Norges historie – en veiledning
I denne veiledningen får du en rask en innføring i hvordan du finner og bruker
innholdet på nettstedet.

Innhold
Hovedmeny…………………............……............…….............…s2
Kapittelside…………………......……............……...................…s3
1 Oppgaver…………………….......……............……...............….s4
2 Repetisjonsoppgaver….......……............……...............….s4
2 Lyd….......……............……........................................….s5
3 Video…………………………….......……............……..............….s5
Oversettelser………………........……............……...............….s6
Begreper…………………….............……............……............….s7

1

Hovedmeny
Du velger kapittel ved å trykke på fanene til venstre

2

Kapittel
Hvert kapittel har forskjellige interaktive oppgaver, repetisjonsspørsmål med
fasit og lenker til fordypningsstoff. Du finner dette ved å velge i boksene
markert nedenfor.
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1. Oppgavesamlinger.
Det er to oppgavesamlinger for hvert kapittel. I «Flervalgsoppgaver til kapittel 2»
finner du oppgaver med tre svaralternativer å velge mellom. Det er ti oppgaver til
hvert kapittel.

Du huker av riktig
svaralternativ ved å klikke
på sirkelen eller på teksten

Statusbar
Grønt = Riktig svar
Rødt = Feil svar

Når du har valgt et
alternativ sjekker
du svar ved å
trykke her

2. Repetisjonsoppgaver
Her finner du repetisjonsoppgaver til hver kapittel. S kriv ned svarene på papir eller i et
tekstdokument på maskinen. Du kan sjekke svarene ved å klikke her.
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3. Lyd
Her finner du innlest lyd fra boka. Du kan ha boke n foran deg når du hører på lyden.
Trykk på spill-ikonet for å starte lyden.

4. Film
Det er en film for hvert kapittel. Start filmen ved å klikke på spill -ikonet. Når du har
sett ferdig filmen kan du gjøre oppsummeringsoppgaver til filmen ved å åpne dette
dokumentet på maskinen din.
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Oversettelser
Om du trenger hjelp til å forstå noe av innholdet på nettstedet eller i boka kan du
velge «Oversettelser» i menyen til venstre. Her finner du oppsummeringer, historiske
begreper og ordlister på flere språk. Dette er nedlastbart innhold som du må åpne på
maskinen din.
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Begreper
Det ligger relevante begreper til hvert kapittel i en nedtrekksmeny øverst til høyre på
kapittelsidene. Trykk på pluss-ikonet for å åpne menyen. Trenger du oversettelse på
engelsk trykk du på «In English» så kommer begrepet på engelsk nedenfor.

Trykk for å åpne

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til nettstedet, ta gjerne kontakt med oss.
Telefon: 21 61 66 72
E-post: norgeshistorie@cappelendamm.no
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