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Slik arbeider elever i 7. trinn i 
skoleprogrammet ”Livet i ha-
vet”. Bergen Museum tilbyr 

ikke lenger skolene omvisninger 
i museets forskjellige utstillinger. 
Det tilbudet skolene nå får, er ulike 
skoleprogram knyttet til universi-
tetsmuseets mange fagfelt. Ifølge 
Kunnskapsløftet skal skolene bruke 
kunnskapsinstitusjoner i sin un-
dervisning, og museet tilbyr derfor 
gode, faglige skoleprogram som er 
tilpasset de ulike kompetansemå-
lene elevene skal gjennom i løpet av 
skoleårene. Skoleundervisning ved 
museet er tilrettelagt skoleverkets 
læreplaner og er dermed en del av 
den formelle læringen som utgjør 
utdannelsen elever får fra grunn-
skole og opp til og med de videregå-
ende trinn. 

Pedagogiske prinsipper
Et konstruktivistisk syn på læring 
tilsier at mennesket konstruerer sin 
egen kunnskap gjennom aktivite-
ter og subjektive prosesser. Læring 
defineres her som endring i atferd, 

eller som prosessen hvor individet 
skaffer seg kunnskap om verden. 
Ny kunnskap forstås ut fra det man 
tidligere har lært og erfart. For at 
elevene skal få utbytte av et muse-
umsbesøk, må de kunne sette det de 
skal lære i sammenheng med det de 
allerede kjenner til. Museumsfor-
midlerens oppgave blir da å velge 
måter og metoder som lar elevene 
forstå hva som skjer på museet uten 
å forenkle det faglige innholdet. I 
skoleprogrammet ”Stein er gøy!” 
gjøres det på denne måten:

Foran formidleren sitter 30 barn 
i en sirkel. Biter av lava går fra 
hånd til hånd, eleven snur, ven-
der og lukter på de svarte steine-
ne. - Vet dere hvorfor Stratos har 
luftbobler? Elevene kan svare at 
det er pisket luftbobler inn i sjo-
koladen. Ved å gripe fatt i dette 
bildet forklarer formidleren elev-
ene hvordan små lommer av gass 
er fanget i lavaen før den størkner 
og den blir lett, så lett at noen av 
lavasteinene  kan flyte.

Aktiv læring i museum
 Eli Kristine Økland Hausken

En gruppe elever ligger i en klynge på gulvet i andre etasje på De naturhistoriske sam-
linger. ”Nå!” Armer og ben spretter ut i alle retninger – idet elevene utvikler seg fra å 
være et tøffeldyr til å bli en manet. Elevene står frosset i stillbildet. ”Nå!” Igjen blir det 
liv i elevene som denne gangen blir til en fisk. Elevene har fått i oppdrag å dramatisere 

hvordan livet har utviklet seg fra encellede organismer til flercellede dyr.

Skoletjenesten ved 
Bergen Museum

I 2002 gjorde Bergen Mu-
seum sine tidligere muse-
umslektorstillinger om til 
amanuensisstillinger. Med 
slike omstruktureringer økte 
stillingenes forskningskom-
ponent og formidlingsdelen 
minket tilsvarende. I 2005 
vedtok styret ved Bergen Mu-
seum at midlene Kunnskaps-
departementet bevilget mu-
seet, som kompensasjon for 
gratis adgang for skoleelever, 
skulle benyttes til å utvikle 
skoletilbud til barn og unge. 
Det ble igangsatt et prosjekt 
for å bedre tilbudene til sko-
leverket og i 2010 ble stillin-
gen som undervisningsleder 
gjort fast.
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For at skoleverket skal kunne gjøre 
seg nytte av museets ulike skole-
program, er det viktig at de er nært 
knyttet opp til skolens kompetan-
semål innen aktuelle fagfelt, og at 
de består av konkrete oppgaver og 
aktiviteter som kun kan utføres på 
museet. Museets skoleprogram skal 
ikke erstatte undervisning som fore-
går i klasserommet. Programmene 
skal komplettere og gi en økt forstå-
else for og kunnskap om et fagfelt 
eller en bestemt problemstilling. I 
posisjonen som universitetsmuseum 
er det ikke vanskelig å finne tema 
eller problemstillinger som kan 
knyttes til et fag ved Universitetet 
i Bergen, til, en forskningsmetode 
eller en teori. Gjennom ulike skole-

program presenteres elevene blant 
annet for hva som foregår innen 
ulike fag på universitetet og hva 
det vil si å forske. I mangfoldet av 
mulige kultur- og naturhistoriske 
vinklinger, må det gjøres valg om 
hva museet ønsker å formidle, og 
skoleprogrammene må derfor ha en 
klar profil. I samtlige skoleprogram 
er det forskningsformidling som er 
et av hovedmålene. Museet ønsker 
å legge til rette for den kritiske og 
reflekterte ettertanken hos elevene 
og gi et innblikk og en innføring i 
kunnskapsproduksjon. Ved hjelp 
av skoleprogrammene får barn og 
unge prøve seg som forskere og teste 
ut forskjellige forskningsmetoder.

