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MUSEER I OSLO FENGSEL  

Prosjektet jeg tar for meg her, Museum i fengsel, ble initiert av Kulturrådet i 2012, 

med utgangspunkt i Stortingsmeldingen Kultur, inkludering og deltagelse. I 

meldingen blir det understreket at selv om det har blitt mer vanlig å benytte ulike 

kulturtilbud de siste årene, er det ennå mange grupper i samfunnet som har lav 

deltagelse på kulturarenaer i det offentlige rom som museer representerer. Dette 

er en type kulturelle møteplasser som støtter læring, opplevelse, samhørighet og 

identitetsskaping.   

Et mål med prosjektet jeg beskriver i artikkelen, er å gi fengselsinnsatte en 

opplevelse av å delta i samfunnet gjennom tilgang til en felles kulturarv og 

læringsaktiviteter som fremmes i museene.  Men selve undersøkelsen tar for seg de 

ansatte i museet og deres refleksjoner omkring museets samfunnsrolle. Jeg spør: 

Vil deltagelse i prosjektet bidra til å øke museenes sosiale bevissthet og øke 

kvalifikasjonene til å berøre og engasjere mennesker?  Hvordan har deltagelse i 

Museum – fengselsprosjektet hatt innflytelse på de museumsansattes oppfatning av 

museets samfunnsrolle? 

Læring 

Gjennom hele teksten kommer jeg til å bruke begrepet «læring» for å beskrive 

aktiviteten vi har overført fra museer til fengsler. Jeg mener dette begrepet 

reflekterer et syn på museumsbesøkende som aktivt meningssøkende individer, til 

forskjell fra å overføre kunnskap gjennom utstillinger og program. Læring i et 

museum omfatter mer enn å tilrettelegge for læring til barn i skolealder. Men 

læring i museer har ikke en felles forståelse blant museumspedagoger. Jeg har 
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brukt begrepet konsekvent for å beskrive aktiviteten vi har gjennomført. Kanskje 

har opplevelsen av å befinne seg utenfor en normal museumskontekst utvidet 

perspektivene for museumslæring for alle deltagere i Museum i fengsel. Et prosjekt 

som dette kan kanskje bidra til å innføre en aktiv bruk av termen læring blant 

museumsansatte i Norge.  

 

Museumslæring innenfor murene 

Utgangspunktet er et konkret, oppsøkende program, en læringsaktivitet vanligvis 

tilpasset skoleklasser.   

For å utdype en eventuell endring i hvordan museumsansatte oppfatter museets 

samfunnsrolle, vil det være interessant å undersøke hvordan læringsprogrammene 

ved et utvalg museer blir tilrettelagt for fengselsomgivelsene.  Spesielt er det 

interessant å se nærmere på refleksjoner omkring endring og tilpassing av 

læringsaktiviteten.   

Da prosjektet ble startet som en pilot i 2012, inviterte Kulturrådet  en gruppe av 

museumsansatte og lærere. Dette var fagpersoner som tidligere hadde vist 

entusiasme for inkluderingsprosjekter.  Læringsprogrammene skulle prøves og 

tilpasses i et samarbeid mellom museene og to lærere fra Grønland 

Voksenopplæring (GVO).  Programmene ble utprøvd på tre avdelinger, A Botsen, B 

Bayern og Bredtveit ved Oslo fengsel, alle høysikringsavdelinger med høye murer og 

låste dører.  

 

Munchmuseet, Teknisk museum og Telemuseet 

Fagpersonene i denne undersøkelsen er museumskolleger fra et museum 

Telemuseet samt Teknisk- og Munchmuseet. De fikk tilsendt spørreskjemaer, ble, 

intervjuet, gruppevis etter museumstilhørighet og observert gjennomføre 

respektive læringsopplegg. Jeg har også selv ledet og deltatt på egne programmer. 

Det teoretiske rammeverket Generic Learning Outcome (GLO)1 er brukt både til å 

                                                           
1 http://inspiringlearningforall.gov.uk/ 
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formulere spørsmålene og til å organisere og evaluere intervjuer og svar.  

Informantgruppen besto av åtte personer: Tre som var ansvarlige for 

skolevirksomhet ved sine respektive museer, to museumspedagoger, to teknikere 

og en grafisk kunstner. Jeg gjorde også observasjoner av deres læringsprogram og 

har deltatt i refleksjonene omkring tilpassingen.  

 

 

Grafikkverksted Munchmuseet 

 

Elever ved Grønland Voksenopplæring 

De innsatte vi møtte som fulgte fengselsskolens undervisning, var med få unntak i 

aldersgruppen 18 til 25 år. Bakgrunnen for at mennesker befinner seg i fengsel er 

et komplisert tema jeg bare så vidt berører. Et element i kriminalomsorgen er også 

tilbakeføringsarbeidet, og vi vet at deltageles i ulike kulturtilbud kan ha en positiv 

innvirkning. Innholdet i soningstiden betyr mye, i den ligger det en mulighet til å 

skape en endring som innvirker på den innsattes retning og valg senere i livet.  

Sekstifem prosent av innsatte under tjuefem år har ikke fullført grunnskolen. Det 

er også en stor variasjon i læringsevnen og mange strever med dysleksi.  Lavt 

utdannelsesnivå, og at de ofte har vært under offentlig omsorg har innvirkning på 
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deres selvfølelse. I et læringsopplegg er det derfor viktig å tenke konkrete 

oppgaver som kan gi en opplevelse av mestring, fortrinnsvis med et tydelig 

resultat. Det er også viktig å være fleksibel, å ha en ide om hvor vi er på vei og 

samtidig evne å endre underveis om situasjonen krever det.  

Det er tradisjon å tilby forskjellige kulturelle program for innsatte, som skrive- og 

malekurs. For et par år siden arrangerte en grafikkunstner verksteder. Som resultat 

ble besøkshagen i Oslo fengsel dekorert. Kunstneren samarbeidet med en av 

lærerne som også deltok i Museum i fengsel.  

Vi må heller ikke glemme at innsatte er storkonsumenter av kultur som filmer, 

litteratur, sport og musikk. De låner i gjennomsnitt 112 bøker, filmer og cd-er i 

løpet av året, til forskjell fra den øvrige befolkningen der utlånet ligger på 4,9. 2 

 

Museumsprosjekter i fengsel 

Romsdalsmuseet, et regionsmuseum med flere ulike museer og utstillinger, kan vise 

til flere eksempler på samarbeidsprosjekter mellom fengsel og museum. Museet har 

samarbeidet med Hustad fengsel i mange år. Gjennom Kulturrådet hadde museet i 

tillegg et samarbeid med en gruppe fra England som blant annet jobber med å lage 

digitale fortellinger med innsatte. Romsdalsmuseet har videre arrangert kurs i 

digitale fortellinger for innsatte og de har involvert innsatte i museumsarbeid. Det 

siste innebærer registrering og kuratering til en utstilling om Molde gamle fengsel. 

Det ble blant annet vist gjenstander fra fengselet.  

Innsatte som soner lange dommer, uttrykker et behov for meningsfulle 

utfordringer. Romsdalsmuseet understreker at prosjektets mål var å gi de innsatte 

en mulighet til å bruke sine evner til å skape egne kulturelle uttrykk. 

Museet har også samarbeidet med Kriminalomsorgen i mange år, og hatt personer 

integrert i det daglige arbeidet ved museet.  

