
Bli en bevisst historieelev!

Tips til hvordan du kan  
bruke Perspektiver



De ulike delene

Perspektiver består av fire ulike deler.

DEL 1: Framgangsmåter
Denne delen tar for seg hvordan  
du kan jobbe med historiefaget.

DEL 2: Historie
Denne delen tar for seg historien fra de 
eldste tider og fram til i dag.

DEL 3: KURS
Skal du opp i muntlig eksamen? Eller lage 
en presentasjon? I denne delen får du 
oppskrifter du kan følge steg for steg for å 
lære ulike ferdigheter i historiefaget.

DEL 4: Essay
Her finner du ulike tekster som viser 
at historien kan variere ut i fra hvilke 
perspektiv som vektlegges. 



Kapittelstartene

Alle kapitlene i Perspektiver begynner med en dobbeltside.
Kartet, bildene og teksten på disse sidene er valgt slik at du raskt skal
bli kjent med perioden.

2. Kort intro
Hva handler kapitlet om?

4. Kart
Hvordan så verden ut i perioden?
Tips! Bruk noen minutter på å finne ut 
hvordan kartet skiller seg fra hvordan 
det ser ut i dag.

5. Hva har skjedd?
En kort oppsummering av det 
som har skjedd så langt.
Tips! Klarer du å skrive en slik 
oppsummering selv?

3. Kollasj
Her er noen av bildene fra kapitlet satt sammen. 
Tips! Tenk litt over hvorfor  
akkurat disse bildene brukt i denne  
kollasjen? Hva sier bildene om perioden??

1. Få oversikt
Her ser du sentrale overskrifter 
fra kapitlet.



Underveis

2. Bilder
Tips! Stopp opp ved bildene og svar på spørsmålet 
i bildeteksten. Hva forteller bildene i kapitlet?

4. Underveisoppgaver
Av og til kan det være fint å stoppe opp 
og svare på oppgavene i margen. 
Disse ønsker å gjøre deg til en 
mer bevisst leser.

3. Tidslinje
Denne tidslinjen forteller hvilken  
tidsperiode sidene omhandler.

1. Tidslinje
Denne tidslinjen oppsummerer 
kapitlet.

Underveis i kapitlene finner du blant annet tidslinjer, 
kartutsnitt og oppgaver.



Slutten av kapitlet

2. Å gjøre
Oppgaver til kapitlet.

1. Har du fått med deg dette?
Oppsummerende punkter. 
Tips! Bruk disse for å se om du har fått 
med deg det viktigste fra kapitlet.



Smartboka

3. Lydbok
I Smartboka kan du trykke hvor som 
helst i teksten og få den opplest.

I Smartboka finner du en rekke nyttige verktøy for studieteknikk. 

5. Underveisoppgaver
Trykk på A-en for å se en kilde fra  
Aftenposten arkiv.

2. Filmklipp
Trykk på filmrullen for å spille av et 
filmklipp.

1. Verktøy i Smartboka

A) Forstørr siden 

B) Lag notater  
Tips! Svar på underveisoppgavene med å bruke denne 
notatfunksjonen så vet du hvor du har notatene.
Tips! Kategoriser notatene med ulike farger, f.eks. blå for 
oppgaver, gult for egne notater, grønn for prøvenotater osv.

C) Marker teksten 
Tips! Bruk markeringsverktøyet til å markere viktige  
navn, hendelser og tema. Alle markeringene samles i  
innholdsbanken, og hvis du markerer smart så får du et 
sammendrag av kapittelet.
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6. Innholdsbanken
Øverst på siden finner du innholdsbanken. Der finner du  
igjen alle filmer, oppgaver, notater og markeringer.

4. Bilder
Trykk på bilder, figurer eller kart for å se de større.


