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Aktør digitalt læreverk
Digital pakke samfunnsfag 8-10
Kjersti Dybvig, Julie Ane Ødegaard Borge, Erlend Eidsvik, Espen
Helgesen, Hege Christine Sørensen Isaksen, Giske Leknæs Andersen

ISBN
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:
:
:
:
:
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53,Fagbokforlaget
2020
1

Aktør er et helt nytt læreverk i samfunnsfag for hele ungdomstrinnet til fagfornyelsen (LK20). Det digitale
læreverket er bygget rundt tverrfaglige arbeidsmoduler som oppfordrer til diskusjoner og utforskning av
faget.
Aktivitetskortene er hjertet i Aktør
Læreplanens kompetansemål finnes i ulike kombinasjoner i aktivitetskortene i Aktør. Slik får lærer frihet til å
legge opp undervisningen slik det passer klassen og elevene får bruke sine evner i kjente og ukjente
situasjoner.
Aktivitetskortene er sortert etter tre av fagets kjerneelementer; bærekraftige samfunndemokratiforståelse og
deltakelseIdentitetsutvikling og fellesskap
Aktør digitalt læreverk inneholder:
Aktør nettressurs elevAktør nettressurs lærer
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Plenum
Læremiddel i samfunnsfag 8-10

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave

:
:
:
:
:

9788211025401
0,Fagbokforlaget
2019
1

Plenum Demokrati og medborgerskap 8-10 er et digitalt læremiddel for samfunnsfag på ungdomstrinnet.
Elevene får lære om fordeling av makt, valg og politiske partier, tidsrommet 1814-1905 og om engasjement
i vår egen samtid. Læremiddelet legger til rette for en moderne og variert undervisning som gir elevene
redskapene og motivasjonen de trenger for å bli aktive og engasjerte medborgere. Plenum lar elevene
utforske det norske demokratiet på sine premisser.
Plenum består av fire deler:
Filmer Filmer med tilhørende aktiviteter gjør elevene kjent med hvordan makten er fordelt og hvordan
ungdom engasjerer seg i demokratiet vårt.Virtuell virkelighets-app To guidete og interaktive turer gjennom
Stortinget – en politisk og en historisk tur. Appen kan benyttes ved hjelp av VR-briller, men også ved vanlig
skjermvisning.Tidslinjer Tidslinjene gjør det enklere for elevene å danne seg et overblikk over kronologien
historien fra 1814 og frem til 1905.Oppgaver og aktiviteter Et rikt utvalg oppgaver og aktiviteter som legger
til rette for undring og utforskning og trening i både muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter.
Plenum Demokrati og medborgerskap 8-10 er forankret i kompetansemålene og egner seg godt til både
arbeid i klasserommet og til omvendt undervisning. Læremiddelet kan benyttes på både bokmål og
nynorsk.

Ta kontakt med oss for å få gratis tilgang til din skole.
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Lesedilla: Livsmeistring
Pakkeløysing
Janne Aasebø Johnsen
(Illustratør) Hildegunn Solbø
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33,Fagbokforlaget
2019
1

Livsmeistring består av tolv skjønnlitterære forteljingar for elevar på ungdomsskulen. Bøkene er skreve for
å gje elevane grunnlag for å lese om, vurdere og diskutere utfordringar knytta til psykisk og fysisk helse.
Verket er rikt illustrert og egnar seg godt for tverrfagleg undervisning og lesetrening. Serien tek for seg
emner som seksualitet, sorg, kulturkonflikt, utanforskap, omsorgssvikt, seksuelle overgrep, mobbing, angst,
utagering, sjølvskading og einsemd.

Pakkeløysninga gir tilgang til alle dei tolv bøkene på nynorsk. Ta kontakt for tilbod på klassesett.
Livsmeistring er ein del av Lesedilla, Fagbokforlagets nye digitale bibliotek.
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Lesedilla: Livsmestring
Pakkeløsning
Janne Aasebø Johnsen
(Illustratør) Thomas Kirkeberg
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33,Fagbokforlaget
2019
1

Livsmestring består av tolv skjønnlitterære fortellinger for elever på ungdomsskolen. Bøkene er skrevet for
å gi elevene grunnlag for å lese om, vurdere og diskutere utfordringer knyttet til psykisk og fysisk helse.
Verket er rikt illustrert og egner seg godt for tverrfaglig undervisning og lesetrening. Serien tar for seg
emner som seksualitet, sorg, kulturkonflikt, utenforskap, omsorgssvikt, seksuelle overgrep, mobbing, angst,
utagering, selvskading og ensomhet.
Pakkeløsningen gir tilgang til alle de 12 D-bøkene på bokmål. Ta kontakt for tilbud på klassesett og
skolelisens. Livsmestring er en del av Lesedilla, Fagbokforlagets nye digitale bibliotek, som lanseres i 2019.
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Grip 2 Samfunnsfag og naturfag Lærarrettleiing, d-bok
Kompetansemålene etter 5.-7. trinn
Ingrid Værum Larsen, Tove Haugsland
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:
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259,Fagbokforlaget
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1

