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HVA ER MIN STEMME – VÅRE HISTORIER? 

Min stemme – våre historier er en veiviser til hvordan museer og minnesteder kan skape en 
læringsarena for voksenopplæringa for minoritetspråklige, der deltakerens stemme og 
historie står i sentrum. Undervisningsopplegget skal styrke deltakeren sine muligheter til å 
bli aktive medborgere og gi dem kompetanse til å delta i demokratiske prosesser.  

Falstadsenteret og Stiklestad Nasjonale Kultursenter har gjennom flere år samarbeidet 
om temaet demokrati og voksenopplæring.  Voksenopplæringa for minoritetspråklige er 
en skole for voksne som favner et bredt spekter med deltakere som representerer et 
mangfold av språk, kulturer og alder. Målet er at voksne deltakere skal lære norsk språk 
og få kunnskaper om det norske samfunnet, og for noen er dette en forberedelse til 
videre skolegang. 

Demokratilæring og aktivt medborgerskap står sentralt i de norske læreplanene, også 
voksenopplæringa si. Elever i det ordinære skolesystemet er sikret en utvidet 
læringsarena gjennom Den Kulturelle Skolesekken. Det er ikke tilfelle for 
voksenopplæringa. Dette utgjør et stort uutnyttet mulighetsrom i arbeidet med å 
inkludere flyktninger og innvandrere – et rom som museer og minnesteder har en unik 
mulighet til å fylle. Kulturarven denne typen institusjoner forvalter utgjør et spennende 
grunnlag for diskusjoner om samfunn i både fortid og nåtid, historiens mangfold og 
viktigheten av at ulike stemmer høres.  Det er igjen et utmerket utgangspunkt for å 
tematisere både demokrati og demokratilæring: verdien av min stemme.  

Med utgangspunkt i dette har Falstadsenteret og Stiklestad Nasjonale kultursenter 
utviklet undervisningsopplegget Min stemme – Våre historier. Vi har hentet inspirasjon, 
teori og metoder fra vår egen historiedidaktiske erfaringer, det teoretiske feltet, 
forskning, samt andre museumsutviklingsprosjekt. 

Tilbudet er tilpasset tilbakemeldinger vi har fått og erfaringer vi har gjort oss etter tre 
pilotrunder, samt flere gjennomførte undervisningsdager, i samarbeid med TROVO – 
Senter for voksenopplæring i Trondheim. Målet med undervisningsopplegget er at 
deltakerne skal: 

1. Få innsikt i hva slags institusjoner norske museer og minnesteder er og hvilken 
rolle de spiller i et aktiv demokratisk samfunn.  
 

2. Styrke sine demokratiske ferdigheter og praktisere aktivt medborgerskap, 
gjennom egen, og vår felles  historie. 
 

3. Utvikle historibevissthet og forståelse for hvordan historie, kultur og sted er 
identitetsskapende. 
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Dokumentets oppbygging 

Vår samlede erfaring er at å jobbe opp mot og sammen med deltakere fra 
voksenopplæringen er verdifullt, utviklende og ikke minst veldig inspirerende både for 
oss og deltakerne. Med denne veiviseren ønsker vi å invitere flere museer og minnesteder 
til å gjøre det samme og til å dra nytte av de erfaringene vi har gjort oss.  

Veiviseren forsøker å ha en praktisk tilnærming, hvor de ulike modulene, erfaringene og 
aktivitetene blir beskrevet og diskutert. Veiviseren har et gjennomgående fargetema, 
der de to ulike fargene viser til henholdsvis blå – verdifulle erfaringer og gul – eksempel 
på øvelser.    

