
DKS Mysteriet i Ura
Lærerveiledning



Mysteriet i Ura er en DKS-forestilling 
utarbeidet av Sørfold kommune i 
samarbeid med Nordlandsmuseet. 

Klassetrinn: 2. - 5.

Manus: Sissel Horndal i samarbeid 
med Nordlandsmuseet

Sangtekster og musikk: John Kristian 
Karlsen og Ole-Anders Seines

Lyddesign: Andreas Kopland Berger

Regi og scenografi: Barbro Laxaa 
(Nordlandsmuseet)

Lærerveiledning: Lisbeth Meyer 
(Nordlandsmuseet)

Foto: Ernst Furuhatt 
(Nordlandsmuseet)

Hva er dette?
Kalle og Tralle har fått «lånt» tante sin metalldetektor og 
lurer seg ut en kveld for å finne skatten. Kanskje finner de 
gull og diamanter der ute i ura….. men hva finner de? Et 
bein!

Mysteriet i ura er en fengende teaterforestilling for elever 
på barnetrinnet. Den handler om vår kulturarv sett gjennom 
arkeologiske funn.

Vi kan få mye kunnskap om hvordan folk levde i tidligere 
tider ved å grave i jorden. Det er spennende å finne gamle 
ting, men hvordan skal man egentlig gå frem hvis man finner 
noe virkelig gammelt? Dette skal vi sammen finne ut av i 
denne DKS.

Gjennom forestillingen får elevene lære om funn og hvordan 
en arkeolog arbeider med liten spade og kost. Hvor blir det 
av alle de gamle tingene som blir funnet og hvor kan man 
egentlig lære om tingenes historie?

I forestillingen blir det funnet en gammel grav. Hovedper-
sonene spekulerer rundt hvem som lå i graven og hvordan 
personen levde. Elevene lærer at arkeologi ikke behøver å 
foregå i et land langt borte, men at man også kan grave og 
finne spennende ting i eget lokalmiljø. 

Vi inviterer til en lekende forestilling med fengende musikk 
og spennende fortelling. I denne lærerveiledningen er det 
anbefalt for- og etterarbeid som utfyller forestillingen for å 
nå oppsatte læringsmål.

Kalle og Tralle



Internett ressurser:

www.jaktenpaafortiden.no      
Spillet: «Jakten på fortiden» er 
gratis og tilgjengelig for alle. Jakten 
på fortiden er laget for å brukes i 
ungdomsskolen og det følger en 
lærerveiledning med spillet.

www.unimus.no 
Finn gravhauger og fornminner i ditt 
område. Bruk museumsdatabasen og 
let etter informasjon.
 

http://www.gamlenaboar.uib.no/b_
undersider_arkeologi1_3.htm
På denne siden finner man mange 
svar på utgraving, tidsaldre, 
arkeologi...

http://www.khm.uio.no/tema/
fagomradene/arkeologi/

http://forskning.no/naturvern  

http://www.digitaltmuseum.no

Sentrale kompetansemål:

Historie
Hovedområdet dreier seg om å utvikle historisk oversikt 
og innsikt, og å undersøke og drøfte hvordan menneske og 
samfunn har forandra seg gjennom tidene. Historie 
omfatter hvordan menneske skaper bilder av og former sin 
egen forståing av fortida, og hvordan dette innvirker på 
nåtiden. Å stimulere til kritisk og reflektert deltaking i 
samfunnet er sentrale element i hovedområdet.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
•	 bruke begrepene fortid, nåtid og framtid om seg selv og 

familien sin
•	 samtale om hvordan steinalderfolk levde som jegere og 

samlere og fantasere om de første menneskene som 
kom til landet etter istida

•	 finne informasjon om og presentere egen familie for 
en til to menneskealdrer siden og fortelle om hvordan      
levevis, levekår og kjønnsroller har endret seg

•	 kjenne igjen historiske spor i eget lokalmiljø og under-
søke lokale samlinger og minnesmerker (Arkeologiske 
arbeidsmetoder og prinsipper: det nederste er det       
eldste.)

•	 Nedbryting av materiale, forbruk og bevissthet rundt 
miljøet.

•	 Tingene rundt oss forteller en historie: utforske kilder og 
presentere et historisk emne.