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på
grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanane etter
Kunnskapsløftet.Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og
matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4. og 7. trinn i læreplanane
etter Kunnskapsløftet.Grip fokuserer på å presentere fagstoff på ein enkel måte. Språket er tilpassa vaksne
deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert
bruk av foto og teikningar.
Grip 2 samfunnsfag og naturfag gir deltakarane basiskunnskapar i dei to faga og dekkjer kompetansemåla
etter 7. trinn i læreplanane. Boka er tydeleg delt i to og er enkel å orientere seg i.
Døme på emne i samfunnsfag: Ressursar i Noreg og Europa, klima og miljø, lover og reglar i
verdssamfunnet, demokrati og styresett, velferdssamfunnet, antikken, mellomalderen, opplysningstida.
Døme på emne i naturfag: Organsystem i kroppen, god helse, rusmiddel, organismar i naturen, kjemiske
reaksjonar, bergartar, energi, elektrisitet og magnetisme.
Grip 2 Samfunnsfag og naturfag, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye
moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.
I den berika utgåva finn du
- Lyd
- Filmkarusell
- Interaktive oppgåver, 12 språk
Grip 2 Samfunnsfag og naturfag, d-bok har også følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum
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Grip 2 Samfunnsfag og naturfag Lærerveiledning, d-bok
Kompetansemålene etter 5. - 7. trinn
Tove Haugsland, Ingrid Værum Larsen

ISBN
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Forlag
Utgitt
Utgave

:
:
:
:
:

9788211019929
259,Fagbokforlaget
2015
1

Grip er et læreverk for voksne innvandrere og elever på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag,
naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i
læreplanene etter Kunnskapsløftet.Grip 2 Samfunnsfag og naturfag lærerens digitale bok består av:
- Nedlastbare arbeidsark med oppgaver
- Innleste tekster
- Elevens egen begrepsbank
- Ordlistefunksjonalitet. Ord og fraser i Grip er oversatt til 12 språk: somali, urdu, arabisk, kurdisk sorani,
thai, punjabi, dari, tigrinja, - Pashto, nord-kurdisk (kurmandji), persisk, burmesisk/myanmarsk
- Notat, markering-, og bokmerkefunksjon
- Generell del om basisfagene
- Sideveiledning med kunnskapsmål, metodiske tips og ideer til undervisningen og lenker til relevant
multimedia
- Digitale presentasjoner til kapitlene i Grip samfunnsfag og naturfag 1 og 2
Grip 2 Samfunnsfag og naturfag, d-bok til læreren kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med
mulighetene som ligger i teknologien. Bøkene er tilpasset bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir helt
nye muligheter for elev og lærer.
I den berikede utgaven finner du:
- Lyd
- Ekstra oppgaver
- Ordlistefunksjon, 12 språk
Grip 2 Samfunnsfag og naturfag, d-bok til læreren har også følgende funksjonalitet:
- Utheving og notat
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevinger og notat
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord eller fraser
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Kosmos Utforskeren 8-10, d-bok
Utforskeren 8-10
Eva Bratvold
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Forlag
Utgitt
Utgave
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:
:
:
:
:
:

