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Fortellinger i 
fangenskap  
 
Lærerveiledning 
 

Hei! 

Nord-Troms museum har som mål å tilby et godt pedagogisk formidlingstilbud til skolene i regionen. 
Formidlingsoppleggene forankres i kompetansemål og grunnleggende ferdigheter i læreplanverket 
og knyttes til 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. Museets arkiv inneholder minner og intervju, historiske beretninger og 
gjenstander. Dette kan ikke ene og alene være en sikker kilde til historien, men er resultat av valg og 
fortolkning gjort av enkeltmennesker og fagfolk som har jobbet med materialet. Vi vil aktivisere 
elevene til å drøfte og fortolke museets kilder og engasjere de til et kritisk blikk og dialog. Vi ønsker 
også at de får øve på etiske ytringsansvar, historiebevissthet og synet på menneskerettigheter. 

Vi er glade for at for at du har lyst til å utforske Nord-Troms museums historiske kilder sammen med 
elevene. Museet har et rikt arkiv som vi vil at skoleelever i vår region skal få ta del av - denne gangen 
gjennom opplegget «Fortellinger i fangenskap» fra materialet om krigsfangene i Nord-Troms under 
2.verdenskrig fra 1940-1945. Materialet og oppgaver til «Fortellinger i fangenskap» finner dere i 
vedlagt elevhefte. 

Dette undervisningsopplegget er tilrettelagt for elever på ungdomstrinnet og videregående skole.  
Tittelen er valgt med tanke på innholdet om krigsfanger, men også at dette er en del av vår historie 
som mange ikke kjenner til. Fortellingene er fanget, men nå kan elevene sette de fri. Opplegget tar 
sikte på å fremme evner som historiebevissthet, kritisk tenking, analyse og konstruksjon av narrativ, i 
tillegg til det historiefaglige innholdet. Undervisningsformen er gruppebasert og legger opp 
utforsking og refleksjoner. Vi forutsetter i dette opplegget at elevene har noe generell kunnskap om 
2.verdenskrig og nazisme, og kjenner til de mest sentral hendelser og personene i krigshistorien i 
Norge. 

«Fortellinger i fangenskap» er delt i fire moduler, der hver modul bygger på den foregående. Den 
siste modulen er en presentasjon som kan gjøres selv om elevene ikke jobber med 
fordypningsoppgavene i modul 2 og 3. Opplegget kan gjennomføres som hjemmeskoleoppgaver eller 
i klasserommet. I tillegg har vi lagt opp til et besøk til områder der fangeleirene lå – vi blir gjerne med 
dere og gir en omvisning i landskapet. Vi antar at opplegget kan gjennomføres på 3-6 timer, og at det 
det kan deles over flere økter. Vi legger til grunn at elevene har tilgang på digitale verktøy og kan se 
og høre presentasjoner, gjøre søk i oppgitte kilder og ordbok, og skrive og lage presentasjoner selv. 

Under følger veiledning til modulene i undervisningsopplegget. Vi håper du vil sette deg inn i hver 
enkelt modul og ser på gjenstander, kilder og oppgaver i de ulike dokumentene. Vi blir veldig glade 
for tilbakemeldinger til om det som fungerer godt og hvorfor – og hva som kan eller bør gjøres 
annerledes for at opplegget skal fungere bedre i undervisningen. Ta gjerne kontakt! Vi ønsker deg og 
elevene dine lykke til i arbeidet.  
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MODUL 1 – FANGELEIRENE I NORD-TROMS 

I første modul blir elevene kjent med krigshistorie, og om fangeleirene og fangene som var i Nord-
Troms. Elevene skal jobbe i grupper og utforske bakgrunnsmaterialet fra museet, og andre 
tilgjengelige nettressurser. Gruppene skal besvare 3 oppgaver i denne modulen. 

MODUL 2 - HISTORISKE GJENSTANDER  

Modulen har bilde og oppgaver til 3 ulike gjenstander fra museets samling. Her kan gruppene velge 
hver sin gjenstand og fordype seg i, eller alle gruppene kan jobbe med alle gjenstandene hvis dere 
har god tid. Eleven skal sette sammen informasjon og egne refleksjoner for å skape gjenstandens 
historie. Her utfordrer vi eleven til å bakgrunnskunnskap, men også fantasi og kreativitet gjennom 
arbeid med historisk materiale. Sett av god tid til oppgavene og la gruppene dele historier og 
refleksjoner med hverandre. 

