Samhällsvetenskap
Gy/Vux läromedel 2022

”Vi står för likvärdigt
lärande, där alla ska ha
samma förutsättningar
att utveckla kunskap,
oavsett bakgrund.”

Kunskap som
gör skillnad
I mer än 120 år har vi på
Liber utvecklat läromedel,
kurs- och managementlitteratur, tillsammans
med de främsta forskarna,
författarna och inspiratörerna.

UTBILDNINGSBRANSCHEN, och vi med den, befinner
sig i en digital transformation vilket skapar nya fantastiska möjligheter att utveckla produkter och tjänster
som maximerar lärande.
Varje dag går vi på Liber till jobbet för att göra skillnad i
människors liv, fast beslutna att leda utvecklingen inom
utbildning och därmed bidra till ett Sverige där alla lyckas
med sina studier. Vi står för likvärdigt lärande, där alla
ska ha samma förutsättningar att utveckla kunskap,
oavsett bakgrund.
En Liberprodukt ska underlätta lärandet, locka till
nyfikenhet och utmana läsaren att ställa nya frågor. När
vi tillsammans förädlar idéer, forskning och kunskap till
högkvalitativa produkter, tryckta som digitala, bidrar vi
till ett demokratiskt och öppet samhälle. Och till kunskap
som gör skillnad.

Kontakt
KONTAKTA LIBERS Kundservice
om du vill ha mer information
om våra produkter. Kundservice
hjälper dig också med teknisk
support och andra frågor kring
digitala läromedel.
■ E-post:
kundservice.liber@liber.se
■ Telefon:
08-690 90 00
■ Måndag–fredag:
kl.08:00–16:00
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Vi finns
här för dig!

LIBER SAMHÄLLSVETENSKAP GY/VUX 2022

Håll dig
uppdaterad!

PRENUMERERA PÅ våra stadieoch ämnesspecifika nyhetsbrev och
följ oss på Instagram och Facebook
för att få information om nyheter
i vår utgivning, erbjudanden om
beställning av provexemplar och
inbjudningar till fysiska och digitala
event.

U pptäck våra

lärarhandledningar
Ett bra läromedel har inte bara ett kvalitetssäkrat och forskningsbaserat
innehåll i linje med ämnesplanen – du som lärare ska också kunna förvänta
dig ett gediget stödmaterial som hjälper dig både i och utanför klassrummet.
VILL DU FÅ UT mesta möjliga av läromedlet i din undervisning? Missa då inte att ta stöd från våra matnyttiga
lärarhandledningar – din bästa vän i undervisningen.
Lärarstöden är en av våra stora hjärtefrågor på Liber.
Vi vill entusiasmera dig som lärare och göra din vardag
lite enklare. Därför lägger vi extra mycket omsorg i att
ta fram relevanta lärarhandledningar tillsammans med
erfarna lärare och experter.

BOTANISERA RUNT OCH FÅ:
■ Förslag på upplägg och planering
■ Didaktiska metoder och tips
■ Förslag på fördjupningar
■ I vissa fall facit och lösningsförslag kopplade
till boken.

VÅRA LÄRARHANDLEDNINGAR är noga anpassade
efter respektive läromedelsserie. Dessutom kan du
lita på att innehållet alltid är knutet till styrdokumenten.
I lärarhandledningarna hittar du tillvägagångssätt och
inspiration på hur du kan komponera dina kurser och
lektioner utifrån ämnesplanen och det specifika
läromedlet.

Läs mer
och testa på
liber.se

Materialet kan du använda inom ramen för
en lektion eller under en längre period.