Skoleprogram som baserer seg på 
konstruktivisme, kan beskrives som 
veilederstyrt undervisning tilpasset 
elevens utviklings- og mestringsnivå 
og som skjer på initiativ fra, og er 
styrt av eleven selv. Undervisnings-
leder utvikler skoleprogrammene i 
samråd med vitenskapelig ansatte 
som står som faglig ansvarlig for 
innholdet i oppleggene. Program-
mene varierer fra 1-3 timer, og er 
tilrettelagt ulike alderstrinn, fag 
og kompetansemål i læreplanene. 
Samtlige bruker også et vidt spek-
ter av arbeidsmetoder som skal sti-
mulere ulike læringsmåter. Elevene 
skal være aktive deltakere i sin egen 
læring. 

      Foto: Eli Kristine Økland Hausken
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Hvordan underviser vi?
Den vanlige museumsomvisningen 
kan på mange måter minne om tra-
disjonell kateterundervisning der 
læreren eller formidleren forteller 
og stiller spørsmål til elevene. Den 
formen for undervisning har blitt 
kritisert i en årrekke og den ankla-
ges i verste fall for å betrakte elever 
som tomme kar som skal fylles med 
kunnskap. Den stimulerer ikke til 
forståelse, men heller til pugging og 
faktagjengiving. 
 Faktagjengiving kan være et 
mål i seg selv, men det finnes andre 
læringsformer – som det å reflek-
tere og vurdere ut fra foreliggende 
informasjon. En omvisning i utstil-
lingene er heller ikke alltid ideell 

for å inspirerer elevenes interesse og 
nysgjerrighet under et museumsbe-
søk. Hvilket utbytte elevene får, er 
selvfølgelig sterkt avhengig av både 
elevenes individuelle forutsetninger, 
modningsnivå og den enkelte for-
midlers personlighet og evne til å 
formidle, samt hva det er ønskelig 
at elevene skal få ut av besøket. En 
god lærer eller en god formidler når 
frem til elevene også i de tradisjo-
nelle undervisningsformene. 
 All undervisning, også den 
som foregår ved museer, må være 
tilrettelagt slik at den passer for 
den aktuelle målgruppe. Det er stor 
forskjell på å undervise 6-åringer, 
12-åringer og elever i den videre-
gående skole. Skoleprogrammene 

som tilbys ved Bergen Museum, er 
tilrettelagt for de forskjellige alders-
gruppene og deres kompetansemål, 
og har et bestemt innhold med ulike 
oppgaver elevene skal gjøre under 
besøket. Det faste innholdet i pro-
grammene gjør at mange forskjel-
lige formidlere kan undervise i de 
samme programmene. Slik får sko-
lene faste tilbud samtidig som mu-
seet kan kvalitetssikre, videreutvi-
kle, tilføre ny kunnskap og forbedre 
skoleprogrammene.

Aktivitetspedagogikk
Pedagogen John Dewey var en av 
de første som la vekt på aktiv del-
takelse i læreprosessen. Han hevder 
at man ikke bare lærer fra ytre sti-

      Foto: Eli Kristine Økland Hausken
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mulering, men også ved å høste er-
faring fra egen aktivitet. Uttrykket 
hans: ”learn to know by doing and 
to do by knowing” blir ofte foren-
klet til ”learning by doing” og blir 
til tider kritisert for å kunne føre til 
læring uten refleksjon eller det som 
har blitt kalt ”hands on, minds off”, 
altså at elevene blir gitt oppgaver 
hvor de skal gjøre noe, uten at det 
blir lagt til rette for forståelse for 
hvorfor de skal gjøre øvelsen. For at 
aktiviteten skal ha en funksjon, må 
det være rom for refleksjon og kri-
tisk tilnærming til det de skal gjøre. 
 Aktivitetspedagogikken har 
blitt utsatt for sterk kritikk spesielt 

fra akademisk hold, hvor man har 
sett den som en trussel mot faglige 
verdier, at budskapet og faktakunn-
skapen forsvinner i all aktiviteten. 
Men man kan se på en gruppe barn 
som ligger i en haug på gulvet i en 
utstilling på to måter. Den ene er at 
museet blir brukt som en lekestue. 
Den andre er å se elever som drama-
tiserer for eksempel evolusjon. 
 Elevene som ligger i en klynge 
på gulvet og illustrere utvikling ved 
hjelp av drama, har akkurat lært at 
forskere, ved hjelp av genetiske ana-
lyser, begynner å danne seg en idé 
om hvordan det første dyret faktisk 
så ut, at det var ganske lite, og at 

det hadde tynne tentakler som det 
spiste bakterier med og at gjennom 
evolusjon og tilpassing har livet ut-
viklet seg fra encellede organismer 
til mer komplekse livsformer. En av 
elevgruppene har fått følgende opp-
gave: 

