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Skoleåret 2010/11 skal elevene ved tre grunnskoler i Moss aktivt gå ut i sine nærmiljøer og 

intervjue mennesker om deres arbeidsliv. Materialet som blir samlet inn, skal bearbeides og 
brukes i elevarbeid. Når prosjektet er gjennomført, skal eksempler fra det elevene har skapt 
presenters på Nettstedet Arbeidsarven, Østfoldmuseenes nettsider og Digitalt Fortalt. En 
egen pengepremie til klassen er utlovet til dem som kan presentere det beste elevarbeidet, og 
offentliggjøring av en vinner vil skje til påske 2011. 

 
Arbeidsarven – et eksempel på nasjonal dugnad og involvering 
Østfoldmuseene – Moss by- og industrimuseum har i flere år samarbeidet med Arbeidsar-

ven for å samle inn arbeidsminner fra de siste 50 årene. I disse dager blir det lansert  et eget 
delprosjekt på Arbeidsarven. Vi ønsker å vise til det tette samarbeidet mellom lærere, museet og universi-
tetet, demonstrere de nye nettsidene, og vise til resultater fra prosjektet i form av elevarbeid. 

 
Å bli minnesamlere  
I delprosjektet på Arbeidsarven blir lærere og elever invitert til å bli minnesamlere. Vi vil 

involvere elevene i en diskusjon om hvorfor det er viktig å samle minner, hvordan vi kan gjøre 
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det og hvilke regler som gjelder når vi gjør det. Vi kan presentere resultater og peke på utfordringer. 
Vi vil kunne la både lærere, elever og informanter komme til ordet gjennom sitater.  
 
Digitale ferdigheter 
Både i den praktiske gjennomføringen av intervjuene og senere i arbeidet med presentasjo-

nene skal elevene lære og ta i bruk digitale verktøy. I et mer utfyllende abstract og i et eventu-
elt innlegg på konferansen vil vi kunne si noe mer om hvilke verktøy og tekniske løsninger som er 
valgt og elevenes erfaringer med disse. 

  
Å fortelle historier  
Vi vil utfordre elevene til å fortelle videre med egne ord og skape sine egne historier. Vi 

tolker ikke lenger for dem, de tolker selv sin egen historie med veiledning frå oss. Historiene vil 
trolig ikke være ferdige til konferansen, men vi kan intervjue noen elever om prosessen og presentere smakebiter. 

 
Mangfold av historier  
Vi ønsker å vise at historiene som elevene samles inn, sammen med andre personlige histo-

rier og andre kilder, er brikker som bidrar til å rekonstruere historien. Vi deler gjerne smakebiter 
av elevene sine arbeider med konferansedeltakerne i etterkant om det blir opprettet en egen konferanseblogg. 

 
Sosiale Medier 
Østfoldmuseene har satt i gang et større arbeid for å ta i bruk sosiale og mobile teknologi-

er. Vi vil invitere elvene til å bidra på de arenaene vi etablerer og kanskje kan vi alt vise til resultater i febru-
ar? 

 
Kompetansedeling museum – skole 
Nå har ABM finansiert et kurs for lærere i Østfold i høst. Ved å gi lærerne økt kompetanse 

i bruk av digitale verktøy, håper vi at vi får initiert bedre, mer engasjerende og gjennomførbare 
samarbeidsprosjekter med skolen, og at skolen vil fortsette å bruke oss som kilder til kunn-
skap i undervisningen. Kanskje kan vi alt i februar si noe om dette gir resultater i form av bedre og flere 
formidlingsprosjekter?  

 
Overføringsverdi? 
Vi håper å få anledning til å skrive et abstract til konferansen Create – Share – Listen og 

hører gjerne frå dere slik at vi kan tilpasse vår vinkling på innlegget til de parallelle sesjonene.  
 
Hilsen Konservator Bjørg Holsvik og  
Koordinator for formidling, Hege Hauge Tofte, Østfoldmuseene 


