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Ut av skolestua
• Når jeg begynte å undervise lærerstudenter for et par
tre år siden etablerte jeg ambisjonen om å bruke
institusjonene i kulturarvsektoren aktivt
• Byvandringer – hva har byen av mulige læringsarenaer
• I Trondheim – kunnskapshistorie – Domkirkens
restaurering og etableringen av NTH
• Flere grunner
• Bra å komme seg ut i den virkelige verden
• Et godt didaktisk grep å lære fremtidige lærer at det
finnes en masser resurser i lokalsamfunnet som kan
og bør utnyttes i undervisningssammenheng.
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Byggingene etter Rotvoll sinnssykeasyl huser i dag
lærerutdanningen ved HiST
Det er derfor en skjebnes ironi at den første pasienten var en
lærer
Han ankom på åpningsdagen, 5. januar 1872, ledsaget av
sin svigerfar med hest og slede fra Skogn
Det var ikke ustyrlige elever som hadde tatt knekken på
læreren, ei heller kolleger i skolestua, men derimot hans
bekymringer for elevene som hadde fått de lokale
myndigheter og legen til å sende læreren til asylet.
Led nemlig av en vrangforestilling
Han hadde tuberkulose og hevdet hårdnakket at denne
sykdommen var smittsom
Problemet var at medisinfaget ennå i 1872 hevdet at
tuberkulose var arvelig
Altså måtte vrangforestillingen kurreres
Det var gjort på 6. måneder, uten at noe ble gjort med
tuberkulosen

Daniel Cornelius
Danielssen 1815 - 1894

Rotvoll – mange historier
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Førkristen gårdsbruk
Herregård
Sinnssykeasyl
Fangeleir
Krigsminne
Skole
Friluftsområde
Utbyggingsområde
Naturvernområde

Psykiatrihistorisk museum
• Rotvoll ble nedlagt etter en betydelig debatt i 1990
• Psykiatrihistorie - Sterk historie
• Omviserne har selv jobbet på Rotvoll mens det enda
var sykehus og forteller personlige og gripende
historier fra livet på en psykiatrisk institusjon
• Samling med stort potensial
• Preg av raritetskabinett
• Drevet av entusiaster
• Mangelfull finansiering
• Uklart budskap
• Uklar målsetning
• Bevare minne om egen arbeidsplass eller?

På studiebesøk
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Hva vil samlingseier formidle
Flott med pedagogisk kompetanse
Flott med egne undervisningsopplegg
Læreren mangler kompetanse på et feltet
dere forsøker å formidle
Greier ikke å følge opp
Institusjonsbesøk blir dermed ofte hengende i
lufta
Det blir friminutt
Læringsutbytte er lavt
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Læreplanene inneholder
formål
hovedområder/struktur
kompetansemål fordelt på årstrinn
grunnleggende ferdigheter
I stigende grad blir det lagt på at elevene skal beherske variert kildebruk,
kildekritikk og riktige kildehenvisninger. I læreplanen står det at "[å]
stimulere til kritisk vurdering av etablert og ny samfunnsfagleg kunnskap
ved å bruke kjelder og kjeldekritikk er sentralt”
Kompetansemålene under hovedområdet Utforskeren
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande
tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike
løysingsforslag munnleg og skrifleg med presis bruk av fagomgrep
bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne
informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere
formålet og relevansen til kjeldene
bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte
ei samfunnsfagleg problemstilling
drøfte samfunnsfaglege tema i digitale diskusjonsfora og vurdere eigne
forståingar i lys av andre sine innlegg

Læremiddelutvikling
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Statsarkivet i Trondheim har med støtte fra ABM-utvikling utarbeidet en
forskningsboks for skolen som inneholder fargekopier av
arkivdokumenter fra 2. verdenskrig og arbeidsoppgaver til disse.
Dokumentene er brev, telegrammer, politirapporter osv. fra Trøndelag fra
krigens dager. I boksen ligger 8 mapper med følgende temaer:
1) 9. april 1940
2) Propaganda og sensur 1
3) Propaganda og sensur 2
4) Jødeforfølgelser
5) Julius Paltiel
6) Skoleungdom i krigstid
7) Sivil motstand
8) Dagligliv under krigen
Oppgavene som er tilpasset ungdomsskolen, stiller spørsmål om
kildenes tilkomstsituasjon, troverdighet og informasjonsverdi.
På den måten kan elevene lære om kildebruk og kildekritikk.
Elevene vil også komme i kontakt med begrepene primærkilder og
sekundærkilder.
Kunnskapsløftet stiller krav om at elever i historiefaget skal arbeide på
samme måte som forskere og lære å håndtere og vurdere ulike typer
kilder.
Her vil forskningsboksen være et uunnværlig redskap!

