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KJÆRE LÆRER
I samarbeid med Sørfold Kommune 
vil Nordlandsmuseet tilby dere DKS 
Spor av krig. Vi håper dette vil gi 
elevene lokalkunnskap om andre 
verdenskrig og et supplement til 
pensum.

Våre målsetninger:
•	 At elevene blir kjent med         

krigshistorien i deres egen region.
•	 At elevene blir kjent med         

minnene etter andre verdenskrig 
som fortsatt er synlige i Sørfold.

•	 At elevene reflekterer over        
begrep som menneskeverd og           
menneskesyn som en del av ulike 
politiske begrep.

Formidlingsansvarlig, 
Nordlandsmuseet Sørfold:
Ida Beate Otterlei

DKS Spor av krig
Som en del av Den kulturelle skolesekken i Sørfold 
kommune, har vi lagt opp til at elever på 8. og 9. trinn skal 
få opplegget “Spor av krig”. Museumskonservator kommer 
rundt på de forskjellige skolene. 

Først vil elevene få et foredrag om hvordan andre 
verdenskrig utartet seg i Sørfold kommune. Her vil det 
være spesiell fokus på krigsfanger og krigsfangeleire i 
forbindelse med jernbanebygging og kystfort. Vi snakker 
også om hvordan lokalbefolkningen opplevde krigen, og om 
forholdene i Sørfold kommune på 1940-tallet med tanke på 
infrastruktur og næringsveier. Deretter får elevene jobbe 
gruppevis med oppgaver som de til slutt presenterer for 
klassen.

Praktisk informasjon
DKS-ansvarlig i kommunen avtaler datoer og tidspunkt.

Klasserommet må ha lerret og prosjektor som kan tilkobles 
bærbar datamaskin. Elevene må ha blyant og noe å skrive 
på. Opplegget varer to skoletimer, med pause midt i.

Tilrettelegging
Vi ønsker at skolene tar kontakt med oss dersom dere 
mener det vil være nødvendig å ta spesielle hensyn til 
enkelte elever. Får vi beskjed på forhånd skal vi gjøre vårt 
ytterste for at alle skal få en hyggelig museumsdag sammen 
med oss.

Militærleiren i Mørsry. Foto: Johannes Martin Hennig



Sentrale kompetansemål etter 10. trinn:

Samfunnsfag:
Vise korleis hendingar kan framstillast 
ulikt, og drøfte korleis interesser og 
ideologi kan prege synet på kva som 
blir opplevd som fakta og sanning

Skape forteljingar om menneske frå 
ulike samfunn i fortid og notid og vise 
korleis livsvilkår og verdiar påverkar 
tankar og handlingar

Finne døme på hendingar som har 
vore med på å forme dagens Noreg, og 
diskutere korleis samfunnet kunne ha 
vorte dersom desse hendingane hadde 
utvikla seg annleis

Drøfte ideal om menneskeverd, 
diskriminering og utvikling av rasisme i 
eit historisk og notidig perspektiv

Drøfte årsaker til og verknader av 
sentrale internasjonale konfliktar på 
1900- og 2000-talet

Gjere greie for hovudprinsippa i FN-
pakta, FNs menneskerettserklæring 
og sentrale FN-konvensjonar, mellom 
anna ILO-konvensjonen om urfolks 
rettar, vise korleis dei kjem til syne i 
lovgjeving, og drøfte konsekvensar av 
brot på menneskerettar

Gjere greie for omgrepa haldningar, 
fordommar og rasisme og vurdere 
korleis haldningar kan bli påverka, og 
korleis den einskilde og samfunnet kan 
motarbeide fordommar og rasisme

KRLE:
Drøfte etiske spørsmål knyttet til 
menneskeverd og menneskerettigheter, 
urfolks rettigheter, likeverd og 
likestilling, blant annet ved å ta 
utgangspunkt i kjente forbilder

Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i 
samfunnet lokalt og globalt; sosialt og 
økologisk ansvar, teknologiske 
utfordringer, fredsarbeid og demokrati

For- og etterarbeid til temaet. Forslag til arbeidsoppgaver:

Forarbeid
Elever på 9. trinn har 2. verdenskrig som en del av sitt pensum i 
samfunnsfag. For elever på 8. trinn kan det være greit å gi en liten 
innføring i 2. verdenskrig og okkupasjonen av Norge. 

Nettressurser:

Gå inn på http://www.nrk.no/skole
Søk på: Krigsutbruddet
Dette er en kort film som viser dramatiske bilder fra de første 
dagene i Norge etter krigsutbruddet i 1945. (9 minutt)
Søk på: Frigjøringsdagene 1945
Her er en filmsnutt fra Dagsrevyens markering av freden, vist 8. 
mai 1985. (2 minutt)

Etterarbeid
La elevene finne et krigsminne i sitt nærområde. Museet kan være 
til hjelp med å lokalisere krigsminner. Prøv å finne mer 
informasjon om hva som foregikk i deres område under krigen. 
Var deres krigsminne en del av en krigsfangeleir eller en 
minnestøtte for falne under krigen? 

Gå inn på http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=139
Dette er filmen: “Bland krigsfångar ovan polcirkeln”, som svenske 
Røde Kors laget i 1945, der du blant annet får se Klungset leir etter 
frigjøringen. Merk: Noen sterke bilder. (13 minutt)

Kontaktinformasjon:

Ida Beate Otterlei
Nordlandsmuseet Sørfold

Telefon: 48 20 51 69
Sentralbord: 75 50 35 00

ida.beate.otterlei@nordlandsmuseet.no


