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Er lesing og skriving i historie
noe annet enn i andre fag?
”A subject is not a collection of
information. Subjects are different
ways of thinking and ways of knowing.
Surely they are also different ways of
reading?”
Christine Counsell (2004) History and
Literacy. Hodder Murray.

Hvordan kan vi vite?
•

254 x 133 = 33782.

•

Dette stoffet er svovel.

•

•

Tollundmannen ble drept fordi han var
desertør.
Nygaardsvolds regjering i 1940 var de
egentlige heltene.
Lund (2011): Historiedidaktikk. En håndbok for

Forklaring nr. 1
Søle, far, jeg er sikker på at du vet at det er en temmelig seig
blanding av vann og skitt. Buksene mine er laget av nokså
grove materialer som søla fester seg godt på. Jeg er også mye
høyere enn jeg er bred, det betyr at under bestemte vilkår er
jeg ustabil og kan lett falle. Det som hendte var at jeg skulle
passere noe søle, som er temmelig glatt og derfor kunne jeg
lett falle. Jeg falt og de klebrige egenskapene til søla førte til
at noe av det satte seg fast på buksene mine.
Forklaring nr. 2:
Jeg gikk over et jorde og gled og falt i en søledam.

Forklaring nr. 3:
Jeg måtte bli igjen på skolen fordi jeg ikke hadde gjort leksene.
Fordi jeg var seint ute, ville jeg ta snarveien over jordet. Det var
noen store gutter på jordet som sa de ville gi meg juling hvis jeg
ikke ga dem alle pengene mine. Jeg stakk av, og noen av dem løp
etter meg. De løp fremdeles etter meg da jeg prøvde å hoppe over
en søledam, men jeg gled og falt oppi den. De bare lo av meg.
1. Kan alle disse forklaringene være om den samme hendelsen og
likevel være sanne?
2. Hvilken forklaring mener du er den mest naturvitenskapelige?
3. Alle disse forklaringene handler om noe som hendte i fortiden.
Hvilken forklaring synes du er den beste historiske
forklaringen?

Historie i Normalplanen 1939
•

•

•

”Den historiske leseboka skal en bare
bruke som støtte for arbeidet i skolen som
lesebok og som handbok…
Heilt i strid med denne planen ville det
være å gi stykker i leseboka som
heimelekse som barna skal lære, og som
en ‘hører’ på skolen ved å la flere eller
færre elever gjengi den samme leksa (s.
86) …
En driver ikke med lekselæring og

Historie – LK 06
Kompetansemål 7. klasse:
•

•

skape forteljingar om menneske i fortida
og bruke dei til å vise korleis menneske
tenkjer og handlar ut frå samfunnet dei
lever i
utforske ulike kjelder, illustrere korleis dei
kan gje ulik informasjon om fortida, og
forklare korleis historikarar bruker dei til å
lage historiske framstillingar

Norsk: Kompetansemål (LK 2006)
4. årstrinn:
•

•

Skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget
tekst
Ordne tekster med overskrift, innledning
og avslutning

7. årstrinn:
•

Strukturere tekst etter tidsrekkefølge og
tema og skape sammenheng mellom
setninger og avsnitt

Fortida finnes bare i bøkene
I: Hvordan kan du vite at Hitler startet 2. verdenskrig ?
E: Jeg har lest det.
I: Hvordan kunne forfatteren av boka vite det ?
E: Han kunne ha vært med i krigen eller ha levd da eller visste
hva som hendte.
I: Hvordan kan folk som skriver bøker vite noe om hulemenneskene for
tusener av år siden ?
E: På samme måte ... bare at de må skrive av bøkene og oversette noe
av det.
I: Mener du at hulemenneskene skrev historiebøker ?
E: Nei, de ville hugge det ut i fjellet.
Shemilt: Adolescent Ideas About Evidence and Methodology in History, i
Portal (ed): The History Curriculum for Teachers, 1987.
Dybdeintervjuer av 400 elever i aldersgruppen 14-16.

