleksjon og kritisk 
dialog med barn og unge vil bidra til åpne viktige samtaler om museenes betydning i samfunnet. Disse 
samtalene vil bli viktige på andre måter enn samtalene som finner sted mellom voksne. Mens unges trening 
i kritisk tenkning innenfor skoleverket oftest er tekstfokusert og tekstbasert, så er museenes styrke at de kan 
tilby andre tilnærminger til kritikk. Museene trener øyet til å se, øret til å høre, hånden til å føle og evnen til 
å reflektere. Dette blir stadig viktigere i dagens mangfoldige medieverden. 

Museene er sentrale formidlere av historie og kulturarv og viktige kilder for kunnskap. Museene nyter 
gjennomgående stor tillit i samfunnet, uten at det rettes noe kritisk lys på hvordan denne tilliten ivaretas. 
Prosjektet «Unge kritikere» vil styrke museenes rolle som demokratibyggende institusjoner, nettopp ved å 
la de yngre stille museene til veggs, ved å la barn og unge si akkurat hva de mener, på mange forskjellige 
måter. Slik kan prosjektet bidra til å synliggjøre museenes rolle som del av «infrastrukturen for en åpen og 
opplyst samtale, tuftet på den enkeltes rett til å ytre seg fritt og ha tilgang til et mangfold av informasjon», slik 
Humaniora-meldingen understreker. Prosjektet svarer også på utfordringer Kulturens kraft trekker frem som 
viktige i det videre arbeidet med å styrke demokrati og dannelse.

Et mål for prosjektet var at deltagerne skulle utvikle en verktøykasse, som andre museer kunne ha nytte av. 
Denne publikasjonen vil forhåpentligvis gi inspirasjon til andre museer!

Forord

John Olsen
Styreleder, Norges museumsforbund

Liv Ramskjær
Generalsekretær, Norges museumsforbund
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Mer kontakt, samhandling og kritisk refleksjon mellom de unge og museene er drivfjæren 
i «Unge kritikere». Med støtte fra Kulturrådets Prosjektstøtte til Kunst- og kulturkritikk 
(nå erstattet med Støtteordningen for tidsskrift og kritikk), har fem museer i samråd med 
Museumsforbundet og Redd Barna arbeidet frem tips og råd for mer museumskritikk. 
Erfaringene som deles kan også være til nytte for andre institusjoner som ønsker åpnere 
samtaler og meninger fra barn og unge. «Unge kritikere» finner raskt sin plass i arbeidet 
med museenes aktive samfunnsrolle. Kulturrådets oppfordring er umiskjennelig: Still 
spørsmål ved vedtatte sannheter, maktstrukturer, gi et balansert bilde av samfunnet og 
løft frem stemmer som ikke blir hørt! Heldige er vi som lever med slike oppfordringer, og 
med alle forutsetningene til stede. Men, hvor lett er dette ansvaret i praksis? 

«Unge kritikere» undersøker og utfordrer barn og unges kritikk av museene i flere 
former. Prosjektet berører institusjonskritikk, tradisjonell utstillingskritikk, integrering 
av ung kritikk i utvikling av utstillinger, relevanskritikk og kritikk av læringsopplegg og 
aktiviteter. Håndboken åpner med Redd Barnas vaktsomme tekst «Ta unges meninger 
på alvor!». Foruten å understreke at barn og unge er en av de viktigste kritikerne 
museene har, bare de får mulighet, disponerer også teksten gode råd for utfordringer 
som har oppstått underveis i prosjektet. Hvordan invitere barn og unge til museene 
i fritiden, hvilke barrierer kan vi være forberedte på? Hvordan skal vi forholde oss til 
personvernregelverket GDPR, hvordan sikre FNs grunnleggende ni krav til medvirkning 
og hvor kan museene finne sin relevans i de nye læreplanene som trer i kraft høsten 
2020? 

