
Lærerveiledning 

Nord-Troms museum har som mål å tilby skolene i regionen et pedagogisk tilbud som er forankret i 

læreplaner og gir kunnskap om den lokale og regionale historien. Museets arkiv og samling 

inneholder minner og intervju, historiske beretninger, bilder, gjenstander og bygninger.  

Et viktig mål for museet er at elevene skal kunne sette seg inn i og reflektere over livet som 

menneskene levde i landskapet i Nord-Troms i generasjonene før oss. Vi ønsker å ta elevene med på 

en "tidsreise" for å oppdage og utforske "siste nytt" fra gamle dager.  Kunnskap om lokalhistorie gjør 

oss klokere i egne liv, styrker identiteten og setter tradisjoner og kultur inn i en større sammenheng.  

Vi vil også bidra til at elevene ser at historiske hendelser og brudd har bidratt til det samfunnet de 

lever i nå. Vi vil engasjere elevene til å tolke fortida og historien med vår nåtidige tenkemåte. Historia 

leves fremover og tolkes bakover. 

Vi er glade for at dere har lyst til å utforske Nord-Troms museums historiske kilder gjennom "I 

gruvene" og håper det vil skape engasjement og læring. Formidlingsopplegget er laget for 

mellomtrinnet og ungdomskolen. Her følger eksempler på kompetansemål fra læreplanen i 

samfunnsfag/-kunnskap og historie som vi ser relevante for dette formidlingsopplegget: 

Samfunnsfag 7.trinn 

• utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og 

teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster 

Samfunnsfag 10.trinn 

• utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt 

og har på enkeltmenneske, samfunn og natur  

• reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er 

påverka av geografiske forhold og historisk kontekst 

• samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i 

forskjellige delar av verda i dag 

"I gruvene" er et klasseromsopplegg som vil ta 2-4 timer der elevene skal jobbe i grupper og deretter 

presentere for hverandre. Det er også mulig å jobbe individuelt med oppgavene, også som 

hjemmeskole.  Lærer kan tilpasse tidsbruk ved å f.eks. fordele oppgavene på gruppene. Oppgavene 

er ment å være varierte og gi utfordring og mestring på ulike egenskaper og interesser hos elevene. 

"I gruvene" starter med et bilde og spørsmål der hele klassen kan dele det de vet om gruvedrift fra 

før. Deretter følger "Gruvehistorier" som er faktatekster med ulike tema med tilhørende spørsmål og 

oppgaver.  

I "Bilder og gjenstander" kan elevene enten jobbe med alle eller fordele gjenstandsoppgavene 

mellom gruppene. Her skal de lage egne fortolkninger og historier til materialet fra museets samling 

og arkiv. "Skjerping" er leting etter koppermalm, og her er en kjapp og morsom skattejakt der 

elevene skal finne steiner av koppermalm som er gjemt i tekst og bilder i heftet. Fasiten er 23 små 

steiner.  

«Spor i naturen» er en søkeoppgave der elevene skal reflektere over naturinngrepet, spor i 

landskapet og bærekraft. Siste del er å lage og holde en presentasjon av det de har jobbet med for 

resten av klassen - her kan alle virkemidler tas i bruk. 

Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger på erfaringene dere gjør i klasserommet! Lykke til! 
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