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Samfundsfag 8 Julie Blicher Trojaborg Hent PDF Forlaget skriver: Samfundsfag 8. Lærerens bog indeholder
forfatternes faglige og didaktiske overvejelser omkring udvælgelsen af indhold og tilrettelæggelsen af
undervisningen ud fra Samfundsfag 8. Kapitlerne om faglig læsning og evaluering indeholder konkrete

anvisninger til, hvordan man får integreret disse i den daglige undervisning. Desuden indeholder
lærervejledningen et bud på en årsplan til inspiration.

Lærervejledningen er opdelt i: Samfundsfag 8 og samfundsfaget - faglige og didaktiske overvejelser i relation
til Samfundsfag 8 Kapitel-vejledning KopiarkSamfundsfag 8-9 er et grundbogssystem til

samfundsfagsundervisningen i folkeskolen. Systemet dækker fagets begreber og metoder og kobler dem til
elevernes hverdagsliv og relevante samfundsmæssige forhold. Systemet indeholder et bredt udvalg af kilder
og metoder. De mange alsidige opgaver i grundbogen danner rammer for, at eleverne arbejder aktivt med

faget.

Systemet består af en grundbog, en lærervejledning og en i-bog til hhv. 8. og 9. klasse.
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