MODUL 3 – FORDYPNING I KILDER 

I fase tre får elevene forske i noen av våre kilder – fangekort og lydklipp med tidsvitne som forteller. 
Gjennom arbeid med personlige historier til de som satt i fangenskap, og en som møtte de, får 
elevene utforske historien til enkeltmennesket som levde og ble utsatt for de historiske hendelsene. 
Elevene skal her sette sammen informasjon om personens historie. Her trenger de ordbok for å 
oversette tekst på fangekort og mulighet for å lytte på lydklippet. I tillegg kan det være nyttig å gå 
tilbake til den innledende teksten og prestasjonen om fangeleirene.  

MODUL 4 – PRESENTASJON 

Den siste oppgaven går ut på å lage en presentasjon av arbeidet gruppen har gjort, gjenstandene 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. Her kan de også komme med egne 
personlige refleksjoner om skjebner de har møtte gjennom «Fortellinger i fangenskap». Legg til rette 
for at elevene kan presentere på ulike måter og at det opprettes ei innleverinsmappe der 
presentasjoner lastes opp. Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger og gode eksempler på elevarbeid som 
er gjort, og også hvordan elevene opplevde å jobbe med materialet. 

 

Hilsen formidlere på Nord-Troms museum 

 
Kontaktinfo: 
Lise Brekmoe lise@ntrm.no  
Lise Jakobsen lise.jakobsen@ntrm.no 
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Læringsutbytte  

Her følger eksempler på kompetansemål fra de lærerplanen i samfunnsfag/-kunnskap og historie 
som vi ser relevante for dette formidlingsopplegget: 

 

Grunnskolen: 

Samfunnsfag 7.trinn 
https://www.udir.no/lk20/saf01-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv146 
• Samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis 

kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn. 

• Drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan 

motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering 

• Samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir 

varetekne i ulike land 

 

Samfunnsfag 10.trinn 

https://www.udir.no/lk20/saf01-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv147 
• 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. 
 
 
Videregående skole: 
 
Samfunnskunnskap vg1/vg2 
https://www.udir.no/lk20/sak01-01/kompetansemaal-og-vurdering/kv48 

• gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på 
menneskerettane nasjonalt eller globalt 

• vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og 
drøfte grensene for ytringsfridommen 

 
Historie og filosofi 1 
https://www.udir.no/lk20/hif01-03/kompetansemaal-og-vurdering/kv520 

• bruke kilder av ulik art og opphav til å lage fortellinger og drøfte historiske og filosofiske 
problemstillinger 

• reflektere over hvordan tilgangen på kilder påvirker og begrenser hva vi kan vite om fortiden 

• gjøre rede for og vurdere hvordan fortellinger er med på å skape mening og forklare hvem vi er 
eller ønsker å være 

 
Historie og filosofi 2 
https://www.udir.no/lk20/hif01-03/kompetansemaal-og-vurdering/kv521?Progresjon=true 

• gjøre rede for historiske prosesser og filosofiske ideer som ledet fram mot det moderne 
demokratiet, og vurdere hvordan vanetenkning, maktstrukturer og andre hindre har stått, og 
står, i veien for utviklingen av demokrati og menneskerettigheter 

https://www.udir.no/lk20/saf01-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv146
https://www.udir.no/lk20/saf01-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv147
https://www.udir.no/lk20/sak01-01/kompetansemaal-og-vurdering/kv48
https://www.udir.no/lk20/hif01-03/kompetansemaal-og-vurdering/kv520
https://www.udir.no/lk20/hif01-03/kompetansemaal-og-vurdering/kv521?Progresjon=true
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• gjøre rede for hvordan intensjon, ståsted og perspektiv preger historieframstillinger, og drøfte 
hvordan ulike framstillinger og bruk av fortiden kan virke frigjørende eller undertrykkende på 
individ og samfunn. 

• gjøre rede for hvordan historiebevissthet formes og endres ved å vise hvordan vår 
samtidsforståelse preger våre fortolkninger av fortiden og hvordan våre fortolkninger av fortiden 
er preget av vår forståelse av oss selv 

 
Historie vg2 (1.8.22) 
https://www.udir.no/lk20/his01-03/kompetansemaal-og-vurdering/kv84 

• utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale 
for å finne svar 

• utforske og reflektere over hvordan fortiden minnes lokalt og nasjonalt 

 
Historie vg3 (1.8.22) 
https://www.udir.no/lk20/his01-03/kompetansemaal-og-vurdering/kv85 

• reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og 
forventninger til framtiden 

• utforske fortiden ved å formulere problemstillinger, finne, vurdere og bruke ulikt materiale 
og presentere egne slutninger 

• utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i 
lys av samtiden han eller hun levde i 

• reflektere over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til 
undertrykkelse, terror og folkemord som holocaust 

 

https://www.udir.no/lk20/his01-03/kompetansemaal-og-vurdering/kv84
https://www.udir.no/lk20/his01-03/kompetansemaal-og-vurdering/kv85

