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         Signer og lever til avdelingsleder/rektor

Grunner til at jeg må få dra på historieseminar
 
Jeg ønsker å delta på Perspektivers historieseminar 2014, og her er begrunnelsen:

1     Faglig oppdatering!
       Vi historielærere ønsker alltid faglig oppdatering. Det får vi her.

2     Et historisk år!
       2014 inneholder flere viktige historiske jubiléer. Disse vektlegges på seminaret.

3     Muntlig eksamen - ny ordning!
       Seminaret gir meg praktiske tips og råd i forhold til den nye eksamensordningen i faget. 
       Dette vil elevene få glede av til våren (og skolen får bedre resultater ...)

4     Gode foredragsholdere!
       Seminaret har et solid program med gode foredragsholdere.

5     Etterutdanning!
       Det er få andre tilbud om etterutdanning for historielærere. Vi må benytte oss av de vi kan få.

6     Til nytte for elevene!
       Jeg får en rekke fagdidaktiske tips som jeg kan bruke i klasserommet senere.

7     Eidsvollsbygningen!
       Seminaret gir meg mulighet til å oppleve den nyrestaurerte bygningen på Eidsvoll, ett av de viktigste  
       stedene i norsk historie. Et «must» for enhver historielærer!

8     Fornøyde historielærere er gode historielærere!
       Et faglig og sosialt avbrekk i mørke vintermåneder gir inspirasjon til sluttspurten fram mot sommeren.

9     Fagfellesskap er viktig!
       Jeg får møte kollegaer fra hele landet, dele erfaringer og bli inspirert av gode fagfeller.

10    Uten mat og drikke ...!
        Også historielærerheltene trenger god mat og drikke for å yte. På seminaret får jeg begge deler.

11   Kjekke folk!
       Historielærere er som kjent de kjekkeste lærerne. Her får jeg møte mange av dem på en gang.

12    Vikaropplegg vedlagt!
        Som vedlegg til denne søknaden finner du ferdige vikaropplegg til de timene jeg er bortreist. 
        En historielærer glemmer selvfølgelig aldri sine elever!

Vedlegg: Vikaropplegg
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Vedlegg 

Vikaropplegg
Under finner du ulike opplegg klassen din kan arbeide med mens du er på seminar. Oppleggene 
bør fungere både med og uten vikar og både på Vg2 og Vg3. Tidsbruk for oppleggene kan variere 
noe fra klasse til klasse, men det er tenkt at alle skal kunne gjennomføres innenfor en dobbelttime 
(90 minutter). Kopier ett av oppleggene, gi det til klassen din/vikaren din før du reiser, og slapp av 
på seminaret vel vitende om at elevene arbeider flittig hjemme!

Opplegg 1: Lag problemstillinger

Til lærer
Dette opplegget lar elevene arbeide med emnet/kapitlet dere holder på med mens du er på seminar. 
Det er samtidig en øvelse i å få elevene til å hente ut det de mener er de viktigste problemene/hen-
delsene i perioden, og aktivt jobbe med disse.

Til elevene

1     Dere jobber i par eller små grupper (maks. 3 pr. gruppe)

2     Velg et emne, for eksempel kapittel (fyll inn her) eller et emne innenfor kapitlet, og oppgaven er at 
dere skal lage 3-4 problemstillinger dere mener er sentrale for dette emnet. Om dere trenger hjelp til å 
lage gode problemstillinger (og er Perspektiver-brukere), kan dere bruke kurset «Å lage en problem-
stilling» på side 543.

3     Etter at dere har laget 3-4 problemstillinger, går dere sammen med en annen gruppe.

4     Nå skal dere først diskutere de problemstillingene dere har kommet fram til, og dere må gjerne 
bruke disse «hjelpespørsmålene»:

·     Er problemstillingen et ja/nei-spørsmål? (Det bør den ikke være.)

·     Er emnet for problemstillingen stort nok til å kunne fungere og smalt nok til å kunne besvares?

