Skoletilbud for VGS
2019

Kompetansemål som dekkes i samfunnsfag
•

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.

Alle oppleggene kan skreddersys ved behov.
HVORFOR STRAFFER VI?
Tid: 60 minutter

Dialogbasert omvisning

Hva som blir oppfattet som kriminelt, har variert opp
gjennom historien. Hvorfor er det slik? I den
dialogbaserte omvisningen ser vi på hva som har vært
straffbart fra 1600-tallet og fram til i dag—og hvordan
vi har straffet.
Hvorfor er lov og rett nødvendig for at et samfunn skal
fungere? Og er det egentlig mer humant å dømme folk
til fengsel enn piskestraff?

VAKSINE MOT PROPAGANDA
Tid: 90 minutter

Undervisningopplegg

Fins det propaganda i dag, og hva slags virkemidler
bruker den? Med utgangspunkt i en utstilling om
Nasjonal Samlings plakater under okkupasjonen
utforsker elevene hvordan propaganda fungerer.
Eleven skal bruke disse virkemidlene til å lage egne
propagandaplakater.
Dette er et DKS-opplegg. Det er mulig å bestille
en dialogbasert omvisning (60 min) i stedet.

BRUDDET MED RETTSSTATEN
Tid: 45-60 minutter

Dialogbasert omvisning

Elevene blir utfordret på hvordan en rettsstat
skal fungere, og hva som skjer når den ikke
gjør det.
Hva skjedde med rettssikkerheten under
nazismens totalitære styresett? Vi ser på
også rettsoppgjøret, med hovedvekt på
Rinnanbanden.

GALSKAPENS FENGSEL
Tid: 45-60 minutter

Undervinisgsopplegg

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.

ROLLESPILL EN RETTSSAK
Tid: 120 minutter
Lær om hva som foregår i en rettssal! Klassen får
låne en ekte rettssal, og kan spille ut en fiktiv
rettssak på egen hånd i autentiske omgivelser.
Du finner alt du behøver i rollespillet "Sjalusi med
voldelig etterspill" på museets hjemmeside. Det
eneste som trengs i tillegg, er deltakernes fantasi.

HØSTEN 2019 - I SENG MED FIENDEN?
Hva skjedde med tyskerjentene etter krigen?
Utstillingen har også en del som vises på
Rustkammeret som handler om hvor enkelt mange
krigsprofitører slapp unna - i sterk kontrast til
tyskerjentene.
I tillegg til omvisningsopplegg ved Justismuseet,
kan dere bestille en kombinert omvisning, hvor
dere ender med Rustkammeret.

PRISER for dialogbasert omvisning
Innenfor museets åpningstid (kl 9-15):
Ungdomsskole, vgs, studenter: kr. 750,- (maks 15 pers). 15-30 pers: kr. 950,Barneskole/barnehage: kr. 500,- (maks 15 pers.). 15-30 pers: kr. 750,Utenfor museets åpningstid: kr. 500,- i tillegg per omviser.
PRISER for PROPAGANDA undervisningsopplegg: kr. 1500,- (maks 15 pers). 15-30 pers: kr.
2200,-

Kontakt oss på: post@justismuseet.no Tlf: 73 50 03 05 Mobil: 46 74 97 11
Du finner utdypende informasjon på justismuseet.no
Besøksadresse: Kongens gate 95, 7012 Trondheim.

