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Er alt en kan lese 
om fortiden 

sant? 



Kan 
historien vår 

fremstilles på ulike måter? 



Hvorfor 
er det 
slik? 



DKS-opplegget «Jakten på sannheten»



Sted: KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv

Målgruppe: Vg2 og Vg3 med historie i fagkretsen

Maks antall elever: 40

Tid: 90 minutter













Overordnet del 

Kritisk tenkning og etisk bevissthet

Opplæringen skal gi elevene en forståelse av kritisk og vitenskapelig tenkning. 
Kritisk og vitenskapelig tenkning innebærer å bruke fornuften på en 
undersøkende og systematisk måte i møte med konkrete praktiske 
utfordringer, fenomener, ytringer og kunnskapsformer.

Kildekritikk i læreplanen

Læreplan i historie

Kjerneelementer

Elevene skal kunne innhente, tolke og bruke historisk materiale som kilder i 
egne historieframstillinger.

Elevene skal forstå at mangelfulle kilder kan gi kunnskapsbegrensninger.



Kildekritikk i læreplanen
Læreplan i historie

Grunnleggende ferdigheter

Å kunne lese i historiefaget innebærer å
- tolke historisk materiale av ulik art
- reflektere over hvordan verdier, holdninger og ståsted påvirker framstillingen av  
fortiden

Digitale ferdigheter i historiefaget innebærer å
- å søke etter, vurdere og bruke informasjon kritisk og etterrettelig



Kildekritikk i læreplanen
Læreplan i historie

Kompetansemål

utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og
bruke ulikt historisk materiale for å finne svar

sammenligne ulike framstillinger av en hendelse og reflektere over at historiske 
framstillinger preges av opphavspersonens ståsted og kontekst
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Læreplanen i historie per 2018
Kompetansemål etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram i Historie

Historieforståelse og metoder

identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og 
bruke det i egne historiske framstillinger

utforske ulike korte historiske framstillinger av en og samme hendelse, og 
diskutere forfatternes valg av innfallsvinkel og spørsmålsstilling

undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere 
hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om 
fortiden



Utgangspunkt i kildene



Bruk av testklasse



Høsten 2018 – 1. turné



Et todelt opplegg



1937













































To ulike historier 
av et 

hendelsesforløp
Mytteri
Sabotasje

Sjødyktig skip
Truende mannskap

Rop om hjelp
Krav om beskyttelse

Råtten skute
Udugelig kaptein



Hvorfor 
er det 

blitt slik?
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