■ liber.se/nyhetsbrev
■ @liber.se (Instagram)
■ LiberAB (Facebook)

HÄMTA MER INFORMATION, SMAKPROV OCH DIGITALA UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE
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■ SAMHÄLLSKUNSKAP

Libers
samhällskunskap

L

ÄROMEDELSSERIEN LIBERS samhällskunskap tar upp frågor och ämnen som kan
ha lika mycket med värderingar, känslor och
attityder att göra, som med kunskap eller
vetande. Ämnesplanernas betoning på ett
kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt har
en framskjuten plats. Detsamma gäller frågor som
rör makt, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Samtidigt innehåller boken alla de viktiga
moment och kunskapsområden som en klassisk bok i
samhällskunskap tar upp. För att ge en förståelse för
vad samhällsvetare gör presenteras aktuell forskning
inom de olika discipliner som tillsammans utgör
ämnet samhällskunskap.

3 KLARA FÖRDELAR
■ Resonerande text och övningar som uppmanar

till reflektion och ställningstagande
■ Kritiskt och samhällsvetenskapligt arbets-

sätt samt aktuell forskning inom flera olika
discipliner
■ Med det digitala övningsmaterialet kan

eleverna arbeta effektivt med basfakta på egen
hand. Det frigör tid till analys och diskussion

TILL SERIEN finns även ett digitalt övningsmaterial där
eleverna kan träna på begrepp, svara på faktafrågor
och ta del av förklarande filmer.

INGÅR I SERIEN
”...Min ambition har därför varit att lyfta
fram vikten av sammanhang och kritisk
reflektion som förutsättningar för det goda
samtalet i arbetet med samhällsfrågor.”
Många elever tycker att samhällskunskap är kul eftersom det
ofta handlar om sådant som händer här och nu och därför berör,
engagerar och ibland även upprör. Samtidigt är det just det som
kan göra ämnet svårt. Det finns inte bara ett sätt att tänka eller
tycka, eller bara ett svar eller perspektiv. Det är inte heller enkelt
att avgöra om det som sägs är sant eller ens rimligt.
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Daniel West, författare och lärare
i samhällskunskap och filosofi

Grundmaterial
■ TRYCKT BOK
■ DIGITALBOK

Komplement

■ DIGITALT ÖVNINGSMATERIAL

Lärarmaterial

■ LEKTIONSMATERIAL (nedladdningsbar)

HÄMTA MER INFORMATION, SMAKPROV OCH DIGITALA UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE
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■ SAMHÄLLSKUNSKAP

SAMHÄLLSKUNSKAP ■

Internationell
ekonomi

NYHET
2022!

Nu finns ett rykande färskt läromedel för kursen Internationell
ekonomi, helt anpassad till ämnesplanen och det behov som finns av
ett aktuellt och intresseväckande
innehåll. Läromedlet ger förståelse
för de mekanismer som styr den
internationella ekonomin och fångar
dagens geopolitiska utmaningar och
spänningar.

G

ENOM ATT presentera olika perspektiv och
synsätt ges en nyanserad bild av en komplex
värld. En röd tråd genom hela läromedlet är
hållbarhet och viktiga beröringspunkter som
resursfördelning, konsumtion och olika aktörers roll på den globala spelplanen.
FÖRUTOM FAKTATEXTER och belysande bilder innehåll-

er grundboken uppgifter på en grundläggande nivå. I det
digitala övningsmaterialet finns självrättande övningar
av olika slag, där eleven på egen hand kan arbeta med
grundkunskaperna, vilket frigör tid för analyser och
diskussioner på lektionerna. Den digitala lärarlicensen
är själva navet i undervisningen och ger dig som lärare
ett rikt material för att du ska kunna planera kursen på
ett flexibelt sätt. Förutom all fakta och basövningar finns
här bland annat diskussionsfrågor, argumentationsövningar, fördjupningar, lösningsförslag, litteraturtips
samt kommentarer till varje kapitel.
För dig som vill arbeta med ett heldigitalt läromedel
finns Digital (elevlicens) med både fakta och interaktiva
övningar på samma ställe.

