
«Fangene forteller» - Lærerveiledning

Hei!
Tusen takk for at du har lyst til å utforske historiske 
kilder og minnearbeid sammen med elevene dine. 
Vi på Falstadsenteret har et rikt arkiv, som vi vil at alle 
skal få ta del av. Falstadsenteret representerer fortiden 
i nåtiden, ved bruken av minne, historie og arkiv. Ved å 
aktivisere elevene til å drøfte og fortolke kildemateriale 
fra Falstadsenteret, vil de engasjeres til kritisk dialog, 
og til å utøve et kildekritisk blikk. Samtidig får de  
trening i det etiske ytringsansvar som forutsettes for 
historiebevissthet og bruk av menneskerettigheter  
i praksis.  

Dette undervisningsopplegget er en nettressurs  
tilrettelagt for elever på ungdomstrinnet.  
Undervisningsformen er gruppebasert, og legger stor 
vekt på dialog, utforsking og elevaktivitet. «Fangene 
forteller» kan fint gjennomføres både i klasserommet 
og som hjemmeskoleoppgaver. Hele undervisnings- 
opplegget er anslått å ta mellom 3 og 6 timer avhengig 
av hvor grundig elevene er i gruppearbeidet. Arbeids-
mengden kan og bør deles opp i flere arbeidsøkter.

Det første du som lærer bør gjøre er å bli kjent med  
undervisningsmaterialet. I denne lærerveiledningen 
finner du informasjon om hele undervisnings- 
opplegget. Vi anbefaler også at du setter deg inn  
i hver enkelt fase og ser på gjenstander, kilder og 
oppgaver i de ulike dokumentene.

Vi ønsker deg og elevene dine lykke til i arbeidet.

Hilsen
Undervisningsavdelingen på Falstadsenteret
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Falstadsenteret

Falstadsenteret ligger i bygningen som en gang var 
SS Strafgenfangenenlager Falstad. Falstadsenteret 
er i dag et minnested, museum og nasjonalt studie- 
og dokumentasjonssenter for fangehistorie fra andre 
verdenskrig og menneskerettigheter. Falstadsenteret 
er et av sju nasjonale freds- og menneskerettighets-
senter. 

Falstadsenteret bruker historiske kilder med  
utgangspunkt i minnesteder for å legge til rette for 
samtaler om nazismens menneskesyn. For om lag 75 år 
siden var Falstad fangeleir del av et system som  
systematisk sorterte, undertrykte og drepte uskyldige 
mennesker. Tusenvis ble drevet på flukt, tatt til fange 
og fratatt sin menneskelighet.

Hvordan kan vi unngå at disse historiene gjentar seg?

Hvordan kan enkeltmennesket, lokalsamfunnet og 
storsamfunnet arbeide for å opprettholde et trygt 
demokrati basert på menneskerettighetene?

Disse spørsmålene er sentrale i Falstadsenterets  
undervisningspraksis



Læringsutbytte

Undervisningspraksisen på Falstadsenteret er  
forankra i kompetansemål og grunnleggende  
ferdigheter for flere skolefag i læreplanverket.  
Falstadsenterets undervisningsopplegg er særlig  
knyttet opp mot fagfornyelsen som trer i kraft 
skoleåret 2020/2021. 

Et viktig mål for undervisningen er å få elevene til 
å reflektere over hva de selv kan gjøre som aktive, 
demokratiske medborgere i samfunnet de er en del av. 
Opplegget tar sikte på å fremme evner som historie-
bevissthet, kritisk tenking, analyse og konstruksjon av 
narrativ, i tillegg til det mer spesifikt historiefaglige 
innholdet. 

Her er tre eksempel av kompetansemål fra den 
kommende lærerplanen i samfunnsfag som vi ser som 
relevante for undervisningsopplegget: 
• Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av  

terrorhandlingar og folkemord, som holocaust,  
og reflektere over korleis ekstreme haldningar  
og ekstreme handlingar kan førebyggjast.

• Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar  
og grupper har påverka og påverkar haldningane  
og handlingane til folk.

• Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon 
om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over  
korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel  
på kjelder kan prege forståinga vår.



Plan for undervisningen – 
hjemmeundervisning

FASE 1 - Forarbeid – utforsk Falstadhistorien
I fase én blir elevene kjent med historien til Falstad som 
skolehjem, fangeleir og som tvangsarbeidsleir etter 
krigen. Introduksjonsoppgavene legger til rette for at 
elevene skal kunne utforske historien på våre nettsider, 
og andre tilgjengelige nettressurser.

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i gruppe-
basert arbeid. Gjennom hele undervisningsopplegget 
anbefaler vi at elevene jobber i de samme gruppene. 
Vi har i de neste fasene åtte forskjellige gjenstander 
elevene skal jobbe med, hvor hver gruppe jobber med 
én gjenstand. Det kan være en fordel at elevene deles i 
åtte, men dette vurderer du som lærer ut fra klasse- 
sammensetning og ønsket gruppesammensetning.

Last opp pdf-filen «Fase 2 – utforsk historiske  
gjenstander» til alle gruppene. Den inneholder åtte  
forskjellige gjenstander. Det er viktig å tydeliggjøre  
at hver gruppe skal forholde seg til én av de åtte  
gjenstandene og tilhørende oppgaver, som finnes  
i forarbeidsoppgaven. 

Legg gjerne til rette for at elevene kan laste opp sine 
produkter på en læringsplattform.
 

FASE 2 - utforsk historiske gjenstander 
Last opp pdf-filen «Fase 2 – utforsk historiske  
gjenstander» til alle gruppene. Den inneholder  
åtte forskjellige gjenstander. Det er viktig å  
tydeliggjøre at hver gruppe skal forholde seg til én  
av de åtte gjenstander og tilhørende oppgaver, som 
finnes i forarbeidsoppgaven. Her utfordrer vi elevens 
bakgrunnskunnskaper, fantasi og kreativitet gjennom 
arbeid med historisk materiale. 

La elevene jobbe med forarbeidsoppgaven og avtal et 
tidspunkt hvor du møter elevgruppa på videosamtaler 
for å høre hvilke refleksjoner de har, og for å diskutere 
gjenstanden sammen med dem.

FASE 3 - Arbeid med kildebank og tilhørende oppgaver
I fase tre får elevene tilgang til et sett med kilder,  
som er knyttet til gjenstanden de utforsket i fase 2.  
I hver gruppe sin respektive pdf. (gruppen som jobbet 
med gjenstand 1 – nattkjolen, skal ha pdf-filen «Fase 3 –  
kildebank og oppgaver_1-nattkjolen» osv.) får de  
tilgang til en rekke kilder, samt oppgavebeskrivelser. 
 
Vær tydelig på at elevene må lese oppgave- 
beskrivelsene godt, og at de må ta seg god tid  
i arbeidet med kildene. I mappen du lastet ned finner  
du en instruksjonsvideo elevene kan bruke for å lære 
seg nyhetssøk.

Det kan være betryggende for elevgruppene at du som 
lærer er tilgjengelig for videosamtaler med gruppene 
hvis de skulle ha behov for veiledning underveis.

FASE 4 - Presentasjon av arbeidet
Den siste oppgaven i kildebankheftet går ut på å lage 
en presentasjon av arbeidet gruppen har gjort,  
gjenstanden de har analysert, kildene og historien de 
har jobbet med, samt hvordan de ønsker å aktualisere 
denne historien for å sette søkelys på samfunnet vi  
lever i, i dag.

Vi oppfordrer elevene til å gjøre presentasjonen  
digitalt, der de legger på video og opptak av seg selv. 
Det finnes flere programvarer for dette, noe de får  
eksempler på i kildebankheftet. Legg gjerne til rette  
for at elevene har ei innleveringsmappe de kan laste 
opp presentasjonen sin.


