
 

 

 

 

 

FORBEREDELSESARK FOR LÆRERE! 

Ved ankomst på museet får elevene hengt av seg yttertøy i kjelleren ved Tørrakvariet. 

Erfaringsmessig vet vi at det er spennende å se på fiskene og at det tar tid med avkledning, 

så snakk gjerne med elevene om at vi ikke kan starte opplegget før alle er klare. Dere får 

selvfølgelig se på fiskene dersom det blir tid før bussen henter dere igjen. Og ikke minst er 

dere velkomne til å besøke oss gratis i åpningstiden når som helst! 

Vi starter med å fortelle om museets historie, deretter vandrer vi rundt i museet og finner 

ulike ting som har med byens historie å gjøre. Blant annet finner vi en neverpakke, koffert, 

ulv, badedrakt, bil, bilder….. 

Elevene får foreslå hva de tror den aktuelle tingen har med byens historie å gjøre. Her kan de 

slippe fantasien løs. Om ikke elevene finner det “riktige” svaret, så forteller vi historien slik 

den egentlig er.  

Dette blir en “æventyrlig” reise gjennom vårt museum og et samspill mellom elever og 

formidler. De får høre skildringer og bli kjent med personer som har satt sitt preg på byen 

vår. Tingene vi finner blir samlet i en kurv, og etter vandringen i museet tar vi en 

oppsummering for å høre hvor mye elevene husker. 

På slutten av opplegget skal vi leke gammeldagse leker utenfor museet. Elevene får prøve 

seg på tønnebåndtrilling, spille kubb og kakkepinn, og kaste hestesko. Vår erfaring er at 

ungene liker gammeldagse og enkle leker og spill.  

Under siste del av opplegget deles elevene i 4 grupper som rullerer; 3 grupper leker, mens 
den 4. får fiske “historiske sild”. De fisker bilder fra det de har lært på museet. Du som lærer 
må gjerne ha klart hvem som skal være sammen i gruppe.   

Husk å ha klær etter vær siden en del av opplegget foregår utendørs.    

Velkommen til kulturell skolesekk på Nordlandsmuseet! 

 


