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Undervisning på Falstadsenteret 

Undervisning ved Falstadsenteret skal gi elever innsikt i fortiden, for å gjøre dem bedre 
rustet til å orientere seg i egen samtid og ta bevisste valg for fremtiden. Undervisning 
på minnestedet Falstad er en av senterets mest sentrale oppgaver. Minnelandskapet 
besøkes av tusenvis av skoleelever hvert år, og i perioden 2021 – 2030 så satser senteret 
på å øke antallet elevbesøk fra mellomtrinnet, ungdomsskoler og videregående skoler, 
gjennom tett samarbeid og langsiktige avtaler på kommunenivå.  
 
Falstadsenteret har en tradisjon for å lage elevaktiviserende og undersøkende studieut-
stillinger, der elever får jobbe med enkeltpersoner skjebner under ander verdenskrig og 
minnelandskapets utvikling fra krigens slutt og fram til i dag. Hva denne historien og det 
omkringliggende landskapet betyr for oss som samfunn og hvordan den blir brukt og mis-
brukt i vår tid er sentrale spørsmål som vi forsøker å få besøkende til å reflektere over.  



“Fortida framfor oss” 
- et undervisningsopplegg for ungdomsskole 

Gjennom et 4-timers opphold vil elevene utforske et rikt og komplekst kildemateriale som 
spiller opp til diskusjoner om historisk, så vel som dagsaktuell tematikk.  
 
Studieutstillinga Fortida framfor oss belyser i hovedsak Norsk og internasjonal fangehis-
torie under andre verdenskrig fra perspektivet til Falstad, en nazistisk fangeleir opprettet 
på Ekne, Levanger fra 1941-1945. Utstillinga vil også ta for seg deler av stedets historie 
både før og etter andre verdenskrig, men oppmerksomheten vil rettes mot menneskene 
både foran og bak piggtrådgjerdene - deres interaksjoner, veivalg og handlinger som 
forma den historien vi utforsker i dag. 
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En undervisningsdag

Undervisningsdagen varer i ca. 4 timer totalt, inkludert pauser. 

Vi møter dere utenfor Falstadsenteret, og begynner dagen enten på 
minnelandskapet utenfor leiren eller oppe i Falstadskogen. Her snakker vi 
kort om bakgrunnen for besøket og hvilket sted de har kommet til. Elevene 
får gjennomgang av minnestedets historie under andre verdenskrig, og 
muligheten til å orientere seg i minnelandsskapet. Med utgangspunkt i det 
elevene allerede vet, introduserers Falstadsenteret og historien til landska-
pet de nå befinner seg i

Elevene introduseres til hovedbygget og arbeidsrommene. Det er en fleksi-
bel oppstart med flere variasjoner av introduksjonsarbeid som pedagogen 
ved senteret kan tilrettelegge for hver enkelt elevgruppe vi møter. Elevene 
deles inn i opp til 10 forskjellige grupper.  
 
For selve studieutstillinga så vil elevene få tilgang til en «lyttebasert» 
oppgave som skaper en kontekst til videre arbeid med mikrohistoriske 
innganger til personer som var knyttet til Falstad fangeleir på forskjellig vis. 

I denne delen av dagen benytter elevene seg av det rike kildemateriale som 
finnes på forskjellige stasjoner. Elever diskuterer, benytter seg av estetiske 
læringsmetoder, kildegransking og dilemmatrening i plenum så vel som 
individuelt. Kildematerialet er knyttet opp til annen verdenskrig både lokalt 
og internasjonalt, og flere aktualiseringsoppgaver som omhandler bla. 
Minnested og menneskerettigheter.  
 
Elevene får også muligheten til å besøke studieutstillinga «ansikt til ansikt» 
i kjelleren og gjennomgå personarkivet på Falstad. 

Vi avslutter dagen med en felles samtale om hvordan elevene opplevde 
undervisningsdagen ved Falstadsenteret. 



Forberedelser og praktisk informasjon

Undervisningsopplegget ved Falstadsenteret kan være krevende, og 
skoleklassene bør ha jobbet med tematikken om andre verdenskrig før de 
ankommer. 
 
Husk matpakke. Falstadsenteret fører enkelte kioskvarer, samt muligheter 
for å kjøpe drikke, men vi har dessverre ikke per nå et fullverdig lunsjtilbud 
på senteret.  
 
For å ivareta alle elever som deltar i undervisning på Falstadsenteret, set-
ter vi stor pris på om dere tar kontakt på forhånd dersom det er behov for 
tilrettelegging for enkeltelever eller elevgrupper. Dette gjør dere på epost: 
undervisning@falstadsenteret.no 
 
Vi ser fram til å møte alle ungdommer og voksne som skal delta i “Fortiden 
framfor oss” framover. Velkommen!

www.falstadsenteret.no -  e-mail :  undervisning@falstadsenteret.no  -  t l f :  74 02 80 40 
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