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GLP2021 är här, och efter år av planering och utvecklingsarbete kan 
vi med glädje presentera våra lösningar för GLP2021! Vi har har alltid 
erbjudit mycket för gymnasierna i Svenskfinland. I GLP2021:s anda vill 
vi erbjuda ännu mer och ännu mångsidigare! 12 nya serier! Ny digital 
plattform! Mångsidig kompetens! Och smidiga lösningar för skola, lära-
re och studerande. Upptäck vad vi erbjuder här och på följande sidor!

Gymnasiet GLP2021

Vi erbjuder mycket nytt och mångsidigt för GLP2021. Vi utkommer läsåret 
2021–2022 med hela 12 serier. Alla titlar utkommer digitalt och de flesta 
även som tryckt bok. De digitala läromedlen utkommer på en helt ny 
digital plattform: glöm digitala kopior på tryckta böcker, våra nya digitala 
läromedel är reellt digitala och interaktiva med en masa nya funktioner.

För att underlätta för skolor, lärare och första årets studerande har vi tagit 
fram Gymnasie banken, en allt-i-ett-lösning. Med Gymnasiebanken får 
lärare och studerande tillgång till ALLA våra digitala läromedel: en person, 
en licens, alla våra digitala läromedel.

Läsåret 2021–2022 säljer vi Gymnasiebanken till ett introduktionspris:  
250 € per person och läsår. För det priset får den studerande alla våra  
digitala läromedel för hela läsåret 2021–2022.

Läs mer om Gymnasiebanken på sidan 10.

Gymnasiet GLP2016

Vi fortsätter naturligtvis också att erbjuda läromedel enligt GLP2016. Där 
är produkttyperna de gamla bekanta: tryckt bok, elevlicens 48 mån, elevli-
cens 6 mån och paket med bok och elevlicens 48 mån. 

GLP2016 hittar du på sidorna 36 och framåt.

Det här och mer hittar du i årets katalog. Kontakta oss gärna om våra  
läromedel! Vi tar läromedel på allvar och satsar hårt på vårt uppdrag:  
Att erbjuda bra, mångsidiga läromedel för det finlandssvenska gymnasiet.

Roland Juthman
Försäljningsansvarig
Schildts & Söderströms Läromedel
050 44 83 555
roland.juthman@sets.fi

Priserna i katalogen är cirkapris inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella 
prisförändringar. Uppgifterna visar läget 1.1.2021.

Titlar markerade med *-märket är utgående titlar och finns endast i  
begränsad upplaga.

Beställningar av läromedel görs via den grossist kommunen valt.
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GYMNASIET GLP2021

S&S och GLP2021 S&S och GLP2021 
MÅNGFALD OCH VARIATION 
FÖR DET FINLANDSSVENSKA 
GYMNASIET

Schildts & Söderströms Läromedel satsar målmedvetet 
och brett på GLP2021. Efter flera års utvecklingsarbete 
kan vi läsåret 2021–2022 erbjuda många nya, mångsidi-
ga läromedel. 

Vi och våra drivna och kunniga läromedelsförfattare, 
dina kollegor i de finlandssvenska gymnasierna, har 
arbetat målmedvetet för att ta fram innehåll, format 
och funktioner som sätter inlärningen i första rummet. 
Tillsammans har vi ständigt återkommit till de grund-
läggande frågorna: 

Vad? Hur? och Varför? 

Vi tar vårt uppdrag på stort allvar och har alltid erbjudit 
mycket för gymnasierna i Svenskfinland. I GLP2021:s 
anda har vi satsat på variation och mångfald: digitala 
och tryckta läromedel, olika nivåer och lärstigar, olika 
sätt att presentera och olika sätt att öva, tillämpa och 
kommunicera. Smidigare för de studerande, smidigare 
för läraren.

Vi tar läromedel på allvar. Bra, mångsidiga läromedel för 
det finlandssvenska gymnasiet helt enkelt.
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GYMNASIET GLP2021 

– mycket och mångsidigt!– mycket och mångsidigt!

12 NYA SERIER
Läsåret 2021–2022 erbjuder vi tolv nya serier – från 
modersmål, finska och engelska via matematik och 
naturvetenskaper till samhällskunskap och psykologi. 
Alla läromedel utkommer åtminstone digitalt. 

NY DIGITAL PLATTFORM
Inför läsåret 2021–2022 lyfter vi våra digitala läro-
medel till en helt ny nivå: egna anteckningar, fritext-
svar, kommunikation mellan lärare och studerande, 
självrättande uppgifter och mer!

MÅNGSIDIG KOMPETENS
Alla våra nya läromedel för GLP2021, både digitala 
och tryckta, lyfter fram delområdena i den mångsidi-
ga kompetensen. På ett naturligt sätt, i logiska sam-
manhang och mycket konkret.

ALLA VÅRA DIGITALA  
LÄROMEDEL I ETT PAKET
Med Gymnasiebanken får lärare och studerande till-
gång till alla våra digitala GLP2021-läromedel på en 
gång. En person, en licens, alla våra läromedel – att 
skaffa och dela ut läromedel har aldrig varit enklare.

12
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GYMNASIET GLP2021

12 NYA SERIER FÖR GLP2021!12 NYA SERIER FÖR GLP2021!

Modersmål och litteratur
Läs mer om Nycklar på sida 12!

Finska
Läs mer om Astu ovesta 
på sida 14!

Engelska
Läs mer om Voices and Echoes 
på sida 16!

Psykologi
Läs mer om Psyke på sida 30!

Samhällslära
Läs mer om Perspektiv  
på sida 28! 

Hälsokunskap
Läs mer om Tempo  
på sida 26!

Söker du historia, 
filosofi, religion 
och kemi?  
Se sida 32!
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GYMNASIET GLP2021 

12 NYA SERIER FÖR GLP2021!12 NYA SERIER FÖR GLP2021!

UNION
Tal och ekvationer

MAG

1

Jukka Harsunkorpi
Sanna Hassinen
Paavo Heiskanen
Katariina Hemmo
Anna Kairema
Miia-Maarit Saarelainen
Jorma Tahvanainen
Timo Taskinen
Leif Österberg

Matematik:  
Gemensamt avsnitt
Läs mer om Union på sida 18!

ALFA
Funktioner och ekvationer 1

MAA
2

Jukka Harsunkorpi
Paavo Heiskanen
Mika Leikas
Miia-Maarit Saarelainen
Jorma Tahvanainen
Jan-Anders Salenius

Matematik:  
Lång lärokurs
Läs mer om Alfa på sida 18!

OMEGA
Uttryck och ekvationer

MAB
2

Jukka Harsunkorpi
Paavo Heiskanen
Mika Leikas
Miia-Maarit Saarelainen
Jorma Tahvanainen
Niklas Palmberg

Matematik:  
Kort lärokurs
Läs mer om Omega på sida 18!

Geografi
Läs mer om Meridian  
på sida 24!

DIVERSITET
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            BI 1 Livet och evolutionen

Biologi
Läs mer om Diversitet  
på sida 22!

Jenni Andersin

Pentti Frondelius

Jari Latva-Teikari

Heikki Lehto

Jonas Waxlax

FYSIKEN SOM
NATURVETENSKAP

P
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FY  
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Fysik
Läs mer om Principia på sida 20!
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GYMNASIET GLP2021

Ny digital plattform Ny digital plattform 
Våra GLP2021-läromedel görs för och i  
ny digital miljö! Glöm digitala kopior på 
tryckta böcker – våra nya digitala läromedel 
är interaktiva, flödar enligt skärmen och 
har många nya funktioner.  

Nu kan studerandena
• göra uppgifterna inne i läromedlet
• testa grunderna med självrättande  

uppgifter och omedelbar respons
• svara på öppna frågor, skriva essäer  

och göra till exempel uträkningar i 
läromedlet

• dela sina svar med läraren för respons
• hitta tillbaka till sina resultat som sparas
• göra egna markeringar och anteckningar 

i läromedlet.

Dessutom kan läraren skriva och skicka 
egna uppgifter till sina studerande.

Förutom allt det nya så har vi förstås be-
hållit populära funktioner: de studerande 
får fortfarande modellsvar, facit och till 
exempel reflektionsfrågor!

Navigera lätt mellan olika kapitel. 
Klicka på info-knappen för en kort 
beskrivning av innehållet.

Inne i kapitlet får du en tydlig 
överblick över innehållet. 
Navigera smidigt genom att 
klicka på rubrikerna.

Gör uppgifterna direkt inne i 
själva läromedlet. Kontrolle-
ra dina svar med facit och 
modellsvar.
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GYMNASIET GLP2021 

– Interaktivt, tydligt och smidigt– Interaktivt, tydligt och smidigt

Få egen domän
Varje gymnasium får en egen domän på 
laromedel.fi. Både personal och studerande 
loggar in på den gemensamma adressen.

TA I BRUK  
DE DIGITALA  
LÄROMEDLEN

1

Skapa personliga användarkonton
Alla lärare och studerande behöver ett person-
ligt användarkonto. Det ordnar vi för er.  
Skicka 1) användarnas namn och e-postadresser 
samt 2) kursbrickan i varsin Excel-fil till  
laromedel@sets.fi, så fixar vi användarkonton 
och grupper. E-postadressen blir användar-
namn.

Meddela också vem som ska ha vilka läromedel. 
Tips! Om skolan går in för Gymnasiebanken 
får alla användare tillgång till alla våra digitala 
läromedel – läs mer på sida 10!

Det här erbjuder vi som gratis tjänst till skolor-
na, men skolorna kan förstås också själva skapa 
användarkonton och grupper samt tilldela 
licenser via sina administrationskonton.

2

Logga in och välj rätt kurs
Nya användare får ett mejl med sina inloggnings-
uppgifer. Studerande och lärare väljer sin grupp 
och kurs från den importerade kursbrickan.

3

Appletar som 
behövs i uppgiften 
är integrerade i 
läromedlet.

Skicka uträkningar, essäer 
och andra fritextsvar till 
läraren för respons.

Vi utvecklar även ett verktyg som låter läraren skapa egna studie-
avsnitt genom att kombinera innehåll i våra nya digitala läromedel 
enligt GLP2021. 
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GYMNASIET GLP2021

S&S och GLP2021 S&S och GLP2021 
DE MÅNGSIDIGA KOMPETENSERNA  
I VÅRA LÄROMEDEL
Under gymnasietiden ska den studerande utveckla en mångsidig kompetens. 
För det behövs mer än rena ämneskunskaper: Det behövs ämnesövergripande 
tänk och anslag. Det behövs konkreta redskap och hållplatser att stanna till vid. 
Det behövs kopplingspunkter för lärare och studerande. Det erbjuder vi både i 
digital och i tryckt form. 

