
Til historielærer:
Perspektivers 

kildepakke

Kildejobbing pågår! Kildejobbing pågår!





Kjære historielærer

Perspektivers kildepakke ønsker å gi deg ulike verktøy,  
ressurser og undervisningsopplegg som du kan bruke sammen med 
elevene dine i historietimen. Kildepakka ønsker å hjelpe elevene  
i arbeidet med kilder, og å øke deres bevissthet og  
ferdigheter knyttet til dette. For å lette arbeidet ditt har vi samlet 
ulike ressurser, og du kan plukke og velge hvilke du ønsker å bruke. 
 

Kildepakka finner du på gyldendal.no/perspektiver
Gi oss gjerne tilbakemelding på perspektiver@gyldendal.no



Dette finner du i kildepakka
Gjør slik, ikke slik
Dette er korte filmklipp som viser hvordan man bør eller ikke bør jobbe med kilder. 
Filmene har “glimt i øyet”, og kan fungere godt som et utgangspunkt for diskusjoner i 
klassen rundt kildebruk. Se og diskuter filmene sammen med elevene i plenum, og bruk 
spørsmålene som utgangspunkt for å få elevene til å reflektere rundt egen bruk av kilder.

Hvordan føre kildehenvisninger
Her finner elevene en artikkel som kort viser dem hvordan kildehenvisninger kan føres i 
historiefaget. La elevene selv lese denne, eller bruk den som utgangspunkt for en  
diskusjon i klassen.

Kildevettreglene
Alle kjenner de gode, gamle fjellvettreglene. Her finner du disse reglene omformulert til  
humoristiske huskeregler for kildejobbing. Skriv gjerne ut plakaten og henge den opp i  
klasserommet, slik at elevene ikke glemmer å bruke kilder. Eller enda bedre, lag deres 
egne “kildevettregler” i klassen!

Nettvett ved kildebruk
Dette er en kort innføring i hva elevene bør være oppmerksomme på når de finner 
kilder på nett, som manipulerte bilder, feilkilder osv.



Steg for steg i arbeid med kilder
Dette opplegget består av filmklipp som steg for steg loser elevene gjennom de  
viktigste punktene for arbeid med en historisk kilde. Etter hvert steg skal elevene gjenta 
handlingen med en annen kilde.  Elevenes arbeid føres i et vedlagt 
 “refleksjonsdokument”. 

Kort og godt: Kildekurs oppsummert
Dette skjemaet er et støtteark for elevene i arbeidet med kilder. Ved å bruke dette kan de 
raskt oppsummere funn de har gjort, og spørsmål de har.

Muntlige kilder: Historien om ...
Dette er et større opplegg basert på muntlige kilder. 

Historisk gåte
Historisk gåte er et undervisningsopplegg der elevene skal løse en gåte fra  
middelalderen. Selve gåten og de fem ulike forklaringene presenteres i små filmsnutter, 
og elevene skal vurdere troverdigheten til kildene og komme fram til sin egen konklusjon 
på mysteriet. Opplegget er morsomt, gir gode diskusjoner i klassen og gir en god omtale 
av sentrale metoder i historiefaget.



Undervisningsopplegg: Brudd og kontinuitet
Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i bilder av fire forskjellige norske 
regjeringer, fra 1884 til 2013. Ved å bruke disse fire kildene skal elevene også kunne 
arbeide med å bruke nøkkelbegrepene i historiefaget, nemlig brudd og kontinuitet.

Undervisningsopplegg: Imperialismen – motiver og argumentasjon
Her skal elevene arbeide med en rekke sitater og små kilder som alle omtaler  
imperialismen, og vi foreslår flere ulike opplegg knyttet til disse kildene.

Undervisningsopplegg: Kart som kilde 
I starten av hvert kapittel i Perspektiver finner du et kart.
Vi har laget et undervisningsopplegg til disse kartene. Her skal elevene bruke kartet som 
kilde, plassere det inn i perioden, og si noe om både perioden kartet illustrerer 
og om hvordan kartet forholder seg til vår samtid.

Undervisningsopplegg: -ismer og kildetolking
Opplegget kombinerer arbeidet med kilder med et opplegg om de ulike -ismene som  
vanligvis omtales i historiefaget. Målet er at elevene skal få bedre kunnskap til og  
forståelse for de ulike -ismene, samt se at en kilde i historiefaget kan tolkes og oppfattes på 
ulike måter.



Kildebank
Her finner du en rekke ulike kilder med tilhørende oppgaver. Dette er “klassiske”  
kildeoppgaver der elevene arbeider med å hente informasjon ut av de historiske kildene.

Quiz: Er du en kildeekspert?
Dette er (forhåpentlig) litt morsomme og lærerike quizer du kan gjennomføre  
med elevene i klasserommet. Har elevene dine blitt kildegranskningseksperter? 
Ta quizene og finn ut!

Diplom
Er du fornøyd med arbeidet elevene har gjort med kildepakka? Har de et 
tilfredsstillende resultat i kildeekspert-quizene? Skriv ut dette diplomet og 
utnevn elevene dine til sertifiserte kildegranskere!

Se hele kildepakken på gyldendal.no/perspektiver



Kildepakka er en del av 
læreverket Perspektiver

Bruk gjerne sidene 20-22 og  
540-542 når du  jobber med pakka.

Les mer om Perspektiver på 
gyldendal.no/perspektiver

Kontakt oss gjerne på  
perspektiver@gyldendal.no