Verdifulle 
erfaringer 

Eksempel 
på øvelser 
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MÅLGRUPPEN  

Alle deltakergrupper er sammensatte, 
det gjelder også klasser fra 
voksenopplæringen. Aldersspennet kan 
være fra 20 til 50 år og det kulturelle 
mangfoldet er stort. Noen har lite 
erfaring fra skole, mens andre har høyre 
utdanning. Videre har vi erfart at mange i 
denne målgruppen har en 
bakgrunnshistorie som gir dem et 
forsterket grunnlag for å diskutere tema 
som historie, demokrati og identitet. 

Undervisningsopplegget Min stemme – 
våre historier foregår på norsk. I den 
forbindelse er det spesielt viktig å være 
klar over ulikheten i norskkompetanse 
man ofte møter blant deltakere i 
voksenopplæringen. Det er derfor viktig 
at underviseren ikke bare snakker 
normalisert norsk, men også at man 
tilpasser sitt språk til hver enkelt 
undervisningssituasjon. Vi anbefaler at 
deltakerne skal ha gjennomført 
norskkurs høyere mellomnivå «B2». Selv 
med dette som utgangspunkt, vil man 

imidlertid kunne oppleve store 
forskjeller, spesielt når det kommer til 
muntlige ferdigheter og i forlengelsen av 
det evne, vilje og mot til aktiv deltakelse. 
Det er en viktig grunn til at vårt 
undervisningsopplegg også setter fokus 
på andre typer ytringer enn de rent 
språklige. 

 

Første gjennomføring av 
oppgaven med spørsmålene «Hva 

er historie?» (Modul II) ble en 
øyeåpner for oss. En deltaker 

deltok veldig aktivt i 
gruppearbeidet og tok til slutt 
også ordet i plenumsamtalen. 

«Jeg elsket historie før. Jeg 
studerte det. Det var viktig for 

meg, mine røtter. Så ble det krig. 
Da fikk ikke denne historien plass 

lenger, de bestemte at den var 
forbudt. De tok historien fra oss. 
Nå er ikke historie viktig for meg 

lenger» 

 

FORVENTINGSAVKLARING OG FORBEREDELSER 

En tydelig forventningsavklaring er en suksessfaktor for gjennomføringen av Min 
stemme – våre historier. Nøkkelen er god dialog med lærerne forut for besøket.  

Lærerne må i god tid før besøket få tilsendt en presentasjon av hele 
undervisningsopplegget. Det sikrer at de har en klar forståelse av hva de skal være 
med på og kan overføre denne kunnskapen til deltakerne. Det skaper trygghet. I 
tillegg gir forhåndskunnskap om undervisningsopplegget rom for at gruppen kan 
jobbe med relevant tematikk i forkant.  

Den tidlige dialogen med lærerne er også viktig for underviseren. Forhåndskunnskap 
gjør at man kan tilpasse opplegget til den enkelte klassen. Lærenes kunnskap om 
deltakerne gjør også at de har de beste forutsetningene til å vurdere hvilke deltakere 
som vil kunne jobbe best sammen om tematikken. Vi har derfor bedt lærerne om å 
dele inn klassen i grupper før besøket.   
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MODULSTRUKTURERT UNDERVISNING 

Undervisningsopplegget Min stemme – våre historier er modulbasert. Det består av tre 
moduler. Hver modul har et eget tema som belyser oppleggets overordnede tematikk: 
demokratilæring og aktivt medborgerskap. Hver modul bygger videre på den 
foregående.   

Målet med å bruke modulbasert undervisning er å gi tid til å utvikle relasjoner og å gi 
rom og grunnlag for refleksjon. Alle modulene har fokus på dialog og en kombinasjon av 
gruppearbeid og plenumssamtaler. Undervisningsopplegget som helhet skal skape en 
trygg arena for ytringer.  