Våra läromedel pekar på olika kompetenser och var i läromedlet de står i fokus.

Kompetenserna tas upp i olika former av innehåll: i själva huvudtexten och 
bilderna i läromedlet, i uppgifter, i arbetet med olika genrer och olika språk i tal 
och skrift, genom att den studerande fördjupar sig i forskning och fakta och 
reflekterar kring andras erfarenheter och upplevelser. Vi tipsar också om var 
man kan koppla till kunskaper i andra ämnen.

De här innehållstyperna använder i våra läromedel.

DE HÄR INNEHÅLLSTYPERNA ANVÄNDER VI I VÅRA LÄROMEDEL

Basinnehåll
Här får du jobba 
med mångsidig 
kompetens i läro-
medlets text- och 
bildmaterial.

Uppgifter
Här får du jobba 
med mångsidig 
kompetens i upp-
gifter till basinne-
hållet.

Flera genrer
Här får du jobba 
med andra genrer 
än lärobokstext.

Forskning 
och fakta
Här får du ta del 
av forskning och 
fakta utanför 
läroboks texten.

Erfarenhet och 
upplevelser
Här får du ta del  
av enskilda indivi-
ders erfarenheter 
och upplevelser.

Flera ämnen
Här får du tips 
på andra ämnes-
kunskaper du kan 
använda.

Flera språk
Här möter du 
flera olika språk.

Genom dina gymnasiestudier ska du utveckla en mångsidig kompetens. För det 
behöver du mer än rena ämneskunskaper. På det här uppslaget pekar vi på sex 
olika kompetenser och var i läromedlet de står i fokus.

Kompetenserna tas upp i olika former av innehåll: i själva huvudtexten och bil-
derna i läromedlet, i uppgifter, i arbetet med olika genrer och olika språk i tal och 

-
dras erfarenheter och upplevelser. Vi tipsar också om hur du kan koppla till dina 
kunskaper i andra ämnen!
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HÄR HITTAR DU kompetenserna i läromedlet

De mångsidiga
kompetenserna i Globen GE1

I Vad är ett samhälle?
13
Mo Fi En

14

28 28

41

II Befolkning och välfärd
48, 57

57 57

57
Fi

57
Fi

57 63 64 63 64 64

57 64 67
En

63

67 64

64 69
En

III Aktivt medborgarskap
84

90 90 90 90 90 90

99

101

116 115

IV Val – hörnstenen i en fungerande demokrati

130, 134 130 130 130 130 130

V Finlands politiska system
139 147 138

147

153 153 153

158 158 158 158 158

163 166

171 171 171

176 171
Ko

171

De här innehållstyperna använder vi i våra läromedel

Basinnehåll
Här får du jobba med 
mångsidig kompe-
tens i läromedlets 
text- och bildmaterial.

Uppgifter
Här får du jobba med 
mångsidig kompe-
tens i uppgifter till 
basinnehållet.

Flera genrer
Här får du jobba 
med andra genrer än 
lärobokstext.

Forskning
och fakta
Här får du ta del av 
forskning och fakta 
utanför lärobokstex-
ten.

Erfarenhet
och 
upplevelser
Här får du ta del av 
enskilda individers 
erfarenheter och 
upplevelser.

Flera ämnen
Här får du tips på an-
dra ämneskunskaper 
du kan använda.

Flera språk
Här
olika språk.

10 13 8 16 7 9

Kompetens 
för väl-

Kommuni-

kompetens

Tvärveten-

kompetens

kompetens
Etisk kompe-
tens och mil-
jökompetens

kulturell
kompetens
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– mångsidig kompetens!– mångsidig kompetens!
En översikt finns i slutet av varje bok,  
och dessutom pekar vi på kompetenser-
na inne i själva läromedlet.

Genom dina gymnasiestudier ska du utveckla en mångsidig kompetens. För det 
behöver du mer än rena ämneskunskaper. På det här uppslaget pekar vi på sex 
olika kompetenser och var i läromedlet de står i fokus.

Kompetenserna tas upp i olika former av innehåll: i själva huvudtexten och bil-
derna i läromedlet, i uppgifter, i arbetet med olika genrer och olika språk i tal och 

-
dras erfarenheter och upplevelser. Vi tipsar också om hur du kan koppla till dina 
kunskaper i andra ämnen!
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De här innehållstyperna använder vi i våra läromedel

Basinnehåll
Här får du jobba med 
mångsidig kompe-
tens i läromedlets 
text- och bildmaterial.

Uppgifter
Här får du jobba med 
mångsidig kompe-
tens i uppgifter till 
basinnehållet.

Flera genrer
Här får du jobba 
med andra genrer än 
lärobokstext.

Forskning
och fakta
Här får du ta del av 
forskning och fakta 
utanför lärobokstex-
ten.

Erfarenhet
och 
upplevelser
Här får du ta del av 
enskilda individers 
erfarenheter och 
upplevelser.

Flera ämnen
Här får du tips på an-
dra ämneskunskaper 
du kan använda.

Flera språk
Här
olika språk.

10 13 8 16 7 9

Kompetens 
för väl-

Kommuni-

kompetens

Tvärveten-

kompetens

kompetens
Etisk kompe-
tens och mil-
jökompetens

kulturell
kompetens
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GYMNASIEBANKENGYMNASIEBANKEN
EN PERSON, EN LICENS,  
ALLA VÅRA DIGITALA LÄROMEDEL
Vi vill göra övergången till GLP2021 så enkel som möjligt för skolorna, 
lärarna och första årets studerande. Därför lanserar vi ett unikt paket för de 
finlandssvenska gymnasierna: Gymnasiebanken.

Gymnasiebanken omfattar alla våra digitala läromedel. Inte en serie, inte ett 
urval, utan alla våra digitala läromedel. Plus unika tilläggsresurser på köpet.

I Gymnasiebanken ingår alla våra nya serier enligt GLP2021:

De titlar som utkommer under läsåret läggs vartefter automatiskt till i Gymnasiebanken.

Dessutom ingår två unika resurser:

Litteraturbanken – utdrag ur ny finlandssvensk litteratur

Kirjallisuuspankki – utdrag ur ny finsk litteratur

UNION
Tal och ekvationer

MAG

1

Jukka Harsunkorpi
Sanna Hassinen
Paavo Heiskanen
Katariina Hemmo
Anna Kairema
Miia-Maarit Saarelainen
Jorma Tahvanainen
Timo Taskinen
Leif Österberg

ALFA
Funktioner och ekvationer 1

MAA
2

Jukka Harsunkorpi
Paavo Heiskanen
Mika Leikas
Miia-Maarit Saarelainen
Jorma Tahvanainen
Jan-Anders Salenius

OMEGA
Uttryck och ekvationer

MAB
2

Jukka Harsunkorpi
Paavo Heiskanen
Mika Leikas
Miia-Maarit Saarelainen
Jorma Tahvanainen
Niklas Palmberg

Nycklar – vår nya serie i modersmål och litteratur

Astu ovesta – vår nya serie i finska

Voices and Echoes – vår nya serie i engelska

Union – vår nya serie i matematik, gemensamt avsnitt

Alfa – vår nya serie i långa lärokursens matematik

Omega – vår nya serie i korta lärokursens matematik

Principia – vår nya serie i fysik

Diversitet – vår nya serie i biologi

Meridian – vår nya serie i geografi

Tempo – vår nya serie i hälsokunskap

Perspektiv – vår nya serie i samhällslära

Psyke – vår nya serie i psykologi
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– allt i ett paket– allt i ett paket

Jenni Andersin

Pentti Frondelius

Jari Latva-Teikari

Heikki Lehto

Jonas Waxlax

FYSIKEN SOM
NATURVETENSKAP
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            BI 1 Livet och evolutionen

Gymnasiebanken gör det enkelt för skola, lärare och studerande:
• ett pris per studerande och läsår
• inga tilläggsbeställningar under läsåret: nya titlar  

läggs automatiskt till när de utkommer
• lärare och studerande har allt i ett paket
• enkelt att göra ämnesövergripande studieavsnitt och samarbete
• enkel administration

Gymnasiebanken  
– en person, en licens, alla våra digitala läromedel! 

Dessutom bjuder vi under läsåret 2021–2022 
på tillgång till också följande:

alla våra digitala läromedel enligt GLP2016 

Gymnasiebanken Digital licens, person, läsår 9789515254153 300,00 €        250 €

LÄSÅRET 2021–2022 ENDAST 250 € PER PERSON OCH LÄSÅR!

Särskilt under läsåret 2021–2022 upplever vi att det är viktigt för skolan och läraren 
att det finns både nya och bekanta resurser. Använd GLP2016-materialen som 
alternativ, för förkovring eller till exempel källor för projektarbeten.

GYMNASIEBANKEN  
I ETT NÖTSKAL

Allt detta i en 
licens för endast 
250 € per person!
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GYMNASIET GLP2021 MODERSMÅL OCH LITTERATUR

Blauberg, Enroth, Töringe

Nycklar
Kreativitet, analys, reflektion 
och kommunikation! Nycklar 
till språket och livet!

Nycklar är en ny serie i mo
dersmål och litteratur. Det helt 
digitala läromedlet har en tydlig 
struktur med basinnehåll (Teori 
och fakta!), övningar (Tolka, 
tillämpa och skapa!), språkfär
dighet (Stärk din svenska!) och 
begrepp (Bemästra orden!). 
Dessutom ingår multimodala 
texter kring olika teman.

Ett läromedel för den 
studerande!
Basinnehållet i Nycklar utgörs 
av teoridelens texter, självrät-
tande övningar, ordförklaringar 
och begreppsförklaringar, som 
alla stöder självstudier. Dessut-
om finns det uppgifter på flera 
nivåer, så att alla kan känna att 
de lyckas.

Ett läromedel för läraren!
Nycklar utgör ett mångsidigt 
redskap för läraren. Strukturen 
är tydlig, det är lätt att hitta 
exempel och ge hänvisningar, 
övningarna är konkreta och 
kopplingen till läroplanen stark. 
Tematiska brännpunkter öppnar 
för fördjupning.

Ett läromedel  
att kommunicera kring!
Nycklar fungerar utmärkt i och 
utanför klassrummet! Det finns 
uppgifter för gemensam reflek-
tion, för projekt och för egen 
eftertanke. De studerande kan 
också skicka fritextuppgifter till 
läraren för respons!

