
Skoleprogram
Ta meg med ut, der vil jeg lære! Noen skoledager husker man bedre enn andre. For meg er det gjerne de 
dagene vi tilbragte utenfor klasserommet, på andre steder – med andre mennesker, og der jeg ble oppfor-
dret til å tenke nye tanker. 

Kjerneperioden som vi skal dokumentere og formidle er fra 1930 til 1960. Denne omfatter mye mer enn 
bare krig og gjenreisning. Fagtilknytningene er mange, som antropologi, design, arkitektur, norsk, arkeologi, 
psykologi, samfunns- og samtidshistorie, ideologihistorie, politikk og utvikling av det moderne samfunnet. 

Museet er her nettopp for dere! Vi håper derfor at dere i det kommende skoleåret tar dere tid til å ta med 
elevene ut av klasserommene for å lære. I tillegg til de 
tilbud om aktiviteter og formidling som tilbys her, er lærerne velkomne til å ta 
kontakt slik at vi sammen kan utarbeide skreddersydde opplegg. Alle tilbudene er fundert i kompetansemål 
i læreplanen. Enkelte av skoleoppleggene er nærmere forklart på museets hjemmeside. Her vil dere også 
finne tips til hvordan dere selv kan bruke museet, og mindre tilbud. Lærerne oppfordres ellers til å ta kontakt 
dersom dere har spørsmål. 

Undervisningsoppleggene som er listet opp under er kategorisert i alt fra «andre verdenskrig, evakuering 
og livet som flyktning» til «Kunst, arkitektur og design». Det vil ikke si at det ikke finnes glidende overganger 
mellom de ulike kategoriene og at noen undervisningsopplegg kunne vært plassert i flere kategorier. Under-
visningsoppleggene er tydelig markert med tenkt klassetrinn, estimert tidsbruk og så videre. For å tilby en for-
utsigbarhet der dere som lærere vet hva dere får, vil dette skoleprogrammet være fast for flere år framover, 
med revidering etter nye læreplaner. Vi vil sende ut invitasjoner til spesielle arrangementer i forbindelse med 
midlertidige utstillinger eller sesongbaserte arrangement for eksempel knyttet til kulturminne-
dagene eller samfolkets dag.

Praktisk informasjon:
Alle skoleklasser er velkommen til å kostnadsfritt benytte våre faste utstillinger som et utvidet klasse-
rom. Skolene må selv dekke transport. Matpakke kan spises i vår kafé i forbindelse med besøk på 
museet. Bruk av museet krever påmelding per mail eller telefon. Dersom skolene kontakter museet i 
god tid i forveien er det lettere å tilpasse besøket for den enkelte klassen. Lærerne har ansvar for å 
holde elevene i ro under besøket og for å hjelpe til når elevene gjør oppgaver.

Formidler: Linn A. Christiansen
E-post: linn.christiansen@gjenreisningsmuseet.no
Telefon: 78402937

SKOLEPROGRAM
FASTE TILBUD



Småtrinnet:
- Besøk  i brakkekjøkkenet og/eller hula
- Arkeologen - en detektiv (2. trinn)
- Hva er et museum? (4. trinn)
- Stedsplanlegging
- Besøk i samestuen
- Fuglenesodden - en tidsmaskin

Har du sjekket hjemmesiden?

Her finner du oversikt over våre skiftende utstillinger gjennom 
året og skoletilbud knyttet til disse. 

Under fanen ”Skolebesøk” har vi nå lagt ut utfyllende artikler 
knyttet til de fleste oppleggene, tips 

til bruk av museet og nærmiljøet uten 
formidler samt andre ressurser som vil 
hjelpe deg til å planlegge besøket på 

museet.

Mellomtrinnet:
- Gåtefulle Forsøl (5. trinn) 
- ”Min koffert er lastet med”
- Foto som historieforteller
- Fiskeredskaper på Fuglenesodden (5. trinn)
- Fuglenesodden - en tidsmaskin

Trinn 
         for 

                   trinn:

VGS:
- Samisk kunst og politisk kamp
- Foto som historieforteller

Ungdomsskole:
- Fuglenesodden - en tidsmaskin
- Andre verdenskrig med metode (9 trinn)
- Samisk kunst og politisk kamp
- Gjenreisningsarkitektur og perspektiv-         
  tegning

Alle trinn: 
Omvisning i 
hovedutstillingen

Andre verdenskrig, evakuering og livet som flyktning
Gjenreisningsmuseets kjerneoppgave er å formidle 
historien om tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-
Troms, om dem som lurte seg unna evakueringa, om 
nedbrenninga og om gjenreisinga etter krigen. Det 
er samtidig viktig for oss å anerkjenne at krig, flukt og 
behov for gjenreisning ikke er unikt for vår landsdel og 
noe som bare skjedde under andre verdenskrig, men 
noe som dessverre stadig skjer. Vi mener at museet er 
en god ramme for å også snakke om konsekvenser av 
krig generelt.