Fra Lund: Historiedidaktikk. En håndbok for studenter og lærere. 2. utgave.
Universitetsforlaget 2006.
Anders Buer, f. 1923. Gårdbruker Østre Rakkestad. Rekruttert til Milorg i
1943. Ordonnans for Milorgsjefen i avsnitt 11.4. Brakte meldinger om natten
mellom de ulike gruppene. Var med i slippgjengen som mottok slippet natten til
20. april 1945 på Hitlers siste fødselsdag. Sammendrag av intervju 15. desember
1994. Intervjuer: Erik Lund.
"Slippstedet ble tatt ut i slutten av januar 1945 og ble godkjent av en instuktør fra
Milorg, utdannet i England. Kartreferansen ble bestemt og følgende særmelding
avtalt "Hvor var du igår natt". Den ble sendt med kurer til England via Sverige.
Slippet ville komme førstkommende natt etterat særmeldingen var kringkastet over
BBC's mellombølgenett. Meldingen ville først bli sendt kl. 15 og skulle gjentas kl.
18.30.
Slippstedet var ca. 1 km øst for Røsåsen i Østre Rakkestad på ei myr vi kalte
Smalen, omtrent 500 meter lang og 100 meter bred. Den går nesten rett nord-sør. Ca.
400 meter sørøst for sørenden av myra er det en bergkløft som vi la tak over og
kamuflerte. Dette skulle være våpenlagret og fikk navnet Høla.
Vi hadde fått beskjed av Milorginstruktøren om å plassere tre lys etter
hverandre på myra. I den enden som vinden kom fra skulle det stå to lys. Flyet skulle
slippe fallskjermene mot vinden. Vi skulle morse en J og flyet skulle svare med
morsesignalene for C fra buken av flyet.
Ca 20 mann ble organisert som slippgjeng, alt under strengt hemmelighold.
Det var mange nazister blant bøndene i bygda. Slippstedet var beliggende ca. 11 km i
luftlinje fra Rakkested sentrum hvor det lå ca. 200 tyske soldater. Nærmeste tyske
luftvernbatteri var på Knatterød ca. 15 km sør for Rakkestad på veien til Sarpsborg.
Flere i slippgjengen hadde beholdt sine radioer og skjult dem i uthus eller i
terrenget og lyttet i hemmelighet hver dag på BBC. 19. april kl. 15 kom vår

Lund: Historiedidaktikk
4. utgave.
Universitetsforlaget 2011

Skriveoppgaver
4.

Velg en av oppgavene:
a.

b.

Du er kaptein Batson fra den amerikanske
856 skvadron og skal holde foredrag for
elever i 6. klasse om hvordan en slipptur
foregikk. Bruk det du har kommet frem til
som grunnlag for foredraget.
Lag en avisartikkel om flyslippet. Intervju
noen av personene. En overskrift kan for
eksempel være: På nattlig flytokt med våpen
til Norge.

Metakognitiv overvåking – et eksempel
Les dette avsnittet og legg merke til de strategiene du
bruker for å forstå teksten:

Hvis en seriøs litteraturkritiker skulle skrive en
positiv, omfattende anmeldelse av ”Hvordan
kan jeg fortelle min mor at hun skremte bort
kjæresten min”, Grace Plumbusters nye
fortelling, ville hans forskrekkede lesere gå ut
fra at han hadde blitt gal, eller at Grace
Plumbuster var konen til hans forlegger.
Whimbey and Whimbey (1975) Intelligence can be taught. New York:
Dutton. Her sitert etter Donovan and Bransford (2005) How students
learn. History in the classroom. Washington: The National Academies
Press.

HVA har hendt med Hecht-familien og HVORFOR ?

Mor har sydd en gul stjerne på
jakken min - symbolet på den
jødiske religion. Alle jøder må nå
bære en slik stjerne. (1. sept.
1940).

Leah og Hershel kommer til sitt
bestemmelsessted - Auschwitz.
(Juli 1943)

Jøder har blitt forfulgt i århundrer.
Antisemittismen har røtter i
religionen. I middelalderen var
det godtatt lære i kristendommen
at jødene var skyldige i Kristi død.