Nycklar MO1 Digtal licens, 48 mån 9789515254054 22,50 €

Nycklar MO2 Digtal licens, 48 mån 9789515254061 22,50 €

Nycklar MO3 Digtal licens, 48 mån 9789515254078 22,50 €

Nycklar MO4 Digtal licens, 48 mån 9789515254085 22,50 €

NYCKLAR MO1
MO1 Att tolka och produ-
cera text lägger grunden 
för de fortsatta studierna. 
De studerande får jobba 
med modeller, strategier 
och grundgenrer. Skriv-
processen får mycket 
utrymme och flerstäm-
mighet, intertextualitet 
och multimodala texter tas 
också upp.

Nycklar MO ingår i Gymnasiebanken  
med 12 tolv helt nya serier. Läs mer på sida 10!

PST! I Gymnasiebanken ingår läsåret 2021–2022 även Tusen och en text och  
Studentprov MO enligt GLP2016. Använd fritt i och för undervisningen.

NYCKLARNYCKLAR

NYCKLAR MO3
MO3 Kommunikation 1 
sätter fokus på språk-
liga medel och uttryck 
i vid bemärkelse. De 
studerande jobbar med 
kommunikationsmodell 
och kommunikations-
analys, för att nå djupa-
re insikt om betydelsen 
av kontext och budskap. 
Publikens eller motpar-
tens tolkningsföreträde 
lyfts också fram. Fär-
digheten att lyssna och 
ge och ta respons tränas 
mångsidigt.

NYCKLAR MO2
MO2 Text och språklig 
medvetenhet betonar 
språkets funktion och 
betydelse för individ 
och samhälle. Normer, 
privilegier, språkvarianter 
och språkpolitik är cen-
trala teman. Det nordiska 
sammanhanget och den 
gemensamma språkhisto-
rien behandlas också.

NYCKLAR MO4
Med MO4 Litteratur 1 inleder de studerande en djupdyk-
ning i litteraturens mångskiftande värld. Modulen tar upp 
genre, tidsepok, mediaformat och kultursfär. Analys, tolk-
ning och narrativa strukturer är återkommande teman.
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GYMNASIET GLP2021 MODERSMÅL OCH LITTERATUR

TIDTABELL
Nycklar MO1 "	8/2021
Nycklar MO2 "	9/2021
Nycklar MO3 "	12/2021
Nycklar MO4 "	2/2022
Nycklar MO5 "	8/2022
Nycklar MO6 "	8/2022
Nycklar MO7 "	hösten 2022
Nycklar MO8 "	våren 2023

DIGITALT  
= interaktivt och mångsidigt!
Det digitala läromedlet stöder inlärning-
en på flera nivåer. Läroämnet modersmål 
betonar kommunikation och personligt 
uttryck, vilket är tydligt i ord, bild och 
rörlig bild i det digitala materialet. Själv-
rättande uppgifter testar förståelsen och 
länkar till personliga erfarenheter och 
fakta ger bredd och djup. Fritextsvar kan 
man förstås skicka till läraren!

Fler perspektiv ger mångsidig kompetens!
Nycklar tar fasta på den mångsidiga kompetensen! Serien 
betonar olika genrer, språkvarianter och kopplingar till  
andra läroämnen. Vidare lyfter Nycklar särskilt fram  
erfarenheter och upplevelser. 

Läs mer om hur våra läromedel beaktar de mångsidiga  
kompetenserna på sidan 8!

Läs mer om vår nya digitala plattform på sidan 6! MO4

MO3

MO1MO1 MO2MO2 MO3MO3 MO4MO4 MO5MO5 MO6MO6 MO7MO7 MO8MO8
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GYMNASIET GLP2021 FINSKA

Klemets, Lahtinen, Sjöström, 
Sundgren

Astu ovesta
Astu ovesta ja valloita maailmaa 
suomeksi! Med den nya serien 
Astu ovesta blir finskan funktio
nell, praktisk och personlig! Med 
klara mål, konkreta strategier 
och flexibla redskap utvecklas 
språkfärdigheten mångsidigt.

Varje modul har flera delar.  
De är indelade i
• Tekstejä ja sanoja (förförståelse, 

tolka och producera)
• Tilanteita (kommunicera)
• Tietoa (fördjupa och förstärk 

dina färdigheter)

Kapitlen behandlar mångsidigt 
språkfärdighetens delområden.

Astu ovesta är en kraftigt revi-
derad upplaga av Ovi auki. Astu 
ovesta är uppdaterad och kom-
pletterad enligt GLP2021. 

Astu ovesta FINA1 utkommer 
digitalt. FINA2, FINA3 och  
Grammatik A utkommer som 
både tryckt bok och digitalt 
läromedel. 

Astu ovesta FINA1 Digital licens, 48 mån 9789515252920 22,50 €

Astu ovesta FINA2 Tryckt bok 9789515253033 29,50 €

Astu ovesta FINA2 Digital licens, 48 mån 9789515253040 22,50 €

Astu ovesta FINA3 Tryckt bok 9789515253064 29,50 €

Astu ovesta FINA3 Digital licens, 48 mån 9789515253071 22,50 €

Astu ovesta Grammatik A Tryckt bok 9789515253675 29,50 €

Astu ovesta Grammatik A Digital licens, 48 mån 9789515253682 22,50 €

ASTU OVESTA FINA1
Hur lär du dig? Vad kan du 
göra på finska? Vilka är dina 
mål? Hur kan du nå dina 
mål? Det är de centrala frå-
gorna i FINA1 Studiefärdig-
heter och språklig identitet. 
De studerande fördjupar 
sina insikter om språkfär-
dighet, reflekterar kring stu-
dieteknik och inlärning och 
lägger upp konkreta planer 
för de fortsatta studierna. 

Astu ovesta FINA1–3 och Grammatik ingår i Gymnasiebanken 
med 12 tolv helt nya serier. Läs mer på sida 10!

PST! I Gymnasiebanken ingår läsåret 2021–2022 även Ovi auki 1–6 enligt GLP2016. 
Använd fritt i och för undervisningen.

FINSKAFINSKA

ASTU OVESTA FINA3
FINA3 Hållbar framtid 
och vetenskap handlar om 
vetenskap, innovation 
och hållbar utveckling. 
Frågeställningar, begrepp 
och texttyper behandlas 
mångsidigt. Ett viktigt 
mål att utveckla läsfär-
digheten och tillämpa 
lässtrategier enligt behov 
och situation.

ASTU OVESTA FINA2
FINA2 Miljö och kommu-
nikation har som bärande 
teman att möta andra 
människor, att reflektera 
kring fysisk och social 
miljö samt att agera etiskt. 
Ett viktigt mål är att bli 
bekant med och börja 
tillämpa konstruktiv 
kommunikation.
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GYMNASIET GLP2021 FINSKA

TIDTABELL
Astu ovesta FINA1  "	8/2021
Astu ovesta FINA2  "	6/2021*
Astu ovesta Grammatik A "	6/2021*
Astu ovesta FINA3  "	12/2021
Astu ovesta Grammatik B "	1/2022
Astu ovesta FINA4  "	våren 2022
Astu ovesta FINA5  "	hösten 2022
Astu ovesta FINA6  "	hösten 2022
* Utkommer digitalt 8/2021. (Övriga utkommer i digital och tryckt form samtidigt.)

DIGITALT  
= interaktivt och mångsidigt!
Det digitala läromedlet stöder inlär-
ningen på flera nivåer. Läroämnet finska 
betonar kommunikation och personligt 
uttryck, vilket syns i ord, bild och rörlig 
bild i det digitala materialet. Självrättande 
uppgifter testar förståelse, ordkunskap 
och strukturer. Länkar till personliga er-
farenheter och fakta breddar. Fritextsvar 
kan man förstås skicka till läraren!

Fler perspektiv ger mångsidig kompetens!
Astu ovesta tar fasta på den mångsidiga kompetensen! Serien 
betonar särskilt ett ämnesövergripande anslag med kopplingar 
till andra läroämnen, språk och olika genrer. Vidare lyfter Astu 
ovesta särskilt fram erfarenheter och upplevelser. 

FINA1FINA1

Läs mer om hur våra läromedel beaktar de mångsidiga  
kompetenserna på sidan 8!

Läs mer om vår nya digitala plattform på sidan 6! FINA3

ASTU OVESTA GRAMMATIK A
Grammatik A stöder studierna i särskilt 
FINA1 och FINA2. Läromedlet behandlar 
den centrala grammatiken, med fokus på 
nomen och verb, genom både teori och 
uppgifter. Strukturerna presenteras kort 
och koncist och tränas mångsidigt med 
fokus på såväl form som funktion och 
användning. Grammatik B, som täcker 
FINA3–6, utkommer sommaren 2022.

FINA2FINA2 FINA3FINA3 FINA4FINA4 FINA5FINA5 FINA6FINA6
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GYMNASIET GLP2021 ENGELSKA

von Bonsdorff, Roux,  
Söderholm

Voices and 
Echoes
Med den nya serien Voices and 
Echoes blir engelskan funk
tionell, global, praktisk, lokal 
och personlig! Find your own 
voice and hear your actions 
and words echo!

Voices and Echoes ser på eng-
elskan i ett globalt perspektiv, 
där variation och ett personligt 
uttryck står i fokus samtidigt 
som språket får ett stadigt 
fundament.

Varje modul har flera kapitel, 
units. De är indelade i
• Tuning in (förförståelse)
• Text
• Exercises
• Unit Review (självvärdering)
• Echoes (reflektion)

Voices and Echoes ENA1 ut-
kommer digitalt. ENA2, ENA3 
och Grammar utkommer som 
både tryckt bok och digitalt 
läromedel. 

Voices and Echoes ENA1 Digital licens, 48 mån 9789515252883 22,50 €

Voices and Echoes ENA2 Tryckt bok 9789515252890 29,50 €

Voices and Echoes ENA2 Digital licens, 48 mån 9789515252913 22,50 €

Voices and Echoes ENA3 Tryckt bok 9789515254023 29,50 €

Voices and Echoes ENA3 Digital licens, 48 mån 9789515254030 22,50 €

Voices and Echoes Grammatik Tryckt bok 9789515254092 29,50 €

Voices and Echoes Grammatik Digital licens, 48 mån 9789515254108 22,50 €

VOICES AND ECHOES  
ENA1
ENA1 Studiefärdigheter 
och språklig identitet 
består av tre delar, English 
then, English now och 
English in the future, som 
visar hur engelska har 
uppstått ur många olika 
språk och sedan begett 
sig ut i världen och nu 
talas i många former. De 
studerande funderar på 
likheter och skillnader 
i språken, studieteknik, 
inlärning, den egna 
språknivån och de egna 
lärandemålen. Vad kan 
de nu, vad vill de kunna? 
Och vad kan de göra för 
att komma dit? 