3 KLARA FÖRDELAR
■ Fångar dagens geopolitiska utmaningar

och spänningar
■ Hållbar utveckling är integrerat i hela

läromedlet
■ Digital lärarhandledning med kontinuerliga

uppdateringar

INGÅR I SERIEN

Grundmaterial
■ TRYCKT BOK

■ DIGITAL ELEVLICENS

Komplement

Internationella
relationer
– PERSPEKTIV PÅ
KONFLIKT OCH
SAMARBETE I
VÄRLDSPOLITIKEN

Varför blir det krig? Vad innebär
globaliseringen för relationen mellan
världens fattiga och rika länder?
På vilka sätt har terrordåd och
krig förändrat villkoren i den internationella politiken? Det är den här
typen av frågor som behandlas i
Internationella relationer.

B

OKEN INTERNATIONELLA RELATIONER ger

kunskap om och förståelse för förutsättningarna för samarbete och konflikt i det internationella systemet. Dessutom får läsaren
verktyg för att på ett mer övergripande sätt
kunna tolka och förstå internationella relationer.
Författarna lägger stor tonvikt på tre av de mest centrala teorierna om internationella relationerna: liberalismen, realismen och konstruktivismen. I boken presenteras dessa teorier genom att de på ett tydligt sätt
tillämpas på ett flertal konflikter eller händelser.
BOKEN ÄR FRÄMST AVSEDD för kursen Internationella
relationer på gymnasiet och vuxenutbildningen. Den
kan även användas i andra grundkurser, till exempel
inom studieförbund och folkhögskolor, men också läsas
av alla som är intresserade av händelseutvecklingen i
världen.

3 KLARA FÖRDELAR
■ Ger verktyg för att tolka och förstå konflikter

och situationer i världspolitiken
■ Tydlig koppling mellan fakta och teorier
■ Rikligt med uppgifter av olika slag

INGÅR I SERIEN

Grundmaterial
■ TRYCKT BOK
■ ONLINEBOK

■ DIGITALT ÖVNINGSMATERIAL

Lärarmaterial

■ DIGITAL LÄRARLICENS MED LÄRARHANDLEDNING
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■ HISTORIA

Epos BERÄTTANDE TEXT OCH

HISTORISKA JÄMFÖRELSER!

E

POS 1A1 ger en översikt av historien från
äldsta tid till 2010-talet. Tyngdpunkten ligger
på 1800- och 1900-talet med särskild vikt lagd
på den senare historien efter andra världskriget fram till idag. Texten är inte belastad med
för många namn, händelser och årtal. Det finns gott om
historiska källor genom vilka eleverna kan öva tolkning
och källkritisk förmåga med hjälp av uppgifter av olika
svårighetsgrad.
I Epos 1b koncentreras framställningen till tiden från
och med franska revolutionen med särskild tonvikt på
1900-talet och tiden fram till idag. Men det finns även ett
kortare avsnitt om förhistorien och antiken.
HÄR FINNS ÄVEN HISTORIEMETODISKA avsnitt om

källkritik, historiesyn, historiebruk och epoker. Men
framförallt: praktiska uppgifter som utgår från konkreta
källor i texter och bilder. Eleverna får öva sig i att förstå
innehållet eller innebörden i texten eller bilden, jämföra
och dra slutsatser. Kvinnorna har i Epos 1b fått en mer
framträdande roll. Boken ger flera exempel på kvinnors
insatser genom historien.
Epos 2 och 3 är avsedd för kurserna Historia 2a, Historia
2b-kultur samt Historia 3. Boken inleds med ett kapitel
som tar upp teori- och metodfrågor. Därefter följer ett

Epos kännetecknas av en berättande historia som gör det lätt att
förstå sammanhangen. Böckerna är rikt illustrerade med tidslinjer,
foton, teckningar och kartor. Läromedlet gör det möjligt att variera
undervisningen. Kvinnorna får ta en framträdande roll, med flera
exempel på kvinnors insatser genom historien.
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antal teman, till exempel behandlas mynt och pengar,
resande och kommunikation, fantasy, kläder och mode,
vänskap och kärlek, migration och lokalhistoria. I varje
temakapitel diskuteras metodiska och källkritiska
aspekter på ett konkret sätt.

