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Kjære historielærer!

Vi har fått mange  gode tilbakemeldinger på utsendelsen “Førstehjelp til eksamen” som vi sendte ut 

før sommeren, og flere av dere ønsket en tilsvarende pakke klar til skolestart. Den kommer her.

I denne pakken finner du følgende opplegg: 

•	 Slik starter vi skoleåret med historieundervisning (Film, undervisningstips)

•	 Hvem skal ut? (Aktivisering av forkunnskaper)

•	 Når skjedde det? (Kronologi)

•	 Hva er historie for deg? (Bevisstgjøring)

•	 Hva betyr begrepet? (Begrepsinnlæring)

•	 Hvordan begrunne? (Argumentasjon)

•	 Jeopardy (Repetisjon/argumentasjon)

Vi tror og håper oppleggene gir en morsom og lærerik start på skoleåret. I tillegg kan de gjøre at du blir 

bedre kjent med klassen, at du får kartlagt forkunnskapene elevene har, og at de allerede fra de første 

timene forstår at de bør delta aktivt og tenke selvstendig i arbeidet med historiefaget.

Års- og periodeplaner finner du på bloggen vår: gyldendal.no/perspektiver

Lykke til med skolestarten!

Med vennlig hilsen

Gyldendal Undervisning
 

Ellen-Marie Miljeteig
Markedskonsulent Perspektiver
emm@gyldendal.no

Ingrid Oos Hove
Redaktør Perspektiver
ingrid.oos.hove@gyldendal.no

Anders H. Nes
Redaktør Perspektiver
anders.h.nes@gyldendal.no

Perspektiver, Gyldendal Undervisning

Perspektiver er et nytt læremiddel i historie for Vg2/Vg3 fra Gyldendal Undervisning. Verket har et økt fokus 

på elevens læring, det tar i bruk nye didaktiske virkemidler for å skape engasjement og glede rundt 

historiefaget, og det utnytter mulighetene som ligger i de nye digitale mediene.  

Les mer på gyldendal.no/perspektiver



Slik starter vi skoleåret 

Fra lærer til lærer:
Slik starter vi skoleåret med historieundervisning

Videointervjuer

På bloggen vår finner du også videointervjuer med tre lærere som deler sine tips om hvordan de starter skoleåret 

med historieundervisning. Se filmene her: www.gyldendal.no/perspektiver

Karsten Korbøl, lektor Hartvig Nissen vgs.

Svein-Helge Hvitstein, lektor Eikeli vgs.

Ane Bjølgerud Hansen, lektor Elvebakken vgs., og forfatter på Perspektiver
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Hvem skal ut?

Som en start på året kan det være lurt å få aktivisert elevenes forkunnskaper. 
Dette opplegger kan bidra til nettopp det.

Et viktig ord i dette opplegget, er “fordi”. For at opplegget skal være lærerikt og nyttig, 
bør alle forslag og innspill elevene kommer med underveis være begrunnet. Påpek derfor for 
elevene at alle forslag skal etterfølges av en begrunnelse (“Jeg mener dette er riktig FORDI 
….” osv.).

Tid: Enkelttime (ca. 45 minutter), men opplegget kan både forkortes og utvides.

Læreplanmål: Avhengig av hvilke emner og/eller perioder som velges.

Gjennomføring:

Vi har alle sett “Hvem skal ut?”-konkurransen på programmet Nytt på nytt. Det er morsomt å høre deltakernes spesielle 

vri på nyhetssakene, og i tillegg kan det være lærerikt i den forstand at vi får oppsummert uka som gikk.  

Et annet poeng er at deltakerne gjennomgående begrunner valgene sine om hvilket av de fire alternative som skal ut.

1) Forklar konseptet“Hvem skal ut?” for elevene. Alternativene kan være fire personer, men også (i vår sammenheng) fire 

tidsperioder, fire hendelser, fire årstall, fire stikkord som oppsummerer en periode eller et emne, fire sentrale begreper 

osv. Poenget er ikke at ett av alternativene er “feil”, det viktigste er at elevene skal begrunne hvorfor de velger det de 

velger. Dette bør tydelig kommuniseres til elevene. 

