HISTORIEKONKURRANSEN

MIN FAMILIE
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SKOLEÅRET 2022/2023
UNGDOMSSKOLEN / VIDEREGÅENDE

Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen tid? Hvordan det var å vokse opp i et samfunn der
samfunnet var helt annerledes enn vårt? Har du foreldre eller besteforeldre som har opplevd krig eller store
omveltninger? Hvilke muligheter og begrensninger hadde mennesker i fortida? Handlet og tenkte de annerledes
enn oss?
I denne historiekonkurransen er det slike spørsmål du kan undersøke.

AKTUELLE TEMAER

SLIK KAN DU GJØRE DET

I denne konkurransen er det helt vanlige mennesker
som er hovedpersonene. Det blir ekstra interessant
når disse menneskenes historie kan knyttes til et
større tema. Nedenfor er det noen ideer til temaer
du kan skrive om.

Det kan være mange måter å gå fram på. Her er et
forslag til hvordan du kan gjøre det:

•
•
•
•
•

Demokrati – å engasjere seg i samfunnet
Å leve med krig og konflikt
Levekår før og nå
Flytting i Norge eller til Norge
Utdanning og arbeidsliv

Hvert av disse temaene er utgangspunkt for en
problemstilling. Du står selvsagt fritt til å velge
andre temaer. Om du ikke ønsker å gå så tett inn på
din egen familie, kan du velge andre personer du
kjenner til fra lokalmiljøet ditt.

•

•

•

		

•

Velg ut en person og et tema og formuler
en problemstilling. Du skal ikke skrive hele
livshistorien, men bør velge noe du vil 		
fokusere spesielt på.
Finn kilder som kan gi deg svar. Gode kilder
kan være intervjuer, bilder, dagbøker, brev
og lignende. Husk å oppgi og vurdere kildene
dine underveis, og lag kildeliste til slutt.
Sett det du har funnet ut inn i en historisk
sammenheng. Prøv å forklare det du har
funnet ut. Da må du bruke kilder som historiebøker, nettkilder, statistikk og lignende
kilder og historieframstillinger.
Konkluder og reflekter. Hva har du funnet
ut, og hva tenker du om dette? Hva betyr det
for deg?

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Konkurransen arrangeres av Den norske historiske
forening (HIFO) med støtte av Stiftelsen Fritt Ord.
Alle elever i ungdomsskolen og i den videregående
skolen kan delta, men i hver sin klasse. Du kan
delta individuelt eller i en gruppe på maksimum fire
deltakere.

Du må oppgi hvilken skole du går på, fødselsdato,
telefonnummer og e-postadresse på besvarelsen.
Oppgi også navn og e-postadresse til læreren din.

PRODUKTET

PREMIER

Produktet du leverer skal være produsert skoleåret
2022/2023, og kan være:

Det blir delt ut fem priser for de beste besvarelsene
i hver klasse. Alle som deltar, er med i trekningen av
flere deltakerpriser. Alle får diplom!

•

		

•
•
•
•

Skriftlig tekst, gjerne med bilder
Gode skriftlige oppgaver er ofte mellom
5 og 10 sider
Film
Nettsted
Podkast
En annen slags sammensatt tekst

Språket i besvarelsen skal være norsk.

•
•
•
•

Én 1. pris à kr 5000
Inntil to 2. priser à kr 3000
Inntil to 3. priser à kr 2000
Deltakerpriser à kr 1000

Prisvinnerne vil få tilbud om å delta på
historiesamlinger med andre unge fra Europa som
EUSTORY – History Network for Young Europeans
arrangerer.

FRIST FOR INNSENDING AV
OPPGAVER ER 31. MARS 2023
Skriftlige bidrag sendes på e-post i pdf-format til
familie@frittord.no
Større bidrag som f.eks. filmer, kan sendes inn via
fildelingstjenester.
Fila skal hete det samme som deg – fornavn og
etternavn.

Til læreren!
HIFO mener at konkurransen skal være for alle og vi
ønsker oss så mange deltakere som mulig. Send gjerne
inn alle besvarelser fra hele klassen samlet, og send
oss en navneliste på alle elevene. Navnelista sendes til
familie@frittord.no

Mer informasjon?
På www.historiekonkurransen.no finner du tips,
råd og bidrag fra tidligere vinnere.
Har du spørsmål kan du ta kontakt med
karsten.korbol@frittord.no
Lik og del Historiekonkurransen på Facebook!

