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Ditt samfunn er skrevet for tretimerskurset i samfunnsfag for alle utdanningsprogrammer i videregående skole,
Vg1 og Vg2. Den dekker ny lærerplan i faget. Læreverket består av: lærerbok og nettsted for elver og lærer.
Lærestoffet presenteres gjennom fakta, eksempler og øvinger med utforsk. Lærerboka har et godt utvalg med
øvinger som kontrollerer fakta og tester om eleven kan gjøre rede for faglige standpunkter på en saklig måte.
Nettstedet er en åpen støttefunksjon til læreboka og består av Les mer om, ekstraoppgaver, løsningsforslag og
lenker.
Ditt samfunn - NYHET. av Hasse Bergstrøm • Johan T. Dale • Kjersti Garstad. Ditt samfunn ISBN
978-82-91818-88-7 BM • kr 375 ISBN 978-82-91818-89-4 NY • kr 375 Ditt samfunn - også som e-bok. av
Hasse Bergstrøm • Johan T. Dale • Kjersti Garstad. Bokmål - kr 375 ISBN 978-82-91818-88-7. Nynorsk- kr
375 Omtale fra forlaget. Ditt samfunn er skrevet for tretimerskurset i samfunnsfag for alle
utdanningsprogrammer i videregående skole, Vg1 og Vg2. Den dekker ny. Kjøp 'Ditt samfunn, samfunnsfag,
fellesfag videregående skole vg1 og vg2' av Hasse Bergstrøm fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har
følgende formater.
Fag: Samfunnsfag Trinn: Vg1 SF og Vg2 YF Læreplan: Kunnskapsløftet. Følger ny læreplan av 2013.

Komponenter: Lærebok, nettsted og e-bok. Om Ditt samfunn Hvilket kontor tilhører du? Du kan også søke på
andre NAV-enheter. Søk på kontornavn eller postnummer. Omtale fra forlaget.
Ditt samfunn er skriven for tretimarskurset i samfunnsfag for alle utdanningsprogram i vidaregåande skole,
Vg1 og Vg2. Boka dekkjer ny læreplan. Samfunn, i politisk dagligtale ofte oppfattet som synonymt med
nasjonalstat. I samfunnsvitenskapene blir samfunn oftere analysert som et sosialt system.Det er vanlig. Kjøp
'Ditt samfunn, Samfunnsfag : fellesfag videregående skole vg1 og vg2' fra Fagbokforlaget. NAV og samfunn.
Gå til forside NAV og samfunn. Statistikk. Du kan endre kontaktinformasjon og registrere og endre
kontonummer ved å logge deg på Ditt NAV.

