Tema: Willem Barentsz
Nordøstpassasjen
Mellomtrinn
Kunnskapsløftet sier:
Historie
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 bruke begrepet periode og vise sammenhenger mellom fortid og nåtid ved
å plassere en rekke historiske hendelser på en tidslinje
 presentere historiske hendelser gjennom å lage to fortellinger om samme
hendelsen, sett fra ulike ståsteder
 skape fortellinger om mennesker i fortida og bruke de til å vise hvordan
mennesker tenker og handler ut fra samfunnet de lever i
 bruke historiske kart og fremstille oppdagelsesreiser som europeere
gjorde, skildre kulturmøter og samtale om hvordan de ulike kulturene
opplevde møtet
Geografi
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske
hovedtrekk i sitt eige fylke, nabofylka, de samiske bosettingsområdene,
Norge, Europa og andre verdensdeler
Norsk
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju
og presentasjoner
 presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten
hjelpemidler
 presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg
av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra
samisk

Kunst og håndverk
Visuell kommunikasjon
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 lage tegneserier og redegjøre for sammenhenger mellom tegneserier og
film
 fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv
og utsnitt
 sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og
påvirker hverandre i ulike sammenhenger

Til lærer:
Hva vi har hentet ut fra Kunnskapsløftet er det vi umiddelbart ser kan dekkes
opp i dette emnet.
Oppgavene vi har laget er ment som en liten innføring i den siste og avgjørende
ekspedisjonen Willem Barentsz foretok til Arktis i 1596.
Dere er velkommen til vårt museum for å få et nærmere innblikk i temaet. Vi har
originale kart å vise fram og dere vil få se klær og utstyr som er funnet etter
ekspedisjonen.

TEMA:Willem Barentsz
Nordøstpassasjen
forarbeid
Gå inn på vår hjemmeside www.svalbardmuseum.no
Klikk på Kultur og historie. Da kommer dere til
oppdagelsen av Spitsbergen/Svalbard.

Når vi skriver «oppdagelsen» av Spitsbergen/Svalbard,
utelukker vi ikke at noen har vært der før. Det er temmelig
vanskelig å skulle vite hvem som kom aller først til et sted.
Vi skriver «oppdagelsen» fordi det er med Willem Barentsz i
1596 vi får de første kartmålingene og andre skriftlige
kilder og det er etter dette bruken av området kommer i
gang med hvalfangst.



Norrøne skrifter omtaler et område kalt
Svalbard. Det betyr noe sånt som «kjølig kant».

 Russiske arkeologer har datert seks hustufter på

vestkysten av Svalbard til 1500-tallet. Det er
hustufter etter hvalfangere fra området rundt
Kvitesjøen i Russland. Pomorene het de.

wikipedia

Po=ved
More=havet

http://www.ub.uit.no/northernlights/nor/map06.htm

Dette kartet over Arktis er fra 1599 viser Barentsz siste
ekspedisjon.
Klikk deg inn på linken og studer kartet nøye. Hva ser du
der? Hvilke dyr? Finnes alle? Hvorfor er de tegnet inn?
Denne linken om William Barentsz har nederlandsk
språk, men kan være ok å se likevel.
http://www.youtube.com/watch?v=rg6FA6PAiMA&feature=related

I november 2011 kom det ut en historisk film «Nova
Zembla».
http://en.wikipedia.org/wiki/Nova_Zembla_(film)

Her er mannen som fant overvintringsstedet til Willem
Barentsz og mannskapet, ishavskaptein Elling Carlsen.

Han hadde gullringer i ørene!
Det var en hedersutmerkelse for sjømenn og ikke alle forunt
å få.
I 1863 seilte han, som den første, rundt hele Spitsbergen
med Jan Mayen.
I 1868 var Carlsen den første norske skipper som drev
fangst omkring Novaja Semlja og Karahavet. Ny interesse
for nordøstpassasjen og handelsvei til Sibir og Sentral-Asia
oppsto som en følge av dette.
Vil du vite mer om han, kan du gå inn på denne linken:
http://www.polarhistorie.no/personer/Carlsen,%20Elling

FORSLAG TIL OPPGAVER (gruppearbeid eller alene)

 Sett deg inn i teksten om Barentsz på hjemmesiden vår.
Materiale:
Atlas
A3-kopi av Europa + Arktis.
A:
 Skriv ned alle stedsnavn som er nevnt i teksten
 Let opp stedene på kartet og merk dem
 Strek opp reiseruta til Willem Barentsz med rødt
 Greier du å finne nordøstpassasjen til Asia?
B:

C:

 Finn alle datoene som er nevnt i teksten og skriv logg.
Du kan selv velge hvem av mannskapet du vil være.
 Lag en faktabasert tegneserie om Barentsz reise fra
Nederland og nordover/ skriv en historie om turen.

 Fargelegg og klipp ut dette bildet.

OPPGAVE
 Lag en animasjonsfilm om Barentsz-ekspedisjonen.
Dere trenger:
 Noe tykt papir til å tegne og klippe i.
 «Lærertyggis»
 Lange og tynne pinner
 En bakgrunn. En prosjektor og et bilde fra pc som lyser
på en vegg/lerret ordner dette lett. Du kan også tegne
kulissene selv på stort papir og henge opp på veggen.
 Opptaksutstyr
*
1) Tegn mennesker og utstyr, fargelegg og klipp ut.
Fest lærertyggis på øverste del av pinnen og sett
papirfiguren på.
Fortsett med dette til alle figurene er klare.
Finn en passende bakgrunnskulisse, kan hende trenger du
flere? Bruker du tegnerull, deler du inn det store arket i
flere deler med ulike bakgrunner på.

2)

Lag replikker eller lek fram replikkene mens dere
spiller.
Kanskje en lærer kan stå for opptak?

Et skuespill der dere selv er skuespillere er selvfølgelig også
en mulighet. BRUK FANTASIEN!

