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STAVANGER 8. APRIL BERGEN 10. APRIL TRONDHEIM 2. MAI OSLO 6. MAI

For påmelding se gyldendal.no/kurs 

Les mer om foredragene, foredragsholdere  
og stedene på gyldendal.no/perspektiver

Kursdagen er GRATIS

 

Velkommen til 
HISTORIEDAGER 2013

09.30

10.00

11.20

12.00

Velkommen til Bispekapellet  
og Stavanger domkirke 
Kursregistrering og åpen kirke 
 
«Jomfruen fra Norge» 
v/ Tore Skeie 
 
«Hvordan bruke Stavanger  
domkirke i undervisningen»

Vi går til Clarion Hotel for lunsj  
og flere foredrag 
 
Lunsj på Clarion Hotel 

«Kan elever lære mer og bedre  
i historiefaget?» 

•	 Om læring og vurdering
•	 Om muntlig eksamen
•	 Muligheter med Perspektiver
•	 Perspektiver Smartbok 

«Biografien – mellom historie  
og skjønnlitteratur» 
v/ Ingar Sletten Kolloen

Tapas, mingling og  
lett underholdning

Meld deg på innen 18. mars
på gyldendal.no/kurs

15.00

16.00

11.00

Velkommen til Bergen domkirke 
Kursregistrering og åpen kirke 

 
«Jomfruen fra Norge» 
v/ Tore Skeie 
 
«Hvordan bruke Bergen 
domkirke i undervisningen» 
 
Vi går til Radisson BLU Hotel Royal 
for lunsj og flere foredrag

Lunsj på Radisson BLU Hotel Royal 
 
«Kan elever lære mer og bedre  
i historiefaget?» 

•	 Om læring og vurdering
•	 Om muntlig eksamen
•	 Muligheter med Perspektiver
•	 Perspektiver Smartbok  

«Kampen for allmenn stemmerett.  
100 år senere» 
v/ Gro Hagemann

Tapas, mingling og  
lett underholdning

Meld deg på innen 18. mars
på gyldendal.no/kurs

Velkommen til Nidarosdomen  
og Erkebispegården 
Kursregistrering og Nidarosdomen er åpen 

«Jomfruen fra Norge» 
v/ Tore Skeie 
 
«Hvordan bruke Nidarosdomen og  
Erkebispegården i undervisningen» 
 
Vi går til Clarion Hotel & Congress
for lunsj og flere foredrag

Lunsj på Clarion Hotel & Congress 
 
«Kan elever lære mer og bedre  
i historiefaget?» 

•	 Om læring og vurdering
•	 Om muntlig eksamen
•	 Muligheter med Perspektiver
•	 Perspektiver Smartbok 

«22. juli som historisk hendelse» 
v/ Per Anders Madsen

Tapas, mingling og  
lett underholdning

Meld deg på innen 19. april
på gyldendal.no/kurs

Velkommen til Akershus festning 
Kursregistrering 

«Jomfruen fra Norge» 
v/ Tore Skeie 
 
Omvisning på Akershus festning og tips 
til bruk av området i undervisningen

Vi går til Gyldendalhuset for lunsj  
og flere foredrag

Lunsj på Gyldendalhuset
 
«Kan elever lære mer og bedre  
i historiefaget?» 

•	 Om læring og vurdering
•	 Om muntlig eksamen
•	 Muligheter med Perspektiver
•	 Perspektiver Smartbok 

«Et land som alle andre» 
v/Erling Sandmo 

Tapas, mingling og  
lett underholdning

Meld deg på innen 19. april
på gyldendal.no/kurs

13.00

Perspektiver i historiefaget  • Undervisningstips • Faglig påfyll • Digitale muligheter

TIL H
ISTORIELÆRER



FOREDRAGENE

«Jomfruen fra Norge»
I vakre middelalderomgivelser forteller historiker Tore 
Skeie om de underlige hendelsene som utspilte seg etter 
at kongsdatteren Margrete Eiriksdatter av Norge døde på 
Orknøyene i år 1290. 

«22. juli som historisk hendelse»
22. juli 2011 er en dato Norge aldri vil glemme. Hva kjen-
netegnet reaksjonene etter terrorangrepet, og hvordan 
kan vi plassere hendelsene i en historisk kontekst? I dette 
foredraget vil Madsen belyse disse og flere andre spørsmål 
tilknyttet 22. juli-angrepet.

«Et land som alle andre»
Hva kan vi lære av å undervise om norsk historie på den 
andre siden av kloden? Sandmo har de siste tre månedene 
undervist i skandinavisk historie ved University of Chicago. 
Dette har gitt ham flere nye og interessante perspektiver 
på hvilken historie som undervises i ulike deler av verden.

Kunnskap og ferdigheter i historiefaget

Perspektiver: Kunnskap og ferdigheter i historiefaget 
Perspektiver er et nytt læremiddel i historie som kombinerer god  
historiefaglig formidling med et økt fokus på elevens læring. 

Med Perspektiver ønsker vi å vise at historie består av flere historier.  
Faget åpner for ulike innfallsvinkler og det gjør historiefaget spennende, nyttig og lærerikt.
 