  

 

                                                           
2 http://www.aftenposten.no/kultur/Dette-er-mest-populart-blant-de-innsatte-7518961.html  

http://www.aftenposten.no/kultur/Dette-er-mest-populart-blant-de-innsatte-7518961.html


5 
 

I Storbritannia er det flere museer som har gjennomført prosjekter i fengsler.  Også 

her har hovedsamarbeidspartneren vanligvis vært fengselsskolen. Nesten alle 

prosjektene er blitt utført av museenes pedagoger, noe som er naturlig med tanke 

på at lærere i fengselet er samarbeidspartnerne.  Erfaringene og synspunktene kan 

sammenlignes med våre egne fra arbeidet med Museum i fengsel, og disse har 

hjulpet til med å forstå utfordringer og diskusjoner underveis.   

 

Museumslæring og høysikring  

Å gå inn i et høysikringsfengsel for første gang er en sterk opplevelse. Ved min 

første passering gjennom sikkerhetskontrollen på avdeling A Botsen, gikk jeg 

sammen med en gruppe museumskolleger, invitert av fengselsskolen. Hensikten var 

å inspisere omgivelsene der læringsøktene skulle foregå og snakke gjennom 

eventuelle praktiske utfordringer. Det var også lagt inn et møte med 

sikkerhetsavdelingen. Vi ble hentet av lærerne og fulgt gjennom ganger, fellesrom, 

over en gårdsplass, opp og ned trapper på vei til skolelokalene.  Mellom to etasjer 

møtte vi tilfeldig en innsatt, under armen bar han en selvlaget versjon av Munchs 

bilde Skrik. Han viste oss bildet, og vi fikk også se cella hans. Senere traff vi ham 

igjen på Munchmuseets grafikkverksted.  

Fengselets skoletjeneste er leid inn, på samme vis som helsetjenesten og 

biblioteket. Dette har vært hovedpraksis i fengsler i Norge siden 1970-tallet. 

Offentlige rettigheter er de samme for innsatte som for befolkningen ellers. De har 

rett til skolegang, helsetjenester og har tilgang til bibliotek. I fengselet er skolen 

ansvarlig for de innsattes utdanning, og kriminalomsorgen for soningsforholdene.   

Grønland voksenopplæring betjener alle innsatte i Oslo fengsel, et fengsel for 

menn i Oslo sentrum, og Bredtveit fengsel for kvinner, i utkanten av byen. Noen av 

lærerne vi har samarbeidet med, arbeider begge steder. I høysikringsfengselet for 

menn sitter nær sagt alle i varetekt. Av de 392 innsatte er det noen som soner 

kortere dommer.  En av avdelingene, Stifinneren, for unge lovbrytere med 

rusproblematikk. Der er soningsforholdene er litt mer åpne og blant annet 

organiseres turer til museer.   
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I Oslo fengsel var arbeidsforholdene tydelig påvirket av den høye sikkerheten, og at 

bygget ble oppført på midten av 1800-tallet. Det vært kontinuerlig flikket på og 

bygget om. Skolelokalene minnet om små grupperom, og mange var utstyrt som om 

det var et datarom. Utsikten gjennom vinduer med gitter foran levnet ingen tvil om 

at det var et fengsel vi befant oss i.   

  

Bredtveit er et høysikringsfengsel for kvinner, med plass for opptil 46 innsatte, 

hvor det i hovedsak blir sonet lange dommer. Da vi besøkte fengselet, i utkanten av 

Oslo, bemerket en av mine kolleger at det kunne til forveksling ligne en 

folkehøyskole på landet, hadde det ikke vært for de høye gjerdene. 

Læringsaktivitetene foregikk i brakker plassert i bakhagen til fengselet. Der var 

skolen samlokalisert med helsetjenesten og biblioteket. 

 

  

TRE OSLOMUSEER 

Munchmuseet hadde tidligere besøkt ulike institusjoner på invitasjon. Tele- og 

Teknisk Museum har erfaring med spesialtilpassete program for personer med 

demens. Likevel har ingen av de deltagende museene erfaring med systematisk 

oppsøkende virksomhet, i betydningen å nå spesielle grupper med inkludering og 

deltakelse som målsetting. Erfaringen museene bygget på i dette prosjektet var, 

som nevnt innledningsvis, en tilpassing av læringsaktiviteter for skoleklasser.  

To av læringsaktivitetene hadde det til felles at de la opp til kreativ deltakelse, en 

verkstedmodell. De innsatte skar ut trykkformer og laget grafikk, eller de laget 

radioprogrammer i grupper. Astroamfi, et digitalt observatorium, en 

læringsaktivitet som i lengde og form ligner mer på en klasseromsøkt på et 

museum. Formen på aktivitetene var forskjellige, noe som også reflekterer 

variasjonen av læringsaktiviteter museene tilbyr.  

Et blikk på Munch  
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Munchmuseet bidro med grafikkverkstedet Et blikk på Munch, som også har vært på 

programmet til Den Kulturelle skolesekken for 5. trinn i Oslo-skolen i en årrekke. 

Dagen starter med et generelt foredrag om Munch der inspirasjonskilder, 

kunstnerisk utvikling og teknikker vektlegges og viktige verk framheves. Deretter 

velger deltagerne et enkelt motiv, en figur i landskapet, som de først nedtegner 

som skisse, før de skjærer og trykker hvert sitt tofargede tresnitt. Målet er at 

elevene skal bli kjent med kunstneren Edvard Munch som en ekspresjonistisk 

pionér, og at de samtidig skal få opplevelsen av å mestre den grafiske teknikken 

tresnitt, en teknikk Munch også benyttet seg av.    

 

  

 

Ingen lekser på cella 

Når læringsprogrammet skulle tilpasses Oslo fengsel, måtte noen forhåndsregler 

diskuteres. Det var nødvendig å ta med tjue ulike stemjern som skulle brukes til å 

skjære tresnitt. Disse kunne fungere som regelrette våpen, og dette ble et tema 

under møtet med sikkerhetsavdelingen. Etter å ha redusert antall deltagere til 

seks, ble det gitt tillatelse til å ta med stemjernene inn. Sikkerhetssjefen 

understreket også nødvendigheten av å ha et system som gjorde det mulig å holde 

oversikt over de tjue stemjernene. Ansvarlig for grafikkverkstedet laget 

nummererte lommer i et langt lærret, for å holde kontroll. Å holde øye med 

stemjernene krevde allikevel oppmerksomhet. Undervisningsrommene var små og 

uoversiktelige. Noen skar ut og andre begynte å trykke. Sikkerhetssjefen bemerket 

tørt: «Ingen lekser på cella».  
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En reise ut i verdensrommet 

Astroamfi, utviklet av vitensenteravdelingen, er et av Teknisk museums mange, 

ulike læringsprogrammer. Et digitalt observatorium tar deltagerne med på en reise 

fra jorda og ut i solsystemet. I praksis er det et spesiallaget rom der publikum ser 

på en kunstig stjernehimmel vist på en buet vegg. Programmet er utviklet for 

aldersgruppen ti til tolv år. Opptil tretti elever kan delta på den førtifem minutters 

reisen.  

Astroamfi er forskjellig fra de andre læringsprogrammene i Museum i fengsel. Det 

ligger nærmere en førtifemminutters læringsøkt i form og lengde, som det 

innledende foredraget under Et blikk på Munch, men uten en etterfølgende 

deltagende læringsaktivitet.  

