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Nye Makt og Menneske er nyskrevet etter revidert læreplan av 2013, med nytt design, nytt elev-nettsted, og
mange nye bilder og illustrasjoner. Den nye læreplanen vektlegger eleven som utforsker.
Tekster, illustrasjoner og oppgaver i Nye Makt og Menneske Historie ivaretar dette gjennom:
- Oppgavestoffet krever en utforsker
- Historiefortellinger og fagtekster støtter hverandre og skaper helhet
- Bilder og tekster som kilder for eleven gir «utforskeren» en levende historie å jobbe med
- Ordforklaringer og begrepsforklaringer i marg fremmer forståelse
- Nytegnede, tydelige kart knyttet til tekstene, hjelper eleven til å forstå sammenhenger
- Tidslinjer oppsummerer hvert kapittel og gir eleven god oversikt
Nye Makt og Menneske Historie 10 omhandler blant annet den kalde krigen, avkolonisering og maktkamp, det
konfliktfylte midtøsten og Norge som velferdssamfunn.
Faste elementer som kapitteloppslag med foto og refleksjonsspørsmål, målformuleringer, begrepsforklaringer
og oversiktlige oppsummeringer stoffet oversiktlig for eleven.
Verket vektlegger å forklare, vise og tydeliggjøre årsakssammenhenger.

Historie og samfunnsfag på nett - Artikler, lenker, oppgaver og sosiale samarbeidsverktøy på ett og samme
sted. Olavsarven. Nidarosdomen er bygget over gravstedet til St. Olav, vikingkongen som ble Norges
nasjonalhelgen. Vikingen Olav Haraldsson. Olav Haraldsson ble født en. III. Guds Ånd.
Grunnsprogets ord for «Ånd» i det Gamle testamente er ruach (hebraisk), i det Nye testamente pneuma
(gresk). Begge ord har akkurat den samme. Bruk av nasjonale prøver? Et leserinnlegg fra en elev i 10. klasse
om hva nasjonale prøver egentlig er, og hvor tragiske de er laget. Bokmål Kongens makt. Kongespeilet.
Oppgaver. Læreplanen i Historie og filosofi 1 er et eksempel på det. Den har seks hovedoverskrifter.
tatt opp i seg nye. 18 år Ei kort historie om forventningar til å bli 18 år og den endelege dagen. Tankar og
følelsar som kjem fram gjennom hovudpersonen. Bokmål Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre
eller - for å forminske. 1. Den hellige skrift. Den hellige skrift, Det gamle- og Det nye testamente, er Guds
skrevne ord, gitt ved guddommelig inspirasjon.
De inspirerte forfatterne talte og.
Bokklubben nettbokhandel. Billige bøker med maks rabatt. Nye romaner krim barnebøker fakta lydbøker
e-bøker klassikere. Reader's Comments. Ann-Magret Vedal 10 sep 2008 09:29. Hei Arne.
Her var det masse gode sitater. Takk for at du deler dem med alle oss andre. Her får du noen av.