Prosjektet er spesielt rettet mot unge mellom 12 og 18 år, og hvis vi stiller dem 
spørsmålet: «Tenker du over at det er noen i museet som har bestemt hva du skal se 
i utstillingen», er svaret alt for ofte, nei. Det er nettopp det Amy Koppen Padgett fra 
Museum Stavanger ønsker å vise sine besøkende i artikkelen «Institusjonskritikk». Der 
blir de unge presentert for to ulike utstillinger med lignende tema, hvor målet er å 
formidle at museets utstillingsvalg ikke er selvsagte eller nøytrale. De unge blir dermed 
gjort oppmerksomme på museets samfunnsrolle, og publikums rolle: vær kritiske og still 
spørsmål til institusjonens valg!     

I artikkelen «’Bry deg!’ – og hva så?» tar Torleif Hamre fra Eidsvoll 1814 oss med i den 
tradisjonelle utstillingskritikkens verden. Et gjennomgående trekk i «Unge kritikere» er 
å lytte til de unges meninger i fornyelser av utstillings- og formidlingsarbeid. Eidsvoll 
1814 har sluppet de unge løs i utstillingen Demokratisenteret, som har stått siden 
grunnlovsjubileet i 2014. I tillegg til tekniske løsninger som er modne for fornyelse, 
ønsket museet ung, tradisjonell kritikk på hva som ikke fungerer og fungerer i den gamle 
utstillingen. I demokratisk ånd er alle anmeldelsene av like høy bruksverdi, uansett 

Unge kritikere til museet
Innledning
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aldersgrupper, kritikkens lengde, dybde og analytiske nivå. Deltakerne tas også med 
videre i neste fase, som er å utvikle konsept og forprosjekter for nye utstillinger frem 
mot 2022.  

I «Kollektive mentale kart som stedskritikk og som medvirkning i utstillingsarbeid» 
beskriver Sigrid Tveiten Roholdt fra Randsfjordmuseet forarbeidet til en ny utstilling som 
vil handle om oppvekst i området «Land». Hun oppsøkte Ungdomsrådet i Søndre Land 
for å finne ut hvordan det egentlig er å vokse opp der, og oppfordret ungdommene til 
stedskritikk ved å holde «kartverksted», med pizza. Ungdommene tegnet individuelle og 
et kollektivt kart, der det geografisk korrekte ble satt til side for steder som var viktige for 
ungdommene selv. Kartet viser veier og steder for opplevelser, minner, meninger, følelser 
og assosiasjoner. Det kan røpes såpass at Randsfjorden var et felles utgangspunkt for de 
fleste, og ved å bevisstgjøre at stedskritikk ikke nødvendigvis handler om å snakke ned, 
ble kartet fylt av både solskinnshistorier og skyggesider fra ungdommer i Land.        

I Borgarsyssel Museum tilrettelegger Christine Haugsten Ellefsen for kritiske 
tilbakemeldinger på formidlingsformene i «Unge kritikere i gamle hus». Det er to essenser 
i prosjektet Ellefsen søker svaret på. Hva synes de unge om guide, eller ikke guide i 
friluftsmuseet? Og hva med å bruke sansene som et fortellergrep i utstillingene? Det ble 
rekruttert unge kritikere fra den lokale ungdomsskolen og de møttes i to omganger. Det 
var påfallende hvor mye mer elevene hadde å bidra med ved besøk nummer to. Selv om 
terningkastet er utskjelt blant mange, motiverte det de unge kritikerne til å vurdere og 
begrunne. Ellefsen gir oss tre nøkkelord på veien: Tid, tillit og pizza. 

I Torhild Skåtuns tekst «Science, Identity and Belonging. Future Workshop: a structuring 
tool for co-designing with young people» gir ekspertene plassen til ungdommer fra 
Grorud Ungdomsråd for et langsiktig samarbeid. Vitenskap, identitet og tilhørighet (VIT) 
er tittelen på en serie med co-design-verksteder som inngår i et forskningsprosjekt utført 
i Norsk Teknisk Museum. Et typisk kjennetegn ved co-design er at profesjonelle arbeider 
i fellesskap med mennesker uten formell bakgrunn, og unge kritikere ble trukket inn i 
medvirkende praksiser for å utvikle læringsopplegg i museet for den gruppen de selv 
representerte. Verkstedene ble gjennomført ved å benytte Future Workshop-metoden. 