 

I fengslene ble Astroamfi vist på et lerret i et klasserom med tildekkede vinduer. Å 

overføre magien fra et lukket rom, der stjernene skinner på et buet tak, er umulig. 

På Bredtveit satt ni deltagere rundt et bord som nesten fylte hele rommet. Enkelte 

elever kunne følge styringen av programmet fra PC-en, noe som også la en demper 

på illusjonen. I Oslo fengsel var rommet langt og antall deltakere nesten dobbelt. 

Det gjorde det vanskelig å se hva om skjedde på lerrete, avstanden ble for lang.  At 

det var mange mennesker i rommet, bidro til uro.   

Radioverket 

I nærmere ti år har Telemuseet tilbudt et radioverksted for skoleelever i 

videregående skole. Læringsaktiviteten gir elevene kunnskap om hvordan de kan 

skape eget medieinnhold, radio og lyd, med enkle midler. De blir utstyrt med en 

lydopptaker og bruker museet som arena for å lage radioinnslag i ulike sjangre som 
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radioteater, nyheter og enquete.  Verkstedet avsluttes med redigering og 

publisering av radioprogrammene elevene har laget.  

 

Å lage radio i fengsel ga noen nye utfordringer, og vi endret mye fra første til 

andre forsøk. Antall valgfrie programtemaer måtte begrenses. Innslag om 

kriminalitet ble vurdert som uheldige av lærerne. En lærer understreket også at 

det som skjedde på skolen, ikke måtte få innflytelse på forholdet mellom innsatte 

på avdelingen i etterkant. Et radioteater hvor medinnsatte spilte en rolle uten 

deres viten og vilje, kunne skape problemer senere. For å få bedre oversikt og 

kontroll med temaene som ble brukt, endret vi antall deltakere fra ni til seks andre 

gangen vi gjennomførte verkstedet.  

 

Generic Learning Outcomes (GLO) 

Generic Learning Outcomes (GLO) som metode er spesielt utviklet for å se 

nærmere på lærings- og opplevelser prosesser og utbytte i kultursektoren.  I 

testperioden ble den brukt til å forstå hva slags læring som skjedde på 

organisasjonsnivå i museer, bibliotek og arkiv. Sånn sett passet metoden for mitt 

prosjekt. Jeg vil gjerne likevel understreke at GLO er en av flere metoder som 

kunne ha egnet seg til å strukturere og forstå funnene i dette forskningsprosjektet, 

det nylig utviklet i verktøyet UCL Museum Wellbeing Measures Toolkit3 kunne også 

fungert.  

For å utforske materialet, har jeg sett på de overordnede refleksjoner om museum 

som organisasjon,  samtidig, som jeg har  prøvd å forstå hvordan fengsler er 

organisert. Ved analyse av funnene, organiserte jeg dem i GLOs rammeverk for å se 

                                                           
3 http://www.ucl.ac.uk/museums/research/touch/museumwellbeingmeasures/wellbeing-measures  

http://www.ucl.ac.uk/museums/research/touch/museumwellbeingmeasures/wellbeing-measures
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etter om museumspedagogene økte sin forståelse og kunnskap. Deretter sporer jeg 

eventuelle endringer i tankesett. 

 

Å fange opplevelser av læring. 

Læring forstås som integrert i den enkeltes hverdagsliv, heller enn 

begrenset til spesifikke læringsøkter og ser på dette i et livslangt 

perspektiv. Læring forstås konstruktivistisk, eksperimentell og performative 

der hode og kropper er aktivisert. Læring oppfattes som en vesentlig del av 

hvordan mennesker danner sin identitet.4   

GLO bygger på et konstruktivistisk syn på læring som framhever at det ikke finnes 

en objektiv kunnskap som eksisterer på utsiden av den lærende. Læring som leder 

til forståelse, er noe som konstrueres når den lærende prøver å forstå verden den 

er en del av i et livslangt perspektiv. Overføres dette tankesett til museum som 

arena for læring vil en konstruktivistisk utstilling eller læringsopplevelse 

kjennetegnes ved at den inviterer til eksperimentering, stiller spørsmål og 

oppfordrer til å selv, eller i gruppe, trekke nye konklusjoner.5 Overført til Museum 

i fengsel, utfordres museumspedagogene til å reflektere rundt museets rolle i 

samfunnet og hvordan læringsprogrammene ble tilpasset. Læringen for den enkelte 

pedagog ligger som en mulighet i handlingen tilpassingen krever, og erfaringene 

den gir. 

I oppbyggingen av GLO ligger en grunnleggende forståelse av at mennesker lærer i 

et livslangt perspektiv, og ikke gjennom spesielle læringsøkter. Læring er forstått 

som en integrert del av det å være menneske. Det er en nær forbindelse mellom 

læring og hvordan vi oppfatter hvem vi er, i hjem og samfunn. GLO er et 

rammeverk og har som målsetting å fange de mange ulike opplevelsene av læring. 

Prosessen har vært mer framhevet enn det endelige læringsutbyttet, muligens fordi 

GLO ble utviklet for forsøksvis å forstå ikke-formell læring i kultursektoren.  Dette 

er forskjellig fra den norske didaktiske relasjonsmodellen, som er et verktøy for å 

organisere undervisning, oppdelt i kategorier som mål, innhold, arbeidsprosess, 

                                                           
4 Hooper-Greenhill. E; Museums and education. Purpose, pedagogy, performance. Routledge, London 2007 p 43, oversettelse T. Skåtun 
5 Hein, G (1998). Learning in the Museum. London: Routlegde, p.35 and 
http://www.exploratorium.edu/ifi/resources/constructivistlearning.html   
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metode, rammer, elevforutsetninger og vurdering.  Modellen vektlegger i hovedsak 

vurderbare målsettinger av læringsutbyttet, men kan også som GLO, se nærmere 

på selve læringsprosessen. En annen forskjell kan være at GLO anerkjenner læring 

som noe som skjer i hodet på den lærende, uavhengig av hva omgivelsene måtte 

tenke er relevant læringsutbytte. Læring og meningsskaping skjer på selvstendige 

premisser.  

 

Et annet interessant aspekt av GLO er at læringsutbytte kan være overraskende og 

ikke forventet, fordi rammeverket organiserer materialet uten en klar målsetting. 

Verktøyet 

Generic Learning Outcomes er et verktøy for å organisere og prøve å forstå 

læringsutbytte ved å dele den potensielle læringen i fem forskjellige kategorier:  

 

Rammeverket, søker å forstå endring i hva mennesker tenker og reflekterer samt 

forandring i handlingsmønstre. Kategoriene har fungert strukturerende på 

kildematerialet og diskusjonen i denne undersøkelsen. Likevel er grensene mellom 

kategoriene et tolkningstema i seg selv, og både mine egne observasjoner og 

informantenes ytringer kan ha tilhørighet innenfor flere kategorier. Slik det også 

framgår av tegningen over.  

I dialog med museumskolleger 

G L O 
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Som nevnt var GLO også et rammeverk til hjelp under utvikling av spørreskjemaet, 

som besto av seksten spørsmål. Bortsett fra tre lukkede spørsmål var resten åpne 

for egne formuleringer. En fordel med at alle informantene hadde svart på 

spørreskjemaet før jeg intervjuet dem, var at de allerede hadde reflektert over de 

aktuelle temaene. Intervjuene ble gjennomført gruppevis. Dette påvirker svarene 

på ulike måter. Å snakke sammen om en felles opplevelse kan virke styrende, men 

også inspirerende.   