Muntlig kommunikasjon
Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte 
og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv 
handling der eleven skal lære å forstå gjennom å oppfatte, 
tolke og vurdere andres utsagn.
Gjennom forberedt muntlig framføring og spontan muntlig 
samhandling skal eleven utvikle evnen til å kommunisere 
med andre og uttrykke kunnskap, tanker og ideer med et 
variert ordforråd i ulike sjangere. Muntlig kommunikasjon 
omfatter også å tilpasse språk, uttrykksformer og 
formidlingsmåte til kommunikasjonssituasjonen.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
•	 bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, 

fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger
•	 samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, 

samtale og diskusjon
•	 følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille  

oppklarende og utdypende spørsmål



For- og etterarbeid til temaet. 
Forslag til arbeidsoppgaver:
1: Praktisk oppgave: 
    «Vær en forsker på nåtidens gjenstander/utstyr»
«Alle som vokser opp og deltar i dagens samfunn er med på 
å skape kulturarv for kommende generasjoner. Tenk deg at 
barn- og unge om 200 år skal forske på hvordan du lever i 
dag. De vil nok lure på hvordan ditt liv er, bruk av klær, mat, 
ting/utstyr du har og hvordan de fungerer. Vet du hva en CD-
plate er? Musikk blir i dag lastet ned og «streamet» fra nett, 
mens tidligere brukte vi både lydbånd, LP-plater, kassett og 
CD-plater. Vi får aldri vite hvordan folk bruker musikk om 
200 år, men vi kan hjelpe til å fortelle dem hvordan vi har det 
i dag. Bli med å forske for fremtiden, slik at de får vite det du 
er ekspert på i dag.»

I denne oppgaven lar du elevene velge seg en gjenstand/
utstyr som de bruker i dag. (Gammel Ipad/mobil, CD-plate, 
legofigur, fingerboard, rumpeakebrett..)
Så skal elevene beskrive denne gjenstanden, slik at folk om 
200 år vet hva dette er og hva den brukes til. (Punktene kan 
f.eks. omhandle: utseende, materiale den er laget av, 
funksjon, virkemåte, aldersgruppe for brukere…)
Vedlegg 1: Informasjon og forslag til registreringsark.
Det hele kan bunne ut i en utstilling der de ulike 
forskningsobjektene blir presentert med forklarende tekst 
til. Greier alle å finne riktig tekst til rett gjenstand?
Akkurat slik er det ansatte på museer arbeider, men da 
arbeider de med å forske frem hvordan gjenstandene ble 
brukt og hva de ble brukt til i tidligere tider. 

2: Hvorfor er det viktig å ta vare på kulturarven?   
    Hva er vår kulturarv?  
Her finner du undervisningsopplegg for grunnskolen om 
«Norsk Kulturarv», kompetansemål som kan knyttes til 
arbeidet, metodiske tips til lærer og elevoppgaver. 
http://www.noku.no/files/1016/file/bok-grunnskolen-1-32-
bm.pdf

3: Ordliste
Vet elevene hva det er? Samtale om ord fra ordlisten ved 
behov. (Arkeolog, utgravning,…..) 

4: Besøk på det lokale museet kan være både for- 
    eller etterarbeid.



5: «Jakten på fortiden» 
På nettressurser har vi lagt med link til et spill «Jakten på 
fortiden», som kan brukes til forarbeid for lærer, siden den er 
laget for ungdomstrinnet. Deler av spillet kan også vises for 
klassen med prosjektør, for her kan man gå under jorden å 
se hva som ligger i graven. Klikk på en gjenstand i graven og 
informasjon kommer opp evt. en arkeolog forteller.

6: Arkeologi og utgraving:
La elevene gå på jakt i eget nærmiljø og være arkeologer, 
grav i jorda og let etter ting. Her trenger man ikke noe 
avansert utstyr, men spade, graveskje, kost og bøtte fungerer 
fint. Hvis flere klasser deltar på opplegget, så kan dere lage 
deres eget utgravningsfelt med avmerket området. Skolen 
bør ta kontakt med grunneier og gjøre avtale for bruk av 
området.

På utgravingsfeltet kan det graves frem gjenstander som; 
glasskår, hermetikk, poser og ellers ting som folk har kastet. 
I denne forbindelsen blir det naturlig å lære elevene om 
enkle klassifiseringssystemer, med inndeling i metall, glass, 
plast og organisk materiale. Det er akkurat slik sortering de 
fleste husstander gjør i sine hjem til daglig. Elevene får se 
hva som blir liggende igjen i jorden og dermed ikke brytes 
ned. Hvor miljøbevisste er vi som enkeltpersoner? Hvordan 
kan vi på best mulig måte ta vare på miljøet rundt oss?  
Kanskje innebærer utgravingen funn av batterier, som avgir 
giftige stoffer. Hva gjør vi med dem?