 

  

Modul I

Demokrati 
på museum

Modul II

Våre 
historier

Modul III

Min 
stemme

FØRSTE MØTE 

Når tidsrammen er begrenset, som ved et museumsbesøk, er det første 
møtet ekstra viktig. Verdien av å se noen i øynene og et godt håndtrykk kan 
ikke overvurderes. De innledende samtalene er også avgjørende for å 
etablere en deltagerkultur. Vår erfaring er at man oppnår et mye større 
læringsutbytte dersom deltakerne helt fra starten føler seg velkomne som 
gjester og anerkjent som samtalepartnere.  
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MODUL I Demokrati og museum 

Overordnet tema  
Demokrati er for mange ingen selvfølge og forståelsen av begrepet er avhengig av den 
enkeltes erfaringsbakgrunn. Modul I tematiserer demokrati og medborgerskap gjennom 
at deltakerne blir kjent med hverandre, underviserne og museet som besøkes. 

For vår del finner Modul I sted på Falstadsenteret. Minnestedet og museet spiller en viktig 
rolle, både som arena for dagen, men også for utforsking av selve museet og dets 
bygninger, rom, utstillinger og gjenstander. I løpet av dagen får deltakerne diskutert og 
reflektert rundt egen forståelse av hva et museum er, og hvilken rolle museum spiller i et 
demokratisk samfunn. 

Metodikk 
Modul I består av en kombinasjon av dialogbaserte og kreative øvelser. Undervisningen 
foregår dels i plenum, dels i mindre grupper.  

Kjernespørsmål  
De ulike øvelsene skal legge til rette for at deltakerne skal reflektere rund ulike spørsmål, 
hver for seg og i fellesskap 

- Hva assosierer du med ordet ‘demokrati’?    
- Hva assosierer du med ordet ‘museum’?  
- Hvorfor hører museum og demokrati sammen?  
- Hvem bestemmer over museet?   
- Hvem er det som gir en ting eller gjenstand betydning?  

Prosessmål 
I Modul I forsøker vi å etablere en god gruppedynamikk. Hver deltaker skal kjenne seg 
trygg på situasjonen, bli kjent med underviserne og bedre kjent med hverandre. Dette 
skal, sammen med læringsmålene, skape et best mulig grunnlag dialog og for at 
deltakerne i neste modul føler seg trygge nok til å dele noe av sine egne historier.  

 

 

 

  

Øvelse - Ringen 
Oppvarmingsøvelse hvor deltakerne, lærerne og museumsunderviseren 
sitter i en sirkel. Plasseringen gjør at man ser hverandre, og understreker 
at alle i gruppa er likeverdige. Museums-underviseren leder samtalen og 
legger opp til en spørrende utforskning av hva demokrati betyr. Målet 
med øvelsen er å etablere et trygt rom, introdusere temaet demokrati og 
inkludere så mange som mulig i samtalen.   

 
Det er viktig at alle føler seg invitert til å delta helt fra 
starten av. Ved å begynne med enkle spørsmål som alle 
kan svare på, for eksempel” Hva heter du?”, får alle 
testet stemmen sin i rommet og terskelen for å si noe 
senere senkes. 
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Snakk og skriv 
Deltakerne blir inndelt i grupper på 3-4 personer. Hver gruppe skal reflektere rundt 
hva et museum er, hva de forventer av et museumsbesøk, og hvorfor og hvordan 
museum og demokrati hører sammen. De blir enige om noen stikkord som skrives på 
en lapp. Alle lappene henges opp på en tavle. Underviseren leder så en felles diskusjon 
med utgangpunkt i lappene. Målet med øvelsen er å synliggjøre like og ulike 
synspunkter på temaet og å øve på muntlig diskusjon 

 

Utforsk museet  
Deltakerne skal i grupper på 3-4 personer utforske museet. Gruppene får utdelt en 
planløsning over museet, der de ulike rommene er markert med fargekoder. Gruppene 
skal finne bestemte gjenstander i de ulike rommene og svare på enkle spørsmål om 
gjenstanden og hvorfor den er plassert der. Målet med øvelsen er at deltakerne skal få 
en konkret erfaring med hva et museum er – hvilke rom består det av og hvilke 
funksjoner de ulike rommene har. Deretter samles alle til en samtale om det man har 
funnet ut og reflekterer samtidig over gjenstanders betydning. Hva betyr eksempelvis 
en kaffekopp når vi finner den på kjøkkenet sammenlignet med når den er en del av en 
utstilling? Hva vil det si at et museum har ei kasse, et toalett og et arkiv? Hvem har 
bestemt at de skal være der? Hvilke funksjoner har de ulike rommene og 
gjenstandene? 