Jeg erfarte at det fungerte best å starte med konkrete spørsmål som tok 

utgangspunkt i felles erfaringer. Hvilke praktiske ufordringer vi sto overfor under 

tilpassingen av læringsprogrammene - atmosfæren i fengselet, samarbeidspartnere 

og ulike opplevelser på de tre avdelingene. 

Under et intervju var det fullt mulig å forklare og utdype spørsmålene om de skulle 

være uklare. At vi møttes ansikt til ansikt ga meg en mulighet til å lese hele 

kommunikasjonsspekteret. Dialogen gir rom for å oppklare eventuelle 

misforståelser, men samtidig er det en fare for at intervjueren styrer samtalen i 

retning av ønsket svar. For meg var intervjurollen sammensatt, jeg var både 

intervjuer og deltager i prosjektet og har en klar oppfatning om viktigheten av 

Museum i fengselprosjektet. Det er viktig å være bevisst egne oppfatninger, og 

etter beste evne unngå å påvirke samtalen i en bestemt retning. 

Livslang læring 

Å lære å være – utvikle oss selv, vår mentale og fysiske kapasitet, trivsel og 

selvstendighet og vår evne til å ta kontroll over våre liv og påvirke verden 

omkring oss.6 

Læringen som foregår i regi av skolen, er bare en liten del av vår lærende 

tilværelse. Vi fortsetter å lære gjennom hele livet, i mange situasjoner, på ulike 

arenaer. Når vi opplever oss selv i en trygg og støttende læringssituasjon blir vi 

motivert. Når aktiviteten oppfattes meningsfull vil vi mennesker erfare læring som 

følelsesmessig tilfredsstillende og personlig meningsfullt. Museer er en arena for 

                                                           
6 http://www.inspiringlearningforall.gov.uk/learning/aligningPolicies.html   
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denne typen livslang læring, et sted man oppsøker med en forventning om læring 

og opplevelser.7  

Det er pågående diskusjon om hvordan mennesker lærer i museer, på arenaer der 

energien er rettet mot opplevelsen. Antagelig oppstår best mulig læring når det er 

en nær forbindelse til følelsene,8 forstått både i positiv og i negativ forstand.  

Å besøke et museum - eller ikke 

Læringsopplegget som ble tilpasset for fengselsinnsatte, var altså tidligere utviklet 

for elever mellom tolv og tjue år, en aldersgruppe som sjelden besøker museer på 

eget initiativ. Helt siden jeg startet å jobbe ved et museum for mer enn femten år 

siden, har jeg hørt kolleger si at ”vi mister barna når de er rundt tolv, og de 

kommer ikke tilbake før de selv har barn”. Dette synspunktet er støttet av en 

dansk undersøkelse om unges medievaner, der noen av spørsmålene omfattet deres 

forhold til museer.  Ni av ti har ikke besøkt et museum de siste seks månedene, og 

av de som hadde vært på museum i perioden var det sjelden selvvalgt. 

Forskningsprosjektet definerer en egen gruppe unge som entusiaster. Av disse igjen 

har femten prosent besøkt museer mer enn en gang i perioden. Denne gruppen er 

også mer aktive brukere av andre media, de leser mer bøker og aviser og kommer 

gjerne fra hjem der foreldrene har høyere utdanning. 9 

Uten å gå for langt inn i kompleksiteten ved sosiale og demografiske aspekter, er 

det mulig å anta at det finnes en forbindelse mellom de unge fengselsinnsattes 

ustabile oppvekstvilkår, og antallet egeninitierte museumsbesøk.   

Flere av de innsatte fortalte oss at de hadde besøkt Teknisk museum da de gikk på 

skolen, og noen spurte om ”vannet” ennå var der. Det de husket var utstillingen 

Klima X, om klimaendringer, der alle måtte gå med sjøstøvler. Utstillingen ble 

avsluttet for seks år siden, mens mange av de innsatte var i barneskolealder. 

Edward Munch og hans malerier hadde mange kunnskap om. De spurte om verdien 
                                                           
7 Falk, J. and Dierking, L. (2000). Learning from Museums; Visitor experience and Making of Meaning. Walnut Creek, Oxford: 

Altmira Press p 18 
8 Falk, J. and Dierking, L. (2000). Learning from Museums; Visitor experience and Making of Meaning. Walnut Creek, Oxford: 

Altmira Press p 76 

11  http://www.dream.dk/?q=da/formidling/unges-medie-og-museumsbrug-sammenh%C3%A6nge-
ogperspektiver  

 
 

http://www.dream.dk/?q=da/formidling/unges-medie-og-museumsbrug-sammenh%C3%A6nge-ogperspektiver
http://www.dream.dk/?q=da/formidling/unges-medie-og-museumsbrug-sammenh%C3%A6nge-ogperspektiver


14 
 

av bilder, i forbindelse med et kjent tyveri for noen år siden. Egenproduserte bilder 

vi så, fortalte også at de hadde arbeidet med Munch på skolen.  

 

Museet i samfunnet 

Museet har makt til å stille ut, er et sted for kunnskap, og spiller en vital 

rolle i demokratiet. 10 

I korte trekk kan man kan si at museer er blitt til som element i oppbygging av 

hjemlandenes nasjonale identitet, enten det gjelder kunst eller kulturarv. I dag har 

museene inntatt en annen rolle, der en av oppgavene er å reflektere samfunnets 

kulturelle mangfold, i betydning mange parallelle liv og virkeligheter. I den makt 

museene har til å velge historiene og gjenstandene som skal formidles, ligger også 

et ansvar for å være bevisst hva som blir valgt bort. Det samme gjelder grupper 

som er forhindret fra å delta, eller som trenger spesiell tilrettelegging, disse må 

også omfattes av et bevisst inkluderingsperspektiv. Stortingsmeldingen Framtidas 

museum, understreker at museene skal være tilgjengelige, gi kunnskap og 

opplevelse for alle og samtidig være relevante og aktuelle samfunnsinstitusjoner 

som fremmer kritisk refleksjon og skaper innsikt. En aktiv formidling er derfor 

viktig både i et demokratiperspektiv og i et allment kulturperspektiv. 

Museene har altså en åpenbar mulighet til å spille en aktiv rolle i samfunnet, ta et 

sosialt ansvar, fortelle de vanskelige historiene og skape tilgjengelighet for alle 

grupper. Museer som tar sitt sosiale ansvar på alvor kan støtte mange grupper, 

være en kilde til identitetsskaping og tilby dybde og idealisme i sosiale prosjekt. 

Ved å bygge «sosial kapital» med ulike grupper i samfunnet, og aktivt bruke dette i 

sammenheng med flere av museenes ansvarsområder, kan det utvikles ny kunnskap 

og muligheter for forandring. 

  

                                                           
12. Golding, Viv. (2007) Inspiration Africa!: Using tangible and intangible heritage to promote social 

inclusion amongst young people with disabilities. In Watson, S. (ed). Museums and Their Communities. 

London: Routledge. p 358 
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Avtaler og samarbeid   

For å gjennomføre undersøkelsen fikk jeg godkjenning fra rektor ved Grønland 

voksenopplæring (GVO), som også hadde klarert med kriminalomsorgen. Deretter 

informerte jeg om undersøkelsen til lærerne, som hjalp meg å samle inn tillatelse 

fra de innsatte.  