Skåtun påpeker hvor utfordrende det er å være relevant for unge mennesker. Som en av 
hennes samarbeidspartnere klart ga uttrykk for: «[…] å bli sett på som koblet til museet 
(f.eks. i innlegg i sosiale medier) var uaktuelt, da det ville bety å bli sett på som ‹nerd› 
eller en ‹taper›». Da «Unge kritikere» startet opp var ambisjonene høye for å møte barn 
og unge med sosiale medier som verktøy. Men vi kommer ikke utenom at ungdomstiden 
er en tid mellom det å være barn og voksen. Definisjonen av ungdom i Store norske 
leksikon forteller om grenser som seksuell lavalder, kriminell lavalder og når man skal 
levere egen selvangivelse. Man blir utsatt for viktige oppdagelser som moralutvikling, 
personlighets- og identitetsutvikling. Kanskje museene heller bør innta rollen som 
andre tenåringsforeldre, være lykkelige for hvert øyeblikk og ta til seg psykolog Hedvig 
Montgomerys stalltips: «Med små barn kan du bare følge hjertet. Med tenåringer må 
du være smart i tillegg.»      
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Rett- og galt-meningene til andre er veldig sterke. Hvis man sier sin mening, 
er det viktig at det som blir sagt er rett. Det blir flaut hvis det ikke er det. 
Jeg har vært blind for ting. Selv om jeg har gjort mye research, er jeg redd 
for å si noe om politikk og religion. Hvis jeg hadde lagt ut meningene mine 
ville jeg gjort det i stories på Instagram, men det er sjelden jeg sier noe 
politisk der, derfor ville det vært «feigt» å legge det der. De fleste vil nok 
bruke Facebook for å skrive lengre tekster, ordentlig. Instagram har alt i en 
caption, som en billedtekst. For en ungdomsbruker er Instagram noe du 
bruker for å legge ut bilder av deg selv, og det er ikke like voksent som på 
Facebook. Det hadde vært rart for meg å begynne å poste på Facebook, 
og ikke på Instagram. Jeg trenger ikke se bra ut på Facebook (det bruker 
jeg Insta til), derfor kunne jeg nok brukt den hvis jeg virkelig ville bli hørt. 
Selv om jeg ikke er en Facebook-person, kunne jeg brukt bilder i tillegg til 
teksten og laget en mer sammensatt post. Man er mer åpne for hverandre 
på Facebook, og man får bedre respons. Lettere enn på Twitter, og det er
kanskje der jeg egentlig ville gått hvis jeg virkelig ønsket å si min mening. 

Tanker fra en elev i 10. klasse om å dele 
sine meninger i sosiale medier i 2020. 

Helle C. Ravn
Rådgiver, Norges museumsforbund



 
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. 



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.



«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



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? 
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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 



39

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 



Science, Identity 
and Belonging 

Torhild Skåtun, Curator Learning, Norwegian Museum of Science and Technology 
(NTM) PhD researcher, School of Museum Studies University of Leicester

Future Workshop: a structuring tool for co-designing with 
young people
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In a museum, it is common to test and evaluate 
programs, but visitors are rarely engaged in the de-
velopment phase.1 Such involvement requires the 
museum letting go of knowledge control,and rather 
facilitate for emancipatory participation and refle-
ction through praxis and dialogue.2 Inspired by the 
tradition of Participatory Design (PD) that arranges 
for people to collaborate on creating artefacts that 
shape their lives,3 we arranged a series of co-design 
workshops called Science, Identity and Belonging 
(SIB) using the Future Workshop (FW) approach. The 
method was developed in the 1970s for empowe-
ring individuals and groups to be active participants 
in urban planning processes. The point of departure 
is to critique the present situation, in our case a mu-
seum exhibition in development and on display. 

What type of critique 
 First, we involved a group of young people 
(aged 16–19) in designing a digital sound installati-
on for the exhibition FOLK: From racial types to DNA 
sequences (FOLK). A year later, we invited two of the 
young people to lead a FW co-designing a learning 
activity for children (10–13) related to the same ex-
hibition.   
 This article reflects on these two rounds of 
co-design interventions. We watch our young part-
ners transform into co-design leaders and seek to 
elaborate on FW as a method that facilitates both 
the production of outcomes (exhibits, programs) and 
the development of deep and meaningful partners-
hips. The actions and reflections connected to plan-
ning and adapting the FW will be in focus.   