3 KLARA FÖRDELAR
■ Historiska jämförelser
■ Genusperspektiv
■ Historiska källor med övningar

INGÅR I SERIEN

Elevmaterial
■ TRYCKT BOK

Lärarmaterial

■ LÄRARMATERIAL (nedladdningsbar)

HÄMTA MER INFORMATION, SMAKPROV OCH DIGITALA UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE
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■ GEOGRAFI

Geografi

MÄNNISKAN,
RESURSERNA, MILJÖN,
HÅLLBAR UTVECKLING.

G

RUNDTEMAT i läromedelsserien Geografi är
förhållandet mellan människan, resurserna
och miljön samt den hållbara utvecklingen
och dess möjligheter. Innehållet återspeglar
det sammanhållna geografiämnet och betonar vikten av det geografiska perspektivet vid analys av
omvärlden.
LÄRARHANDLEDNINGEN ÄR TÄNKT att underlätta för

dig som lärare att komponera dina kurser och lektioner
utifrån ämnesplanen. Delar av innehållet kan användas
inom ramen för en lektion, men materialet ger även
underlag för arbetsuppgifter över längre perioder eller
teman. Uppgifterna är konstruerade utifrån innehållet i
kunskapskraven.

3 KLARA FÖRDELAR
■ Inledande problematisering till varje kapitel
■ Ger en bred kunskapsbas för vidare analys
■ Övningar kopplade till kunskapskraven

INGÅR I SERIEN

Elevmaterial
■ TRYCKT BOK
■ DIGITALBOK

Komplettera
grundläromedlet
med Libers Atlas
för gymnasiet

Lärarmaterial

■ LÄRARHANDLEDNING (nedladdningsbar)

Den omtyckta serien Geografi, mer känd som
Östmans Geografi, skapades för att skapa motivation
och intresse för geografiämnet. Läromedlet ger
eleverna en god grund att stå på i sina ämnesstudier.
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■ RELIGIONSKUNSKAP

Libers
religionskunskap

L

ÄROMEDLET diskuterar, lyfter fram och problematiserar vår tids snabba och mångskiftande
samhälle. Boken har två huvuddelar. I den första delen presenteras olika livshållningar och
samhällsfrågor som även belyses utifrån olika
infallsvinklar. Den andra delen innehåller de klassiska
religionerna och några andra livsåskådningar. Här finns
en mängd teman att hämta och inspireras av, alltifrån
dödshjälp, livsstilsstjärnor, hbtq, yoga och mindfulness
till rädslokultur och perfektionskult.
DEN DIGITALA LÄRARHANDLEDNINGEN är själva navet i

serien Libers religionskunskap. Här finns kommentarer
till alla kapitel i grundboken, instuderingsfrågor med
lösningsförslag, fördjupande övningar samt poddar och
filmer. Med hjälp av lärarhandledningen kan du som
lärare lägga upp kurserna Religionskunskap 1 och 2 på
de sätt som passar dig bäst.

Libers religionskunskap är ett modernt läromedel
som ger en stabil kunskapsbas samtidigt som den
presenterar en mångfald av perspektiv och livshållningar.
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3 KLARA FÖRDELAR
■ Teman som knyter an till frågor om identitet

och olika samhällsfenomen
■ Religionerna presenteras utifrån en struktur

som underlättar jämförelse
■ Källhänvisningar och citat som inspirerar till

vidare läsning

INGÅR I SERIEN

I den här serien får man en bred och uppdaterad bas av
kunskap inom ämnen som psykologi, sociologi, teologi, genusvetenskap och historia. Här finns exempelvis
tankar kring vad som ger livet mening av Viktor E Frankl
som satt i koncentrationsläger, Rebecca Solnit som
spred begreppet mansplaining och nunnan Syster Sofie
som talar om sex och kärlek.

Elevmaterial

Allt presenteras med tydliga källhänvisningar och citat
som också inspirerar till vidare läsning.