Samarbeidet med lærerne ved GVO var essensielt, en hjelp til å gjøre 

undersøkelsen etisk forsvarlig. Det var de som kjente elevene og valgte ut 

deltagerne. Om man samtidig var åpen for å justere eventuelle feilvurderinger 

underveis, ville det bidra til å sikre at de mest sårbare ikke ble en del av 

forskningen.  

 

Klasserom Oslo fengsel 

 

SPØRSMÅL OG SVAR 

Jeg har stilt spørsmål og jeg skal nå lete etter svar. 

Vil deltagelse i dette prosjektet bidra til å øke museenes sosiale bevissthet og øke 

kvalifikasjonene til å berøre og engasjere mennesker?  Hvordan har deltagelse i 

Museum i fengsel-prosjektet hatt innflytelse på de museumsansattes oppfatning av 

museets samfunnsrolle?I det neste kapitelet vil jeg, med bakgrunn i det innsamlede 

materialet og med utgangspunkt i problemstillingen over, diskutere mulige 

endringer i handlinger og intensjoner. Som tidligere nevnt er undersøkelsen 
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strukturert ved bruk av fire metoder. Jeg har gjort observasjoner, dokumenterende 

og deltakende, jeg har sendt ut spørreskjemaer og gjort intervjuer. Det hele er 

analysert innenfor rammen av GLO. Alle direkte utsagn og svar i denne 

framstillingen, er hentet fra intervjuene og svar på spørreskjemaene.  

Kunnskap og forståelse 

”På en måte har vi gitt dem en mulighet til å besøke uten og egentlig gjøre det” 

Museumsbesøk til fengselet blir forstått som «semi-besøk», som en av 

museumspedagogene beskrev det. Å arbeide med inkluderingsprosjekter som 

Museum i fengsel, egner seg best for de som har litt erfaring. Noen 

museumspedagoger har jobbet med grupper som krever spesiell tilrettelegging på 

museet, for eksempel med spesielle program utviklet for personer med demens. 

Men ingen av deltakerne i Museum i fengsel har arbeidet med grupper som er fysisk 

hindret fra å besøke museet.  

”Vi bør vite at fengselet er en del av samfunnet, og at de innsatte på et eller 

annet tidspunkt er del av samfunnet igjen.” 

Svarene kan tyde på at vi kan ha oppnådd å vise fram museet fra en vinkel som kan 

bidra til å senke terskelen for framtidige besøk og gjøre det relevant for innsatte. 

Det er en målsetting at museer tilstreber å utvikle seg i takt med samfunnet de er 

en del av, og som i økende grad oppleves mangfoldig og komplekst i vårt 

århundre.11  

”Museene tenker ofte veldig mye på at alle skal besøke dem, ja, at vi til enhver 

tid skal trekke publikum til museet.” 

Museene bruker mye energi på å trekke publikum til utstillingene sine. 

Museumsledelse og bevilgende myndigheter har generelt et ønske om å stadig øke 

besøkstallet, både når det gjelder skoleklasser og familiepublikum. Dette kan være 

et hinder for andre prosjekter som krever stor arbeidsinnsats, og som kan være 

temmelig eksklusivt når det gjelder antall deltagere. 

”Vi vet ikke alltid hva ledelsen virkelig vil med museet.” 

                                                           
11 St. meld. nr 49 Framtidas museum (2008-2009) 



17 
 

Selv om museumspedagogene har noe erfaring med oppsøkende virksomhet, har det 

ikke vært implementert i organisasjonen og drevet systematisk. Ut fra svarene kan 

det leses at denne type prosjekt ofte starter ved en tilfeldighet eller, som Museum 

i fengsel, ved at Kulturrådet initierer. I visjonene til to av museene framheves det 

en målsetting om å ta et aktivt samfunnsansvar samt være dialogorientert, synlig 

og dristig. Dette til tross er erfaringene at virksomhet som krever spesiell 

tilrettelegging ikke alltid lar seg gjøre med tilgjengelige ressurser. 

” … en opplever noen ganger man påføres engasjement for å sikre museets 

kulturelle mangfold og sosiale ansvar.” 

Noen museer har som målsetting å nå nye målgrupper. De uttaler derfor et ønske 

om å tilpasse programmene sine til disse gruppene, uten å ha en klar retning. 

Museumsansatte som er involvert i prosjekter der samfunnsrollen er aktualisert, 

opplever ikke alltid at deres prosjekter er forankret på ledelsesnivå. 

«et annet interessant aspekt er at det ikke er mange som frivillig besøker et 

museum» 

En uttalte, med første del av uttalelsen over, at det ikke var så stor forskjell på å 

lede en aktivitet i museet og i fengselet. Undervisningssituasjon vil alltid innebære 

et møte. På museet skjer dette gjerne bare en gang og så er øyeblikket over, slik 

var det i fengselet også. På den vanlige skolen blir lærere og elever kjent over tid.  

En av mine museumskolleger så også likheten mellom skoleelever og 

fengselsinnsatte i mangelen på frivillig deltakelse:  

«Jeg følte ikke egentlig at det var store forskjellen, mye var likt. Samme 

utfordring, tenker jeg. Jeg tror at det var mer utfordrende å få dem til å gjøre 

noe» 

Siste del av det innledende utsagnet har bakgrunn i utfordringer i det å lage et 

radioprogram. Dette kan ha flere forklaringer. Det kan ses i sammenheng med 

utdanningsnivået til de innsatte, og en lav selvfølelse. Mange har ikke fullført 

grunnskolen, de har lite trening i å gjennomføre oppgaver som ikke har et helt klart 

resultat. Å lage radioprogram i grupper på to eller tre, og sammen finne en historie 

å fortelle, viste seg å være utfordrende. Munchmuseets læringsaktivitet var 



18 
 

annerledes. Deltakerne lyttet først til et foredrag om Munchs liv og virke, deretter 

gikk de i gang med et verksted i treskjæring. Oppgaven var mer spesifikk og 

læringsutbyttet konkret og klart.  

To av læringsaktivitetene støttet seg ikke eksplisitt på samlingene, derimot 

sentrerte Munchmuseets læringsaktivitet på museet omkring originaler malerier 

utstilt.  I fengselet var premissene for undervisningen annerledes.  

«... Munchmuseet er i hovedsak basert på samling og utstilling, her måtte vi 

utelate originalt arbeid og undervise om Munch utenfor kjente rammer» 

Ferdigheter 

”Mange prosjekter har et aspekt av lønnsomhet i en stram økonomisk sitasjon. Vi 

håper ledelsen kan se verdien i å tilrettelegge for disse prosjektene når økonomisk 

er støttet er gitt av Kulturrådet.” 

I materialet ser jeg at det er viktig å ha kunnskap om hvordan beslutninger tas 

internt på et museum på linje med de bevilgende myndigheters retningslinjer. 

Ekstern økonomisk støtte hjelper når det kommer til å rettferdiggjøre og forklare 

bruk av ressurser på spesifikke prosjekter, uttrykker informantene. Skal 

målsettingen om å gjøre en forskjell i samfunnet og  nå nye publikumsgrupper er 

det nødvendig med ekstern støtte. Å delta i prosjekter med samarbeidspartnere fra 

andre museer og sektorer, bidrar til refleksjon både på et internt og eksternt nivå. 