 

Bruk av gjenstander 
Det å bruke et utvalg av gjenstander 
fra et museumsarkiv for å skape 
undring, utforsking og til slutt 
samhandling av historier via dialog 
har vist seg å være en veldig 
effektiv metode for å bygge 
relasjoner og skape deltakelse på.  
Samtalene åpner opp for at 
deltakerne kan bruke sin erfaring og 
historie. Gjennom disse skaper 
gruppen sammen gjenstandens 
sosiale og historiske mening i den 
tiden vi lever i.  
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Monteren 
En utstillingsmonter er utgangspunktet for utforsking av gjenstander i et 
museum, og hvilken makt det å stille ut gjenstander har / ikke har. Alle setter 
seg i en sirkel. Underviseren åpner øvelsen med å legge en gjenstand i 
monteren. Dette kan være en personlig eiendel eller noe annet man vanligvis 
ikke ser i en monter. Deretter inviteres deltakerne og lærerne til å gjøre det 
samme (dette kan gjøres både i små grupper og/eller i fellesskap). Underviser 
leder en samtale om hva gjenstander betyr for oss, og hva som skjer med 
denne betydningen idet vi setter gjenstander i en monter. Målet med 
samtalen er å få i gang en refleksjon om gjenstanders ulike fortellinger og om 
valg og bortvalg på et museum. 

 
En Kvikk Lunsj som var til overs fra en kaffepause 
ble hos oss en inngang til en veldig fin samtale om 
museum og gjenstanders betydning. Etter pausen 
samlet vi oss i ring rundt utstillingsmonteret. 
Mange spiste fortsatt sjokolade. Underviseren 
hentet en uåpnet Kvikk Lunsj, la den i monteret, 
satte på glasset og spurte «Hva skjedde med 
sjokoladen nå?» De umiddelbare reaksjonene fra 
gruppen var «Den ble viktig!», «Den ble kunst!» 
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MODUL II Våre historier 

Overordnet tema  
Modul II bruker historie som en inngang for å tematisere demokrati og medborgerskap. 
Det overordnede perspektivet er makten som ligger i historiefortelling og mangfoldet av 
historier som utgjør et samfunn.  

Modul II finner sted på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Folkemuseet og gjenstander 
utgjør hovedfokuset i undervisningsdagen. Gjennom å utforske folkemuseet og dets 
historiske gjenstander skal deltakerne få utforske historiens mangfold og tingenes 
historie. Et av målene for dagen er å bruke gjenstander som utgangspunkt for refleksjon 
rundt kulturelle likheter, ulikheter og møter. 

Metodikk 
Modul II består av en kombinasjon mellom dialogbaserte og kreative øvelser. 
Undervisningen foregår dels i plenum, dels i mindre grupper.   

Kjernespørsmål 
De ulike øvelsene skal legge til rette for at deltakerne både hver for seg og i fellesskap 
skal reflektere rundt spørsmålene: 

- Hva assosierer du med ordet historie?  
- Hvilke historier er det som blir fortalt og hvorfor?  
- Hva er mine historier?  
- Hvilken verdi har mine historier i møte med nye kulturer og samfunn? 

Prosessmål 
Deltakerne skal gjennom erfaringene fra Modul I og øvelsene i Modul II bli tryggere både 
på seg selv og situasjonen. De skal delta mer aktivt gjennom å dele både refleksjoner og 
egne fortellinger. Dette skal, sammen med læringsmålene, gi et best mulig grunnlag for 
å arbeide med egne ytringer i Modul III. 

