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Konkret och tillgängligt presenteras såväl de stora dragen i historien
som de inflytelserikas och de vanliga människornas historia. 

Historia 1 - då, nu och sedan bygger vidare på grundskolans
historiekurs och beskriver kortfattat förhistorien och tiden fram till
1776 i ett resumékapitel. Det ger utrymme för att presentera tiden

därefter mer grundligt - särskilt decennierna efter andra världskriget.

De många källkritiska uppgifterna tillsammans med arbetshäftet
skapar möjligheter att göra yrkesanpassningar.

ELEVPAKET - DIGITALT LÄROMEDEL, TRYCKT BOK OCH
TRYCKT ARBETSHÄFTE

Elevpaketet består av ett digitalt läromedel, en tryckt bok och ett
tryckt arbetshäfte.

DIGITALT LÄROMEDEL

Den interaktiva elevboken - som inleds med ett kortfattat
resumékapitel om tiden fram till 1776 - är inläst med autentiskt tal



och textföljning. Dessutom ingår kapitelsammanfattningar som
miniföreläsningar och källkritiska uppgifter.

·
Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och

textföljning

·
Faktafördjupningar

·
Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar

·
Källkritiska uppgifter

·
Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon

I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också
göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten.

Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och
skrivas ut.

Det digitala läromedlet aktiveras med koden som finns i elevboken.
Koden är aktiv i fyra år och kan ärvas mellan elever.

ELEVBOK OCH ARBETSHÄFTE

För att stärka elevernas historiemedvetenhet förs ett resonemang om
hur då, nu och sedan hänger samman. Här betonas också historiens

betydelse för identiteten. I läromedlets texter och källkritiska
uppgifter får eleverna möta en historisk mångfald - här presenteras

både de mäktigas och de vanliga människornas historia.

I arbetshäftet kan eleven arbeta med bl.a. sin egen och familjens
historia. 

Historia 1 - då, nu och sedan 50 p finns även som digital elevlicens
och digital klasslicens.
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