
Hodeskalle

FASE 3

Tema: tortur



I dette dokumentet finner dere flere kilder som er 
knyttet til gjenstanden dere har arbeidet med.  
Kildene kan fortelle oss om menneskers levde liv. Vi må 
derimot huske å utøve kildekritikk når vi arbeider med 
disse kildene. Vi må for eksempel huske at brev som ble 
sendt til og fra fangeleir ble lest og sensurert av  
nazistene. Det vil si at vi nødvendigvis ikke kan stole på 
alt som står der. Tror dere for eksempel på at en fange  
i konsentrasjonsleir som skriver at hen har det bra,  
i virkeligheten har det så veldig bra?

Oppgave 1

Studer kildene. Sett dere godt inn i informasjonen 
kildene gir oss. Se på fangekortene, bildene, brevene, 
avisutklippene og de andre kildene. Hva kan dere se? 
Hvilken informasjon gir kildene oss om personene, tids- 
perioden eller temaet? Hva er det kildene ikke forteller 
om, og hvilket spørsmål er det dere ikke får svar på? 

Oppgave 2

Med utgangspunkt i gjenstanden og kildene skal dere 
forsøke å sette sammen historien til personen, tids-
perioden eller temaet dere jobber med. Det er viktig at 
dere forteller historien på deres måte. Bruk deres  
egne ord!

Arbeid med en kildebank – 
hva er historien bak gjenstanden? 



Side 3, 4, 5….
Kilder: Bilde 110, 111, 112, 
113a, 113b, 114















Når dere jobbet med gjenstanden, fikk dere oppgitt et 
tema. Dette er et tema som Falstadsenteret har knyttet 
til gjenstanden og dens historie. Selv om vi ikke skal 
sammenligne fortiden med nåtiden direkte, kan den 
hjelpe oss med å forstå tiden vi selv lever i.

Oppgave 3

a) Bruk temaet dere jobber med. Gå inn på nettleseren
din, og bruk en søkemotor. Skriv inn temaet, og trykk 
på nyhetssøk.  

b) Dere vil finne mange nyhetssaker som tar for seg
temaet. Dere skal velge ut noen av disse (1 – 3 
stykker) som dere mener passer til historien dere 
har jobbet med, og som kan si noe om samfunnet 
vi lever i, i dag. 

c) Hvordan vet vi at vi kan stole på det som står der?
Hva gjør nyhetssaken troverdig? 

Etterarbeid – å aktualisere 
temaet i historien



Til slutt skal dere lage en presentasjon der dere 
forteller om gjenstanden, kildene og temaet dere 
har jobbet med. 

Bruk gjerne digitale hjelpemidler som PowerPoint, 
Screencast-O-Matic, iMovie eller lignende verktøy for 
å spille inn presentasjonen.

Presentasjonen skal inneholde:
1. En beskrivelse av gjenstanden
2. Hva dere diskuterte om gjenstanden:  

   • Hvem dere trodde hadde lagd gjenstanden 
   • Hvem sin gjenstand dere trodde det var 
   • Andre ting dere diskuterte

3. En kort beskrivelse av hvilke kilder dere jobbet med
4. Fortell historien dere har satt sammen om personen, 

tidsperioden eller temaet. Bruk gjerne kildene i  
presentasjonen.

5. Presenter temaet som er knyttet til gjenstanden 
deres, og si noe om hvorfor temaet hører sammen 
med gjenstanden og historien

6. Presenter nyhetssakene og fortell hvorfor dette  
temaet er relevant i samfunnet vi lever i, i dag.

Lykke til med arbeidet
Hilsen undervisningsavdelingen på Falstadsenteret

Presenter arbeidet