Perspektiver ønsker å engasjere og provosere, utfordre og aktualisere ved å stimulere  
elevene til arbeid med alle sidene av historiefaget. Læremidlet tar også i bruk nye  
didaktiske virkemidler og utnytter mulighetene som ligger i de digitale mediene.
 
Les mer om Perspektiver på  
gyldendal.no/vgs/perspektiver  
eller følg bloggen: gyldendal.no/perspektiver

Perspektiver er et læremiddel i historie for Vg2/Vg3 

som kombinerer god historiefaglig formidling med et 

økt fokus på elevens læring. 

Perspektivers nettressurs: www.gyldendal.no/perspektiver

Digital utgave av verket: www.smartbok.no

Per Anders Madsen 

Inger Hilde Killerud 

Hege Roaldset 

Ane Bjølgerud Hansen 

Eivind Sæther

Per Anders Madsen 

Inger Hilde Killerud 

Hege Roaldset 

Ane Bjølgerud Hansen 

Eivind Sæther

Bidragsytere: Jonas Gahr Støre  Gro Hagemann  Knut Kjeldstadli  Knut Nærum  
Aslak Sira Myhre  John Osei-Tutu  Mona Ringvej  Gro Steinsland  Øystein Sørensen  
Bjørg Evjen  Innledning ved Erling Sandmo

Tore Skeie er historiker med bakgrunn fra 
UiO. Han har skrevet to populærhistoriske 
bøker om Norge og det norrønne  
samfunnet i høymiddelalderen, Alv  
Erlingsson (2009) og Jomfruen fra Norge 
(2012). Han er også spaltist i Klassekampen. 

  
Gro Hagemann er historiker og professor 
i kvinneforskning ved Universitetet i Oslo. 
Hagemann har særlig vært opptatt av  
kvinnehistorie og har utgitt en rekke  
publikasjoner om flere emner.  
Skolefolk: lærerens historie i Norge (1992) 
og Det moderne gjennombrudd 1870–1905 
(1997), er noen av titlene. 

KURSINFORMASJON

LES MER: gyldendal.no/perspektiver

Per Anders Madsen er journalist og  
redaktør, med utenriks- og kulturstoff  
som arbeidsfelt. Han har jobbet som  
kulturredaktør i Aftenposten i syv år, og  
jobber i dag som redaktør og lederskribent i 
en fristilt kommentatorfunksjon.

Erling Sandmo er professor i historie ved 
Universitetet i Oslo. Sandmo har jobbet med 
en rekke emner innenfor sitt fagområde.  
Han har også skrevet svært mange bøker og  
artikler som til sammen viser det  
mangfoldet historiefaget består av.  
Hans siste utgivelse er Hva er historie? (2013).

Ingar Sletten Kolloen er forfatter og  
har skrevet noen av Norges bestselgende  
biografier. Han har vært leder for  
Aftenpostens kulturredaksjon og var sentral 
i planleggingen av kulturprogrammet for 
Lillehammer-OL. Kolloen er tilknyttet  
Høgskolen i Lillehammer som professor II.

FOREDRAGSHOLDERE

Les mer om kursinnhold og foredragsholdere  
på gyldendal.no/perspektiver

«Kampen for allmenn stemmerett. 100 år senere»
I år feirer vi 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. 
Kampen for allmenn stemmerett var lang og inneholdt 
mange faser. Og fikk vi egentlig allmenn stemmerett i 
Norge i 1913? I dette foredraget vil Hagemann ta for seg 
de ulike fasene i kampen for retten til å stemme.

«Biografien – mellom historie og skjønnlitteratur»
Hvordan forholder man seg i en biografi til historien og 
hvor mye er skjønnlitteratur? I dette foredraget vil Kolloen 
reflektere rundt disse spørsmålene og hente eksempler fra 
en rekke biografier for å belyse problemstillingen.

«Kan elever lære mer og bedre i historiefaget?»
Tradisjonelt har historieundervisningen dreid seg mye om 
hva elevene skal lære i faget. Fokuset på hvordan elever 
kan lære, har kanskje vært mindre. I denne delen av kurset 
ønsker vi å fokusere på ulike metoder som kan gi elevene 
nye innganger til faget, og vi presenterer hvordan vi tror 
Perspektiver kan gi flere muligheter i innlæringen. I tillegg 
omtales ulike vurderingsformer og konsekvenser av det 
nye høringsforslaget angående muntlig eksamen.

KURSDAGEN 

Registrering fra kl. 9.30. Kurset starter kl.10.00
Lunsj serveres kl. 12.00–13.00  
Kursdagen er GRATIS
 
Påmelding: www.gyldendal.no/kurs  
 
 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med oss:  
E-post: gu-kurs@gyldendal.no  
Telefon: 22 03 41 80
 
Bekreftelse og nærmere informasjon vil bli  
sendt alle kursdeltagerne i god tid før kurset.

Hvor og når 
 
8. april, Stavanger: Domkirken og Clarion hotel
10. april, Bergen: Domkirken og Radisson BLU Hotel Royal 
2. mai, Trondheim: Erkebispegården og Clarion Hotel & Congress 
6. mai, Oslo: Akershus festning og Gyldendalhuset
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