9788211018014
0,Fagbokforlaget
2014
1
240

Kosmos Utforskeren er en ressurs rettet mot læreren. Ressursen har som mål å gi innspill
og inspirasjon til hvordan vi kan undervise i kompetansemålene i hovedområdet Utforskeren, parallelt som
vi jobber med kompetansemål i de øvrige hovedområdene i faget.Samfunnsfaget skal forberede elevene på
dagens og morgendagens samfunn. De trenger ferdigheter og kompetanse i samarbeid og deltakelse,
problemløsning, kreativitet og utforsking, innhenting og organisering av informasjon, kildekritikk og kritisk
refleksjon. I tillegg trenger de digitale ferdigheter som redskapskompetanse, nettvett og nettikette.
Kompetansemålene i hovedområdet Utforskeren dreier seg i stor grad om å skape en
samfunnsforståelse gjennom å være nysgjerrig og utforskende og gjennom å stille de riktige spørsmålene.
Ressursen har derfor en gjennomgående vekt på hva ideen med de enkelte elevoppgavene har vært: Hva
er formålet med oppgaven? Hva er det eleven skal lære? Hvordan skal elevene lære? Hvorfor skal elevene
lære? Begreper som taksonomi og kritisk tenking blir i denne sammenheng trukket inn, og vi kobler dette
videre opp mot hva slags spørsmålsstillinger og oppgavetyper vi kan benytte for å differensiere og å
imøtekomme elever på flere nivåer.
De fem grunnleggende ferdighetene lese, skrive, regne, uttrykke seg muntlig og digitale ferdigheter er bakt
inn i elevoppgavene. Kosmos 8 10 Utforskeren er forankret og utviklet etter Læreplanverket for
Kunnskapsløftet 2006 og etter justert fagplan 2013.
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Grip 1 Samfunnsfag og naturfag Lærarrettleiing, d-bok
Kompetansemålene etter 1.-4. trinn
Ingrid Værum Larsen, Tove Haugsland

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211019905
245,Fagbokforlaget
2014
1
169

Grip er eit læreverk for vaksne innvandrarar og elever på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag,
naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå. Verket dekkjer kompetansemåla etter 2., 4. og 7. trinn i
læreplanane etter Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på ein enkel måte. Språket er
tilpassa vaksne deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt,
med variert bruk av foto og teikningar.
Grip 1 Samfunnsfag og naturfag gir deltakarane basiskunnskapar i dei to faga og dekkjer kompetansemåla
etter 2. og 4. trinn i læreplanane. Boka er tydeleg delt i to og er enkel å orientere seg i.
Døme på emne i samfunnsfag: geografi i Noreg og verda, steinalder, bronsealder, jernalder, familieformer,
kulturkonfliktar, styresett i Noreg.
Døme på emne i naturfag: mangfald i naturen, kropp og helse, verdsrommet, vatn, vêr, naturkrefter.Grip 1
Samfunnsfag og naturfag, d-bok for læraren er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg
nye moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.
I den berika utgåva finn du:
- Lyd
- Filmkarusell
- Interaktive oppgåver, 12 språk
Grip 1 Samfunnsfag og naturfag, d-bok har også følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar
Grip digitale ressursar

På nettstaden til verket finn du Grip 1 Samfunnsfag og Naturfag som digital bok, der deltakaren vil finne
støtte i lyd og omsetjingar til morsmålet. Læraren finn supplerande oppgåvemateriell til nedlasting og tips til
undervisninga.
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Grip 1 Samfunnsfag og naturfag Lærerveiledning, d-bok
Kompetansemålene etter 1.-4. trinn
Ingrid Værum Larsen, Tove Haugsland

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211019899
245,Fagbokforlaget
2014
1
169

Grip er et læreverk for voksne innvandrarar og elever på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag,
naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i
læreplanene etter Kunnskapsløftet.Grip 1 Samfunnsfag og naturfag lærerens digitale bok består av:
- Nedlastbare arbeidsark med oppgaver
- Innleste tekster
- Elevens egen begrepsbank
- Ordlistefunksjonalitet. overstettelse til 12 forskjellige språk: somali, urdu, artabisk, kurdisk sorani, thai,
punjabi, dari, tigrinja,
pashto, nord-kurdisk (kurmnandji), persisk, burmesisk/myanmarsk
- Notat, markering- og bokmerkefunksjon
- Generell del om basisfagene
- Sideveiledning med kunnskapsmål, metodiske tips og ideer til undervisningen og lenker til bilder og
videop
- Digitale presentasjoner til kapitlene i Grip Samfunnsfag og naturfag 1 og 2
Grip 1 Samfunnsfag og naturfag d-bok til læreren kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med
mulighetene som ligger i teknologien. Bøkene er tilpasset bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir nye
muligheter elev og lærer.
D-bok til læreren har også følgende funksjonalitet:
- Utheving og notat
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevinger og natater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord eller fraser
12
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Grip 2 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok, d-bok
Kompetansemålene etter 5.-7. trinn
Ingrid Værum Larsen, Tove Haugsland

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211019943
259,Fagbokforlaget
2014
1
248

Grip 2 Samfunnsfag og naturfag, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg
nye moglegheiter og den er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.Grip 2 Samfunnsfag og naturfag,
d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notat
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar
Sjå www.fagbokforlaget.no/d-bok for meir informasjon.
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Kosmos 10 elevbok, d-bok
Samfunnsfag for ungdomstrinnet
Ståle Bråthen, Jon Harald Nomedal

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211020987
295,Fagbokforlaget
2014
2
323

