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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 
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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