 

Eksempel: Ved å velge f.eks. fire norske statsministre der kun en er kvinne, kan svaret både være at kvinnen skal ut FORDI 

hun er den eneste kvinnen, men også at en av de andre skal ut da tre av fire er fra samme parti, eller fra samme periode, 

eller støttet norsk medlemskap i EU eller liknende. På denne måten kan en i utgangspunktet “enkel” quiz føre til mange ulike 

forslag og gode diskusjoner. Det samme gjelder selvfølgelig om man velger fire stikkord, perioder, hendelser osv. Det vil alltid 

være mange ulike muligheter for hva som er “rett”. 

2)  Elevene deles inn i par eller små grupper, og lager deretter sine egne “Hvem skal ut?”-oppgaver. Hva som skal være 

tema og hvor mange som skal lages, avklares fra gang til gang. 

3)  La parene/gruppene bytte oppgaver. Klarer de å finne gode begrunnelser for sine valg av hvem som skal ut?

 

4) Gjennomfør eventuelt noen i plenum også, der du som lærer lager eksempler og elevene foreslår  

begrunnelser for hvem de mener skal ut.

Det er mulig å utvide opplegget slik at det blir en større konkurranse, eller bruke det som en kort avslutning på en time 

(f.eks. fem minutter der det velges sentrale poenger fra emnet det er arbeidet med og så diskuteres hvilket som skal 

ut).
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Tips til Hvem skal ut?

Her er noen forslag til kategorier som kan brukes i oppgaven “Hvem skal ut”. Bytt gjerne ut ek-
semplene slik at de passer til din klasse. Tips: Be elevene bruke bilder for å illustrere poengene 
sine. Dette gir ofte enda mer kreative og bedre oppgaver.

A.

1     Hellas   2     Egypt

3     Sparta   4     Roma

B.

1    Polis    2     Senat

3    Agora   4     Enevelde

C.

1     Montesquieu   2     Marx

3     Voltaire   4     Rousseau

D.

1     Versaillestraktaten  2     Slaget om El Alamein

3     Skyttergravskrig  4     D-dagen

E.

1     Jorbruksrevolusjonen   2     Den russiske revolusjonen

3     Den amerikanske revolusjonen 4     Den franske revolusjonen

F.

1     Einar Gerhardsen  2     Gro Harlem Brundtland

3     Kåre Willoch   4     Jens Stoltenberg
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Når skjedde det?
En enkel «kronologilek».

Dette er en forhåpentligvis litt morsom øvelse som samtidig fungerer for å sjekke ut 
elevenes forkunnskaper i faget. I dette opplegget er det først og fremst forståelsen av 
kronologi som testes. Elevene bør ikke ha tilgang til hjelpemidler under dette arbeidet.

Framgangsmåte

1) Under finner du en rekke kort som kan kopieres opp og klippes ut. To og to elever kan sitte sammen, 

og hver toergruppe får en bunke med kort hver.

2) Be elevene plassere kortene (hendelsene) i kronologisk rekkefølge.

 Gå gjerne rundt til de ulike gruppene for å se hvordan det går/diskutere eventuelle vanskeligheter/feil. På denne  

 måten får du på en enkel og rask måte oversikt over hvilke forkunnskaper elevene har.

 Klarer elevene dette? Kan de grunngi sine valg? Hvilke hendelser skaper størst problemer?

3 ) Be elevene lage en tidslinje under kortene der det står ca. årstall for de ulike hendelsene.

 Klarer de å tidfeste hendelsene? Hvor store forkunnskaper har elevene om emnene?

4) Neste oppgave kan være at elevene skal vurdere om noen av hendelsene henger mer sammen enn andre.

 Er det noen av hendelsene det er en direkte sammenheng mellom? Hva grunngir elevene sine valg med?

5     Kort skriveoppgave (1)

 Be elevene skrive 1–2 setninger om hva som kjennetegner de ulike hendelsene på tidslinjen sin.

