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Hva er en Birkebeiner? Når fikk kvinner stemmerett i Norge? Språket vårt er fullt av historiske referanser som
er vanskelige å forstå uten å ha kunnskaper om fortiden. Norges historie gir en enkel innføring i historien fra
istiden til det moderne Norge.

Boka forteller om begivenheter og kjente personer som har hatt betydning for utviklingen av velferd og
demokrati, og som har formet det norske språket og kulturarven.
Hvordan er det norske samfunnet?
Norges historie utdyper temaer i læreplanen i norsk og samfunnskunnskap, og vil gi et godt grunnlag for å
forstå det norske samfunnet, samtidig som man lærer ord som går igjen i norske medier og samfunnsdebatt.
Boka er også velegnet for alle som ønsker en oppfriskning av allmennkunnskap om Norge, presentert på et
enkelt språk.
Språkoppgaver og metode på nett
Elevnettstedet inneholder oppgaver som bearbeider språk og kunnskapsstoffet i kapitlene. For læreren fins det
metodiske tips og lenker til tilleggsstoff.

Historiefaget i videregående skole
Boka hjelper elevene med å nå kunnskapsmålene i norsk historie for videregående skole. Fremmedspråklige
elever vil ha særlig nytte av den.
norgeshistorie.cdu.no
Nettstedet er lagt opp etter kapitlene i boka. Hvert kapittel har forskjellige interaktive oppgaver,
repetisjonsspørsmål med fasit og lenker til fordypningsstoff. Eksamenstid på Norgeshistorie.no. Muntlig
eksamen i historie - demokrati. Temaet gir muligheter for å se Norge i sammenheng med Europa. Her finner
du troverdig. Norges Bank er sentralbanken i Norge og skal sikre prisstabilitet og finansiell stabilitet. Banken
forvalter også Statens pensjonsfond utland. Norges Bank tilbyr. Hesten, Equus caballus, tilhører – i likhet med
sebraen og eselet – hestedyrene. Hesten har brukt nesten ufattelig lang tid på å utvikle seg til den moderne.
Norges fylker - Er du sikker på at du vet hvor alle fylkene våre ligger på kartet? AVALDSNES - NORGES
ELDSTE KONGESETE. Harald Hårfagres kongsgård Avaldsnes. Nordvegen Historiesenter. Forteller om
fyrster og konger som gjennom 3000 år satt og. Norges Bank noterer ca. 40 valutakurser. Valutakursene
publiseres ca. kl. 16.
00. Informasjon om forbundet, terminlister, resultater, lover og regler og forskjellige former for orientering.
Ved organisert omsetning skal Norges Råfisklag gjennom sine tjenester sikre fiskernes inntekter og bidra til en
bærekraftig og lønnsom verdiskaping i norsk. Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å
forminske.