The Sound of FOLK: Young people creating soundscapes. Photo: Håkon Bergseth
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Motivation 
of the Museum  

Method and 
implementation  

Museums hold potential to be a space where 
citizenship is enacted through reflection, 
discussion and negotiation.4 Museums can also be 
third spaces5 where difficult contemporary societal 
issues are confronted. This was the case with the 
FOLK exhibition, which dealt with the impact that 
scientific racial categorization has had on how we 
understand humans today.  
 A participatory project that incorporates 
active involvement with objects and societal 
themes in the museum space can empower groups 
and individuals. Beyond participation, there is the 
opportunity to bring visitor engagement behind 
the scenes, as such projects open up possibilities 
for museum visitors to influence the development 
of museum programs and exhibitions.6  
 As part of the development of the 
exhibition FOLK at NTM (2016–2018) we reached 
out to a group of eleven young people with 
experience of growing up in a multicultural district. 
This collaboration with young people from Grorud 
Youth Council took place in a series of eight 
workshops before the exhibition opened. Together 
we co-designed the digital installation The Sound 
of FOLK. The co-design process was a parallel 
endeavor to the exhibition development, with the 
involvement of the exhibition curator alongside the 
museum educator in the co-design group ensuring 
fruitful exchanges between the two processes.7  
 In the second stage of the collaboration, 
two of the young people, Samir and Steve*, took 
over as leaders to co-design further educational 
programs together with children. With our support, 
they planned, facilitated and evaluated a four-hour 
FW putting their previous experience of museum 
co-design into practice.  
 The purpose of the project was to develop 
a co-design process that involves young people 
working together with museum professionals on 
an equal level. The collaboration and joint decision-

making on the conceptual level between museum 
professionals and youth underlines the bottom-up 
perspective of development. The initiative aims 
to enable young people to handle participatory 
processes, as well as to lead the design activity, 
an approach that necessitates letting go of some 
institutional control over both processes and 
outcomes.8

Future Workshop (FW) is a technique that focuses 
on the development of future-facing solutions to 
societal problems through criticizing and analyzing 
existing situations.9 In the context of museum 
exhibition design, it offers useful processes and 
tools for the public’s meaningful participation.10 
Involving young people as leaders of FWs in the 
second part of our co-design work also contributed 
to broadening our understating of the usage of FW. 
It has four phases: preparation, critique, fantasy 
and realization. It suggests a way forward through 
a series of stages that end in a realistic, feasible 
suggestion.11 

*Not their real names.
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We met the young people eight times over a period 
of a year. Starting with a brainstorming session 
around terms like identity, ethnicity and belonging, 
our initial meetings focused on exploring the 
exhibition topic and digital possibilities using sound. 
After four explorative workshops, we needed a 
stricter structure on the co-design; FW helped us in 
scaffolding the process for the last six months of the 
collaboration.  
 When arranging an arena for critique, 
we chose to analyze the exhibition Typical at the 
Intercultural Museum in Oslo. At Typical, we were 
all visitors; it had a similar theme and the target 
group was young people. Though there were many 
interactive elements and films, the texts attracted 
criticism, as becomes clear in one of our co-designers’ 
remarks:  

“[…] the videos were very 
well thought through, then I 
got to the information … Too 
much text can become 
boring.” 

Co-design with young people 

Co-design by young people 
A year later, the second participatory intervention 
in the FOLK exhibition took place. Samir and Steve 
themselves led and facilitated a single four-hour 
FW with children to co-design a museum learning 
activity. The young men led the preparation 
phase. As before, the introduction activity should 

During the fantasy phase, we used a small scene 
for ‘playing out’ ideas for visitor activities. In this 
phase, it is important not to have any boundaries 
or constraints of a financial or physical nature. The 
young people were divided into groups of three or 
four, including museum professionals, with the aim 
to produce three scenarios.   
 Through voting for the best solution, and then 
integrating good ideas from the other suggestions, 
the realization phase resulted in the development 
of a design concept for a sound activity. This was 
then programmed into a prototype which, after 
being evaluated by the co-design participants (young 
people and museum colleagues), was implemented 
and tested with exhibition audiences. The Sound of 
FOLK opened at the same time as the exhibition FOLK 
opened in March 2018.  