Dette samsvarer med Kulturrådets ønske ved å initiere dette prosjektet. De ønsket 

å bidra til en refleksiv prosess, for å diskutere museenes rolle i samfunnet, styrke 

og utvikle relevante verktøy, metoder og standarder. 

Leder av skoleavdelingen ved et museum med høyt antall elevbesøk sier at 

”ambisjonen om å reise ut er alltid større enn hva man kan klare i virkeligheten”.  

Det er altså en motsetning mellom en hektisk hverdag ved museets skoleavdeling 

og ambisjonen om å utvikle og tilby et oppsøkende program. Ønsket om å tilby 

oppsøkende program møter ofte praktiske utfordringer, som å ikke ha nok ressurser 

og at flere aktiviteter skjer samtidig. Planlegging er et vesentlig punkt når det 

handler om å gjøre noe nytt, som oppsøkende virksomhet. For Munchmuseet var 
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det for eksempel viktig at aktiviteten i fengselet ikke foregikk samtidig med 

Munchs jubileum.  

 

Den formelle læringssituasjonen på innsiden av et fengsel er ganske lik møtene 

med skoleklasser på museet. Det er da også viktig å møte de innsatte på samme 

måte som vi møter andre elever. Erfaring og pedagogiske valg har samme gyldighet 

i en fengselssituasjon. Men det kan oppstå uvante situasjoner og brudd i det 

planlagte læringsopplegget. Dette krever fantasi og evne til rask omstilling.   

«... for eksempel, skal innsatte til tannlege, frisør eller advokat, og det kan skje 

at den røde lampen lyser og forårsake forsinkelse.» 

Overraskende sitasjoner kan oppstå under en læringsaktivitet, slik som den gang vi 

gjennomførte Radioverket med bare en enkelt elev som ble gjennom hele 

læringsøkten. Både teknikeren, læreren og museumspedagogen måtte bidra til å 

skape et radioteater. Å ha satt av god tid og å være fleksibel, er veldig viktig i 

prosjekter som dette.  

«Du ser ikke publikum på samme måte i Astroamfi... den som leder har fast plass 

og du har publikum på den andre siden, men nå var det flere rundt bordet og noen 

tett. De kunne se hva jeg gjorde og hvilken knapp jeg trykket på» 

Under avvikling av Astroamfi, en reise gjennom universet, prøvde 

museumspedagogen å følge med på hva deltakerne sa om temaet, slik at hun kunne 

stimulere dialogen. Målet var å styrke spørsmålene positivt, støtte refleksjoner og 

anerkjenne de innsattes kunnskap om temaet. De fysiske omgivelsene gjorde dette 

vanskelig: Akustikken var dårlig og rommet der aktiviteten foregikk var langt, smalt 

og uoversiktlig.  Omgivelsene var annerledes enn der læringsaktiviteten foregår på 

museet, hvor «reisen» i verdensrommet skjer inne i et mørkt spesialbygget rom.  

Likevel kan denne presentasjonen ha framstått som mer åpen for dialog og innspill 

fra deltagerne, enn den som vanligvis ble avviklet på museet. Det kan forstås som 

et eksempel på å åpne for endring, og å se betydningen av dialog i museumslæring. 

Vi ser ikke på mennesker som passive mottakere av et budskap, men heller som 
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aktive deltagere i meningssøkende aktiviteter som er dialogorienterte og bidrar til 

å konstruere kunnskap.12 

«nå ser vi hvordan det vil fungere i neste runde, tatt i betraktning antall 

deltagere, fant vi ut at det var vanskelig å holde oversikt over utstyret og derfor 

forandret vi til neste gang». 

På tross av nøye planlegging, og forsøk på å forestille seg hvordan 

læringsprogrammet ville fungere innenfor murene, måtte vi alle gjøre våre egne 

erfaringer med tilpassing av programmene. Selv om vi hadde brukt utstyret før, i 

andre omgivelser, ville fengselet gi en ny utfordring. Det er viktig å gjennomføre 

testing, både når det gjelder innhold og praktisk tilrettelegging.  

Holdninger og verdier 

”Ønsker å bli inspirert til å ta mer sosialt ansvar, og inspirert til å se nye 

muligheter.” 

De deltagende museene var valgt av Kulturrådet. De ble invitert inn i prosjektet 

individuelt, fordi de var kjent for å være interessert i nye innfallsvinkler og 

metoder, både når det gjaldt å designe læringsprogram og å tilpasse program for 

grupper med spesielle behov.  Samtidig viste de interesse da museum og 

fengselsprosjektet ble presentert. Kanskje er det da ikke overraskende at alle 

museumspedagogene viste økt motivasjon. Konsekvent indikerer materialet at 

Museum i fengsel underbygger holdninger og verdier pedagogene har til museets 

rolle i samfunnet. Materialet viser også at de har et sterkt ønske om å gi de 

innsatte en følelse av å bli inkludert i samfunnet og den kulturelle verden museer 

representerer. 

Flere utsagn antyder at museene bør ta et sosialt ansvar, utover det å konsentrere 

seg om sin kjernevirksomhet som å samle, bevare og formidle gjenstander, 

fortellinger  og kunst. Utgangspunktet for å styrke deltagelsen i samfunnet kan vi 

finne i museets samlinger, så forskjellige de enn måtte være. 

                                                           
12 Dysthe, O. Bernhardt, N. Esbjørn, L. (2012) Dialogbasert Undervisning, Kunstmuseet som læringsrom, 
[Dialouge based Education, Art Museums as room for Learning] p. 46 
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Mange kunstmuseer kritiseres for å bruke en lukket terminologi når de skal formidle 

et kunstverk. Å ikke forstå terminologien, kan bidra til å heve terskelen for et 

besøk. En inkluderende presentasjon, derimot, med et påfølgende grafikkverksted 

der man får lage et bilde inspirert av Munch, kan forandre innstillingen og øke 

kunnskapsnivået på flere måter. Hvis en av deltagerne på grafikkverkstedet i 

fengselet senere i livet skulle besøke Munchmuseet eller se et E. Munch bilde i en 

avis, vil vedkommende kunne litt mer om Munch som person og kunstner. 

Museene er en viktig identitetsskapende møteplass i samfunnet på individ- og 

gruppenivå og vi vet at deltagelse i kulturlivet bygger opp under tilhørighet i 

samfunnet. Møte med kulturelle uttrykk kan styrke følelsen av tilhørighet og 

dermed bidra positivt til identitetsskaping.13  

Alle museumspedagogene uttalte at et prosjekt som overfører læringsprogram fra 

et museum til fengselsomgivelser gir en opplevelse av noe meningsfullt. I dette 

ligger en mulighet til å gjøre en forskjell for den enkelte som soner, å gi dem en 

følelse av å delta i samfunnet. 

«Vi ga dem lys i et heller monotont liv.» 