Voices and Echoes ENA1–3 och Grammar ingår i  
Gymnasiebanken med 12 tolv helt nya serier.  
Läs mer på sida 10!

PST! I Gymnasiebanken ingår läsåret 2021–2022 även ENA1–6 enligt GLP2016.  
Använd fritt i och för undervisningen.

VOICES AND  VOICES AND  
ECHOESECHOES

VOICES AND ECHOES  
ENA3
ENA3 Engelska språket 
och kulturen som kreativt 
uttryckssätt sätter fokus på 
kreativa utlopp. De stu-
derande får ta del av såväl 
klassiska som moderna 
kulturskatter, dessutom får 
de producera eget innehåll i 
varierande form och format. 

VOICES AND ECHOES  
ENA2
ENA2 Engelskan som glo-
balt språk behandlar eng-
elskan i världen. Centrala 
teman än engelska som 
förenande faktor, olika 
texttyper, etisk kommu-
nikation och kopplingen 
mellan språk och välbe-
finnande
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GYMNASIET GLP2021 ENGELSKA

TIDTABELL
Voices and Echoes ENA1 "	8/2021
Voices and Echoes ENA2 "	6/2021*
Voices and Echoes Grammatik "	9/2021
Voices and Echoes ENA3 "	12/2021
Voices and Echoes ENA4 "	8/2022
Voices and Echoes ENA5 "	hösten 2022
Voices and Echoes ENA6 "	våren 2023
* Utkommer digitalt 8/2021. (Övriga utkommer i digital och tryckt form samtidigt.)

DIGITALT  
= interaktivt och mångsidigt!
Det digitala läromedlet stöder inlärning-
en på flera nivåer. Läroämnet engelska 
betonar kommunikation och personligt 
uttryck, vilket är tydligt i ord, bild och 
rörlig bild i det digitala materialet. Själv-
rättande uppgifter testar förståelsen och 
länkar till personliga erfarenheter och 
fakta breddar. Fritextsvar kan man förstås 
skicka till läraren!

Fler perspektiv ger mångsidig kompetens!
Voices and Echoes tar fasta på den mångsidiga kompetensen! 
Serien betonar olika genrer, språkvarianter och kopplingar till 
andra läroämnen. Vidare lyfter Voices and Echoes särskilt fram 
erfarenheter och upplevelser. 

ENA1

Läs mer om hur våra läromedel beaktar de mångsidiga  
kompetenserna på sidan 8!

Läs mer om vår nya digitala plattform på sidan 6! ENA3

ENA2 ENA3 ENA4 ENA5 ENA6

VOICES AND ECHOES  
GRAMMATIK
Grammatik stöder studierna genom 
alla moduler. Läromedlet består av 
både teori och uppgifter. Centrala och 
utmanande strukturer presenteras kort 
och koncist och tränas mångsidigt 
med både fokus på form, funktion och 
användning. ENA-modulerna hänvisar 
till Grammatik.

GRAMMAR



18

GYMNASIET GLP2021 MATEMATIK

Union, Alfa och Omega ingår i Gymnasiebanken  
med 12 helt nya serier. Läs mer på sida 10!

UNION, ALFA, OMEGAUNION, ALFA, OMEGA

Union MAG1 Tryckt bok 9789515253095 29,50 €

Union MAG1 Digital licens, 48 mån 9789515253101 22,50 €

Alfa MAA2 Tryckt bok 9789515253224 29,50 €

Alfa MAA2 Digital licens, 48 mån 9789515253231 22,50 €

Alfa MAA3 Tryckt bok 9789515253255 29,50 €

Alfa MAA3 Digital licens, 48 mån 9789515253262 22,50 €

Alfa MAA4 Tryckt bok 9789515254146 29,50 €

Alfa MAA4 Digital licens, 48 mån 9789515254139 22,50 €

Omega MAB2 Tryckt bok 9789515253156 29,50 €

Omega MAB2 Digital licens, 48 mån 9789515253163 22,50 €

Omega MAB3 Tryckt bok 9789515253187 29,50 €

Omega MAB3 Digital licens, 48 mån 9789515253194 22,50 €

Omega MAB4 Tryckt bok 9789515254115 29,50 €

Omega MAB4 Digital licens, 48 mån 9789515254122 22,50 €

UNION MAG1
Union är vårt nya läromedel för det 
gemensamma avsnittet i matematik! 
Läromedlet repeterar centralt stoff från 
grundskolan. Uppgifterna är gruppe-
rade: basuppgifter, serie I och serie II. 
Serie I lämpar sig för studerande som 
siktar på den korta lärokursen i mate-
matik och serie II för dem som siktar 
på den långa lärokursen.

Union utkommer både som tryckt bok 
och digitalt läromedel. I det digitala 
läromedlet ingår inte bara facit utan 
också modelluträkningar och till 
exempel appletar.

PST! I Gymnasiebanken ingår läsåret 2021–2022 även MAA2–13 och MAB2–8  
enligt GLP2016. Använd fritt i och för undervisningen.

UNION
Tal och ekvationer

MAG

1

Jukka Harsunkorpi
Sanna Hassinen
Paavo Heiskanen
Katariina Hemmo
Anna Kairema
Miia-Maarit Saarelainen
Jorma Tahvanainen
Timo Taskinen
Leif Österberg

ALFA
Alfa är vår nya serie i lång matematik! 
Läromedlet utmanar och utvecklar med 
exakt och detaljerad teori, konkreta 
exempel och uppgifter på olika nivåer. 
Uppgifterna fördelar sig på två serier: en 
basserie som behandlar grunderna och 
en fördjupad serie som innehåller också 
mycket utmanande uppgifter.

Alfa utkommer både som tryckt bok och 
digitalt läromedel. I det digitala läromed-
let ingår inte bara facit utan också modell-
uträkningar och till exempel appletar.

ALFA
Funktioner och ekvationer 1

MAA
2

Jukka Harsunkorpi
Paavo Heiskanen
Mika Leikas
Miia-Maarit Saarelainen
Jorma Tahvanainen
Jan-Anders Salenius
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GYMNASIET GLP2021 MATEMATIK

DIGITALT  
= interaktivt och mångsidigt!

Det digitala läromedlet stöder inlär-
ningen på flera nivåer. Applets, videor, 
modelluträkningar och uppgifter som 
man räknar direkt i läromedlet! Svar på 
valda uppgifter kan man dessutom skicka 
till läraren!

Fler perspektiv ger mångsidig kompetens!
Union, Alfa och Omega tar fasta på den mångsidiga  
kompetensen! Läromedlet lyfter särskilt upp kopplingar till 
andra ämnen men också forskning, olika språk och genrer.

Läs mer om hur våra läromedel beaktar de mångsidiga  
kompetenserna på sidan 8!

Läs mer om vår nya digitala plattform på sidan 6!

OMEGA
Omega är vår nya serie i kort  
matematik! Läromedlet betonar kort 
och koncis teori och exempel som 
konkretiserar och förtydligar. Upp-
gifterna fördelar sig på två serier: en 
basserie som fokuserar på grunderna 
och en fördjupad serie som utmanar 
och tillämpar. 

Omega utkommer både som tryckt 
bok och digitalt läromedel. I det di-
gitala läromedlet ingår inte bara facit 
utan också modelluträkningar och till 
exempel appletar.

OMEGA
Uttryck och ekvationer

MAB
2

Jukka Harsunkorpi
Paavo Heiskanen
Mika Leikas
Miia-Maarit Saarelainen
Jorma Tahvanainen
Niklas Palmberg

MAG1MAG1

TIDTABELL
Union MAG1 "	3/2021*
Alfa MAA2 "	3/2021*
Alfa MAA3 "	9/2021
Alfa MAA4 "	våren 2022
Alfa MAA5–8 "	läsåret 2022–2023

Omega MAB2   "	4/2021*
Omega MAB3   "	9/2021
Omega MAB4   "	våren 2022
Omega MAB5–7   "	läsåret 2022–2023

MAA2MAA2 MAA3MAA3 MAA4MAA4 MAB2MAB2 MAB3MAB3 MAB4MAB4

* Utkommer digitalt 8/2021. (Övriga utkommer i digital och tryckt form samtidigt.)
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GYMNASIET GLP2021 FYSIK

Andersin, Frondelius,  
Latva-Teikari, Lehto, Waxlax

Principia
Hypotes, experiment och 
observation! Den nya serien 
Principia har ett experimen
tellt och forskningsbaserat 
anslag. De studerande tar sig 
an fysikaliska fenomen och 
fysikens metodologi på ett 
helhetsskapande sätt.

Serien betonar mångsidiga 
arbetsmetoder: enskilt arbete, 
arbete i grupp, experiment, 
reflekterande läsning och 
rapportering muntligt och 
skriftligt. Läromedlet lägger en 
stabil grund för såväl fortsatta 
studier i fysik som kritiskt 
tänkande.

Principia utkommer som 
tryckt bok och som digitalt 
läromedel.

Principia FY1, FY2 och FY3 ingår i Gymnasiebanken 
med 12 helt nya serier. Läs mer på sida 10!

PRINCIPIAPRINCIPIA

Principia FY1 Tryckt bok 9789515253286 29,50 €

Principia FY1 Digital licens, 48 mån 9789515253293 22,50 €

Principia FY2 Tryckt bok 9789515253316 29,50 €

Principia FY2 Digital licens, 48 mån 9789515253323 22,50 €

Principia FY3 Tryckt bok 9789515253347 29,50 €

Principia FY3 Digital licens, 48 mån 9789515253354 22,50 €

PRINCIPIA FY1
FY1 Fysiken som natur-
vetenskap presenterar 
fysiken som vetenskap. 
De studerande lär sig hur 
experimentella undersök-
ningar och olika metoder 
utvecklat och utvecklar 
fysik som systematisk 
vetenskap. Olika storheter 
och modeller betonas.

PST! I Gymnasiebanken ingår läsåret 2021–2022 även FY1–7 enligt GLP2016.  
Använd fritt i och för undervisningen.

Jenni Andersin

Pentti Frondelius

Jari Latva-Teikari

Heikki Lehto

Jonas Waxlax

FYSIKEN SOM
NATURVETENSKAP

P
R
IN
C
IP
IA

P
R
IN
C
IP
IA

FY  
1 

PRINCIPIA FY3
FY3 Energi och värme 
fördjupar kunskaperna 
om energi, med fokus 
på termodynamiska 
system. Läromedlet 
tydliggör systemen, 
flödet mellan system 
och energiflödets 
effekter. Ett viktigt tema 
är energibalansens och 
värmeflödets betydelse i 
klimatförändringen.

