
Skoletjenesten

Våre undervisningsopplegg er basert på forskningsformidling,  
og er perfekte for tverrfaglig læring på skolen. Vi trekker de lange 
linjene, gir nye perspektiv og åpner for undring om fortiden. Vi er  
opptatt av kildekritikk, og tilbyr en læringsarena blant ekte gjenstander funnet i hele 
fylket. Vi har et team av dyktige museumspedagoger som tilrettelegger for læring på  
alle nivåer og etter behov. 

Alle våre undervisningsopplegg er gratis, og vi kan bookes gjennom hele året!

Book et besøk hos oss på skoletjenesten@uis.no

Welcome to the Museum of Archaeology and 
the Iron Age farm as an extended classroom
Our educational programs spur from research dissemination, and are perfect for 
interdisciplinary learning in school. We draw the long lines, give new perspectives 
and open for reflections of the past. We emphasise on source criticism and we offer 
a learning arena among real artefacts from the entire region. Our team of museum 
educators facilitate learning on all levels, including special needs.
All our educational programs are free, and we do bookings year-round!

Book a visit at skoletjenesten@uis.no 

Velkommen til Arkeologisk museum 
og Jernaldergården som et  
UTVIDET KLASSEROM Vi knytter lokal 

forhistorie med 
læreplanen.



BARNEHAGE

Førskolegrupper Isbjørnen og Vistegutten på Arkeologisk museum, 30 min med pedagog i uts.

Førskolegrupper Vikingtid* på Arkeologisk museum, 30 min med pedagog i utstillingen

Førskolegrupper Brødbaking på Jernaldergården, 60 min med pedagog i langhuset

*Høsten 2023 kommer Fabelaktige dyr, om dyreornamentikk i jernalderen, da utgår vanlig vikingtid. 

GRUNNSKOLE

Anbefalt trinn etter pensum Undervisningstilbud

1.klasse Harald Hårfagre og vikingtiden*

2.-4.klasse Istid og steinalder

3.klasse Bronsealder

4.klasse Eldre jernalder

4.klasse/VGS/voksenopplæring Jernaldergården

5.-7.klasse Vikingtid*

6.klasse Middelalder

Alle trinn: Jul i langhuset på Jernaldergården

*Høsten 2023 kommer Fabelaktige dyr, om dyreornamentikk i jernalderen, da utgår vanlig vikingtid. 

VGS, STUDENTER OG VOKSENOPPLÆRING

Generell forhistorie Omvisning med pedagog i utstillingen, Arkeologisk museum, 60 min

Jernalder Et besøk med omvisning på Jernaldergården med pedagog i drakt, 90 min

Vikingtid* Omvisning med pedagog i utstillingen, Arkeologisk museum, 60 min

Død og begravelse Omvisning med pedagog i utstillingen, Arkeologisk museum, 60 min

Jol i langhuset Om gamle juleskikker på Jernaldergården, 90 min

Jol før Jesus Koblet til arkeologiske funn, Arkeologisk museum, 60 min

Naturen som ressurs Omvisning m/pedagog i utstillingen, Arkeologisk museum, 60 min

Myter og solkult Omvisning m/pedagog 30 min og oppgaver, Arkeologisk museum, 60 min

*Høsten 2023 kommer Fabelaktige dyr, om dyreornamentikk jernalderen,da utgår vanlig vikingtid. 

SKOLE I FELT

Hvert år har museet arkeologiske utgravninger, og skoletjenesten vil tilby opplegg for nærskoler. 
For spørsmål om tilbud kontakt Ellen Bøe, ellen.boe@uis.no

UTLÅN

Lån en bronsealderkoffert med kopier og undervis om temaet på skolen selv.

Andre behov? Ta gjerne kontakt så tilrettelegger vi undervisningsopplegg etter deres behov.

VÅRE TILBUD 2023

ONLINE RESSURSER:
•  Arkeologiske samlinger på nett:  https://www.unimus.no/portal/#/
 • Bildearkiv: Digitaltmuseum.no
•  Kulturminner i kart: https://www.kulturminnesok.no/ 
•  Lær på nett gjennom museet: https://www.uis.no/nb/arkeologisk-museum/

bestill-skolebesok-pa-arkeologisk-museum-og-jernaldergarden#/