■ LÄRARHANDLEDNING

■ TRYCKT BOK
■ ONLINEBOK

Lärarmaterial

HÄMTA MER INFORMATION, SMAKPROV OCH DIGITALA UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE
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■ PSYKOLOGI

FILOSOFI ■

Psykologi
för gymnasiet
Utgångspunkten för serien Psykologi
för gymnasiet har varit att göra läroböcker som – förutom att de innehåller alla väsentliga kunskapsområden
och perspektiv inom psykologiämnet
– gör att eleverna läser den av eget
intresse. Detta är en heltäckande och
genomarbetad serie som lockar till
spontanläsning.

Hur bör man leva och handla?
Har livet mening? Vad är ett jag?

F

P

SOM KOMPLEMENT till de två kursböckerna finns Fallbeskrivningar i psykologi samt en reportagebok om hur
det är att leva med psykisk sjukdom.

ILOSOFI – ingen lära utan en aktivitet lyfter
fram den filosofiska diskussionen som det
väsentliga i ämnet. De klassiska frågorna
får stort utrymme, men tonvikten ligger på
1900-talets filosofiska diskussioner.

Boken lämpar sig väl för Filosofi kurs 1 och 2 på gymnasienivå. För dem som vill fördjupa sig i samtida filosofi
finns ett tematiskt kapitel där frågor kring fem områden
– feminism, djurrätt, idrottsfilosofi, politisk filosofi samt
dödsstraff – diskuteras. Alla områden inleds med en
presentation och avslutas med förslag till fördjupningar.

SYKOLOGI 1 OCH 2A innehåller bland annat
de psykologiska perspektiven, utvecklingspsykologi, socialpsykologi, minne, perception,
personlighetspsykologi, kriser, psykisk hälsa
och ohälsa. Psykisk hälsa behandlas dels
utifrån aktuell forskning om livsstilsfaktorer som sömn,
stress och träning, dels utifrån teorier om att finna
mening och sammanhang.
Med Psykologi 2a och 2b får eleven reflektera över hur
denne kan använda kunskaper inom psykologi för att
förstå processer inom sig själv och i samhället. Hur påverkas vår koncentrationsförmåga, sömn och stressnivå
av att vi kan kommunicera med andra människor dygnet
runt? Vilket inflytande har de sociala medierna över vår
självbild? Är våldsamma datorspel farligt – vad säger
forskarna? Varför leker egentligen barn? Vad händer i
hjärnan när vi ”tycker om” en produkt? Hur ser forskarna i dag på relationen mellan arv och miljö? Finns det
psykologiska förklaringar till varför människor vill veta
och förstå?

Filosofi

INGÅR I SERIEN

Elevmaterial
4 KLARA FÖRDELAR

■ TRYCKT BOK
■ ONLINEBOK

■ Exempel från verkligheten
■ Aktuell forskning
■ Fallbeskrivningar
■ Praktiska övningar

Komplement

■ FILOSOFINS VÄRLD – EN ANTOLOGI

3 KLARA FÖRDELAR
■ Bjuder in till diskussion och argumentation
■ Praktiska övningar
■ Fördjupande teman

INGÅR I SERIEN

Elevmaterial

■ TRYCKT KURSBOK
■ DIGITALBOK/ONLINEBOK

Komplement

■ FALLBESKRIVNINGAR FÖR KURS 1 OCH 2
■ REPORTAGEBOK: LEVA MED PSYKISK SJUKDOM
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■ SOCIOLOGI

PEDAGOGIK/LEDARSKAP & ORGANISATION ■

Sociologi

Kommunikation

Hur utvecklas vi till att bli självständiga
personer? Hur förändras samhället?
Vad menas med att samhället är
globalt och urbant? Varför är demokratiska samhällen ändå ojämlika?

Vilken roll spelar kommunikation
i vår vardag? Hur blir man en god
kommunikatör? Vad avslöjar vårt
kroppsspråk?

