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I Portal. Verdenshistorie og norgeshistorie fr 1750 mter vi mennesker i tre ulike samfunnstyper:
slektskapssamfunn fram til for 5500 r siden, tributtsamfunnene da Nord-Afrika og Asia dominerte og den
kapitalistiske samfunnstypen, som vokste fram etter de store oppdagelsene for 500 r siden.
Menneskene i Norge har gtt gjennom de samme fasene. Levekrene til folk i det som ble Norge, endret seg svrt
mye i det lange tidsspennet. Hva kan forklare det? Og hvilke konomiske, kologiske, sosiale og ndelige forhold
har pvirket levekrene til folk?
Portal. Verdenshistorie og norgeshistorie fr 1750 er organisert i fire deler: mennesker og historien,
slektskapssamfunn, tributtsamfunn og kapitalistiske samfunn.
Last ned fra boka.
Driftsmeldinger. Labsys Kvalink [06.06.2017 kl. 15:08] Labsys Kvalink blir nede torsdag 8. juni mellom kl.
12:00 og 16.00. Autoreg [02.05.2017 kl. 09:05, oppdatert.
På Filmweb kan du kjøpe kinobilletter, se trailere, lese filmomtaler, se bilder, delta i konkurranser og lese
filmnyheter. Hele Norges filmportal! Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på
Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt. Skal du bestille
kystledhytte? Du kan melde deg inn samtidig med bestillingen - du vil få rabatt på hytta. Start bestilling som

ikke-medlem og kryss av for. Fagbokforlagets nye e-portal - Alle digitale ressurser på et sted! Vi i
Fagbokforlaget lanserer nå vår e-portal, som er et felles system for alle våre digitale. Ved organisert omsetning
skal Norges Råfisklag gjennom sine tjenester sikre fiskernes inntekter og bidra til en bærekraftig og lønnsom
verdiskaping i norsk. Skal du bestille kystledhytte? Du kan melde deg inn samtidig med bestillingen - du vil få
rabatt på hytta. Start bestilling som ikke-medlem og kryss av for. Vannplanter. Site som tar for seg vannkjemi
og vannplanter i ferskvann. Krever pålogging Ved organisert omsetning skal Norges Råfisklag gjennom sine
tjenester sikre fiskernes inntekter og bidra til en bærekraftig og lønnsom verdiskaping i norsk.
Her deler elever og ansatte lenker til bruk i våre barnehager, 21 barneskoler, 6 ungdomsskoler, kulturskolen
og i voksenopplæringen. Vårt fokus er på elevenes.