PRINCIPIA FY2
FY2 Fysik, miljö och 
samhälle behandlar 
energi som grundläg-
gande begrepp och 
fenomen i fysiken. De 
studerande får bekanta 
sig med energi ur olika 
synvinklar: produktion, 
effekt, överföring, beva-
rande och omvandling. 
Hållbar utveckling är ett 
återkommande tema.
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GYMNASIET GLP2021 FYSIK

DIGITALT  
= interaktivt och mångsidigt!

Det digitala läromedlet stöder inlärning-
en på flera nivåer. Videor, bilder och 
grafik bäddar för insikter. Självrättande 
uppgifter testar läsförståelsen och länkar 
till forskning breddar. Fritextsvar kan 
man förstås skicka till läraren!

Fler perspektiv ger mångsidig kompetens!
Principia tar fasta på den mångsidiga kompetensen!  
Läromedlet lyfter bland annat fram forskning, olika språk  
och genrer.

Läs mer om vår nya digitala plattform på sidan 6!

FY2

FY3

TIDTABELL
Principia FY1 "	3/2021*
Principia FY2 "	9/2021
Principia FY3 "	1/2022
Principia FY4 "	hösten 2022
Principia FY5 "	hösten 2022
Principia FY6 "	våren 2023
* Utkommer digitalt 8/2021.  
(Övriga utkommer i digital och tryckt form samtidigt.)

FY1FY1 FY2FY2 FY3FY3 FY4FY4 FY5FY5 FY6FY6

Läs mer om hur våra läromedel beaktar de mångsidiga  
kompetenserna på sidan 8!
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GYMNASIET GLP2021 BIOLOGI

Alho, Buuri, Kolehmainen, 
Mehtälä, Ojala, Segerstråle, 
Carlsson

Diversitet
Livet ur olika synvinklar! Den 
nya serien Diversitet redogör 
tydligt och tankeväckande för 
biologisk kunskap och me
todologi, med fokus på såväl 
diversitet som gemensamma 
nämnare.

Serien granskar olika fenomen 
ur biovetenskaplig synvinkel. 
Särskild vikt läggs på orga-
nismerna, evolutionen och 
biologiska samband från mole-
kylnivå till biosfären. Dessut-
om behandlar läromedlet olika 
tillämpningar som grundar 
sig på biologisk forskning och 
kunskap.

Diversitet betonar observation, 
experimentellt arbete och 
informationshantering. De 
studerande får sätta sig in i och 
tillämpa för biologin typiska 
metoder och verktyg. 

Diversitet utkommer som 
tryckt bok och som digitalt 
läromedel.

Diversitet BI1 Tryckt bok 9789515253378 29,50 €

Diversitet BI1 Digital licens, 48 mån 9789515253392 22,50 €

Diversitet BI2–3 Tryckt bok 9789515253385 29,50 €

Diversitet BI2–3 Digital licens, 48 mån 9789515253415 22,50 €

DIVERSITET BI1
BI1 Livet och evolutionen har tre te-
man: biologin som naturvetenskap, 
evolutionen och organismvärlden. 
Ett mål är att den studerande ska 
kunna beskrivna utmärkande drag 
hos och grundförutsättningarna 
för liv. Mekanismerna för genetisk 
variation och evolutionen behand-
las ingående.

DIVERSITET BI2–3
BI2 Ekologins grunder och BI3 
Människans inverkan på ekosyste-
men tar upp ekologi och naturens 
mångfald. De studerande får granska 
ekosystemets struktur och dyna-
mik, populationernas egenskaper, 
anpassning och utbredning, och ko-
lets, kvävets och fosforns kretslopp. 
Läromedlet behandlar diversitet ur 
olika synvinklar: genetisk mångfald, 
arternas mångfald och ekosystemens 
mångfald. Människans inverkan på 
miljön och ekosystemen granskas 
mångsidigt.

Diversitet BI1 och BI2 ingår i Gymnasiebanken  
med 12 helt nya serier. Läs mer på sida 10!

DIVERSITET
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GYMNASIET GLP2021 BIOLOGI

TIDTABELL

Diversitet BI1 "	3/2021*

Diversitet BI2–3 "	10/2021

Diversitet BI4 "	våren 2022

Diversitet BI5 "	hösten 2022
* Utkommer digitalt 8/2021.  
(Övriga utkommer i digital och tryckt form samtidigt.)

DIGITALT  
= interaktivt och mångsidigt!

Det digitala läromedlet stöder inlärning-
en på flera nivåer. Videor, bilder och 
grafik bäddar för insikter. Självrättande 
uppgifter testar läsförståelsen och länkar 
till forskning breddar. Fritextsvar kan 
man förstås skicka till läraren!

Fler perspektiv ger mångsidig kompetens!
Diversitet tar fasta på den mångsidiga kompetensen! Läromed-
let lyfter bland annat fram olika språk och genrer, för att spegla 
vår mångfacetterade värld.

BI1 BI2 BI3 BI4

Läs mer om hur våra läromedel beaktar de mångsidiga  
kompetenserna på sidan 8!

Läs mer om vår nya digitala plattform på sidan 6!

BI1

BI2–3

BI5
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GYMNASIET GLP2021 GEOGRAFI

Cantell, Jutila, Kolehmainen, 
Lappalainen, Sorvali, Carlsson

Meridian
Världen runt ur många 
perspektiv! Den nya serien 
Meridian redogör tydligt och 
tankeväckande för globala 
fenomen.

Serien granskar världen med 
individen, samhället och 
miljön i centrum. Särskild vikt 
läggs vid hållbar utveckling 
och cirkulär ekonomi. Såväl 
ekologiska som etiska aspekter 
betonas.

Meridian sätter tydlighet i 
första rummet: strukturen är 
överskådlig och de olika ele-
menten stöder och differentie-
rar. Studeranden ser genast vad 
som är grundläggande stoff 
och vad som fördjupar. Olika 
typer av geomedia används 
genomgående i både presenta-
tion och uppgifter. 

Meridian utkommer som 
tryckt bok och som digitalt 
läromedel.

Meridian GE1 Tryckt bok 9789515253927 29,50 €

Meridian GE1 Digital licens, 48 mån 9789515253965 22,50 €

Meridian GE2 Tryckt bok 9789515253934 29,50 €

Meridian GE2 Digital licens, 48 mån 9789515253972 22,50 €

MERIDIAN GE1
GE1 En värld i förändring betonar 
aktuella fenomen som klimatför-
ändringen, flyktingskap och den 
ojämna utvecklingen i olika delar 
av världen. Ett centralt mål är att 
fördjupa förståelsen för bakgrun-
den till miljöförändringar, följder-
na av förändringarna och potenti-
ella lösningar på problem.

Modulen lyfter fram färdigheten att 
tolka och använda geomedia.

MERIDIAN GE2
GE2 Den blå planeten ger insikter 
i naturgeografiska fenomen på vår 
planet. Centrala teman är atmosfären, 
hydrosfären, litosfären och biosfä-
ren. Både strukturer och processer 
behandlas mångsidigt: hur, var och 
varför uppstår fenomenen och vilken 
inverkan har de på mänskligt liv.

Meridian GE1 och GE2 ingår i Gymnasiebanken  
med 12 helt nya serier. Läs mer på sida 10!

PST! I Gymnasiebanken ingår läsåret 2021–2022 även GE1–3 enligt GLP2016. 
Använd fritt i och för undervisningen.

MERIDIANMERIDIAN
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GYMNASIET GLP2021 GEOGRAFI

TIDTABELL

Meridian GE1 "	4/2021*

Meridian GE2 " 10/2021

Meridian GE3 " 8/2022

Meridian GE4 " hösten 2022
* Utkommer digitalt 8/2021.  
(Övriga utkommer i digital och tryckt form samtidigt.)

DIGITALT  
= interaktivt och mångsidigt!

Det digitala läromedlet stöder inlär-
ningen på flera nivåer. Interaktiv grafik 
bäddar för insikter. Självrättande upp-
gifter testar läsförståelsen och länkar till 
forskning breddar. Fritextsvar kan man 
förstås skicka till läraren!

Fler perspektiv ger mångsidig kompetens!
Meridian tar fasta på den mångsidiga kompetensen!  
Läromedlet lyfter bland annat fram olika språk och genrer,  
för att spegla vår mångfacetterade värld.

GE1 GE2 GE3 GE4

Läs mer om hur våra läromedel beaktar de mångsidiga  
kompetenserna på sidan 8!

Läs mer om vår nya digitala plattform på sidan 6!

GE1

GE2
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GYMNASIET GLP2021

Lehtinen, Lehtinen, Kinnunen, 
Linnansaari, Paakkari, Brink, 
Jattu, Bredenberg

Tempo
Rätt tempo med rätt attityd och 
rätta resurser! Den nya serien 
Tempo behandlar hälsan som 
fenomen, mål och medel.

Den studerande får tolka, 
reflektera och analysera, för att 
utveckla färdigheter att utvärde-
ra och främja den egna hälsan, 
förhålla sig kritiskt till informa-
tion och ta sig an frågor ur ett 
forskningsperspektiv. Fördjupad 
självkännedom och forsknings-
baserade insikter stöder hälsa, 
välbefinnande och utveckling.

Serien betonar tydliga mål och 
konsekvent självvärdering. Lä-
randemålen finns på två nivåer 
– övergripande och detaljerade 
– för att bädda för helhetstänk 
och djupare insikter. Läromedlet 
ger goda möjligheter till egna 
lärstigar och fördjupning.

De studerande får jobba med 
fakta, erfarenheter och statistik. 
Tempo ger färdigheter att möta, 
tolka och söka information. 
Tempo presenterar information 
i olika former och uppmuntrar 
de studerande att också föra 
information och kunskap vidare 
på olika sätt.

Tempo utkommer som tryckt 
bok och som digitalt läromedel.

HÄLSOKUNSKAP

Tempo HÄ1 Tryckt bok 9789515247445 29,50 €

Tempo HÄ1 Digital licens, 48 mån 9789515247452 22,50 €

Tempo HÄ2 Tryckt bok 9789515247476 29,50 €

Tempo HÄ2 Digital licens, 48 mån 9789515247483 22,50 €

TEMPO HÄ1
HÄ1 Hälsan som resurs ger en 
helhetsbild av människans hälsa. 
Läromedlet tydliggör hur mång-
bottnad människans hälsa är och 
visar på centrala mekanismer 
som påverkar hälsan. 

Modulens mål är att ge studeran-
dena insikter i hur de själva kan 
påverka sin hälsa.