6     Kort skriveoppgave (2)

 I Perspektiver, på side 594, har Knut Nærum skrevet et essay om norsk historie «fritt etter hukommelsen». Be elevene  

 skrive en tilsvarende tekst om hendelsene de har på tidslinjen. 

Omfang: Det kan være lurt å begrense denne, for eksempel til ca. 1/2 side, for å bevare det lystbetonte og 

morsomme knyttet til oppgaven. 

 
Refleksjon

Hvilke forkunnskaper har elevene til hendelsene dere skal jobbe med det neste året? Hvilke hendelser er kjente, hvilke er 

ukjente? Hvor kan du som lærer starte arbeidet for at alle elevene skal henge med?

Er det store skiller i klassen? På hvilken måte bør en differensiere?

Har elevene forstått noen av de lange linjene i faget? Ser de at noen hendelser henger mer sammen enn andre? 

Hva sier alle disse ulike hendelsene om tidsspennet i faget?

Det er også mulig å drøfte hva kronologi er, at det bare er en av flere måter å arbeide med  faget på.
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Kort:  Når skjedde det?

Disse kan du kopiere opp, klippe ut og dele ut til elevene.

Amerikanske revolusjon            Andre verdenskrig             Avkolonisering

     Berlinmurens fall           Dansketiden          Den kalde krigen

    Franske revolusjon                    Første verdenskrig           Imperialismen

  Industrielle revolusjon    Jordbruksrevolusjonen               Korstogene

       Mellomkrigstiden         Middelalderen                             Opplysningstiden

       Reformasjonen             Renessansen     Romerriket

       
        Vietnamkrigen   Vikingtid         “Oppdagelsen”
                av Amerika
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Hva er historie for deg?
Under finner du et enkelt opplegg som tar utgangspunkt i elevenes forkunnskaper. 
Hensikten er først og fremst å stimulere til en samtale om hva historiefaget inneholder og 
noen av de mulige innfallsvinkler en kan ha til faget.

Framgangsmåte

1) Be elevene tenke ett minutt på hva historie er for dem.

2) Lag et tankekart på tavla der elevene selv fyller ut stikkordene. Tankekartene vil selvfølgelig bli ulike avhengig av de 

individene som deltar. Under ser du en variant av hvordan tankekartet kan bli:

(Se bildet på bloggen)

Allerede her er det svært mange gode stikkord som kan føre til gode samtaler om hva faget er, om hva elevene har med seg 

av forkunnskaper om hva de syns om faget og kanskje også om hvordan de håper dere skal arbeide med faget. Samtidig kan 

stikkordene være veldig sprikende. Dette får frem at historiefaget handler om mange aspekter.

3)  Be elevene om å kategorisere stikkordene.

·     Hva handler de ulike stikkordene om?

·     Er de forskjellige?

·     På hvilken måte kan elevenes refleksjoner rundt ordet «historie» hjelpe oss til å forstå hva historiefaget dreier seg 

om?
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Vi har under forsøkt oss på kategorisering av stikkordene fra tankekartet over, og her er resultatet:

(Se bildet på bloggen)

En slik kategorisering bør foregå sammen med elevene. 

De kan selv foreslå kategorier og de kan selv (i plenum eller i grupper) forsøke å plassere stikkordene riktig.

Refleksjon

Det viktigste her er ikke hvilke kategorier stikkordene samles i eller om elevene foreslår «gale ting», 

men heller samtalen og diskusjonen som forhåpentligvis foregår mens elevene prøver.

Gjennom en slik samtale kan en øke elevenes forståelse for hva historiefaget er, og en kan stimulere til fruktbare 

diskusjoner rundt hvorfor vi har de oppfatningene vi har både av faget, men også av fortiden. Ikke minst kan en få fram 

at historie også i stor grad handler om tolkning, og at vår oppfattelse av historien ofte kan diskuteres. (Er for eksempel 

en revolusjon en revolusjon og dermed faktisk, eller er det vi omtaler som revolusjoner tolkninger av fortiden?)