 

 

  

DE VIKTIGE PAUSENE 
Et av de viktigste elementene i undervisningsopplegget «Min stemme – våre 
historier» ble faktisk pausene. Å samles rundt et måltid eller en kopp te/kaffe er noe 
universelt og ufarlig. En skal ikke undervurdere hva som kan skje under litt «small 
talk»!  Vi erfarte at stemmer som ikke hadde blitt hørt tidligere, kom frem under 
måltidet og i andre pauser. Samtalene under avbrekkene skapte nye relasjoner som vi 
kunne bygge videre på når undervisningen begynte igjen og slik sørge for at flere ble 
inkludert.  

Vi valgte å servere varm vegetarmat med brød i lunsjen. Det ble en stor suksess! 
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Hva er historie?  
Deltakerne deles inn i grupper på 3-4 personer. Gruppene assosierer rundt ordet 
historie. Hva er historie? Er historie viktig? Er historie viktig for meg? Gjennomgang 
i plenum. Målet er å gi deltakerne rom til å formidle egne erfaringer og tanker rundt 
hva historie er og hva den betyr for oss.  

 

Historiens mangfold  
Underviseren gir en presentasjon med fokus på historiens mangfold i fortid og 
nåtid. Nåtidsperspektivet på Norge inkluderer blant annet et bilde av deltakerne 
tatt på forrige samling. Underviser bruker seg selv som eksempel på at alle 
mennesker har mange historier. Målet er å skape samtale og bevissthet om at 
historie er fortellingene om alle som har levd før og alle som lever nå, at vi alle har 
historier i flertall og at alle historier har verdi.  
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Folkemuseets fortellinger  
Underviser og deltakere går sammen rundt på folkemuseet. 
Målet er å bruke museets bygninger og fortellinger som 
utgangspunkt for å snakke om historiens mangfold. 
Gjenkjennelse, både i møte med bygninger og gjenstander, 
gir også en anledning for deltakerne til å dele egne historier.  

 

I et av byggene på 
folkemuseet på Stiklestad 
står det en rokk. Synet av 
denne ble en døråpner for en 
litt eldre dame som frem til da 
hadde vært en av de mest 
anonyme deltakerene i 
gruppen. Hun hadde brukt en 
slik rokk mange ganger før 
hun kom til Norge. Ved 
gjensynet lyste hun opp med 
et stort smil og begynte å dele 
sin og rokkens historie 
gjennom både ord og handling 
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Tingenes historier  
Deltakerne deles inn i grupper på 3-4 personer. Hver gruppe får utdelt en 
museumsgjenstand valgt fordi den ofte fremstilles som typisk norsk, samtidig som 
den vil være kjent mange steder i verden.  

Deltakerne diskutere med utgangspunkt i spørsmål som «Hva er dette?», «Hvorfor 
sier noen at den er typisk norsk?», «Finnes slike ting i andre kulturer du kjenner?» 
Målet er å bruke gjenstander som et utgangspunkt for refleksjon rundt kulturelle 
likheter, ulikheter og møter, samt å gi deltakerne et tema de selv skal presentere. 

 

Min historie  
Alle stiller seg i en ring og underviseren stiller 10-20 spørsmål som «Liker du 
kaffe?», «Har du en søster?» «Savner du noen?». Svarer man ja tar man ett 
skritt inn i ringen, er svaret nei blir man stående. Etter hvert spørsmål og svar 
går man tilbake til utgangspunktet. Deltakere, undervisere og lærere deltar 
på lik linje. Målet er å tilby en enkel og trygg måte å dele noe om seg selv. 