K

S

OCIOLOGI HANDLAR om samhället och
människan som samhällsvarelse. Utgångspunkten i läromedlet är att människan och
samhället hör ihop, de kan bara finnas
tillsammans. Utan människor finns inget
samhälle, men utan samhälle finns heller inte några
människor. Vi blir självständiga personer med tankar,
känslor och vilja genom att leva med andra människor.
LÄROMEDLET är skrivet av Rolf Lidskog, professor i

sociologi vid Örebro universitet.

INGÅR I SERIEN

Elevmaterial
■ TRYCKT BOK
■ ONLINEBOK

Ungdomskulturer beskriver ungdomars villkor och roller i samhället.
Boken tydliggör hur samhällets
förändrade förhållanden och
strukturer synliggörs genom
ungdomars kulturella uttryck.

L

LÄRARHANDLEDNINGEN innehåller bland annat

didaktiska tips och uppgifter till bokens och kursens
olika delar.
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Faktatexterna varvas med aktuella forskningsresultat
och exempel från verkligheten. Förmågan att kommunicera utvecklas bäst genom tillämpningsövningar och
därför varvas faktatext med praktikfall, rollspel, uppdrag
och övningar med pedagogiska hjälpmedel.

INGÅR I SERIEN

Grundmaterial
■ TRYCKT BOK

■ DIGITAL ELEVLICENS

Komplement

■ DIGITALT ÖVNINGSMATERIAL

Lärarmaterial

■ LÄRARHANDLEDNING (nedladdningsbar)

Ledarskap och
organisation

Ungdomskulturer

ÄROMEDLET inleds med en ämnesintroduktion
till sociologin. Därefter bearbetas begreppen
ungdom och kultur, följt av beskrivningar och
analyser av ett antal ungdomskulturella strömningar. Vidare presenteras verktyg för
att studera ungdomars situation och kulturyttringar.
Slutligen behandlas samhällets verksamheter för unga
och de ungdomspolitiska målen.

OMMUNIKATION TAR upp konsten att kunna
lyssna, samtala och instruera. Både ord och
kroppsspråk har betydelse. Du som läsare
får praktiska råd om hur du kan presentera och förmedla ett budskap – oavsett om
det rör sig om en anställningsintervju, ett möte eller
en redovisning. Boken beskriver hur du kan hantera
vardagskonflikter och vad som är bra att tänka på vid
kommunikation i grupp. Andra områden som tas upp är
kommunikation över åldrar och kön samt över kulturella
och sociala gränser.

Passar jag som ledare? Hur kan jag
som individ påverka gruppen? Vad är
en konflikt? Hur är en bra chef?

INGÅR I SERIEN

Elevmaterial
■ TRYCKT BOK
■ ONLINEBOK

Lärarmaterial

■ LÄRARHANDLEDNING

L

EDARSKAP OCH ORGANISATION kopplar samman det senaste inom ämnesområdena med
den historiska utvecklingen och paketerar det
så att kopplingen till ämnesplanen blir tydlig.
Läromedlet är uppbyggt så att eleven kan utveckla sina kunskaper och förmågor på olika nivåer. I det
digitala övningsmaterialet kan eleven träna och befästa
relevanta begrepp.
Faktatexten varvas med många exempel och tydliggörande illustrationer. Efter varje kapitel finns en sammanfattning, en ordlista med de centrala begreppen
och övningar. Övningarna är nivågrupperade och gör
det möjligt för eleverna att utveckla sina kunskaper och
förmågor över de olika betygsstegen.

INGÅR I SERIEN

Grundmaterial
■ TRYCKT BOK
■ ONLINEBOK

Komplement

■ DIGITALT ÖVNINGSMATERIAL

Lärarmaterial

■ LÄRARHANDLEDNING (nedladdningsbar)

HÄMTA MER INFORMATION, SMAKPROV OCH DIGITALA UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE
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■ SO FÖR NYANLÄNDA/KOMPETENSUTVECKLING

KOMPETENSUTVECKLING ■

Idag ska elever i den svenska grund- och gymnasieskolan utveckla dels sitt
kritiska tänkande ur olika perspektiv, dels sina förmågor att värdera källor
kritiskt. Vad kan du som lärare göra för att stötta en sådan utveckling?

