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UNDERVISNINGSTILBUD

Hvorfor
straffer vi?

Her ser vi på straffetyper fra middelalderen
til i dag. Hvorfor er lov og rett nødvendig
for at et samfunn skal fungere? Hva er et
rettssamfunn? Vi har hatt ulike typer straff til
ulike tider – hvorfor?

Rollespill:
Rettssak

Elevene gjennomfører en fiktiv rettssak for
å lære mer om hva som foregår i rettssalen.
Justismuseet disponerer rettssalen i Erling
Skakkes gate 60.

1 time | Dialogbasert omvisning | 8.-10. trinn | VGS

Norge under
krigen

Hva skjedde med rettssikkerheten i Norge
under nazismens totalitære styresett?
Rinnanbanden – virksomheten under krigen
og rettssaken etterpå.

2 timer | Rollespill | 8.-10. trinn | VGS

Rettssamfunnet

1 time | Dialogbasert omvisning | 8.-10. trinn | VGS

Galskapens
fengsel

Gjennom gruppeoppgaver, quiz og
dialogbasert omvisning utforsker elevene
hva utilregnelighet er, hvorfor vi ikke straffer
utilregnelige og hvordan vi behandler de som
er for syke til å kunne straffes.

Rettssamfunnet er et interaktivt spill, som gir
grundig kunnskap om norske domstoler på en
morsom og annerledes måte. Du finner lenke
til spillet på museets nettsider.

1 time | Interaktivt spill | 8.-10. trinn | VGS

propaganda

2 timer | Eget undervisningsopplegg | 8.-10. trinn | VGS

Fins det propaganda i dag, og hva slags
virkemidler bruker den? Med utgangspunkt i
Nasjonal Samlings plakater fra okkupasjonen
utforsker elevene om de kan stole på
informasjonen de overstrømmes av daglig.
2 timer | Eget undervisningsopplegg| 8.-10. trinn | VGS

Praktisk informasjon
Kontakt

Åpningstider

For lærere:

Om museet:

Christine Eriksen
christine@justismuseet.no
Tlf: 412 39 747 / 73 50 03 05
www.justismuseet.no

Tirsdag-fredag: 10-15
1. søndag hver mnd: 11-15
Åpent for skoler tir-fre 09-15
Gratis adgang
Gratis omvisning og undervisningstilbud for skoler.

Du finner mer utdypende informasjon om skoletilbudet på nettsidene våre. Der finner du også
forslag til for- og etterarbeid og ressursheftet til
Galskapens fengsel.

Justismuseet er det nasjonale museet for lov og
rett. Museet ligger i det gamle Kriminalasylet,
som opprinnelig ble bygget for å være slaveri i
1833. Utstillingene viser gjenstander fra norsk
rettshistorie fra 1600-tallet og fram til i dag.