 

Min ting, min historie  

Deltakerne deles inn i grupper på 3-4 
personer. Bilder av ulike gjenstander 
legges på et bord. Deltakerne får i oppgave 
å velge 1-2 bilder som kan fortelle noe om 
dem selv. Mangfoldet av bilder skaper et 
stort rom for hva slags type historie de kan 
velge å dele. Deltakerne går så til gruppene 
hvor de forteller hvorfor de har valgt 
akkurat dette bildet/disse bildene. De som 
ønsker kan også dele i plenum. Målet er å 
bruke bilder av ulike gjenstander som en 
inngang til å dele en personlig historie.   

 

En av gjenstandene vi har brukt er en kaffekjel fra 1800-tallet, en museumsgjenstand med 
en ganske standardisert historie. Sett gjennom øynene til fire jenter fra Somalia, fikk den 
imidlertid nye og flere historier: den ble utgangspunkt for en fortelling om jentenes møte 
med Norge, om kaffekulturen i Somalia og ikke minst: om kaffedrikking som sosialt lim. 
Slik ble den et uttrykk for både kulturelle likheter og ulikheter, og viktigst av alt: en inngang 
for jentene til å formidle nettopp dette 
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MODUL III Min stemme 

Overordnet tema 
Modul III bruker kreative ytringer som en inngang til å tematisere demokrati og aktivt 
medborgerskap. Hovedtemaet er ulike måter man kan ytre seg på, viktigheten av å 
bruke sin egen stemme og verdien av å delta i samfunnsdialogen.  

Metodikk 
Modul III vektlegger kreativt individuelt arbeid som skal kulminere i en utstilling. 
Deltakerne skal arbeide individuelt med å formgi egne ytringer. Den kollektive 
innrammingen og støtte fra museet/minnestedet, underviser og lærere er viktig for at 
det individuelle arbeidet skal oppleves meningsfullt.    

Kjernespørsmål 
- Hva vil det si å delta i samfunnet?  
- Hvordan kan hver og en bruke sin stemme? 
- Hvordan formidle en ytring gjennom en kreativ prosess? 
- Hvordan lager man en utstilling? 
 

Innholdsmål 
- Deltakerne skal bruke kunnskapen fra modul I og II som en inngang til en egen ytring 
- Deltakerne skal bruke kreative virkemidler, som bilder, skriving eller film, for å 

formgi sin ytring 
- Deltakerne skal få innsikt i prosessen med å lage og åpne en utstilling 

Prosessmål  
Målet med modul III er at deltakerne skal bygge videre på erfaringene fra modul I og II, 
praktisere aktivt medborgerskap og kjenne mestringsfølelse gjennom å forme ytringer 
som stilles ut på et museum/minnested. Utstillingen blir et håndfast uttrykk for hele 
læringsprosessen. Deltakerne skal se og oppleve at både deres egne og hverandres 
ytringer har betydning.  

 

  
Det er opp til hvert enkelt museum hva slags utstilling man skal lage og hvem 
den skal vises til. Om utstillingen skal bli gjort offentlig eller kun være for 
deltakerne er et spørsmål som institusjonen, lærere og deltakerne må bli enige 
om. 
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Øvelser brukt i Modul III på Falstad 

I vår gjennomføring av modul III har vi delt dagen inn i to faser. I den første fasen 

presenterer underviseren målet for dagen og arbeidsformen. Deretter arbeider hver 

deltaker med å lage sitt eget produkt. Arbeidet gjøres individuelt, men i samspill med de 

andre deltakere, underviser og lærere. I fase to skal deltakerne, sammen med underviseren, 

sette sammen de ulike ytringene til en utstilling. Det hele avsluttes med en utstillingsåpning 

hvor alle museets ansatte, og eventuelt besøkende, inviteres til å markere begivenheten 

sammen med gruppen. 

Den enkelte deltaker skal i stor grad selv styre hva hen ønsker å uttrykke og i hvilken form. 

