
Besøk for VGS
Undervisningstilbud for videregående skoler

S K O L E Å R E T  2 0 1 9  -  2 0 2 0

Kampen for Alta

Elevene vil få en omvisning i utstillingen før de blir utfordret

på temaet sivil ulydighet. Oppgavene er både individuelle og

gruppebaserte. Alta-saken (1968-87) er den mest omstridte

kraftutbyggingen i Norge. Gjennom 15 år kjempet samiske

interesser og miljøverninteresser mot utbyggingen.

Opplegget vil utfordre elever på sivil ulydighet og hva de ville

gjort for sine hjertesaker.

Undervisningopplegg 15. juni-5. sept

Kompetansemål i
våre tilbud

Analysering av

kriminalitet og drøfting

av straffeteorier og

forebygging.

Forståelse og analyse

av rettsstaten,

demokratiets verdier

og deres rettigheter.

Utforske lokale og

globale problem, og

drøfting av løsninger.

Diskusjon rundt

sammenhengen mellom

styreform, rettsstat og

menneskerettigheter.

m. fl. 

Var det egentlig noen vinnere av denne symboltunge

saken?

Hva er sivil ulydighet?

Hvilken rolle spiller sivil ulydighet i et demokratisk

samfunn?

Kunne du brutt loven for en sak?

Varighet: 2 skoletimer

Priser og kontaktinformasjon: se nederst 



I seng med fienden

Undervisningsopplegget ser på de ulike nyansene i historien

om tyskerjentene, hvem var de, hva gjorde de under krigen,

hva skjedde med dem etterpå? Hvordan så myndighetene på

dem – og med hvilken rett ble de straffet?

 

Undervisningsopplegget er under produksjon. Mer

informasjon og priser kommer. 

Undervisningsopplegg 19. sept – 15. juli

Omvisninger kan skreddersys etter ønsket tema. Om du vil kombinere andre typer omvisninger
(litt av hvert) eller har andre tema du vil vi skal ta opp, ta gjerne kontakt.

Hvorfor straffer vi?

Justismuseet har som et sentralt formål å vise hvorfor lov

og rett er nødvendig for at et samfunn skal fungere. Her ser

vi på straffetyper fra 1600-tallet og fram til i dag.

Omvisningen tar gruppen med rundt i bygninger for å se

bl.a. Kriminalasylets celler, falskmynter, bøddelens økser,

strafferedskaper, og Rinnans torturmetoder. Alle våre

omvisninger er dialogbaserte og vi inviterer elever og

lærere til å forme sin egen omvisning gjennom diskusjon

hvis ønskelig.

Fast tilbud, dialogbasert omvisning

Varighet: 1 klokketime

Hvorfor er lov og rett nødvendig for at et samfunn skal

fungere?

Hvorfor har vi hatt ulike former for straff, og hvordan

fungerte de?

Hva var kriminelt før, men ikke i dag? Hvorfor er det sånn?



Brudd med rettsstaten

Museet har en anselig samling gjenstander, fotografier og

utstyr fra 2. verdenskrig og okkupasjonen av Norge. Ved å

sette samlingen i kontekst, ønsker vi å vekke refleksjoner

rundt hva som skjer med rettssikkerheten i et samfunn når en

fremmed makt overtar og innfører egne lover og regler.

Elever og studenter blir utfordret på hvordan en rettsstat

skal fungere, og hva som skjer når den ikke gjør det.

Fast tilbud, dialogbasert omvisning

Varighet: 40 - 60 min

Hva er en rettsstat?

Hva er politiets rolle og hvordan endret denne seg under

krigen?

Var rettsoppgjøret helt i henhold til rettsstaten?

Kontaktinformasjon:   christine@justismuseet.no    Tlf: 73 50 03 05 | 46 74 97 11
Besøksadresse:   Kongens gate 95, 7012 Trondheim.    www.justismuseet.no

Galskapens Fengsel

Utstillingen Galskapens Fengsel er nå på vandring gjennom

Norges museer. På grunn av stor etterspørsel tilbyr vi enda

formidling om temaet. Elever får en presentasjon om

historien, og deltar i diskusjon om viktige problemstillinger.

Fast tilbud, undervisningsopplegg

Et barnedrap: historien om skarpretter Mathias

Fliegenring

Før asylene: Dårekister, dollhus og demonbesettelse

Kriminalasylet og Reigjerdet i Trondheim

Tvang og behandling gjennom tidene

Varighet: 45 - 60 min

PRISER Grupper 7-15 stk: kr. 750,-

Grupper 15-30 stk kr. 950,-

Grupper under 7 eller de med
spesielle behov, ta kontakt.