·     Er problemstillingen åpen nok til at du kan drøfte flere svar?

5     Etter at dere har diskutert problemstillingene, skal dere velge to stykker dere ønsker å arbeide 
videre med.

6     Oppgaven nå er å lage en disposisjon for hvordan dere ville besvart disse to problemstillingene. Del 
inn disposisjonen i innledning, hoveddel og avslutning, og skriv inn stikkord for hva dere ville omtalt 
under de ulike delene.

7     Problemstillingene og disposisjonen leveres/vises til lærer i neste time.
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Opplegg 2: Oppsummer med fordi-setninger
 

Til lærer

Dette er et opplegg som lar elevene oppsummere emner dere har arbeidet med, og det gjøres på en måte  
som bevisstgjør elevene på de ulike hendelsenes årsaker og virkninger. Opplegget passer best om klassen bruker 
Perspektiver, men kan nok tilpasses også om andre læreverk benyttes. I så fall må elevene bruke  
eventuelle oppsummeringer som finnes i verket som utgangspunkt.

Til elevene

1     Jobb sammen med en medelev.

2     På slutten av kapitlet dere nå arbeider med, er det samlet en liste med «Har du fått med deg dette?»- 
setninger.  Dette er setninger som oppsummerer det viktigste fra kapitlet.

3     Dere skal nå lage fordi-setninger av disse setningene.  
(Om dere lurer på hva en fordi-setning er, kan dere lese mer på side 601 i Perspektiver.)

Eksempel:

Har du fått med deg dette-setning:

- at Norges skjebne i 1814 hadde sammenheng med utfallet av Napoleonskrigene

Fordi-setning:

- Norges skjebne i 1814 hadde sammenheng med utfallet av Napoleonskrigene fordi Danmark-Norge var på 
Napoleons side i krigen, og da denne siden tapte ble Norge gitt til Sverige som en del av fredsslutningen.

4     Etter at dere har laget fordi-setninger av alle setningene, går dere sammen med en annen gruppe.

5     De to gruppene veksler så på å lese opp siste del av fordi-setningene for hverandre (den delen av setningen 
som kommer etter fordi). Det andre paret skal gjette på hvilken «har du fått med deg dette»-setning fordi-set-
ningen hører til. Klarer dere å gjette alle setningene?

6     Ta vare på alle fordi-setningene dere har laget. Disse skal vises til lærer i neste time.
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Opplegg 3: Lag sammendrag av kapitlet ved  
å bruke overskriftene

Til lærer

Dette opplegget lar elevene arbeide med de historiefaglige emnene samtidig som de trener på å bruke en leses-
trategi.

Til elevene

1     Dere kan arbeide alene eller sammen med en medelev

2     Se på kapitlet dere arbeider med, og legg spesielt merke til alle overskriftene i kapitlet.

3     Dere skal nå ta for dere de ulike overskriftene og skrive 1-2 setninger som erstatter overskriften. Dere bør 
derfor skumlese avsnittene under overskriften, og bli enige om 1-2 setninger som oppsummerer det avsnittet/
overskriften inneholder.

4     Etter at dere har gjort dette med alle overskriftene i kapitlet, skal dere forsøke å binde sammen alle de ulike 
setningene i et avsnitt. Lag eventuelt overganger mellom setningene som gjør at det blir en sammenhengende 
tekst. Dere har nå laget et sammendrag av kapitlet.

5     Gå så sammen med en annen gruppe og sammenlign de avsnittene dere har skrevet. Er avsnittene veldig 
ulike? Angir de det samme innholdet for kapitlet? Hva er dere enige/uenige om?

6     Avsnittene dere har skrevet vises til lærer i neste historietime.
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Opplegg 4 «Fritt etter hukommelsen»
Til lærer

Dette er et opplegg som lar elevene både oppsummere et emne du bestemmer og samtidig lar dem få være litt 
kreative/leke litt med både faget og egen kunnskap om en historisk periode. Perspektiver-brukere må gjerne 
bruke essayet «Norsk historie fritt etter hukommelsen» av Knut Nærum som inspirasjon og utgangspunkt (se 
side 594).