Vi mener dessuten at man ikke kan lære alt – hverken 
om krigen da eller kriger nå – på en gang. Vi har 
derfor laget ulike undervisningsopplegg, tilpasset ulike 
alderstrinn, som på forskjellige måter skal formidle ulike 
historier om krig og konsekvenser av krig. Vi ser disse 
ulike punktene som en stige eller en trapp der man litt 
etter litt jobber seg opp til mer kunnskap. Vårt mål er 
at oppleggene samlet og hver for seg skal gi elevene 
innblikk i finnmarkingenes identitet og historie og at de 
på den måten vil få knagger for å lære om – og forstå 
– hvordan folk opplever krig og flukt i dag.

Andre verdenskrig med metode
Målet med dette opplegget er at elevene skal bli kjent med egen krigshistorie, 
samtidig som de øver opp historiefaglige ferdigheter som kildearbeid og historie-
framstilling. Opplegget er tredelt med foredrag, gruppearbeid og elevstyrt omvis-
ning.
Tid: 2,5 timer / Antall elever: Maks 30 /Alderstrinn: 9. trinn
Tidsrom: Våren / Fag: Samfunnsfag

«På flukt: Min koffert er lasta 
med»
Med utgangspunkt i Finnmark sin historie og de mange 
konfliktene i samfunnet, arbeider vi med å være på flukt. 
Hva skal vi pakke når en koffert skal romme hele livet? 
Elevene får utdelt et ark som er elevene sin egen koffert. 
Her får de tegne inn de eiendelene de ville ha tatt med. 
Opplegget kan knyttes opp mot andre verdenskrig, 
men også til det å flykte i dag.
Tid: 45 minutt/ Antall elever: Maks 30 / 
Alderstrinn: 4. til 7. trinn / Tidsrom: Hele året / 
Fag: Samfunnsfag og kunst og håndverk

Besøk i brakkekjøkkenet og/
eller hula
Både hula og brakkekjøkkenet egner seg godt som små 
tidsmaskiner der elevene kan leve seg inn i hvordan 
livet var før, studere gjenstandene og få høre om gamle 
dager. Mens hula er spesielt knyttet til en avgrenset pe-
riode av andre verdenskrig, kan brakkekjøkkenet si noe 
om hverdagslivet både før, under og etter krigen.
Tid: 45 minutt til sammen / Antall elever: Maks 10 
elever per rom
Alderstrinn: Barnehage og opp til og med 3. trinn.
Tidsrom: Hele året / Fag: Samfunnsfag



Gamle fotografier kan være morsomme, de kan vekke undring og de kan fortelle oss noe om 
fortiden. Foto som historieforteller er tilpasset mellomtrinnet, voksen-
opplæringa og elever på studiespesialiserende, 3. trinn. 

For mellomtrinnet
Gjennom ulike oppgaver der bilder står sentralt, leker vi oss fram til ulike historiefortellinger. Målet 
er å vise at bildene forteller historier og at sammenhengen de blir brukt i, har betydning for hvor-
dan historien blir. Hva skal til for at bildene skal danne en riktig historisk framstilling?
Tid: ca. 60 min /Antall elever: Maks 30 / Tidsrom: Hele året 
Fag: Samfunnsfag og norsk

For 3. trinn VGS, studiespesialiserende
Elevene vil gjennom dette opplegget få en innføring i 
hvordan man bruker og har brukt foto som en historisk kilde. 
Elevene vil videre få arbeide med foto i grupper. Målet for 
oppgaven er å komme frem til en historisk framstilling som de 
deler med de andre elevene i en framføring/omvisning. 
Undervisninga legger spesielt vekt på innføring i historisk 
metode, men gjennom de ulike fotografiene og bruk 
av utstillingen, vil elevene også bli kjent med lokalhistorie generelt og lokalhistorie 
knyttet til andre verdenskrig spesielt.
Tid: 90 minutt/ Antall elever: 30 / Tidsrom: Hele året / Fag: Historie

Hvordan blir historie(n) til – foto som historieforteller

Arkeologi og museum
Arkeologen – en detektiv
Sammen undersøker vi museets stein-
alderrom. Vi snakker om hva en arke-
olog gjør og hvordan hen arbeider.
Tid: 45 minutt / Antall elever: Maks 
30 / Alderstrinn: 2. trinn
Tidsrom: Hele året / Fag: Samfunns-
fag

Hva er et museum? 
Elevene får bli kjent med hvorfor vi har et 
museum, de ulike arbeidsrollene på et museum 
og hvordan man jobber på museum. Elevene 
følger et objekt sin vandring fra hverdagsgjen-
stand til museumsartefakt og de får besøke rom 
som publikum ellers aldri får se.
Tid: 2 timer / Antall elever: Maks 30 /
Alderstrinn: 4. trinn
Tidsrom: Hele året / Fag: Samfunnsfag

Kulturhistorie
På museet tilbyr vi også undervisningsopplegg som i større grad er knyttet til kultur-
historie, som samisk kultur, fiskerbondekultur og generell kunnskap om lokalområdet 
i mer eller mindre fjern fortid.

