
Lærerveiledning



KJÆRE LÆRER!
Nordlandsmuseet ønsker deg og dine 
elever velkommen til vår nye utstilling 
«Folk skaper KLÆR skaper folk» på 
Fauske bygdetun, med bærekraft og 
gjenbruk i fokus.  

Arena: Fauske bygdetun
Tidsrom: 2 klokketimer
Påmelding:  
www.nordlandsmuseet.no/
skole/skaperfolk

Våre målsetninger er at elevene skal:
• Få innsikt i mote og klesbruk fra 

1940-tallet og frem til idag.
• Utvikle et etisk og miljøbevisst 

forhold til klesproduksjon og 
-bruk.

• Lære om reparasjon og gjenbruk 
av klær.

• Reflektere over hvordan vi kan 
gjøre en forskjell for miljøet.

Relevans opp mot overordnet del i 
læreplanverket:

I denne utstillingen er vi innom følgende 
punkter i opplæringens verdigrunnlag:

• 1.2 Identitet og kulturelt mangfold
• 1.3. Kritisk tenkning og etisk 

bevissthet
• 1.5 Respekt for naturen og 

miljøbevissthet

I tillegg har vi stor vekt på det 
tverrfaglige temaet: 2.5.3 Bærekraftig 
utvikling.

Folk skaper KLÆR skaper folk

Om utstillingen:
Fauske bygdetun har det siste året samlet inn klær og 
tilbehør fra tidsperioden 1940-2000. Det har resultert i 
utstillingen “Folk skaper KLÆR skaper folk”. Her er det 
slengbukser, papirsko, skulderputer, psykedeliske mønstre 
og mye annet. Elevene får lære mer om hvordan forbruket 
og produksjonen av klær har endret seg disse årene, og 
hvordan vi som forbrukere kan gjøre en forskjell når det 
gjelder å ta vare på klærne lengst mulig. 

Mote - Utstillingen ser på moten fra 1940 og frem til i dag. 
Vi følger tidslinjen fra ressursknapphet til overflod, fra 
selvproduksjon til netthandel.

Bærekraft - Hvordan påvirker vårt klesforbruk verden? 
Hver nordmann kaster omtrent 23 kilo klær hvert år! 
Klesindustrien er blant de mest forurensende industriene 
i verden. I tillegg står klesindustrien bak en systematisk 
utnyttelse av tekstilarbeidere i fattige land. 

Gjenbruk - Hvordan kan vi som forbrukere gjøre en forskjell? 
Her vil vi inspirere til å reparere eller sy om klærne fremfor å 
kjøpe nytt.



Forslag til videre arbeid med temaet:

Norges Husflidslag har en pågående 
satsning som de har valgt å kalle: 
«Holdbart». «Holdbart» handler 
om hvordan håndverk og husflid 
kan bidra til et mer ansvarlig og 
bærekraftig forbruk. Les mer om 
«Holdbart» her: http://www.husflid.no/
fagsider/holdbart.

Kontaktinfo:
Formidler: Maria Piel
Tlf: 46 80 09 26
maria.piel@nordlandsmuseet.no

Tlf. Fauske bygdetun: 90 73 36 74

Praktisk informasjon:

Vi tilbyr et todelt opplegg på 2 klokketimer, inkludert 10 
minutters pause:

Del 1: Oppleve - Film- og omvisning i utstillingen. 
Del 2: Gjøre – vi lærer syteknikker. Reflektere – Hvordan kan 
vi gjøre en forskjell?

Påmelding
Utstillingen er åpen for skolebesøk i uke 35-37 og uke 40-43, 
kl. 09:00-11:00 og kl. 12:00-14:00. For påmelding må dere 
sende en forespørsel til museet, senest en uke i forkant av 
ønsket tidspunkt. 

NB! Tidspunkt er ikke endelig før det er bekreftet av museet. 
Forespørsel om tidspunkt kan sendes her: 
www.nordlandsmuseet.no/skole/skaperfolk.

Mat
Ta gjerne med matpakken og spis lunsj på tunet før/etter 
besøket. Det er også mulig å ta lunsjen i eldhuset. Om dere 
sier ifra på forhånd, reserverer vi eldhuset for dere.

Skyss
Skolen er selv ansvarlig for å skaffe eventuell transport til/fra 
Fauske bygdetun.


