
Det afhænger af øjnene, der ser… 

Elevopgave 

Hvem er du? 
– om kildearbejde 

 

Din klasse deltager i undervisningsforløbet 

Freja og Evas døtre – kvindesyn fra oldtid til nutid

Som en del af undervisningen på museet, 

Du kan overveje, om det er vigtigt at vide noget om

hvem du er nu. 

Kilderne indsættes i en opgave, som skal afleveres til museet

indgår i undervisningen af den næste klasse, som kommer på museet, liges

med en kildesamling fra en tidligere elev.

Formålet med denne opgave er, at du lærer forskellige kildetyper at kende og overvejer, hvor meget man 

kan tolke ud fra kilderne – hvilken historie fortæller de? Du skal desuden selv prøver at tolke et sæt kilder 

fra en anden elev for at se, hvor svært/let det er at lære noget om personen bag.

fragmenter af personens liv, men det er typisk hvad fx historikere

skal beskrive forhistorien og dens mennesker.

 

Du skal aflevere 

Du skal aflevere en opgave der skal sættes

Opgaven eller kildematerialet skal indeholde ca. 1 si

illustrationer mv. Vær sikker på at man kan se

 

Sådan gør du 

Du skal benytte følgende kilder: 2 skriftlige

kilde, som ikke er med i de to første grupper

 

Skriftlige kilder: 

� Egen beskrivelse af dig selv. 

� En anden persons beskrivelse af dig

fodboldtræner etc.  

� Et brev (indscanning). 

� Pas, navne- eller dåbsattest, opholdstilladelse

Din klasse deltager i undervisningsforløbet Det afhænger af øjnene, der ser…, hvor I skal besøge

kvindesyn fra oldtid til nutid på Elværket i Hillerød.  

undervisningen på museet, skal du samle forskellige typer kilder, som beskriver

Du kan overveje, om det er vigtigt at vide noget om din fortid – eller hvad du vil i fremtiden

, som skal afleveres til museet inden jeres besøg. Kildesamlingen om dig selv 

indgår i undervisningen af den næste klasse, som kommer på museet, ligesom du på museet 

n kildesamling fra en tidligere elev. I bliver selv til historiske kilder på den måde.

Formålet med denne opgave er, at du lærer forskellige kildetyper at kende og overvejer, hvor meget man 

ken historie fortæller de? Du skal desuden selv prøver at tolke et sæt kilder 

fra en anden elev for at se, hvor svært/let det er at lære noget om personen bag. Oplysningerne vil være 

fragmenter af personens liv, men det er typisk hvad fx historikere og arkæologer har at gå ud fra, når de 

skal beskrive forhistorien og dens mennesker. 

sættes sammen i et dokument, der afleveres elektronisk til din lærer. 

Opgaven eller kildematerialet skal indeholde ca. 1 side tekst samt 1-2 sider med foto/

Vær sikker på at man kan se/læse indholdet på en A4 side. 

kriftlige kilde, 1-2 materielle kilder (foto af genstand

ikke er med i de to første grupper. Nedenfor står forslag til hvilke kilder du kan bruge.

s beskrivelse af dig. Det kan f.eks. være en bedsteforælder, forælder, lærer, nabo, 

holdstilladelse, identitetspapirer og lignende (indscanning)

hvor I skal besøge udstillingen 

skal du samle forskellige typer kilder, som beskriver, hvem du er. 

eller hvad du vil i fremtiden – for at forstå, 

. Kildesamlingen om dig selv 

på museet skal arbejde 

I bliver selv til historiske kilder på den måde. 

Formålet med denne opgave er, at du lærer forskellige kildetyper at kende og overvejer, hvor meget man 

ken historie fortæller de? Du skal desuden selv prøver at tolke et sæt kilder 

Oplysningerne vil være 

æologer har at gå ud fra, når de 

sammen i et dokument, der afleveres elektronisk til din lærer. 

2 sider med foto/ downloads/ 

genstande) og evt. 1 anden 

til hvilke kilder du kan bruge. 

bedsteforælder, forælder, lærer, nabo, 

(indscanning). 



Det afhænger af øjnene, der ser… 

Elevopgave 

Materielle kilder: 

(Ofte vil genstandene ligge på et museum og ikke kun eksistere som et foto)

� Foto af en til to ting/genstande, som du bruger i hverdagen

� Foto af dit tøj – hvad vil du tage p

� Foto af din bolig – hvor eller hvordan bor du?

� Foto af et typisk måltid. 

 

Andet: 

� Noget du selv vælger, som beskriver dig.

� Fx musik/litteratur/poesi /kunst/film. Hvad interesserer du dig for? Indsæt et

vers etc., så andre kan se det. 

� Noget immaterielt – traditioner, tro osv. der er vigtig for den

 

Det skal være anonymt 

� Din opgave afleveres anonymt, da fremmede skal 

� Du får udleveret et nummer fra din lærer, som du skal bruge som filnavn.

� Fotos må gerne være anonymiserede 

er.  Bruger du foto, hvor man kan genkende andre, 

personer, da det skal ses til andre på museet. 

� Hvis du indscanner et brev, så husk at andre vil 

gøres anonymt.  

� Hvis du vil bruge dokumenter, hvor 

dem over, så man ikke kan se, hvem du er.

 

(Ofte vil genstandene ligge på et museum og ikke kun eksistere som et foto) 

ande, som du bruger i hverdagen. 

hvad vil du tage på, som viser, hvem du er? 

hvor eller hvordan bor du? 

beskriver dig. Give en kort beskrivelse til. 

Fx musik/litteratur/poesi /kunst/film. Hvad interesserer du dig for? Indsæt et foto, et citat, en titel, et

traditioner, tro osv. der er vigtig for den, du er. Give en kort beskrivelse/forklaring

, da fremmede skal læse den. 

Du får udleveret et nummer fra din lærer, som du skal bruge som filnavn. 

Fotos må gerne være anonymiserede – altså taget/skåret til sådan, at man ikke direkte kan se

er.  Bruger du foto, hvor man kan genkende andre, skal du have fået lov til at vise fotoet af de viste 

es til andre på museet.  

Hvis du indscanner et brev, så husk at andre vil læse det. Du kan evt. strege navne over, hvis det skal 

hvor fx dit CPR nummer eller navn står, er det meget vigtigt

over, så man ikke kan se, hvem du er.  

foto, et citat, en titel, et 

du er. Give en kort beskrivelse/forklaring. 

at man ikke direkte kan se, hvem du 

til at vise fotoet af de viste 

Du kan evt. strege navne over, hvis det skal 

meget vigtigt at strege 