Besøk i samestua
I samestua snakker vi om livsgrunnlag og om å ta vare på tradisjoner. Elevene får 
designe sin egen kofte.
Tid: 60 minutt /Antall elever: Maks 30 / Alderstrinn: 1. trinn/småtrinnet
Tidsrom: Hele året / Fag: Samfunnsfag

Gåtefulle Forsøl (DKS-opplegg)
Vi besøker de mange kulturminnene i Kirkegårdsbukt – gåtefulle Forsøl. Her får 
elevene se på gamle hustufter fra steinalder, jernalder og middelalder. Vi ser på 
bilder og gjenstander og snakker om leveforholdene under steinalderen. Til slutt får 
elevene lov til å prøve seg som jegere med pil og bue og atlatl.
Tid: 3 timer, inkludert lunsj (9 til 12) / Antall elever: Fleksibel
Alderstrinn: 5. trinn / Tidsrom: Juni / Fag: Samfunnsfag

Fuglenesodden – en tidsmaskin
I brakkehuset og naustet på Fuglenesodden kan man få et innblikk i livet for en 
fiskerbondefamilie – den gang familien fungerte som en slags selvbergingsbedrift. 
De gamle Melkøy-husene med gjenstander, fungerer som en tidsmaskin for tida 
etter andre verdenskrig.
Tid: Fleksibel / Antall elever: Maks 30 / Alderstrinn: Alle trinn
Tidsrom: April til november / Fag: Samfunnsfag/historie

Fiskeredskaper i naustet på Fuglenesodden
Vi ser på utviklingen av redskapsteknologi i fisket den gang naustet var en 
arbeidsplass.
Tid: 45 minutt / Antall elever: Maks 30 /Alderstrinn: 5. trinn
Tidsrom: April til november / Fag: Samfunnsfag



Samisk kunst og kultur: «Kunst har større kraft enn 
krutt»
Elevene får her et foredrag om samisk kunst med fokus på kunstnere som 
arbeider politisk. Temaer vi kommer innom er samisk kunsthistorie, Alta-
Kautokeinovassdraget, duodji, kunst som ytringsfrihet og autonomt rom.
Tid: 45 minutt / Antall elever: Maks 30 /Alderstrinn: Ungdomstrinnet /
Design og håndverk (vgs.) / Tidsrom: Hele året / Fag: Historie / kunst 
og håndverk 

Stedsplanlegging
Gjennom samtale og bruk av bilder diskuterer man seg frem til hva slags 
bygninger, gater, grøntarealer og så videre som skal til for å lage et 
byrom. Elevene får så utdelt hver sin blanke tegning av Hammerfest og 
mulighet til å tegne byen slik som de selv ønsker at den skal være.
Tid: 1,5 time / Antall elever: Maks 30 / Alderstrinn: 1. til 4. trinn

Tidsrom: Hele året /Fag: Samfunnsfag og kunst og håndverk

Kunst, arkitektur og gjenreisning

Museet kan også være en fin ramme for å arbeide med kunst og håndverk. 
Gjenreisningsarkitekturen åpner for både stedsplanlegging, topunktslære og 
arkitekturhistorie. Vi tilbyr dessuten et foredrag om hvordan samisk kunst blir 
– og har blitt – brukt politisk.

Gjenreisningsarkitekturen som et særpreget 
fenomen i nasjonal arkitekthistorie
Elevene får en innføring i arkitektur generelt og i gjenreisningskultur spesielt, 
samt en kort innføring i topunktsperspektivet. Etterpå får elevene gå ut i mu-
seet sitt nabolag og tegne skisser av gjenreisningshus ved hjelp av teknikken 
de akkurat har lært.
Tid: 1,5 time / Antall elever: Maks 30 / Alderstrinn: 9. trinn
Tidsrom: Våren / Fag: Historie, mattematikk og kunst og håndverk

Digitale Formidlingsopplegg:
Vi har også digitale formidlingsoppgaver på vår nettside. 
Dette er interaktive oppgaver som kan brukes i klasserommet.
Sjekk ut hjemmesiden, det vil komme flere etterhvert!