Å besøke et høysikringsfengsel, og gå gjennom sikkerhetssjekken, skiller seg fra 

mange andre opplevelser i livet. De museumsansatte kan ha hatt ulike opplevelser 

med fengselssystemet tidligere, men ved dette besøket, som del av en profesjonell 

gruppe, viste de alle en entusiasme. De ga inntrykk av at prosjektet virket 

inspirerende, som en informant sa: 

«Nye arenaer, nye målgrupper, gir et pust av frisk luft, annerledes enn 

skoleklasser og helgepublikummet, ut av komfortsonen» 

Selv om mye er likt mellom læringssituasjonene i museet og fengselet, er også en 

del ting forskjellig. Det var mange forskjellige følelser å spore i utsagnene til de 

som hadde utført en læringsaktivitet og besøkt fengslet for første gang. Bare den 

enkle, generelle regelen om at alle som besøker fengselet må levere fra seg 

mobiltelefonen, gjør inntrykk. Telefonen blir låst inn i et skap. Dette kan bidra til 

                                                           
13  
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en bedre tilstedeværelse i situasjonen, men også bygge opp under opplevelsen av å 

være  ute av komfortsonen.  

«... jeg har ikke vært i fengsel før dette møtet, det var en temmelig ubehagelig 

opplevelse.» 

Læring kan være nært knyttet til følelser. Det omfatter også voksne i deres 

profesjonelle liv. Opplevelser som både påvirker intellektuelt og kjennes som en 

fysisk erfaring, får en spesiell betydning for den aktuelle situasjonen, men får også 

innflytelse på pedagogens livslange læringsprosjekt. Som nevnt tidligere antar vi at 

det er en nær forbindelse mellom følelser og hva vi husker.14 Det er derfor 

sannsynlig at museumspedagogenes opplevelser i fengselet blir værende i 

hukommelsen og utvider deres erfaringsgrunnlag. Samtidig vil mestring av uvante 

situasjoner påvirke hvordan vi opplever oss selv som profesjonelle pedagoger. 

 Å delta på et læringsprogram i et fengsel er opplagt både en fysisk og intellektuell 

utfordring. Om et museum ønsker å begynne med oppsøkende læringsprogrammer 

vil fengselet ikke være det første stedet å gjennomføre en aktivitet. For å møte 

utfordringene, bør det ligge en viss erfaring fra andre typer institusjoner i bunnen.  

Alle, enten de er teknikere, grafiske kunstnere eller leder av skoleavdelingen, 

opplevde en frykt for å mislykkes med å tilpasse læringsprogrammene til et 

fengsel, og en uro for ikke å forstå de innsattes livsbetingelser. 

«Jeg håper at de innsatte vil lære noe nytt, og få en følelse av ikke å være glemt 

av samfunnet.» 

Trivsel, inspirasjon og kreativitet 

 «Prosjektet er positivt, det er bunnlinja» 

En av museumspedagogene uttrykte det på denne måten. Å delta i et prosjekt som 

Museum i fengsel motiverer, til enten å bli talspersoner for inkluderingsprosjekt 

eller å gi en opplevelse av mestring i en ny og annerledes undervisningssituasjon. I 

løpet av denne pilotperioden har flere museumspedagoger deltatt ved hver 

                                                           
14  
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læringsaktivitet. Dette er viktig, tatt i betraktning å skape et trygt miljø for å 

utvikle og finslipe museumspedagogens rolle. 

«... her sitter vi i brakkene på Bredtveit... ikke bare reiser vi ut herfra, men fra 

jorden. Det virket som om de fant det veldig fascinerende da vi var der.» 

Det virker som om museer har mulighet for å tilby en annen type læring enn den 

vanlige undervisningen i klasserommet, både ved å framheve spesifikke temaer og 

ved måten de tilrettelegger for læring. Vi opplevde oss velkomne av de innsatte. 

Men, som en lærer fortalte oss:  

«vi må også huske at å delta på noe annet enn ordinær undervisning gir dem en 

mulighet til å ikke være på cella» 

Vellykkethet og god stemning i prosjektet er som regel resultat av god planlegging. 

Det praktiske er viktig. Det er viktig å ha nok tid når sikkerhetsregler skal 

overholdes. Å ha en samarbeidspartner i fengselet som kan hjelpe til for å unngå 

misforståelser. Museum i fengsel hadde stort sett lærere som samarbeidspartnere 

på innsiden av fengselet. I tillegg til sammenfallende oppgaver knyttet til læring, 

hadde de ofte et godt forhold til de innsatte som vi kunne bygge videre på. Det er 

viktig å huske at det er de museumsansatte som skal tilpasse seg 

fengselsomgivelsene, og ikke omvendt.  

Aktivitet, oppførsel og utvikling 

«Ved å delta har de fått innsyn i aktiviteter som foregår på museum og som er 

spennende og morsomme» 

Møtet med museet innenfor murene kan øke nysgjerrigheten på et tema, og 

kanskje noen av de innsatte vil oppsøke museet på et senere tidspunkt i livet. 

Dette er kanskje en optimistisk tanke, men en positiv erfaring er gjort av British 

Museum. Der fikk de besøk av personer som tidligere hadde deltatt i et 

museumsprosjekt mens de satt i fengsel.  

«... når de kommer ut av fengsel, kan det hende de besøker museet igjen. Selv om 

vi ikke er sikker på at de vil komme til å gjøre det på egenhånd» 
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Dagen etter at vi hadde gjennomført en læringsaktivitet i fengselet, var det en 

gruppe innsatte som besøkte Teknisk museum på en organisert tur. Om de noen 

gang vil komme på eget initiativ, er et åpent spørsmål. Å undersøke hvilken 

påvirkning museenes læringstilbud har på innsatte i fengsel, er interessant, men  

utfordrende å gjennomføre og heller ikke tema i denne studien. Det er vanskelig å 

finne personene etter bare noen måneder, de kan da være overført eller løslatt. På 

tross av usikkerheten ga museumspedagogene uttrykk for et håp om endring i 

innsattes holdningen til museer. 

«Jeg håper de blir inspirert til å besøke museum med et nytt syn når de blir 

løslatt» 

Museum i fengsel oppleves som innovativt av deltagerne. Prosjektet har fungert 

som et friskt pust og en motivator til å rette oppmerksomheten mot besøksgrupper 

med spesielle behov. Prosjekter som dette inngår i hovedmålsettingen for 

museene, men er ikke oppfattet av museumspedagoger som en del av deres 

hovedoppgave. Ansatte ved to av museene understreker dette. De ville selv ikke 

tatt initiativ, men ble gjerne med, da de ble invitert. Selv om disse gruppene telles 

med på besøksstatestikken gjør det lite utslag da de er få deltagere.  

«Hvis vi ikke hadde blitt invitert til å delta i prosjektet, hadde vi ikke søkt midler 

hos Kulturrådet.... Ja, en er avhengige av initiativ fra utsiden.» 

Initiativ som dette er ofte blitt kritisert for å være instrumentelle, at hensikten er 

å bruke kultur til å oppnå politiske målsettinger på andre områder. I 2014 feirer 

Norge 100-års jubileum for Grunnloven, og hele kulturlivet skal gi sitt bidrag til å 

belyse, feire og forstå den demokratiske utviklingen. I dette bildet er kultur og 

kunst forstått som arenaer til bruk for å øke forståelse, integrasjon og erfaring. 

Museet har en mulighet til å spille en vesentlig rolle for å skape et mer likestilt 

samfunn. Alle informantene uttrykker at det kan være inspirerende å delta i 

prosjekter som beveger seg i ytterkanten av hva som er forstått som museets 

kjerneområde. Dette tvinger fram en refleksjon omkring museers rolle i samfunnet. 

