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Boka er skrevet for fellesfaget historie i studieforberedende utdanningsprogram (Vg2), verdens- og
norgeshistorien før ca 1750. Den kan brukes ved siden av de vanlige lærebøkene.
Lærestoffet er ordnet slik at eleven når kompetansemålene i læreplanen på en effektiv og oversiktlig måte. Det
er også et eget kapittel om kilder og kildebruk. Ved repetisjon til prøver og eksamen er boka et nyttig
hjelpemiddel, spesielt om du leser på egenhånd.
Å lykkes med eldre historie har et eget nettsted med interaktive oppgaver som tester kunnskapene til hvert
kapittel.
www.aalykkesmed.cappelendamm.no
Å lykkes med nyere historie er en tilsvarende bok for historie på Vg3 med verdens- og norgeshistorien etter ca
1750.
Pinkerdebatten. Debatten etter Steven Pinkers bok «The Better Angels of Our Nature» er omfattende. Den

danske vitenskapsjournalisten Lone Frank hadde en.
Alle tiders historie er et læreverk til videregående skole og er skrevet etter Kunnskapsløftets læreplan. Dette
nettstedet er en del av læreverket og er til alle. Velferdsstaten. Det norske velferdssystemet har aner tilbake til
tidlig i forrige århundre, men ble for alvor. Les mer Prosti Sogn/menigheter Medlemmer Innbyggere; Totalt
198877 251040; Bergen domprosti: Domkirken (omfatter også Mariakirken, Johanneskirken og Nykirken) 17
753 Hvem er de norske brukerne av sosiale medier? Og hvor mange er vi? Det er primært to seriøse byråer
som måler den sosiale mediebruken i Norge jevnlig. Torsken forener arkeologer, biologer, historikere og
samfunnsvitere i det som kan bli et nytt, internasjonalt forskningsprosjekt. Nordlandsforsknings Brigt Dale er
en.
Her finner du mange flotte visdomsord du kan flette inn i talen din! Trenger du hjelp til sang eller tale, besøk
vårt nettsted Munter.no. Sitater og visdomsord Kinesiske forskere har skapt et gummiaktig materiale som blir
til origamifigurer når det blir varmet opp. Det baner vei for nye apparater som kan skifte form uten å. Alle kan
vi erindre episoder der vi som barn har latt oss begeistre over å finne stein. Vi kan se for oss pjokken som
samler lommene fulle av fine steiner på en. Nettstudier gjør det mulig å studere hvor som helst når som helst.
Noen nettskoler har rullerende opptak, mens andre har faste oppstartstidspunkt.