Fantasy phase, a scenario that illustrates a future digital sound installation. Photo: Tobias Messenbrink
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have included brainstorming around terms like 
belonging, identity, ethnicity with the addition of 
the word selecting. However, our workshop leaders, 
who had been critical from the beginning as to 
whether terms such as ‘identity’ and ‘belonging’ 
would be understandable to children, facilitated 
other activities, resulting in a longer brainstorming 
session.  
 They undertook the critique phase within 
the FOLK exhibition and highlighted the children’s 
views on the lack of interactive elements.  
 In the fantasy phase, the young leaders 
helped the children to use plastic figures on the 
scenes in drafting a learning activity. This worked 
well in one of the groups as they quickly started to 
playfully outline an activity.   
 The chosen learning activity to be realized 
included finding museum objects, in small replicas, 
and putting them in a basket. Then a movie telling 
the story of the chosen objects would start. This, 
as Steve pointed out, would require participation 
beyond ‘just look and read’. 

A co-design process revolves around making 
something together, and tentatively erases the 
boundaries between experts and non-experts. 
Furthermore, we can view the co-design process as 
an artefact in itself, as an assembly of actions.12 In 
the way FW has been used in these two cases, the 
participants have been given the opportunity to tell, 
make and enact future scenarios in the museum,13 
away from the known fields of their school, home 
or neighborhood. 

Theory

How to go forward 
with the project

Experience
Using critique as an approach involving young 
people in the various processes contributed to 
a better understanding of the museum’s role in 
society. The Future Workshop method emphasizes 
a critical look at the present. Furthermore, it 
contributed to equality among the co-designers, 
children, young people and museum professionals. 
It opened up the museum to critique, invited 
change, and required our readiness to act on these 
terms. 

 Working together with Samir and Steve for 
two years allowed us to identify practical changes 
that needed to be made to the method and to our 
approach to visitor involvement and participation. 
The first series of workshops revealed, for example, 
the importance of trust between older participants, 
which should either already exist or be given time to 
develop during the collaboration. Younger children 
can be immediate in their relationship building, and 
it is apparent if a situation does not suit them.14 In 
the second workshop there should have been more 
time to get to know and trust one another. It became 
obvious that the participants that came as friends fell 
more easily into interaction mode.    
 Facilitating for co-design processes provides 
a possibility for museum professionals to get a deeper 
understanding of how young people relate to the 
museum. They are often considered the most hard-
to-reach, yet, at the same time, the ones we wish to 
reach. It is challenging to be relevant to young people. 
As one of our collaborators expressed, to be seen 
as connected to the museum (e.g. in social media 
posts) was out of the question as it would mean 
being seen as a ‘nerd’ or a ‘loser’. Overcoming young 
people’s views of being associated with the museum 
as the equivalent of social suicide is a challenge that 
participation initiatives need to conquer.

While using Future Workshop as a method to 
structure co-design involving non-experts and 
experts, keep the attention on trusting the abilities 
of young people.15 See them as experts in their own 
lives. FW may contribute to practicing new curriculum 
aims such as in-depth learning, critical thinking and 
source criticism. 
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Be very aware of power relations  

The co-design process must be
rewarding for all participants  

Have plenty of time to recruit

Be flexible, make adjustments and be 
open to changes of plans 

View co-designers as experts in their 
own life

Tips

Curriculum 2020
The participatory project supported 
Critical thinking and ethical awareness 
Creativity, engagement and exploration  
Democracy and citizenship 
Sustainable development  
In-depth learning 
 
FOLK from racial types to DNA sequences: 
discuss and elaborate on the ideals of human 
dignity, discrimination and the development of 
racism from a historical perspective with a view 
to the present.