SO FÖR
NYANLÄNDA

Källkritik på schemat

B

OKEN INLEDS med en teoretisk bakgrund
till, och en principiell diskussion kring,
kritiskt tänkande. Här tas bland annat
psykologiska och filosofiska perspektiv på
källkritik upp. Därefter följer konkreta undervisningsexempel och tips på hur man kan arbeta
med källritik i både grund- och gymnasieskolan.

INGÅR I SERIEN

Start SO
Med Start SO lär sig eleverna grundläggande svenska samtidigt som de
utvecklar sina kunskaper i SO-ämnena.

S

TART SO utgår från kursplanen för SO-ämnena
i åk 4–9 och innehållet är hämtat från det
centrala innehållet i geografi, historia, religion
och samhällskunskap. Boken förbereder
eleverna för ordinarie SO-undervisning
genom att träna på och översätta vanligt förekommande
begrepp och arbeta med SO och språket samtidigt.

Vill du? Får jag?
Ska vi?

Grundmaterial
■ TRYCKT BOK
■ HELDIGITAL

3 KLARA FÖRDELAR

Komplement

■ Tydligt lärarperspektiv; hur kan jag arbeta

■ DIGITALT ÖVNINGSMATERIAL

med källkritik i min undervisning?
■ Tar upp såväl konkret undervisningsinnehåll

Lärarmaterial

som övergripande mål kopplade till elevens
kritiska tänkande i stort

■ LÄRARHANDLEDNING
■ FACIT

■ Lämplig för både lärarstudenter och

yrkesverksamma lärare

Kommer i vår

Skolans roll i att göra livet begripligt
för barn och unga är fundamental. I
den här boken tas ett holistiskt, sociologiskt och humanvetenskapligt grepp
kring undervisning i sexualitet.

I

BLAND ÄR det svårt att se skogen för alla träd,
vi glömmer helheten; hur alla livets delar hänger
ihop och skapar mening. Skolans roll i att göra livet
begripligt för barn och unga är fundamental.

Ämnet är livsviktigt, det rör existentiella frågor och
värden som jämställdhet, solidaritet, likabehandling,
egenmakt och framtidstro. Genom att integrera undervisningen i skolans övergripande värdegrundsarbete skapas
sammanhang som ger förståelse och mening. Eleverna
kan få självinsikt, empati och livsglädje när det individuella inlemmas i det universella och skogen blir synlig.
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Källkritik

K

ÄLLKRITIK VÄNDER sig i första hand till
studenter inom humaniora och samhällsvetenskap. Men källkritik berör alla
människor – vi ställs inför problem att
avgöra vad som är sant och vad som är
falskt. Därför är boken av intresse för var och en som
vill ta ställning till sanningshalten i den information
hen möter.

3 KLARA FÖRDELAR
■ Ger verktyg för att bedöma sanningshalten i

information
■ Källkritiska principer illustrerade med många

konkreta exempel
KOMPETENSUTVECKLING

■ En följeslagare till studenten genom hela

utbildningen

HÄMTA MER INFORMATION, SMAKPROV OCH DIGITALA UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE
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Vilket läromedel till kursen?

Läromedel

Kurs

Läromedel

■ Filosofi 1–2

Filosofi 1 och 2

■ Geografi 1

Geografi 1

■ Psykologi 1

Psykologi 1 och 2a

■ Geografi 2

Geografi 1 och 2

■ Psykologi 2a

Psykologi 1 och 2a
Psykologi 2a och 2b

■ Historia 1a1

Den moderna tidens historia 1a1,
Epos 1a1

■ Psykologi 2b

Psykologi 2a och 2b

■ Historia 1b

Bilden av historien 1b, Epos 1b

■ Ledarskap och organisation

Ledarskap och organisation

■ Historia 2–3

Epos 2 och 3

■ Sociologi

Sociologi

■ Historia 2b – kultur

Kultur- och idéhistoria

■ Ungdomskulturer

Ungdomskulturer

■ Kultur- och idéhistoria

Kultur- och idéhistoria

■ Journalistik, reklam
och information 1

Journalistik, reklam
och information

■ Religionskunskap 1

Libers relilgionskunskap, Religion
och andra livsåskådningar 1 och 2,
Religion – helt enkelt