Til elevene

1     Dere arbeider alene eller sammen med en medelev med det emnet lærer har angitt.

2     Uten å bruke bøker eller notater skal dere lage et tankekart der emnet fra lærer er i sentrum og alt dere kom-
mer på/husker plasseres rundt.

3     Ut fra stikkordene dere nå har til emnet kan dere gjøre to ting. Enten skriver dere en setning til hvert av 
stikkordene dere har, og senere binder disse sammen til et avsnitt, eller dere kan skrive et avsnitt basert på stik-
kordene med en gang. Om det er vanskelig å komme i gang med skrivingen, kan det være lurt å velge den første 
varianten. (Og det er lov å bruke litt humor i disse sammendragene ...)

4     Dere har nå laget en beskrivelse av hendelsen «fritt etter hukommelsen», altså slik dere husker hendelsen/
perioden/emnet. Gå sammen med en medelev/et annet par og les opp sammendragene for hverandre. Har dere 
husket det samme? Er sammendragene like?

5     Bruk historieboka og/eller notatene dere har fra timene til å sjekke om det er noe dere bør ha med i sam-
mendragene deres som ikke er med nå. Tilføy det som eventuelt mangler.

6     Ta vare på sammendragene deres. De skal vises til lærer i neste historietime.
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Opplegg 5: Å presentere en historisk person
Til lærer

Dette opplegget er tenkt som en oppstart til arbeidet med læreplanmålet om å presentere en historisk person. 
Tanken er ikke at elevene skal lage en hel presentasjon på de få timene du er borte, bare starte arbeidet. Om dere 
allerede har gjennomført et tilsvarende opplegg, kan det fungere som en repetisjon.

Til elevene

1     Dere kan jobbe alene eller sammen med en medelev. Om dere er Perspektiver-brukere, kan dere starte med å 
se på kuret «Å presentere en historisk person» på side 549.

2     Lag en liste med stikkord som sier noe om hva dere har lyst til å jobbe med. Denne kan være veldig generell 
eller mer spesifikk, for eksempel med stikkord som «noe fra andre verdenskrig/en romersk keiser/noe om renes-
sansen» eller tilsvarende. Dette gir dere kanskje noen nye ideer, og dere får tenkt gjennom ulike muligheter.

3     Hvilken historiske person kunne dere tenkt dere å jobbe med? Her har dere mange muligheter selvfølgelig, 
og det er viktig å tenke på følgende:

·     Velg en person som interesserer dere.

·     Velg en person det er mulig å finne informasjon om.

·     Velg en person som også kan knyttes til en periode, en hendelse eller annet.

·     Tenk gjerne litt på en aktuell problemstilling mens dere vurderer ulike personer. Da blir det enklere å starte 
arbeidet senere.

4     Om dere ikke klarer å finne en person med det samme, kan dere likevel starte arbeidet med presentasjonen. 
Det er nemlig også viktig å avklare hva en slik presentasjon bør inneholde. Her er noen tips:

·     Biografiske opplysninger: Hvor kan dere finne slikt?

·     Opplysninger om en persons handlinger? Hvilke kilder bør dere velge?

·     Opplysninger med teorier om personen? Hvor bør dere lete etter slike?

5     Tenk over hva slags presentasjon dere har lyst til å lage. Det kan være læreren deres har bestemt dette, men 
kanskje kan dere selv også finne en presentasjonsform dere ønsker. Hva bør dere tenke på om dere skal skrive en 
artikkel, lage en muntlig presentasjon, lage en liten film eller annet? Lag dere en liste om dette også.