”En forsker holder forelesning om 
hvordan utviklingen har gått fra 
encellet organisme til menneske. 
Hvilke former har liv hatt opp 
igjennom tiden? Lag stillbilder 
for å vise forskerens ulike forkla-
ringer. Bruk fantasien.”

Elevene velger selv hvordan de vil 
dramatisere det de har lært. De vel-

  Foto: Siri Jansen
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ger også hva de vil vektlegge, om de 
vil forklare hva de gjør eller om de 
helt og holdent vil basere seg på mi-
ming. Her fristilles elevene. I denne 
prosessen holder formidleren seg 
i bakgrunnen og unngår å påvirke 
elevenes valg. En klasse på 30 elever 
er delt i fem grupper som alle har 
fått forskjellige oppgaver de skal 
dramatisere. Når dramatiseringene 
er over, tar formidleren til orde, 
snakker med gruppene om hva de 
har sett og hjelper dem å fi nne me-
ning i dramatiseringene basert på 
den faktakunnskapen de ulike elev-
gruppene har fått. Slik lærer elevene 
av hverandre samtidig som de har 
det morsomt og formidleren kan 
sikre at elevene forstår hva de hol-
der på med. 
 Aktivitetspedagogikk kan være 
kostbart. Det krever ressurser i 
form av tid, materiell og formidlere. 
Man kan stille spørsmål om hvorfor 
man skal bruke tre timer på at elev-
ene skal gjøre forskjellige oppgaver 
når man kunne ha fortalt elevene de 
samme tingene på en brøkdel av ti-
den. Dette er et pedagogisk valg ba-
sert på kunnskap om hvordan barn 
lærer best i museumssammenheng.

Hva betyr å forske? 
Elevene fra femte trinn retter seg 
opp i ryggen og ser forventningsfullt 
på formidleren: ” I dag skal dere 
være forskere.” I skoleprogrammet 
”Steinalderlaboratorium”, tilrette-
lagt for mellomtrinnet, er det å gra-
ve fram gjenstander i en gravekasse 
en av oppgavene elevene skal utføre. 
Dersom elevene møter gravekassen 
uten instrukser om hva de skal gjøre 
og hvorfor de skal gjøre det på den 
måten de får forklart, har elevene 
en festlig stund hvor de graver seg 

Hvorfor har Moses horn?
Her får elever i den videregående skole en innføring 
i kirkekunst. Den unike førreformatoriske Kirkesamlin-
gen ved De kulturhistoriske samlinger er storslått, men 
de mange fortellinger som er representert i de forskjel-
lige gjenstandene er ikke tilgjengelig for elever ved før-
ste øyekast. De må sette seg inn i en annen tids kon-
tekst og få en forståelse for hvor viktig kirkekunsten 
var som bærer av verdier, av kunnskap og hvor mange 
fortellinger som er gjemt i bildene og fi gurene. Målet 
er ikke at elevene skal lære alt om samlingen, men at 
de skal forstå at en gjenstand er bærer av mange fortel-
linger fra en annen tid og verden. Elevene kobler det de 
har lært om førreformatorisk tid i Historie- og Religion 
og etikktimene til gjenstander fra denne perioden. De 
lærer å gjenkjenne forskjellige attributter og symboler 
og se noen av kirkekunstens mange dimensjoner og 
latente historier. Moses’ attributt er horn i pannen. Det-
te mener man skyldes en feiltolkning fra hebraisk som 
ikke har tegn for vokaler. Ordet lysende/strålende har 
derfor blitt tolket som behornet.
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ned i det de betrakter som en sand-
kasse med spennende skatter. Det 
går sport i å finne flest gjenstander 
på kortest mulig tid. Når gravekas-
sen derimot blir brukt under veiled-
ning av en formidler, blir øvelsen en 
annen for elevene. Gravekassen blir 
satt inn i en større kontekst som et 
eksempel på en arkeologisk utgra-
ving og den metoden arkeologer 
bruker for å lære noe om fortiden. 
Elevene blir forskere. De lærer om 

hvordan arkeologer jobber i felt, 
om rutenett, om hvordan funn blir 
behandlet og kartlagt, og slik får 
gravekassen og dens gjenstander 
en annen betydning. Elevene får en 
forståelse av tidsaspektet og over 
hvor mye jord og torv som har lagt 
seg over gjenstandene siden stein- 
alderen og hvordan det om gjenstan-
den blir funnet fem cm ned i jorden 
eller ti cm kan utgjøre en tidsmessig 
forskjell på mange tusen år. De får 
en forståelse for arkeologisk metode 
og må reflektere over hvorfor man 
må være nøyaktig, og hvordan gjens- 
tander uten kontekst mister men-
ing i en arkeologisk sammenheng. 
Elevene får trening i være forskere 
og må tolke funnene sine. De for-
skjellige funnene blir til slutt sirlig 
lagt i poser og merket av elevene, 
som så fyller ut en forskningsrap-
port. 