Gjennom å diskutere faget på denne måten, er en samtidig innom sentrale mål i læreplanen, enten det gjelder hendel-

ser i historien, fortolkning og forståelse eller ferdigheter i drøfting. Det kan kanskje også introduseres for elevene.

Våre kategorier og plassering av stikkord kan absolutt diskuteres, og det er også noe av poenget med dette opplegget. 

I denne oppstarten finnes ingen fasit, hverken for lærer eller elev. Det tror vi kan bidra til å gjøre faget mer tilgjengelig 

for elevene, og det kan bidra til gode samtaler mellom lærer og elever.

Hva er historie for deg?
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Hva betyr begrepet?

Dette opplegget kan brukes for å få elevene til å bli kjent med sentrale begreper i 
historiefaget. Det kan også fungere som en fin måte å bli bedre kjent med læreboka på, 
ved at elevene må finne fram til begrepene og omtalen av disse. 

Se gjerne sidene 16-22 i Perspektiver.

Framgangsmåte

1) Under finner du ulike kort med sentrale begreper i faget.  

Kopier opp disse og del ut til elevene (la elevene sitte i par eller mindre grupper).

2) Be elevene forsøke å lage egne definisjoner til begrepene. Definisjonene bør være så konkrete som mulig (f.eks. bare 

1-2 setninger). Elevene bør ikke bruke Internett under denne oppgaven.

3) Kort plenumssamtale:  

Hvilke definisjoner har elevene kommet fram til? Hva er godt/mindre godt med forslagene?  

Diskuter i plenum, og la gjerne elevene selv få vurdere hverandres forslag.

4) Kopier opp og del ut forslagene til definisjon du finner på neste side.

5) Be elevene plassere rett begrep med rett forklaring/definisjon.

6) Plenumsdiskusjon:

Klarte elevene å plassere alle begrepene til definisjonene?

Var elevenes egne definisjoner og “fasiten” svært forskjellige? Kan de to kombineres slik at definisjonen blir enda bedre? Hva 

manglet i elevenes definisjoner/i “fasiten”?
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Begreper

Demokrati    Kontinuitet  
 

Revolusjon   Migrasjon   
 

Imperialisme   Kald krig

Parlamentarisme  Reformasjon

Definisjoner/forklaringer

Politisk system der det er folket 

(demos) som bestemmer den 

politiske styringen (kratos).

Sammenheng mellom det som har 

vært og det som kommer. Ofte brukt 

om historisk utvikling.

En fundamental endring knyttet 

til samfunnsendringer og/eller 

regimeskifte.

Folkevandring

En politikk der en stat forsøker å 

tiltvinge seg økonomisk makt over 

andre land eller territorier.

Benevnelse på en periode etter andre 

verdenskrig preget av en ideologisk, 

politisk, sosial og kulturell rivalisering 

mellom Sovjetunionen og USA

Et politisk system der den utøvende 

makten (regjeringen) utgår fra et flertall 

i den lovgivende forsamlingen (parla-

mentet)

En religiøs omveltning i deler av 

Europa på 1500-tallet fra katolisisme 

til protestantisme
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Hvordan begrunne?
Dette er et opplegg som kan brukes for å trene elevene på å begrunne de valgene de tar i 
arbeidet med historiske hendelser og forklaringer. Opplegget kan følgelig brukes både som 
en generell innledning til arbeidet i faget og i forbindelse med konkrete drøftingsoppgaver.

Opplegget kan være litt krevende, og passer nok best i en Vg3-klasse.

Framgangsmåte

Opplegget består av to ulike typer kort og et skjema elevene selv skal fylle ut (se påfølgende sider).

1)  Be elevene sitte i små grupper og del ut et eksemplar av de første kortene (hendelsene/begrepene) 

til alle gruppene.

 La elevene bruke noen få minutter på å bli enige om hvilke hendelse de ulike kortene tilhører.

2) Del så ut de andre kortene (forklaringene) og be elevene finne hvilke kort fra de to kategoriene som hører sammen.

 Klarer elevene å sette kortene sammen på fornuftig måte?