Siden Museum i fengsel er støttet økonomisk av Kulturrådet har det vært viktig å 

forankre det internt, samtidig som støtten og interessen utenfra viser at det er 

viktig med oppsøkende inkluderingsprogram. 
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«Det kan bidra til å øke fokus på museets rolle og bidra til undervisningen for 

innsatte i fengsel» 

Det siste utsagnet inneholder to synspunkter som jeg synes summerer 

oppfatningene til deltagerne i Museum i fengsel. På sitt beste øker prosjektet 

kvalifikasjoner, er motiverende og gir en opplevelse av å være med på noe 

meningsfullt.  Deltagelsen kan også øke forventing til at museet kan bidra til en 

signifikant forskjell i individers liv, og i samfunnet generelt.  

En av museumspedagogene understreket at dette var en pilotkjøring for et 

læringsprogram, og bare ett av flere læringstilbud som kan bli tilpasset i samarbeid 

med skoletjenesten i fengselet.  

Læring på museum – læring i fengsel 

Denne studien støtter min antakelse om at deltagelse i Fengsel i museum har 

bidratt til å utvide museumspedagogenes perspektiver på museenes rolle i 

samfunnet. I materialet kan jeg se et ønske om å gjøre museet relevant for de 

innsatte, og at museet besøker fengselet med sine prosjekter kan bidra til nettopp 

dette. Videre viser materialet at informantens syn på hva et museumspublikum 

omfatter, er utvidet til å inkludere flere enn bare de som kan gå inn dørene på et 

museum. Det virker også til å være konsensus om at arbeid som dette kan bidra til 

å gjøre museene relevante for individer og grupper som ikke er vårt 

kjernepublikum.  

Museumspedagogene uttaler et ønske om å gjøre en forskjell. De vil legge til rette 

for opplevelser og læring, heller enn å overføre kunnskap med autoritet.15  Et slikt 

synspunkt ligger nær et konstruktivistisk læringssyn, som innebærer at vi i denne 

sammenheng ser på deltagerne på museenes læringsaktiviter som aktive, 

meningssøkende individer. De beste forutsetninger for læring ligger til rette når 

både hode og kropp blir aktivisert. I et langt perspektiv viser undersøkelsen at 

museumspedagogene opplever dette prosjektet som utviklende for deres profesjon 

med et aspekt av livslang utvikling.  

                                                           
15 Hein 
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Å overføre en kjent aktivitet fra en type omgivelser til en annen oppleves 

utfordrende, samtidig som det gir en mulighet i å gjøre en forskjell, i dette tilfellet 

for de innsatte i Oslo fengsel. 

Forankring og internt engasjement 

Undersøkelsen bekrefter også at deltagerne ønsker å gjøre Museum i fengsel til fast 

sosialt prosjekt for museet. De har alle opplevd det meningsfylt og utfordrende. 

Men flere av mine kolleger uttrykker også at prosjekter som dette er sårbare uten 

støtte utenfra. En grunn til at prosjektet ikke var godt nok internt forankret, noe 

flere av informantene uttalte, kan være at initiativet kom fra Kulturrådet. Det kan 

ta tid å skape intern entusiasme for et prosjekt., Fortelle, framsnakke, og forankre 

entusiasme. Engasjementet kan komme etter hvert, vi blir ikke stoppet i søken på 

ekstern finansiering.  

Skal man fortsette å arrangere denne type inkluderingsprosjekt, som mange 

ønsker, er økonomisk støtte helt avgjørende. Materialet sier helt klart at hadde det 

ikke vært for ekstern støtte ville det vært en utfordring å rettferdiggjøre 

prosjektet internt. Dette peker tilbake på to elementer: hvordan læringsprogram 

blir finansiert på museer og det daglige presset til å håndtere kjernevirksomhetene 

til en skoleavdeling, mange skoleklasser. 

Vi ønsket at de innsatte skulle delta med individuelle minner og refleksjoner. Dette 

har vi ikke oppnådd ennå, men det er viktig ikke å slippe tanken. Det vil også være 

ønskelig å utvide prosjektet, å tilbringe mer tid innenfor murene, gjerne over flere 

dager. Da har vi mulighet for å lage installasjoner, og lære innsatte museumsarbeid 

slik de har gjort ved Hustad fengsel, og slik det planlegges i gamle Halden fengsel.  

Metodiske erfaringer 

Dette har vært en søken etter mulig endring, uten å fokusere på et eventuelt 

læringsutbytte har GLO rammet det inn på en måte som er forståelig for meg. 

Ved å bruke rammeverket til GLO som utgangspunkt for analyse, så jeg en større 

variasjon enn forventet. Prosjektet Museum i fengsel har bidratt til å endre 

museumsprofesjonelles handlinger og GLO har hjulpet med å se dette gjennom en 

form for kategorisering. Det var vanskelig at mange av funnene passet inn i flere 
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kategorier. Men min opplevelse var at utsagn, observasjoner og svar etter hvert falt 

inn på rett plass. 

 

Mulige forbedringer og videre forskning 

Når jeg i ettertid vurderer utvalget av informanter som kilde til denne 

undersøkelsen, har jeg to viktige betenkninger: 

Lærerens synspunkter kunne ha bidratt til å utdype tanker omkring museenes 

sosiale rolle og bidratt med aspekter fra andre og kanskje overraskende 

perspektiver. 

Jeg savner synspunkter fra de innsatte. Det er ikke en mangel ved denne 

undersøkelsen, den handler om museumspedagogene, i et neste skritt og en videre 

forskning på museenes sosiale rolle, og tilpassning av læringsaktiviteter, ville jeg 

gjort intervjuer med innsatte. Det ville være interessant å følge de som deltok i 

læringsprogrammene, høre hvilke tanker og holdninger som kom opp i ettertid. Hva 

tenker fengselsinnsatte om museenes rolle i samfunnet? Hvilke forventninger har 

de? Først med de innsattes synspunkter kunne det blitt en bred diskusjon om 

hvordan museer kan bli mer relevant i denne typen oppsøkende virksomhet.  

 

Museum i fengsel – en vei videre?   

Museum i fengsel er en ressurskrevende type prosjekt. Det bør ledes av 

museumsfolk med en del erfaring. Ofte hviler det på noen få entusiaster, og om de 

skifter jobb, er det fare for at prosjektet avsluttes.  

Likevel er det en styrke i dette prosjektet som kan forhindre at det blir kortlivet. 

To til tre personer har deltatt fra hvert museum og flere museer har arbeidet 

sammen. Dette hjalp oss å dele erfaringer og ble en styrke i refleksjonen 

museumspedagoger mellom. Det var viktig å ha ekstern støtte på et sårbart tidlig 

stadium. Det kan bli viktig også i tiden framover. Et blikk på Munch er på Den 

Kulturelle Skolesekken sitt program, og har alle kostnader dekket. En kan tenke seg 
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en tilsvarende modell for Museum i fengsel, og samtidig initiere at museer og 

fengsler samarbeider i hele Norge. 

 

Artikkelen baserer seg på Master of Arts oppgave levert ved Museum Studies ved 

Universitetet i Leichester februar 2014. Arbeidet er økonomisk støttet av 

Telemuseet og arbeidstid gitt av Teknisk Museum.  
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Messenbrink og Torstein Torgner. Vil også takke Målfrid Sand og Elisabeth Berner 

ved Grønland voksenopplæring for et flott samarbeid.  

Underveis har jeg også blitt veiledet av Merethe Frøyland og Dagny Stuedahl ved 

UtVite NMBU. Vil også takke Nina Bratland for nærlesing, konstruktive 
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