På 1800-tallet ble det utviklet en
lære som sa at jødene var en
underlegen rase og en trussel mot
det rene og overlegne "ariske"
blod.

Sortere:
Bakgrunnsfaktorer som
gjorde Holocaust mulig
•
Utløsende faktorer
(avtrekkere) som gjorde
Holocaust mulig
•
Kort som ikke passer i
noen av kategoriene.
•

Ulike typer årsaker:
Far kom ikke hjem fra arbeidet i
kveld. (12. aug. 1941).

Krav om bombing av leirene og
kommunikasjonslinjer ble
forkastet av de allierte da det ville
være for farlig for flybesetningene.

Jeg har ikke hatt kunder i
antikvitetsbutikken min på to
dager. (1933)

26 kort i dette ”Mysteriet”
Her er 7 kort.

Kortene kan ordnes i
politiske, økonomiske og
religiøse faktorer.
Samtalen og grupperingen
av kortene letter skriveprosessen.

Fra Lund: Historiedidaktikk. 4. utgave.
Universitetsforlaget 2011.

Lund: Historiedidaktikk. 4. opplag. Universitetsforlaget 2011

Standard opphavsspørsmål
• Hva slags dokument kan dette være? Brev, avisartikkel,
foredrag, avsnitt i en lærebok, novelle, del av en
roman? Hvorfor?
• Hvilket yrke hadde den som skrev dette?
• Hva handler dokumentet om?
• Hvem er det personen henvender seg til?
• Hvorfor er dette dokumentet blitt til?
• Hvor gammelt tror du dette dokumentet er? Hvorfor?
• Hvor i Norge kan det være fra?
• Virker det som om forfatteren har god greie på det
han/hun uttaler seg om?
• Synes du det virker troverdig det som fortelles?.
• Hvordan skal vi kunne kontrollere disse opplysningene?

Fra Hilmo, Jon og Øverås, Asbjørn: Historie for
ungdomsskolen. 9. skoleåret. Aschehoug 1971.

”Min stilling er klar. Jeg kan ikke gå med på de tyske
kravene. Det ville stride mot alt det som jeg har
oppfattet som min plikt som Norges konge siden jeg
kom til landet for snart 35 år siden… Hvis derfor
regjeringen skulle bestemme seg til å gå med på de
tyske krav…, så er det ingen annen utvei for meg enn
å abdisere.”
Disse, og mange andre viktige kongeord i krigstida,
holdt folket sammen og gav kong Håkon en plass i
nordmennenes bevissthet som ingen annen norsk
konge, knapt noen norsk enkeltperson ellers har hatt.
Derfor ble det folkesorg i Norge da han døde, etter 52

Fra Nielsen, May-Brith Ohman: Portalserien. Samlaget
2007.
”Under dette presset godtok presidentskapet i Stortinget 27. juni
alle kravene fra Terboven, også kravet om å be kongen om å tre
tilbake. Men kong Haakon avviste kravet i en radiotale fra
London 8. juli. Talen, kjent som Kongens nei, ble spredt i
tallrike skrifter sommeren 1940, og fikk status som den første
motstandshandlingen og et symbol på norsk kampvilje.
Men denne kampviljen fantes ikke i Norge sommeren 1940.
Kongens nei ble snarere oppfattet som et problem, som gjorde
det vanskelig å få til et regjerende riksråd med bred støtte.
Stortingsgruppene ble innkalt for å si sin mening. De stemte
imot å avsette kongen. Men det var stort flertall for å be
kongehuset om å tre til side fram til fredsslutningen. Det kunne
Terboven godta. Men forhandlingene brøt likevel sammen da

Hvorfor kom
bybrannen ut av
kontroll slik at hele
byen brant ned?

Relevant
sone

Til sammen 10 kort.
Plasseres etter
relevans.
Diskuteres i grupper
før skriving.
Lund: Historiedidaktikk 4. utgave 2011

Ikke
relevant
sone

Langsiktige og kortsiktige årsaker
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