TEMPO HÄ2
HÄ2 Hälsa och miljö ger insikter i 
miljöns inverkan på hälsan. Både den 
fysiska miljön och den psykosociala 
miljön behandlas mångsidigt. Dessut-
om lyfter läromedlet fram beroenden.

Modulen betonar forskning och 
kommunikation. Ett viktigt mål är att 
utveckla studerandenas förmåga att 
kritiskt värdera hälsorelaterad informa-
tion, särskilt i media. Också färdigheten 
att förvärva, tolka och förmedla forsk-
ningsresultat betonas.

Tempo HÄ1 och HÄ2 ingår i Gymnasiebanken  
med 12 helt nya serier. Läs mer på sida 10!

TEMPO
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GYMNASIET GLP2021 HÄLSOKUNSKAP

TIDTABELL
Tempo HÄ1 " 6/2021*

Tempo HÄ2 " 12/2021

Tempo HÄ3 " 8/2022
* Utkommer digitalt 8/2021.  
(Övriga utkommer i digital och tryckt form samtidigt.)

DIGITALT  
= interaktivt och mångsidigt!

Det digitala läromedlet stöder inlärning-
en på flera nivåer. Erfarenheter och fakta 
presenteras i ljud och bild. Självrättande 
uppgifter testar läsförståelsen och länkar 
till forskning breddar. Fritextsvar kan 
man förstås skicka till läraren!

HÄ1 HÄ2 HÄ3

Läs mer om vår nya digitala plattform på sidan 6!

HÄ1

HÄ2

Fler perspektiv ger mångsidig kompetens!
Tempo tar fasta på den mångsidiga kompetensen! Läromedlet 
utgår från forskning och fakta, men HÄ1 och HÄ2 sätter också 
fokus på erfarenheter och upplevelser. Olika personer kommer 
till tals i ord, bild och rörlig bild. Tempo lyfter också fram olika 
genrer och språk.

Läs mer om hur våra läromedel beaktar de mångsidiga  
kompetenserna på sidan 8!
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GYMNASIET GLP2021

Kestilä-Kekkonen, Aromaa,  
Kähkönen, Nieminen, Salmi, 
Bonäs

Perspektiv
Perspektiv på samhälle, ekono-
mi, globalisering och rättssys-
tem! Den nya serien Perspektiv 
behandlar samhället som feno-
men, miljö och forum.

Perspektiv behandlar de feno-
men, intressegrupper, relationer 
och mekanismer som utgör 
vårt samhälle, både lokalt och 
globalt. Centrala perspektiv som 
näringsliv, hushåll och offentlig 
sektor lyfts fram.

Den studerande får mångsidigt 
tolka, reflektera och analyse-
ra, för att långsiktigt utveckla 
strategier och färdigheter för att 
kritiskt granska information, 
hantera åsiktsbaserad retorik 
och utvärdera alternativ. Mång-
sidiga perspektiv stöder en aktiv 
och engagerad medborgare.

Perspektiv utkommer som tryckt 
bok och som digitalt läromedel. 

SAMHÄLLSKUNSKAP

Perspektiv SL1 Tryckt bok 9789515253668 29,50 €

Perspektiv SL1 Digital licens, 48 mån 9789515253910 22,50 €

Perspektiv SL2 Tryckt bok 9789515253002 29,50 €

Perspektiv SL2 Digital licens, 48 mån 9789515253026 22,50 €

PERSPEKTIV SL1
SL1 Det finländska samhället beskri-
ver grunderna för Finlands stats- och 
samhällsskick och hur vi kan påverka 
i samhället. I centrum står demokrati, 
samhällets grundläggande strukturer, 
makt och inflytande.

Läromedlet betonar ett aktivt och 
deltagande medborgarskap. Målet 
är att fördjupa kunskapen om det 
omgivande samhället och uppmunt-
ra intresset för samhälleliga frågor. 
Färdigheten att mångsidigt kunna söka 
och kritiskt tolka information betonas.

Perspektiv SL1 är en reviderad upplaga 
av SL1 Aktivt medborgarskap. Perspek-
tiv SL1 är uppdaterad och komplette-
rad enligt GLP2021. 

PERSPEKTIV SL2 
SL2 Ekonomikunskap ger insikter i 
ekonomiskt beslutsfattande på olika 
nivåer, från de privatekonomiska beslut 
vi tar som individer till beslut som 
berör världsekonomin som helhet. De 
mikro- och makroekonomiska frågorna 
diskuteras ur hushållens, näringslivets 
och den offentliga sektorns synvinkel.

Läromedlet betonar det samhällseko-
nomiska kretsloppet och lyfter in etiska 
och ekologiska perspektiv. Ett mål är att 
utveckla förmågan att ta välgrundade 
ekonomiska beslut. Färdigheten att 
kunna tolka ekonomisk statistik och 
diagram tränas genomgående.

Perspektiv SL2 är ett helt nytt läromedel 
skrivet av Johanna Bonäs.

Perspektiv SL1 och SL2 ingår i Gymnasiebanken  
med 12 helt nya serier. Läs mer på sidan 10!

PST! I Gymnasiebanken ingår läsåret 2021–2022 även SL3 och SL4 enligt GLP2016. 
Använd fritt i och för undervisningen.

PERSPEKTIVPERSPEKTIV
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GYMNASIET GLP2021 SAMHÄLLSKUNSKAP

TIDTABELL
Perspektiv SL1 "	8/2021

Perspektiv SL2 "	5/2021*

Perspektiv SL3 "	våren 2022

Perspektiv SL4 "	hösten 2022
* Utkommer digitalt 10/2021.  
(Övriga utkommer i digital och tryckt form samtidigt.)

DIGITALT  
= interaktivt och mångsidigt!

Det digitala läromedlet stöder inlär-
ningen på flera nivåer. Interaktiv grafik 
bäddar för insikter, självrättande upp-
gifter testar läsförståelsen och länkar till 
forskning breddar. Fritextsvar kan man 
förstås skicka till läraren!

Fler perspektiv ger mångsidig kompetens!
Perspektiv tar fasta på den mångsidiga kompetensen! Läromed-
let utgår från forskning och fakta, men SL1 och SL2 innehåller 
också bland annat intervjuer. I videorna berättar personer med 
starkt samhällsengagemang och personer som jobbar med eko-
nomiska frågor om sina erfarenheter och upplevelser. Vidare 
lyfter Perspektiv fram olika genrer och språk. 

SL1 SL2 SL3 SL4

Läs mer om hur våra läromedel beaktar de mångsidiga  
kompetenserna på sidan 8!

Läs mer om vår nya digitala plattform på sidan 6!

SL1

SL2
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GYMNASIET GLP2021

Holm, Partanen, Tahvanainen, 
Åhs, Mickos

Psyke
Fakta, observation, reflektion 
och analys! Den nya serien  
Psyke utgår från de studerande 
och deras verklighet och bygger 
en stabil grund både för livet 
och fortsatta studier.

Psyke presenterar psykologi som 
vetenskap på ett stimulerande 
sätt och med en stark förankring 
i den senaste forskningen. Med 
konkreta exempel befäster den 
kunskapen i vardagen. Lärome-
dlets struktur och anslag hjälper 
de studerande att utveckla såväl 
studiefärdigheter som empati 
och interaktiva färdigheter. 
Uppgifterna betonar både 
enskilt arbete och möten med 
andra. 

Psyke ger en stark grund i att 
förstå psykologin som vetenskap 
och utmanar till att utforska 
olika företeelser. Diagram, ta-
beller och figurer gör det lättare 
att förstå psykologins begrepp 
och fenomen. Materialet öppnar 
dörren till såväl den psykologis-
ka forskningstraditionen som ny 
forskning.

Psyke utkommer som tryckt bok 
och som digitalt läromedel.
 

PSYKOLOGI

Psyke PS1 Tryckt bok 9789515253989 29,50 €

Psyke PS1 Digital licens, 48 mån 9789515254016 22,50 €

Psyke PS2 Tryckt bok 9789515254009 29,50 €

Psyke PS2 Digital licens, 48 mån 9789515253996 22,50 €

PSYKE PS1
PS1 Den aktiva och lärande människan 
introducerar läroämnet och veten-
skapen psykologi. Kopplingar till de 
studerandes egen verklighet bäddar för 
förståelse och insikt. 

Modulen granskar mänsklig aktivitet 
ur psykisk, biologisk, social och kultu-
rell synvinkel. Studier och inlärning är 
särskilt i fokus.

PSYKE PS2
PS2 Människans utveckling behandlar 
utvecklingspsykologi och framförallt 
individens utveckling i barndomen 
och ungdomen. Centrala teman är den 
socioemotionella och kognitiva utveck-
lingen och formandet av identiteten.

De studerande får kunskaper som ock-
så på lång sikt stöder deras personliga 
utveckling, med sund jaguppfattning, 
empati och interaktiva färdigheter.

Psyke PS1 och PS2 ingår i Gymnasiebanken  
med 12 tolv helt nya serier. Läs mer på sida 10!

PST! I Gymnasiebanken ingår läsåret 2021–2022 även PS1 och PS2 enligt GLP2016. 
Använd fritt i och för undervisningen.

PSYKE
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GYMNASIET GLP2021 PSYKOLOGI

TIDTABELL
Psyke PS1 " 8/2021

Psyke PS2 " 12/2021

Psyke PS3 " 8/2022

Psyke PS4 " våren 2023

DIGITALT  
= interaktivt och mångsidigt!
Det digitala läromedlet stöder inlärningen 
på flera nivåer. Läroämnet psykologi beto-
nar observation, upplevelse och reflektion 
och i enlighet med det ord, bild och rörlig 
bild i det digitala materialet. Självrättande 
uppgifter testar förståelsen och länkar till 
forskning och fakta breddar. Fritextsvar 
kan man förstås skicka till läraren!

PS1 PS2 PS3 PS4

Läs mer om vår nya digitala plattform på sidan 6!

PS1

PS2

Fler perspektiv ger mångsidig kompetens!
Psyke tar fasta på den mångsidiga kompetensen! Psykologins 
tvärvetenskaplighet syns genom kopplingar till andra läro-
ämnen. Vidare lyfter Psyke särskilt fram erfarenheter, genrer 
och språk. 

Läs mer om hur våra läromedel beaktar de mångsidiga  
kompetenserna på sidan 8!
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GYMNASIET GLP2021 RELIGION & FILOSOFI

RELIGION
Läsåret 2021–2022 erbjuder vi serien 
Re för gymnasiet som följer GLP2016. 
Vi överväger nu hur den nya serien i 
religion enligt GLP2021 ska se ut. Ska 
vi revidera eller satsa på helt nytt? Vad 
önskar ni lärare mer eller mindre av? 