■ Medier, samhälle
och kommunikation

Medier, samhälle och
kommunikation

■ Religionskunskap 2

Libers religionskunskap, Religion
och andra livsåskådningar 1 och 2

■ Idrott och hälsa 1–2

Idrott och hälsa

■ Samhällskunskap 1a1

Libers samhällskunskap 1a1

■ Kommunikation

Kommunikation

■ Samhällskunskap 1b

Libers samhällskunskap 1b

■ Barns lärande och växande

Barns lärande och växande

■ Samhällskunskap 2–3

Libers samhällskunskap 123

■ Lärande och utveckling

Lärande och utveckling

■ Internationella relationer

Internationella relationer

■ Människors miljöer

Människors miljöer

■ Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap

■ Internationell ekonomi
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Kurs

Internationell ekonomi
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Hållbarhet och
geopolitik i fokus

HÄMTA MER INFORMATION, SMAKPROV OCH DIGITALA UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE

Upplägg som
inbjuder till
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Lärare, programrektor
eller gymnasiechef
– vi hjälper er att välja och
komma igång snabbt!

Tillsammans hittar vi
den bästa lösningen
Heldigitala läromedel till kursen,
gymnasieprogrammet eller till
hela skolan? Kontakta oss så går
vi tillsammans igenom era förutsättningar och behov, och skräddarsyr
en lösning som passar bäst för er.

RÅDGIVNING KRING LÄROMEDEL?
Kontakta Anders eller Jan om du har frågor
om våra läromedel och digitala lösningar.

Vi stöttar er hela vägen med en bra mix av läromedel,
introduktionsutbildning och tekniska integrationer – allt för
att ni enkelt ska kunna komma igång och jobba effektivt.
Digital LÄRARE
■ Två utbildningar för lärare:
- Administrera licenser
- Pedagogisk introduktion i läromedlen
■ Support
Beställ via återförsäljare eller liber.se
Digitalt GY-PROGRAM
Allt under Digital LÄRARE ingår, och även:
■ Fortbildning i aktuellt ämne

Nu ännu
enklare integrationer
mot Googles och
Microsofts digitala
ekosystem!

Digital GYMNASIESKOLA
Allt under Digitalt GY-PROGRAM ingår, och även:
■ Libers årshjul för att skapa
- gemensam målsättning
- genomförande
- uppföljning
■ En introduktionsutbildning för skolledare och
IKT-personal
■ Fokus på GDPR-avtal

■ Libers team för onboarding av lärare och elever

■ Single sign-on för lärare och elever via Skolfederation

■ Rapport av användarfrekvens inklusive analys
Beställ via återförsäljare eller liber.se

■ Bygga-ny-skola-rabatt
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■ Anders Karlsson
Läromedelsexpert
anders.karlsson@liber.se
070-396 65 54

■ Jan Majdzik
Lärarsupport
jan.majdzik@liber.se
076-640 86 74

HAR DU FRÅGOR OM BESTÄLLNINGAR OCH
FAKTUROR, KONTAKTA KUNDSERVICE.
Liber Kundservice
08-690 90 00

Kontakta oss!
HÄMTA MER INFORMATION, SMAKPROV OCH DIGITALA UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE
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Glöm inte

liber.se
Läs mer om böckerna
och författarna

Provläs

Prenumerera på
nyhetsbrev – upptäck
hela vår utgivning

Beställ
utvärderingsexemplar

Få personlig rådgivning

LIBER KUNDSERVICE
113 98 Stockholm
Tel 08-690 90 00
kundservice.liber@liber.se
www.liber.se
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