Kosmos 10 elevbok
Geografi:
Befolkning og befolkningsutvikling struktur og vekst, flytting i nyere tid, levekår, forskjeller mellom fattig og
rik i et verdensperspektiv. Hva er bærekraftig utvikling?
Historie:
Ideologier. En historisk hendelse sett i lys av forskjellige ideologier. Rasisme og diskriminering, både i et
historisk og nåtidig perspektiv. Velferdsstaten, viktige samfunnsmessige omveltninger i nyere tid.
Samfunnskunnskap:
Kultur, tilegnelse av kultur og kulturelle variasjoner. Kjærlighet og seksualitet i lys av kulturelle normer.
Utfordringer og muligheter med et flerkulturelt samfunn. Holdninger og fordommer. Menneskerettigheter.
Vi ser på sentrum vs. periferi, globalisering, Norge og verdensøkonomien.Kosmos 10 elevbok NYN,
d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og er tilpassa bruk
på PC, Mac og nettbrett.
Kosmos 10 elevbok NYN, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Lyd
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notat
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar
Sjå www.fagbokforlaget.no/d-bok for meir informasjon.
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Grip 2 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok, d-bok
Kompetansemålene etter 5.-7. trinn
Tove Haugsland, Ingrid Værum Larsen

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211019936
259,Fagbokforlaget
2014
1
284

Grip er et læreverk for voksne innvandrere og elever på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag,
naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i
læreplanene etter Kunnskapsløftet. Grip fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er
tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt,
med variert bruk av foto og tegninger.
Grip 2 Samfunnsfag og naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i de to fagene og dekker
kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanene. Boken er tydelig delt i to og er enkel å orientere seg i.
Eksempler på emner i samfunnsfag: Ressurser i Norge og Europa, klima og miljø, lover og regler i
verdenssamfunnet, demokrati og styresett, velferdssamfunnet, antikken, middelalderen, opplysningstiden.
Eksempler på emner i naturfag: Organsystemer i kroppen, god helse, rusmidler, organismer i naturen,
kjemiske reaksjoner, - bergarter, energi, elektrisitet og magnetisme.

Grip 2 Samfunnsfag og naturfag, d-bok kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med
mulighetene som ligger i teknologien. Bøkene er tilpasset bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir helt
nye muligheter for elev og lærer.
I den berikede utgaven finner du:
- Lyd
- Ekstra oppgaver
- Ordlistefunksjon, 12 språkGrip 2 Samfunnsfag og naturfag, d-bok har også følgende funksjonalitet:
- Utheving og notat
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevinger og notat
- Favorittmerke sider

- Søke etter ord eller fraser
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Kosmos 10 Elevbok, d-bok
Samfunnsfag for ungdomstrinnet

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211018564
295,Fagbokforlaget
2014
1
323

Kosmos 10 elevbok
Geografi:
Befolkning og befolkningsutvikling struktur og vekst, flytting i nyere tid, levekår, forskjeller mellom fattig og
rik i et verdensperspektiv. Hva er bærekraftig utvikling?
Historie:
Ideologier. En historisk hendelse sett i lys av forskjellige ideologier. Rasisme og diskriminering, både i et
historisk og nåtidig perspektiv. Velferdsstaten, viktige samfunnsmessige omveltninger i nyere tid.
Samfunnskunnskap:
Kultur, tilegnelse av kultur og kulturelle variasjoner. Kjærlighet og seksualitet i lys av kulturelle normer.
Utfordringer og muligheter med et flerkulturelt samfunn. Holdninger og fordommer. Menneskerettigheter.
Vi ser på sentrum vs. periferi, globalisering, Norge og verdensøkonomien.Kosmos 10 elevbok, d-bok er
en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og den er tilpasset bruk på PC,
Mac og nettbrett.
Kosmos 10 elevbok d-bok har følgende funksjonalitet:
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser
Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.
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Kosmos 9 Elevbok, d-bok
Samfunnsfag for ungdomstrinnet
Jon Harald Nomedal, Ståle Bråthen

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211018502
295,Fagbokforlaget
2014
2
304

Kosmos 9 elevbok
Geografi:
Natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet, ressursproblematikk, maten på landjorda, maten i havet,
energispørsmålHistorie:
Norsk historie fra 1814-1945, samenes historie, imperialisme og kolonier, første verdenskrig,
mellomkrigstida, andre verdenskrig
Samfunnskunnskap:
Forbrukerlære / lov og rett, kriminalitet, ANT, entreprenørskap / arbeidsliv, politiske institusjoner
sammenligning av to land
Kosmos 9 elevbok, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter
og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.
Kosmos 9 elevbok, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser
Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.