3 ) Del ut de tredje kortene (fordi-kortne) og be elevene begrunne de valgene de har tatt gjennom  

å selv skrive begrunnelsen på kortet der de starter med “FORDI ....”. (Se eksempel under). Se også side 600 i Perspektiver 

om fordi-setninger.

4) Plenumsdiskusjon

Be elevene forklare i plenum hvilke to kort de har satt sammen, og deretter lese opp sitt eget kort  

med “fordi-setningen”.

 Er de andre elevene enige i denne forklaringen?

 Finnes det andre varianter i klassen?

 Hvorfor har elevene satt sammen kortene slik de har?

Eksempel:

Kort 1 (Hendelse/begrep)  Kort 2 (forklaringer)         Kort 3 (elevenes forklaring)

Skuddene i Sarajevo Utløsende årsak til første 
verdenskrig

...fordi..Østerrike-Ungarn 
brukte attentatet som et 
påskudd for å gå til krig mot 
Serbia og alliansesystemet 
gjorde at flere land ble trukket 
inn i konflikten
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Hvordan begrunne?
Kort 1 (Hendelser/begreper)

Roald Amundsens loggbok fra 

Sydpol-ekspedisjonen

Statistikk over falne soldater 

under første verdenskrig

Overgangen fra katolisisme til 

protestantisme (reformasjonen)

At håndkraft ble erstattet med 

maskinkraft

Skuddet i Sarajevo

Alliansesystemet

Norges lover

Overgangen fra jeger- og samler-

samfunn til jordbrukssamfunn

“Også DU tilhører Føreren”

Andre verdenskrig

Kort 2 (Forklaringer)

førstehåndsberetning

sekundærkilde

brudd

grunnleggende årsak til den 

industrielle revolusjonen

utløsende årsak til første 

verdenskrig

medvirkende årsak til første 

verdenskrig

normativ kilde

revolusjon

propaganda

verdenskrig

Kort 1 (Hendelser/begreper)

... fordi ...

... fordi ...

... fordi ...

... fordi ...

... fordi ...

... fordi ...

... fordi ...

... fordi ...

... fordi ...

... fordi ...
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Jeopardy

Dette er et uhøytidelig opplegg der elevene skal finne gode spørsmål (forklaringer) til ulike 
historiske hendelser, personer, begreper eller tilsvarende tilknyttet historiefaget. Oppleg-
get er enkelt å tilrettelegge for ulike elevgrupper og situasjoner, og kan følgelig både brukes 
ved skolestart eller som et morsomt avbrekk underveis i en opplæringsperiode. 

Framgangsmåte

1) Del inn elevene i grupper på 3-4. 

2) Skriv opp et rutenett på tavlen. Rutenettet er inndelt i faglige kategorier, og poengsummen i hver rute indikerer hvor 

mange poeng hver gruppe får for riktig svar. Rutenettet kan for eksempel se slik ut: 

3) Bestem hvilken gruppe som skal få starte konkurransen.

4) Valgte gruppe får velge seg en kategori og en vanskegrad, for eksempel “Historiske hendelser 200”. Du leder konkur-

ransen gjennom å “åpne” luken “Historiske hendelser 200”. Her står det for eksempel “Reformasjonen”.

5) Gruppa diskuterer innad hva som kan være riktig spørsmål til dette svaret, og stiller deretter dette spørsmålet til 

læreren. (Eksempel: “Hva er overgangen fra katolisisme til protestantisme på 1500-tallet?”)

6 ) Dersom gruppas spørsmål er riktig, får gruppa poeng (i dette tilfellet 200) og kan velge seg et nytt spørsmål. 

Dersom gruppa svarer feil, er det mulig for andre grupper å kaste seg inn i konkurransen. Det er da om å gjøre å være 

tidligst ute med å rekke opp hånden. Dersom også denne gruppa svarer feil, går forsøket videre til neste gruppe som 

ønsker å svare.

7) Den gruppa som har flest poeng når alle “lukene” er åpnet, vinner.
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Jeopardy

Eksempel

Her finner du et eksempel på spørsmål til elevene plassert i rutenettet (det du skal lese opp for dem når de velger luke).
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