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Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om
barndommen deres? Eller har du tenkt over hvordan det var
å vokse opp i et samfunn der de materielle kårene var mye
dårligere enn i dag? Kanskje har du foreldre eller besteforeldre
som har opplevd krig eller store omveltninger i Norge eller i
andre land? I denne historiekonkurransen er det slike forhold
du kan studere.
Utgangspunktet er deg selv, din egen familie eller en annen
person som står deg nær. Du har stor frihet til å velge hvordan
du vil nærme deg emnet, men faget er historie – det vil si at
du må studere noe fra fortiden – fjern eller nær.

DETTE KAN DU UNDERSØKE
I denne konkurransen er det hverdagsmenneskene som er
hovedpersonene. Nedenfor finner du noen ideer til mulige
temaer du kan skrive om. Ut fra et slikt tema, skal du lage en
problemstilling.
Å leve med krig og konflikt
Har du en eller flere slektninger som har levd i et
konfliktområde? Hvordan har dette påvirket livet deres?
Hvordan ser de på konflikten og personene som er innblandet
i den? Kanskje har du slektninger som vokste opp da det
var krig i Norge? Hva kan de fortelle om livet i Norge under
krigen?
Ungdom før og nå
Du kan sammenligne din egen oppvekst med oppveksten
til dine foreldre eller besteforeldre. Hvilke forskjeller finner
du for eksempel i materielle forhold, i verdispørsmål, i
utdanningsmuligheter eller i fritidsaktiviteter? Hva sier
forskjellene du finner om samfunnsutviklingen?
Flytting i Norge eller til Norge
Har dine forfedre flyttet internt i Norge eller fra Norge? Eller
har du kanskje foreldre eller besteforeldre som har flyttet til
Norge? Hvorfor flyttet du, dine foreldre eller besteforeldre?
Hva dro de fra, og hva kom de til? På hvilke måter har
flyttingen endret livene deres?

Arbeidsliv
Hvordan har det vært for dine forfedre å drive f.eks. en
gård eller drive en butikk? Hvordan har ny teknologi endret
arbeidslivet? Hvordan opplevde kvinner i din familie å
komme inn i arbeidslivet? Har noen i din familie stått utenfor
arbeidslivet – hvordan opplevde de det?

Reflektere selv!
I besvarelsen din er det viktig at du forsøker å reflektere over
det du har hørt eller funnet ut. Hva tenker du om det familien
din har opplevd og fortalt deg? Har det betydd noe for deg?
Er det noe du undres over? Er det noe du synes er rart? Ser du
kanskje noen sammenhenger du ikke var klar over?

Dette er eksempler på temaer og problemstillinger du kan
velge. Du står selvsagt fritt til å lage andre problemstillinger.
Om du ikke ønsker å gå så tett inn på din egen familie, kan
du velge andre personer du kjenner eller som er sentrale i
lokalmiljøet ditt.

Kilder og kildebruk
I undersøkelsen bør du bruke ulike typer kilder. For eksempel
kan du bruke kilder som:
• intervjuer
• bilder
• dagbøker
• brev
• statistikk

SLIK GÅR DU FRAM
I dette prosjektet skal du gjennomføre en egen undersøkelse.
Du skal altså selv velge emne og formulere en problemstilling
knyttet til en eller flere personer i din egen slekt. En god
problemstilling er tydelig slik at du kan forsøke å svare på
den. I innledningen til besvarelsen bør du si noe om hvorfor
du valgte nettopp denne problemstillingen og hvorfor du
synes dette er interessant å finne ut mer om.

Det bør gå fram hvordan du har brukt kildene. Er det noen
kilder du stoler mer på enn andre, i så fall hvorfor? Når du
siterer eller refererer fra kilder, må det alltid gå tydelig frem
at du gjengir noe som ikke er ditt eget. Oppgi kilder og vær
gjerne kritisk til dem.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Konkurransen arrangeres av Den norske historiske forening
(HIFO) med støtte av Stiftelsen Fritt Ord og er åpen for alle
som er elever i ungdomsskolen.
Veiledning
HIFO tilbyr veiledning til lærere og elever og kan kontaktes på
denne adressen:
karsten.korbol@frittord.no.
På nettsiden www.historiekonkurransen.no kan du finne
tips og råd for å komme i gang med arbeidet og en mal for
hvordan en skriftlig besvarelse kan se ut.
Konkurransens vurderingskriterier
En god besvarelse kjennetegnes ved:
• en klart formulert problemstilling som forsøkes besvart
i konklusjonen. Velg heller én enn mange innfallsvinkler.
• at problemstillingen og undersøkelsen oppleves som
inspirerende og viktig.
• korrekte, historiske opplysninger.
• egne tanker som setter undersøkelse inn i en større
sammenheng.
• bruk av kilder og liste over kilder som er brukt.
• et godt, presist språk.

