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Engasjert og tydelig historiefortelling I den nye utgaven av UNDERVEIS Historie 8 er det lagt vekt på en
tydelig struktur der historien blir presentert kronologisk ved blant annet tidslinjer og kart. Arbeid med kilder er
en viktig del av lærestoffet. Ulike typer tekster og oppgaver gjør det enkelt å differensiere. Boka for 8. trinn
gir et bredt og helhetlig bilde av Norges- og verdenshistorien i perioden 1750 til 1914 med sentrale temaer
som de store revolusjonene, nasjonalisme, imperialsime.
Hvert kapittel innledes med tydelige læringsmål. Rammetekster utdyper fagstoffet eller inneholder annet stoff
om temaet i kapitlet.
Årsak-Virkning fokuserer på årsaker og konsekvenserfor historiske hendelser. Mange ordforklaringer i marg
og i løpende tekst letter leseforståelsen.
Ekstratekster bak i boka gir muligheter for fordypning.Oppgavene er delt inn i flere nivåer:Husker du? .
oppgaver i den løpende teksten, direkte knyttet til fagstoffet. Videre arbeid . oppgaver som krever mer enn
bare faktakunnskap står til slutt i kapitlene. Kildeoppgaver er tydelig markert med farger. Kort fortalt .
sammendrag med oppgaver.UNDERVEIS 8.10 har et nettsted med tilleggsressurser knyttet til elevbøkene.
Nettstedet vil ha historiskefilmklipp, tidslinjer, interaktive øvelser og arbeidsoppgaver. Dette vil være en
videreføring av dagensnettsted og vil være under stadig utvikling.

Gyldendal Norsk Forlag. Gyldendals samfunnsverk for ungdomstrinnet – en engasjert og tydelig
historiefortelling SINGAPORE: Underveis har fått en ny sponsor med på laget. Røst Sjømat AS har besluttet å
gå inn som støttespiller, og vil gi oss et finansielt bidrag. Kristiansand Truckopplæring Etablert 1979 - - Vi har
nå gitt kompetanse i mer enn 30 år! Her vil du finne informasjon om våre kurs og tjenester. Denne
nettressursen er ikke lenger tilgjengelig. Denne nettressursen er ikke lenger tilgjengelig Direktoratet for
forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av IKT-løsninger,
knyttet til diskriminerings- og. Velkommen til Porsanger kommune. Reguleringsplan for Peder Sivertsens vei
nord Hva er Penger på papiret? Penger på papiret (PPP) er en filmbasert opplæringspakke for videregående
skole som handler om aksjer og næringsliv.
Historisk monetær statistikk for Norge. De fleste dataseriene går tilbake til årene like etter at Norges Bank ble
etablert i 1816, med unntak av seriene for lønn. Gyldendal Norsk Forlag. Forfattere: Gunnar Holth, Hilde
Deschington.
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