6     Før timen slutter bør dere skrive et kort refleksjonsnotat der dere både skisserer kort hva dere har arbeidet 
med i disse timene, samt forsøker å oppsummere hva dere så langt har kommet fram til. Dette notatet leveres 
lærer i neste historietime.
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Opplegg 6: Lag et oppslag
Til lærer

Dette er et opplegg der elevene skal forsøke å presentere et litt større emne ved hjelp av en innledning, noen få 
tekstbokser og noen bilder med bildetekster. I Perspektiver finner du ett slikt oppslag pr. kapittel, der designet er 
mer magasinpreget og emnet presenteres på en noe annen måte. Be gjerne elevene bruke disse som inspirasjon/
utgangspunkt. Det kan også være fornuftig å legge ved en liste over emner/hendelser/perioder elevene kan velge 
fra.

Til elevene

1     Dere kan arbeide i grupper på 4.

2     Vedlagt finner dere noen emner dere kan velge blant. Velg ett av disse emnene.

3     Dere skal nå ta for dere dette emnet og lage et «oppslag». Et «oppslag» består av en innledning om emnet 
og  tre mindre tekstbokser som hver inneholder et viktig tema tilknyttet emnet. Se oppslag i Perspektiver på side 
224-225 for inspirasjon. Bruk gjerne denne strukturen (de ulike tekstboksene må gjerne ha et bilde knyttet til 
seg):

·     En innledning om emnet
·     En tekstboks om bakgrunn/årsaker til hendelsen/perioden/emnet
·     En tekstboks om forløp
·     En tekstboks om virkninger av hendelsen

4     Fordel arbeidsoppgavene på gruppa, og lag de ulike tekstboksene.

5     Om tid kan dere sette sammen deres «oppslag» avslutningsvis. Hvis dere ikke rekker det, er leksa til neste 
historietime å lage ferdig den boksen du har ansvaret for slik at det kan presenteres for lærer.
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Opplegg 7 «Alle var enige om at det hadde  
vært en fin fest ...»
Til lærer

Dette opplegget er en litt morsom og annerledes måte å arbeide med kilder på, en måte som kan fungere som et 
avbrekk for elevene mens du er på seminar. Opplegget finner du på bloggen til Perspektiver: http://perspektiver.
gyldendal.no/skolestart/slik-starter-vi-skolearet/ 

Se slutten av filmklippet med Karsten Korbøl, det som handler om «Festen» (fra 03:40 inn i filmen). Det er ikke 
nødvendig at elevene ser denne filmen for å gjennomføre opplegget.)

Last ned arbeidsarket som følger filmen («Vedlegg 2, Karsten, Festen.docx»), og gi dette til elevene sammen med 
instruksjonen under.

Til elevene

1     Arbeid sammen i grupper på 4.

2     Bruk arbeidsarket dere har fått sammen med denne instruksjonen.

3     Nå skal dere forsøke å finne svar på hvem av festdeltakerne dere stoler mest på. Les gjennom de ulike  
deltakerne og fyll ut alle rutene i skjemaet.

4     Diskuter i gruppen hvilken deltaker dere stoler mest på, og skriv en begrunnelse for hvorfor dere mener det 
dere mener. Det kan være lurt å lese det som står om kilder og kildekritikk i læreboka før dere skriver  
begrunnelsen. I Perspektiver finner du dette på sidene 20-22, samt i kurset «Å arbeide med kilder» på side 540.

5     I neste historietime skal gruppen lese opp denne begrunnelsen for lærer og resten av klassen. Da gjelder det 
å overbevise om hvorfor deres forklaring er den rette, så bruk god tid på å lage en god begrunnelse.

Flere undervisningsopplegg?

Ønsker du andre undervisningsopplegg, for eksempel opplegg tilknyttet et spesielt kapittel?

I Perspektivers ressursbank for lærer, og i Perspektiver Smartbok Pluss, finnes det over 80 ulike undervisningsop-
plegg knyttet til de ulike kapitlene. Prøv ut disse gratis, og finn et opplegg du kan bruke i din klasse mens du er 
på seminar.

Les mer om disse ressursene her: http://www.gyldendal.no/vgs/Perspektiver/Digitale-laereverktoey
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