Vår erfaring er likevel at det er viktig å bruke god tid innledningsvis på å vise frem eksempler, 

slik at oppgaven oppleves tydelig, meningsfylt og overkommelig. Under følger to eksempler 

på kreative ytringsformer vi har jobbet med: 

Titteskap: Visuell uttrykksform. Deltakerne lager seg en tre-dimensjonal ramme, for 

eksempel ved hjelp av en skoeske, som inneholder en bakgrunn, midtdel og forgrunn. Dette 

titteskapet fyller de på sin egen måte med bilder fra modul II, utklipp fra magasiner/aviser, 

materialer funnet på stedet, farget papir, tegninger etc. De kan også benytte tekst. 

Bok: Visuell og tekstbasert uttrykksform. Underviseren viser hvordan deltakerne, med enkle 

ressurser som to-tre A4-ark, nål og tråd, kan lage en liten bok. Boken kan fylles med tekst, 

bilder, tegninger etc. 

Padlet: Et interaktivt kart i form av en padlet. Deltakerne jobbet med denne som en del av 

undervisningsøktene, men også som etterarbeid på skolen. En spennende måte å lage 

utstilling på, som viser mangfoldet i de personlige historiene. Det interaktive kartet var 

utstilt på Falstadsenteret sommeren 2021. (https://no.padlet.com/post872/p18t6os5k3cs6ahm)  

 

 

https://no.padlet.com/post872/p18t6os5k3cs6ahm
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HOVEDINGREDIENSER I UNDERVISINGEN 

- Dialog med lærerne -Som fasilitatorer og veiledere underveis i undersvingsopplegget er 

lærerne veldig viktige, god dialog må opprettholdes hele veien.  

- Deltakelse: Deltakerne, deres lærere fra voksenopplæringen og museets undervisere må 

delta på lik linje for å skape trygghet. 

- Tillit: Skal deltakerne føle seg trygge til å delta må underviseren ha fokus på tillitsbygging 

fra starten av.  

- Dialog er selve grunnprinsippet i undervisningsopplegget. Deltakerne skal både ytre seg 

og lytte til hverandre.  

- Anerkjennelse: Det er viktig å anerkjenne alle innspill fra deltakerne. Bruk positive 

tilbakemeldinger som for eksempel «Takk for at du delte!»  

- Tid til å etablere relasjoner. 

 

 

ORDFORKLARINGER 

- Demokratilæring handler om å lære om, for og gjennom demokratisk deltagelse. Målet 

er å gi kunnskap om hva demokrati er, øvelse i konkrete demokratiske ferdigheter som 

for eksempel kritisk tenkning eller debatt-teknikk, og erfaring med en måte å være 

sammen på der alle har like store verdi og de samme grunnleggende rettighetene.  

 

- Aktivt medborgerskap: Et godt samfunn skapes av at alle har muligheten til å delta og 

bidra i fellesskapet på ulike arenaer. For å kunne være en aktiv medborger, er det viktig å 

kjenne tilhørighet til samfunnets fellesarenaer, som for eksempel skolen, det lokale 

idrettslaget eller museet.    
 

DIALOGBASERT UNDERVISNING 

Tålmodighet og annerkjennelse er nøkkelbegrep når man skal bruke dialog som verktøy. 

Underviseren trenger mot til å slippe deltakerne til og evne til å bruke det deltakerne bringer 

inn i samtalen. Samtidig må underviseren bruke sin faglige kunnskap, være en trygg og 

tydelig rollemodell og selv delta med faglige og personlige innspill. En genuin interesse i det 

faglige temaet og i deltakerne sitt svar danner grunnlaget for de gode samtalene.  
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TILKNYTNING TIL LÆREPLAN 