Var med och påverka!
Läs av QR-koden, delta i enkäten och 
påverka vår utgivning i religion.

NYA LÄROMEDEL UNDER PLANERING
Läsåret 2021–2022 lanserar vi hela 
12 nya serier. Men vi vill mer! Nu 
planerar vi utgivningen bortom 
kommande läsår och ber dig som 
är ämneslärare i religion, filosofi, 
historia och kemi komma med  
önskemål och förslag.

Re för gymnasiet ingår i Gymnasiebanken.  
Läs mer på sida 10!

FILOSOFI
Läsåret 2021–2022 erbjuder vi serien 
Nya öppna frågor som följer GLP2016. Vi 
överväger nu hur den nya serien i filosofi 
enligt GLP2021 ska se ut. Ska vi revidera 
eller satsa på helt nytt? Vad önskar ni 
lärare mer eller mindre av? 

Var med och påverka!
Läs av QR-koden, delta i enkäten och 
påverka vår utgivning i filosofi.

Nya öppna frågor ingår i Gymnasiebanken.  
Läs mer på sida 10!
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GYMNASIET GLP2021 HISTORIA & KEMI

NYA LÄROMEDEL UNDER PLANERING

HISTORIA
Läsåret 2021–2022 erbjuder vi serien  
Hi för gymnasiet som delvis följer 
GLP2016 och delvis GLP2021. Vi över-
väger nu hur den nya serien i historia 
enligt GLP2021 ska se ut. Ska vi revidera 
eller satsa på helt nytt? Vad önskar ni 
lärare mer eller mindre av? 

Var med och påverka!
Läs av QR-koden, delta i enkäten och 
påverka vår utgivning i historia.

Hi för gymnasiet ingår i Gymnasiebanken.  
Läs mer på sida 10!

KEMI
Läsåret 2021–2022 erbjuder vi serien  
Ke för gymnasiet som följer GLP2016. Vi 
överväger nu hur den nya serien i kemi 
enligt GLP2021 ska se ut. Ska vi revidera 
eller satsa på helt nytt? Vad önskar ni 
lärare mer eller mindre av? 

Var med och påverka!
Läs av QR-koden, delta i enkäten och 
påverka vår utgivning i kemi.

Ke för gymnasiet ingår i Gymnasiebanken.  
Läs mer på sida 10!
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GYMNASIET GLP2021

Litteratur-
banken
Litteraturbanken består av 
utdrag ur de senaste årens 
finlandssvenska litteratur. 
Texterna representerar genrer 
som lyrik, populärvetenskaplig 
sakprosa, deckare, memoarer 
och romaner, och riktar sig till 
alla åldrar och alla sorters läsa
re. Här finns ingångar till både 
de stora och de små berättel
serna, det ljusa och det mörka, 
sakprosa och skönlitteratur.

Ett redskap för läraren!
Litteraturbanken öppnar nya 
möjligheter för lärare och 
undervisning. Använd texterna 
för att utveckla lässtrategier och 
genrekompetens eller för att 
visa den mänskliga synvinkeln 
på ett abstrakt resonemang. 
Integrera texter i projektarbeten 
för andra perspektiv på fenomen 
och teman. Utnyttja texter i ditt 
eget läroämne eller integrera 
dem i större ämnesövergripande 
studieavsnitt. Du väljer mål och 
arbetsform själv – endast fanta-
sin sätter gränser.

En färdig bukett för den 
studerande!
Upptäck nya texter och för-
fattarskap! Upptäck glädjen i 
läsandet! Med många alternativ 
och korta utdrag är litteraturen 
omedelbart tillgänglig för alla. 
Litteraturbanken öppnar nya 
vägar in i läsande och litteratur 
oberoende av läsvana.

Litteraturbanken ingår utan  
extra kostnad i Gymnasiebanken 
(se sida 10) och kan inte köpas 
separat.

LITTERATURBANKEN

EN UNIK SAMLING  
LITTERATUR  
PÅ SVENSKA!

TIPS! Du kan söka på såväl 
nyckel ord som författare och 
filtrera enligt genre i både Littera-
turbanken och Kirjallisuuspankki.
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Kirjallisuus-
pankki
Kirjallisuutta toisella kotimai
sella! Kirjallisuuspankki består 
av utdrag ur den nyaste finska 
litteraturen. Texterna repre
senterar ett stort antal genrer, 
som humor, sakprosa, romaner 
och opinionsbildande inlägg. 
Här finns både åsikt och fakta, 
spänning och lugn, sakprosa 
och skönlitteratur.

Ett redskap för läraren!
Kirjallisuuspankki ger stora 
möjligheter till ämnesövergri-
pande arbete, där ämne, tema, 
språk och genre bildar en stark 
helhet. Träna informationssök-
ning, konstratering och strategier 
för att hantera texter fast man 
inte fullt ut behärskar språket! 
Integrera texter i projektarbeten 
för andra perspektiv på fenomen 
och teman. Differentiera och 
lägg upp alternativa lärstigar som 
beaktar också avancerad språ-
kfärdighet! Låt de tvåspråkiga 
fördjupa sig och återge!

En färdig bukett för den 
studerande!
Utveckla kunskaperna i finska 
och upptäck nya dimensioner 
i kultur och samhälle! Träna 
informationssökning, konstrate-
ring och strategier för att komma 
in i texter på finska! Med många 
alternativ och korta utdrag kan 
finska språket och litteraturen 
öppna sig för flera studeran-
de och på flera språknivåer. 
Laitetaan suomen kielen taidot 
käyttöön!

Kirjallisuuspankki ingår utan 
extra kostnad i Gymnasiebanken 
(se sida 10) och kan inte köpas 
separat.

KOTIMAISEN  
KIRJALLISUUDEN  
AARREAITTA!

TIPS!  Det finns korta presenta-
tioner av utdragen i både Littera-
turbanken och Kirjallisuuspankki, 
så det ska vara lätt att välja rätt.
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Holmgren, Åkerholm

Tusen och en text
Kurs 1–6

Det digitala läromedlet Tusen 
och en text fokuserar på att 
förstå, analysera och tolka de 
texter och genrer vi möter i 
vårt multimodala samhälle. 
Varje kapitel består av en 
temadel med tillhörande teori. 
Läromedlet innehåller både klassiska och 
moderna litterära texter. Centrala förfat-
tarskap presenteras i sitt litteraturhistoris-
ka sammanhang.
   I temadelarna arbetar lärare och stu-
derande med sex olika teman. I övning-
arna får man tillämpa det som tema- 
och teoridelarna behandlat. Läromedlet 
innehåller undersökande och kreativa 
uppgifter i vilka studerandena själva re-
flekterar kring och experimenterar med 
olika slags texter.

9789515236319 Tusen och en text Elevlicens, 48 mån 39,00 €

   Multilitteracitet, digitalt kunnande och 
kulturell och kommunikativ kompetens 
är färdigheter som i olika övningar ge-
nomgående utvecklas.
   Tusen och en text är uppbyggt kring 
kurserna i modersmål och litteratur, och 
beaktar de nya kompetenskraven enligt 
GLP2016.

Katarina von Numers-Ekman

Stilisten
Stilisten är ett läromedel i modersmål och 
litteratur för gymnasiet med fokus på stilis-
tik och produktion. 

En god stilist är någon som är skicklig på 
att använda språk och stil i sina texter, en 
språkkonstnär. Det handlar inte om grammatik utan mer om 
hur innehållet kan lyftas fram på ett intresseväckande och 
njutbart sätt.

Stilisten är utformad som en arbetsbok i vilken eleven 
antecknar och stryker under i texterna och gör de kortare 
skrivuppgifterna på sidorna med markerade rader. Längre 
uppgifter görs till exempel på dator så att de kan bearbetas och 
delas med andra. Stilisten är inte kursbunden utan kan använ-
das fortlöpande under studierna i modersmål och litteratur.

9789515235794 Stilisten 21,40 €

ETT KOMPLETT PAKET FÖR M ODERSMÅL OCH LITTERATURETT KOMPLETT PAKET FÖR M ODERSMÅL OCH LITTERATUR
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Chris Silverström

Språkhandboken
Språkhandboken är en lärobok i språkvård 
och skrivande. Läroboken omfattar teori 
och övningar med anknytning till språkrik-
tighet och har utarbetats för de skrivarkur-
ser och repetitionskurser som gymnasierna ordnar 
inför studentskrivningarna. 

Boken är indelad i elva kapitel, som vart och ett tar upp 
olika aspekter av svenskt språkbruk bl.a. textens delar, 
ordföljd, syftning, språkvårdens klassiker, ord och inga 
visor, fraser och idiom.

Facit till övningarna finns på gratis.laromedel.fi.  
Kontakta laromedel@sets.fi för lösenord.

9789515234360 Språkhandboken 22,00 €

Bredenberg, Teir, Töringe

Studentprov MO
Kurs 1–6

Studentprov MO är ett digitalt lärome-
del och riktar sig till studerande som 
tränar inför studentproven i moders-
mål. 

Studentprov MO innehåller digitala 
prov i läs- och skrivkompetens. Proven 
är riktade till de sex obligatoriska kur-
serna i modersmål och litteratur. Det 
finns totalt sex kompletta prov till varje 
kurs: tre prov i läskompetens och tre i 
skrivkompetens. I läromedlet finns ock-
så bedömningskriterier, exempelsvar på 
olika nivåer och begreppslistor.

Läromedlet stöder tankeprocessen 
och låter den studerande utveckla sin 
förmåga att analysera och formulera. I 
varje prov får den studerande tips för 
hur hen kan närma sig uppgiften, Öpp-
na upp frågan. I prov 1 i varje kurs får 

hen dessutom en mer 
omfattande beskriv-
ning av vad svaret ska innehålla, Stöd 
för svarets innehåll, och exempelsvar 
med kommentarer och bedömning. 
Rustad med dessa insikter jobbar den 
studerande därefter vidare med reste-
rande prov. 

För lärare finns Studentprov MO 
Lärarlicens, som lärarna får gratis. 
Lärarlicensen innehåller bedömnings-
kriterier, exempelsvar, kommentarer 
och bedömning till alla prov. Kontakta 
laromedel@sets.fi för lösenord. 

9789515244741 Studentprov MO Elevlicens, 48 mån 28,00 €

 

ETT KOMPLETT PAKET FÖR M ODERSMÅL OCH LITTERATURETT KOMPLETT PAKET FÖR M ODERSMÅL OCH LITTERATUR
Vi erbjuder en komplett palett läromedel i modersmål och litte-
ratur. De digitala läromedlen Tusen och en text och Studentprov 
MO är byggda för kurs 1–6. De tryckta läromedlen Stilisten och 
Språkhandboken stöder studierna genom hela gymnasiet.
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LYCKAS MED FINSKA!LYCKAS MED FINSKA!