Møtet med eleven
Formidlerne er alltid i dialog med 
elevene og veileder dem i deres 
kunnskapstilegnelse og verdensfor-
ståelse. Det brukes flittig eksem-
pler på feilslåtte forskningsteorier 
for å vise hvor viktig det er å forske  
videre og ikke godta absolutte sann-
heter. Elevene skal stimuleres til kri-
tisk tenking og til å stille spørsmål. 
 En av de utfordringene for-
midlere ved et museum har i mø-
tet med besøkende elever, er at de 
ikke kjenner elevene som kommer. 
I motsetning til elevenes lærer, som 
gjerne har fulgt elevene over lengre 
tid, kjenner ikke formidlerne de for-
skjellige elevenes styrker og svakhe-
ter, hva de liker og ikke liker. Men 
det vi som museum kan gjøre, er å 
legge til rette for mange forskjellige 
måter å lære på. Vi legger så langt 

som mulig til rette for den enkelte 
elevs forutsetninger som alder, 
motivasjon, evner, fysisk utvikling, 
interesser, sosial bakgrunn og kul-
turell tilhørighet. Vi bruker ulike 
arbeidsmetoder i de forskjellige 
skoleprogrammene, alle med det 
formålet å finne den beste måten å 
lære elevene det de skal lære. Dette 
er nødvendig i og med at et skolebe-
søk er kortvarig og dette er eneste 
møte eleven har med formidleren og 
oppgavene. 
                     
Den må tidlig krøkes
I utviklingen av skoleprogram hen-
tes det inn ressurser fra mange ulike 
fag og felt for å gi elevene et best 
mulig utbytte av museumsbesøket. 
I kraft av å være Universitetet i Ber-
gens museum og et av de mest sen-
trale stedene der barn og unge har 
mulighet til å få en forståelse for 
hva et universitet er, er Bergen Mu-
seum en viktig arena for universi-
tetets rekrutteringsarbeid. Selv om 
det er ressurskrevende for et muse-
um å legge til rette for aktiv læring, 
er dette et viktig satsningsområde. 
 Det skal ikke være kjedelig 
å besøke et museum. Elevene kan 
ha en spennende opplevelse uten å 
være bevisst at de lærer noe, men 
vi ønsker at elevene først og fremst 
skal lære gjennom sine opplevelser. 
Når elevene får ta kontroll over sin 
egen læring, får vi engasjerte elever 
som vil komme tilbake til museet og 
lære mer. De vil forske. Den må tid-
lig krøkes som god forsker skal bli.

Steinalder-
laboratorium

Øvelsene i Steinalderlabora-
torium er basert på forskjel-
lige forskningsmetoder ar-
keologer bruker. Målet er at 
elevene skal få en forståelse 
for hvordan forskere mener 
livet kan ha vært under stein-
alderen i Norge og hvordan 
de har kommet fram til disse 
teoriene. Opplegget legger 
vekt på å stimulere flere av 
elevenes forskjellige lærings-
måter. De får blant annet 
smake steinaldermat, laget 
med ingredienser man antar 
de hadde tilgang til under 
steinalderen, de får skyte 
med pil og bue og kaste 
spyd for å kjenne på krop-
pen hvordan det var å få tak i 
kjøtt, de får skjære med flint 
i skinn og lære om hvorfor vi 
ikke har organiske spor fra 
steinalderen.
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Formidlere 
På grunn av museets mange fagfelt, den store va-
riasjonen av tema og forskningsmetoder museet 
jobber med og på grunn av logistikk og økonomi 
er det nødvendig med en stor og variert stab av 
formidlere. I hovedsak er det studenter fra UiB 
eller annet personale med kunnskap innen det 
aktuelle fag som underviser skoleklassene. Disse 
formidlerne er underlagt undervisningslederen 
som har ansvar for å utvikle faglige program i 
samråd med de vitenskapelig ansatte ved mu-
seet. For å finne gode formidlere arrangeres det 
blant annet audition og det velges personer som 
viser at de er faglig sterke og at de er gode for-
midlere.

  Foto: Frode Storaas