Produktet
Produktet kan være en artikkel, gjerne illustrert, en film eller
et nettsted. Det innsendte bidraget vil ikke bli returnert. Du
må derfor sørge for å ha en kopi selv. Bidraget skal være
produsert skoleåret 2016/2017. Språket i besvarelsen skal
være norsk, og et skriftlig produkt skal være på maks 15 sider
med linjeavstand halvannen. Produktet kan godt være kortere.
Ditt navn, fødselsdato, telefonnummer og e-postadresse må
oppgis på besvarelsen. Du må også oppgi navn på skolen og
læreren din i samfunnsfag.
Jury
En jury bestående av to historielærere og en fagdidaktiker
kårer de beste bidragene.
Premier
Det blir delt ut tre premier for de beste besvarelsene. I tillegg
kan noen oppgaver få hederlig omtale. Alle som deltar er
med i trekningen av én deltakerpris. Alle får diplom!
Én 1. pris: kr 5000
Inntil to 2. priser à kr 3000
Inntil to 3. priser à kr 2000
Hederlig omtale kr 1000
Deltakerpris kr 1000

Noen av prisvinnerne vil få mulighet til å delta på
ungdomsakademier, «History Camp», i Europa sammen med
prisvinner fra andre land sommeren og høsten 2017. «History
Camp» arrangeres av EUSTORY – History Network for Young
Europeans.
Deltakelse
Eleven kan melde seg på individuelt eller i grupper på
maksimum fire deltakere.
Frist for innsending av oppgaver er 20. mars 2017
Besvarelsen sendes:
HIFO – Historiekonkurransen Min familie i historien
Stiftelsen Fritt Ord
Uranienborgveien 2
0258 Oslo
Til læreren!
Vi ber lærere som deltar i konkurransen med hele eller
store deler av klassen om å sende en elektronisk liste over
deltakerne. Mal for en slik navneliste kan du finne på www.
historiekonkurransen.no/laereren.
Navnelista sendes til karsten.korbol@frittord.no
Mer informasjon?
Gå inn på HIFOs nettside: www.historiekonkurransen.no

Tidligere deltakere sier om konkurransen:
”Alt i alt har jeg lært at om man tar seg tid til å sette seg ned og spørre,
er det mye man kan lære om dem man trodde man visste alt om. Julen
2007 tror jeg familien min, og spesielt damene, vil huske som den julen
Stine hadde historieprosjekt og kastet seg over de fleste i tur og orden.”
Stine
”Å jobbe med dette prosjektet har vært kjempegøy! Jeg ante ikke at
jeg hadde en så spennende familie! Det har vært mye lettere å lære på
denne måten, fordi interessen min steg med 110% da jeg fikk jobbe med
en personlig vinkling! Stoffet fester seg mye lettere i hodet, og kommer
til å bli sittende der.”
Helle
”Det slo meg ganske raskt at dette var en oppgave jeg hadde sett fram
mot å kunne skrive. En oppgave om min bakgrunn, om hvor familien min
kommer fra, om hvorfor og hvordan mine foreldre havnet i Norge.”
Aydin
”Hvordan var en ungdoms hverdag på 1950-tallet? Hva drev de med
på fritiden? Hvordan var det å gå på skole på den tiden? […] For å få
mer klarhet rundt disse temaene, inviterte jeg alle fire besteforeldrene
mine på kaffe og det ble en fin ettermiddag. De fortalte villig vekk fra sin
barndom og oppvekst, og vi fikk i gang en god samtale. Det er utrolig
hvordan tidene har forandret seg…”
Kaja