18

Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Ungdomstrinn | Samfunnsfag

Kosmos Interaktiv 9, d-bok
Samfunnsfag for ungdomstrinnet
Jon Harald Nomedal, Ståle Bråthen

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave

:
:
:
:
:

9788211019295
295,Fagbokforlaget
2014
2

Kosmos 9 inneholder samfunnsfagets hovedområder - geografi, historie og samfunnskunnskap - i ei og
samme bok. Lærestoffet presenteres som en oppdagelsesreise med spennende oppgaver og aktiviteter.
Hvert kapittel begynner med en ingress som forteller hva kapitelet handler om, og som aktiviserer elevens
forkunnskaper. Oppgavesettene er todelte. En del fokuserer på innholdskontroll, mens den andre delen
oppfordrer eleven til å tenke selv og finne svar utenfor læreboka. Individuell fordypning, samtale, varierte
arbeidsoppgaver og bruk av IKT er en viktig del av undervisningsopplegget.
Kosmos 9, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og den
er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.
Kosmos 9, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notat
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar
Sjå www.fagbokforlaget.no/d-bok for meir informasjon.
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Grip 1 Samfunnsfag og naturfag Grunnbok, d-bok
Kompetansemålene etter 1.-4. trinn
Tove Haugsland, Ingrid Værum Larsen

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211019356
215,Fagbokforlaget
2013
1
169

Grip 1 Samfunnsfag og naturfag gir deltakarane basiskunnskapar i dei to faga og dekkjer kompetansemåla
etter 2. og 4. trinn i læreplanane. Boka er tydeleg delt i to og er enkel å orientere seg i. Døme på emne i
samfunnsfag: geografi i Noreg og verda, steinalder, bronsealder, jernalder, familieformer, kulturkonfliktar,
styresett i Noreg.
Døme på emne i naturfag: mangfald i naturen, kropp og helse, verdsrommet, vatn, vêr, naturkrefter.
Grip 1 Samfunnsfag og naturfag, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boka opnar det seg nye
moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.Grip 1 Samfunnsfag og naturfag elevbok,
d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og den er tilpassa
bruk på PC, Mac og nettbrett.
Grip 1 Samfunnsfag og naturfag elevbok, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Lyd
- Filmkarusell
- Interaktive oppgåver, 12 språk
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notat
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar
Sjå www.fagbokforlaget.no/d-bok for meir informasjon.
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Kosmos 8 elevbok, d-bok
Samfunnsfag for ungdomstrinnet
Jon Harald Nomedal

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave

:
:
:
:
:

9788211018281
295,Fagbokforlaget
2013
1

Kosmos 8 elevbok
Geografi:
Verdensrommet, solsystemet, globus og kart, jordas indre krefter, forvitring og erosjon, luftlaget rundt oss,
vær, vind og vann, natur og samfunn på kollisjonskurs, klimasoner og planteliv, verdensdeleneHistorie:
Opplysningstida, den amerikanske revolusjonen, den franske revolusjonen, Napoleon og
napoleonskrigene, grunnloven i 1814, den industrielle revolusjonen
Samfunnskunnskap:
Familien, skolen, elevdemokratiet, vennskap, rettigheter og plikter for barn og unge, den verdifulle fritida,
demokrati som styreform, kommunen og fylkeskommunen, medbestemmelse i lokalsamfunnet, den fjerde
statsmakta
Kosmos 8 elevbok, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter
og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.
Kosmos 8 elevbok, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser
Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.
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Kosmos 8 elevbok, d-bok
Samfunnsfag for ungdomstrinnet
Jon Harald Nomedal

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211019288
295,Fagbokforlaget
2013
1
299

Kosmos 8
Geografi:
Verdensrommet, solsystemet, globus og kart, jordas indre krefter, forvitring og erosjon, luftlaget rundt oss,
vær, vind og vann, natur og samfunn på kollisjonskurs, klimasoner og planteliv, verdensdeleneHistorie:
Opplysningstida, den amerikanske revolusjonen, den franske revolusjonen, Napoleon og
napoleonskrigene, grunnloven i 1814, den industrielle revolusjonen
Samfunnskunnskap:
Familien, skolen, elevdemokratiet, vennskap, rettigheter og plikter for barn og unge, den verdifulle fritida,
demokrati som styreform, kommunen og fylkeskommunen, medbestemmelse i lokalsamfunnet, den fjerde
statsmakta
Kosmos 8, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og den
er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.
Kosmos 8, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notat
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar
Sjå www.fagbokforlaget.no/d-bok for meir informasjon.
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