7: Hva gjøres med funnene?
På skolen kan de utgravde gjenstandene legges på 
presenninger og rengjøres. Hva har vi funnet og hva 
forteller det om hva folk gjorde før? Hvor gammelt kan det 
være og hva er det brukt til? Hvem kan ha eid dette? De 
rengjorte gjenstandene kan elevene få presentere i en 
utstilling på skolen eller for foreldre. Elevene kan da forklare 
og forteller prosessen med utgravingen, behandling av 
gjenstander og hvordan en arkeolog arbeider.  

8: Besøke det lokale museet. 
Undersøke hva museet har av gravfunn og historie 
tilknyttet gjenstandene. Finnes det funn i nærområdet? Hvem 
er det som eier gamle gjenstander og hvor blir de 
oppbevart? Hvorfor er det viktig å gi beskjed om gamle funn? 
Hvorfor skal man ikke fortsette utgraving, hvis det viser seg 
at det er gamle gjenstander i jorda?



Ordliste
Arkeolog: Vi kan si at arkeologen graver fram små biter av 

forhistorien. En slik “bit” kan være en helleristning, en 
pilspiss, et gravfunn, et hus og slike ting. Alle disse “bitene” 
er funn som gir oss kunnskap om forhistorien. Derfor er 
hvert enkelt funn arkeologene får kjennskap til viktig.

Utgraving: Når utgravingen skal begynne trengs det mange folk. Det er 
mye arbeid som skal gjøres, og mye av arbeidet tar lang tid.

Man bruker mange ulike redskaper på en utgraving; 
gravemaskin, motorsag, krafse, spade, trillebår, bøtter, 
gravebakke, øsekar, murerskje, tannbørste, pinsett og mye 
annet de tror kan brukes for å gjøre det de vil ha gjort.

I tillegg til å grave, må de sålde jorda, samle inn funnene 
fra såldet, skrive poser til funnene, tegne det de har gravet 
fram og fotografere det.

Konservering: Funnene kan være så ødelagte når de kommer inn til 
museet at de nesten ikke våger å røre dem. Særlig er det 
funn laget av bein, horn, skinn, rav, tre, jern og annet metall 
som kan være ødelagt. Da må de konserveres. Det vil si at 
funnene blir behandlet på spesielle måter slik at de ikke går 
mer i stykker.

Forhistorie: Tiden før vi fikk skriftlige kilder. I Norge fra steinalder til 
begynnelsen av middelalder.

Steinalder: Navn på den første perioden etter istida. (11 000 år siden 
fram til 1800 år før Kristus) Det er den lengste perioden av 
forhistorien vår. Navnet kommer av at det er flest 
gjenstander av stein bevart etter de som levde for så lenge 
siden.

Bronsealder: Navn på tida etter steinalderen. Da begynner folk å bruke 
metallet bronse. ( 1800 år f. Kr til 500 år f.Kr)

Jernalder: Navn på tida fra 500 år f. Kr til 1030 e.Kr. i Norge. Da begynte 
man å bruke metallet jern som ble utvunnet lokalt.



Vikingtid: Navnet på perioden fra 792 – 1030 i Norden. Ordet kommer 
trolig av Viken, området rundt Oslofjorden, eller å dra i 
Viking som er å reise ut med båt for å handle eller å 
plyndre.

Middelalder: Tida etter vikingtida, fra Slaget ved Stiklestad i 1030 til 1536 
da kirken ble reformert. Den første kristendommen i Norge 
var den katolske.

Fortidsminner: Fornminne også kalt fortidsminne eller kulturminne. Spor 
etter menneskelig aktivitet fra tiden før reformasjonen i 
1536.

Vedlegg 1: 
Utstyr til registrering av gjenstandene: Målebånd, hyssing og merkelapp, registreringskort, evt. hansker 
og fotografiapparat.
 
•	 Hansker brukes til å ta på gamle gjenstander for ikke å avsette spor fra våre fingre. Kan bli ekstra 

spennende om man har mulighet til å forske med hansker på.
•	 Når man registrerer gjenstander er det vanlig å avfotografere dem, slik at både tekst og bilde blir 

lagret i våre databaser. Gå inn på digitalt museum for å søke og se på registrerte bilder og gjen-
stander: www.digitaltmuseum.no

 
 
 
 
 
 

Registreringsskjema:
Gjenstand: Registreringsnummer:

Dato/navn:

Giver/dato:
Beskrivelse/utseende: Materiale:

Farge:
Mål:

Tilstand:

Bruk:

Eksempel på registreringsskjema som brukes i arbeidet.


