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Overblik - verdenshistorie i korte træk giver et grundlæggende overblik over verdenshistorien i et europæisk
perspektiv.

Bogen består af 15 velillustrerede kapitler, hver på omtrent 12 sider.

Eleverne bevarer overblikket. Hvert kapitel indledes med afsnit om, hvad der er typisk for den pågældende
epoke. Det forklares, hvordan perioden skiller sig ud fra den foregående og efterfølgende periode. Hvor det er

relevant, sammenlignes med forholdene i Danmark.

God til repetition og eksamenslæsning. Hvert kapitel afsluttes med en opsummering af de vigtigste
udviklingstræk i kapitlet og en tidslinje med vigtige årstal og begivenheder.

Eleverne udfordres. På bogens hjemmeside finder eleven spørgsmål til hvert af bogens kapitler,
kvalitetskontrollerede links, idéer til supplerende litteratur, idéer til flerfagligt samarbejde og endelig en

række opgaver, hvor de kan teste deres årstalsviden.. Målgruppe: Til brug ved undervisningen i gymnasiets
historiefag og kultur- og samfundsfagsgruppen på hf
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