Undervisningsopplegget” Min stemme – våre historier” tar utgangspunkt i Læreplan i norsk 
og samfunnskunnskap for voksenopplæringen og berører temaer innenfor tre fagfelt: 
samfunnsfag, norsk og historie. «Demokrati og medborgerskap» er ett av tre tverrfaglige 
temaer som løftes frem i Fagfornyelsen, læreplanverket som ble innført i norske skoler 
høsten 2020.  Temaet demokrati og medborgerskap skal gi deltakerne mulighet til å utvikle 
norskferdighetene de trenger for å delta i og videreutvikle demokratiet. Dette innebærer å 
kunne bruke norsk språk til å skape mening, samhandle med andre, uttrykke synspunkter og 
ideer og medvirke aktivt i lokalsamfunn, jobb og utdanning/opplæring. Deltakerne skal 
utvikle norskferdigheter som gjør det mulig å holde seg informert om relevante temaer 
knyttet til sosiale, økonomiske, geografiske og miljømessige forhold i samfunnet og delta i 
samtaler og diskusjoner om disse temaene. Museer og minnesteder har et stort potensiale 
knyttet til tverrfaglighet og et velegnet sted som alternativ læringsarena.  

HVORFOR MODULSTRUKTURERT UNDERVISNING?  

Hovedmålet for undervisningsopplegget” Min stemme – våre historier” er at deltakerne skal 

lære om demokrati og aktiv medborgerskap gjennom å være aktive deltagere, formidle egne 

historier og ytringer og lytte til andres. Tillit, trygghet og rom for refleksjon er nøkkelen til å 

oppnå dette.  

Tillits- og relasjonsbygging og refleksjon krever tid. Undervisningsopplegget er derfor 

strukturert i tre moduler. I vår gjennomføring har modulene hatt en varighet på 3-6 timer og 

blitt lagt til tre ulike dager. Tiden mellom de ulike modulene har blitt tilpasset 

voksenopplæringens timeplan.  

Fordelene med denne typen modulbasert undervisning er: 

- Deltakerne får god tid til å bli kjent med museet som alternativ læringsarena  

- Deltakerne får jobbe grundig med hvert enkelt delmål, noe som gir rom for 

mestringsfølelse  

- Deltakerne sine refleksjoner får tid til å modnes mellom hver modul, noe som gir et 

større læringsutbytte 

- Deltaker og underviser(e) får god tid til å bli kjent med hverandre 

- Underviseren/underviserne kan bruke sin kjennskap til gruppen til å tilpasse 

undervisningsopplegget underveis  

Modulene skal gjennomføres samlet og i gitt rekkefølge. Det kan være mulig å gjennomføre 

alle modulene på et museum og innenfor et kortere tidsrom. Det vil stille ekstra strenge krav 

til dialog og tillitsbygging, samt til utvalg av øvelser.  
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ETTERORD 

Dette prosjektarbeidet har vært veldig givende og er, heldigvis, på ingen måte avsluttet. 

Undervisningsopplegget ”Min stemme – våre historier” kommer til å utvikle seg i møte med 

nye deltaker, nye lærere og ulike museer som forhåpentligvis vil la seg inspirere av denne 

undervisningsveilederen. 

 Vi vil rette en stor takk til alle som har gjort dette prosjektarbeidet mulig. Takk til Trondheim 

voksensopplæringssenter for inspirasjon og samarbeid. Takk til Kulturrådet og Trøndelag 

fylkeskommune for finansiell støtte. Takk til Teknisk Museum, Eidsvoll 1814 og alle deltakere 

i Kulturrådsprosjektet ”Museet og fellesskapets grenser” for museumsfaglig input og 

inspirerende samtaler . Og viktigst av alt: takk til alle deltakerne som har brukt sin stemme 

og delt sine historier. 

Kontakt oss gjerne for råd og erfaringsutveksling! Vi gleder oss til å høre fra dere. 

Kontaktinformasjon: undervisning@falstadsenteret.no 

stiklestad@snk.no 

 

 

 

 

 

 

Undervisningsopplegget er fortsatt under utvikling – og vil fortsette å være det, i møte 

med nye steder og nye mennesker.  Vi erfarte et godt utbytte ved å komprimere 

undervisningsopplegget ned til 2 moduler. 

mailto:undervisning@falstadsenteret.no
mailto:stiklestad@snk.no