9789515239310 Ovi auki 1 27,70 €

9789515240590 Ovi auki 1 Elevlicens, 6 mån 14,70 €

9789515240583 Ovi auki 1 Elevlicens, 48 mån 22,20 €

9789515240712 Ovi auki 1 Paket (bok + 48 mån licens) 31,90 €

9789515240897 Ovi auki 2 27,70 €

9789515240613 Ovi auki 2 Elevlicens, 6 mån 14,70 €

9789515240606 Ovi auki 2 Elevlicens, 48 mån 22,20 €

9789515240729 Ovi auki 2 Paket (bok + 48 mån licens) 31,90 €

9789515242013 Ovi auki 3 27,70 €

9789515241597 Ovi auki 3 Elevlicens, 6 mån 14,70 €

9789515241603 Ovi auki 3 Elevlicens, 48 mån 22,20 €

9789515242594 Ovi auki 3 Paket (bok + 48 mån licens) 31,90 €

9789515242006 Ovi auki 4 27,70 €

9789515241566 Ovi auki 4 Elevlicens, 6 mån 14,70 €

9789515241573 Ovi auki 4 Elevlicens, 48 mån 22,20 €

9789515242600 Ovi auki 4 Paket (bok + 48 mån licens) 31,90 €

9789515241993 Ovi auki 5 27,70 €

9789515242556 Ovi auki 5 Elevlicens, 6 mån 14,70 €

9789515242549 Ovi auki 5 Elevlicens, 48 mån 22,20 €

9789515242617 Ovi auki 5 Paket (bok + 48 mån licens) 31,90 €

9789515243577 Ovi auki 6 27,70 €

9789515243607 Ovi auki 6 Elevlicens, 6 mån 14,70 €

9789515243584 Ovi auki 6 Elevlicens, 48 mån 22,20 €

9789515245670 Ovi auki 6 Paket (bok + 48 mån licens) 31,90 €

Brännström, Klemets, Lahtinen,  
Saarukka, Sjöström, Sundgren

Ovi auki
Kurs 1–6

Ovi auki är en serie i 
finska för gymnasiet. 
Läromedlet är utarbetat för att passa elever 
med olika förkunskaper. Ovi auki vill ge 
enspråkigt svenska elever en säker grund 
att stå på och samtidigt ge utmaningar och 
tuggmotstånd åt också tvåspråkiga elever.

Varje kursbok innehåller texter och upp-
gifter uppdelade i tre tematiska avsnitt, 
JAKSO 1–3. I början av varje JAKSO finns 
lärandemål för avsnittet. Lärandemålen 
finns på tre nivåer och hjälper gymna-
sisten hitta sin egen kunskapsnivå och 
målnivå. 

Varje JAKSO har fem steg eller  
delområden:
1. ALKU – Bygg grunden och se helheten
2. SANOJA – Utvidga och förstärk  

ordförrådet
3. TILANTEITA – Träna muntliga  

situationer
4. TIETOA – Läs och fördjupa dig i sak, 

text och språk
5. TAITOA – Utmana dina kunskaper 

skriftligt eller muntligt

Man börjar med ALKU och därefter väljer 
man de steg och delområden som man vill 
och behöver fokusera på. 

Grammatiken finns samlad bak i boken. 
Där finns både förklaringar och övningar.

Ovi auki finns som tryckt bok, elevlicens 
och paket (bok+licens). I elevlicensen 
ingår
• digital version av boken
• digitala versioner av en del av  

uppgifterna
• facit till bokens uppgifter
• hörförståelser
• frågor för repetition och reflektion
• extra texter och uppgifter
• skönlitterära texter.

BOK 
LICENS 
PAKET
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Vi erbjuder en stark palett läromedel i finska. Läromedlen Ovi 
auki och Studentprov FI är byggda för kurs 1–6. Den tematiska 
ordlistan Sanasampo stöder studierna genom hela gymnasiet.

Lahtinen, Sjöström

Studentprov FI
Kurs 1–6

Studentprov FI är ett 
digitalt läromedel och 
riktar sig till studerande 
som tränar inför stu-
dentprovet i finska. 

Studentprov FI innehåller digitala prov 
i finska. Proven är riktade till de sex 
obligatoriska kurserna och låter därmed 
gymnasisten börja förbereda sig för 
studentprovet redan från första kursen i 
finska. Det finns två kompletta student-
prov till varje kurs. Nivån stiger från kurs 
till kurs.

Proven omfattar samma delar som det 
riktiga studentexamensprovet: läsför-
ståelse, hörförståelse, ordkunskap och 
strukturer och skriftlig produktion. 
Flervalsuppgifter och luckuppgifter är 
självrättande och ger omedelbar respons. 
För öppna frågor och fri produktion ingår 
exempelsvar på olika nivåer och bedöm-
ningskriterier.

9789515247926 Studentprov FI Elevlicens, 48 mån  28,00 €

Jalkanen, Pensar

Sanasampo
Kurs 1–6

Sanasampo är en tematisk finsk–svensk 
ordlista. Den är gjord med tanke på de äm-
nesområden som ingår i läroplanen i finska 
för gymnasiet. Gymnasisten får snabbt och 
enkelt överblick över centrala teman och 
deras vokabulär.

Ordförrådet är grupperat enligt tematik. 
Exempel på teman är natur, vardagsliv, 
utbildning, kultur och samhälle. Ordnings-
följden inom grupperna är inte alfabetisk 
utan orden presenteras från de allra vanli-
gaste orden i början till mindre frekventa 
ord i slutet av en grupp. Totalt omfattar 
boken 13 större temaområden. 9789515223319 Sanasampo 20,50 €

En hel del ord som hör till basstoffet kan 
inte sorteras under något speciellt område 
och finns därför i en allmän del. Denna del 
tar också upp en del ord som lätt förväxlas 
och som visat sig vara fallgropar för många 
gymnasister. Ett avsnitt som tar upp stil 
och modeuttryck ingår också.

Temaformer har skrivits ut där böjningen 
brukar vara en utmaning.

Proven, kommentarerna och kopplingen 
till kursernas tematik stöder eleven i att 
långsiktigt lära sig och fördjupa sin kun-
skap. Med andra ord: Studentprov FI kon-
kretiserar förväntningarna och kriterierna.

Studentprov FI fungerar utmärkt både som 
studiematerial genom hela gymnasiet och 
som repetitionsmaterial inför studentskriv-
ningen.

NYHET!
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LYCKAS MED ENGELSKA!LYCKAS MED ENGELSKA!

9789515239082 New ProFiles 1 33,00 €

9789515240569 New ProFiles 1 Elevlicens, 6 mån 17,50 €

9789515240552 New ProFiles 1 Elevlicens, 48 mån 26,40 €

9789515240736 New ProFiles 1 Paket (bok + 48 mån licens) 38,00 €

9789515239099 New ProFiles 2 33,00 €

9789515240576 New ProFiles 2 Elevlicens, 6 mån 17,50 €

9789515240903 New ProFiles 2 Elevlicens, 48 mån 26,40 €

9789515240743 New ProFiles 2 Paket (bok + 48 mån licens) 38,00 €

9789515242501 New ProFiles 3 33,00 €

9789515242426 New ProFiles 3 Elevlicens, 6 mån 17,50 €

9789515242396 New ProFiles 3 Elevlicens, 48 mån 26,40 €

9789515242624 New ProFiles 3 Paket (bok + 48 mån licens) 38,00 €

9789515243614 New ProFiles 4 33,00 €

9789515243638 New ProFiles 4 Elevlicens, 6 mån 17,50 €

9789515243621 New ProFiles 4 Elevlicens, 48 mån 26,40 €

9789515245687 New ProFiles 4 Paket (bok + 48 mån licens) 38,00 €

9789515247667 New ProFiles 5 33,00 €

9789515247681 New ProFiles 5 Elevlicens, 6 mån 17,50 €

9789515247674 New ProFiles 5 Elevlicens, 48 mån 26,40 €

9789515248541 New ProFiles 5 Paket (bok + 48 mån licens) 38,00 €

9789515250582 New ProFiles 6  33,00 €

9789515250605 New ProFiles 6 Elevlicens, 6 mån  17,50 €

9789515250599 New ProFiles 6 Elevlicens, 48 mån  26,40 €

9789515250612 New ProFiles 6 Paket (bok + 48 mån licens) 38,00 €

Elovaara m.fl. Hannuksela, Lindroth, Mattila,  
Rosenback, Söderholm

New ProFiles
Kurs 1–6

New ProFiles erbjuder en smidig 
helhet med mångsidiga och autentiska texter. Speciell 
fokus ligger på kommunikativ förmåga och texterna 
representerar ett flertal olika genrer. Flera av texterna 
tar upp engelskans betydelse som globalt språk och 
presenterar olika delar av den engelsktalande världen. 
Både text och uppgifter möjliggör differentiering av 
undervisningen i enlighet med olika gruppers och 
studerandes behov.

New ProFiles 1–6 utkommer som
• tryckt bok
• elevlicens
• paket (bok+licens).

I den digitala elevlicens ingår
• digital version av boken
• facit till bokens uppgifter
• ljudfiler (alla bokens texter och hörövningar)
• digitala uppgifter till bokens texter.

Varje bok består av fyra delar där man får jobba med 
språkfärdighetens olika delområden. Delarna har ett 
tematiskt upplägg och den studerande får jobba med 
både temat och språket ur olika synvinklar. Det finns 
ett stort antal olika texter att välja mellan och många 
uppgifter, både för enskilt arbete och för arbete i par 
eller grupp. Genrer, ordkunskap och idiom betonas 
genomgående.

Genrekompetens betonas ytterligare i blocket Think 
Tank, som finns bak i boken. Där får eleven konkreta 
råd, anvisningar och tips för att producera olika text-
typer. Konkreta exempel förtydligar och konkretiserar.

Grammatiken finns samlad bak i boken, i blocket 
Know How. Blocket har både teori och uppgifter. 

Bak i boken finns även blocket Back Track som 
innehåller repetitionsuppgifter med facit.

I boken ingår även bl.a. en förteckning över ore-
gelbundna verb, styckeordlistor och en alfabetisk 
engelsk–svenska ordlista.

BOK 
LICENS 
PAKET  
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Vi erbjuder två starka läromedelshelheter i engelska. Både  
New ProFiles och Studentprov EN är byggda för kurs 1–6.  
Koll på grammatiken: Engelska stöder genom att kort och  
koncist presentera de centrala strukturerna i engelska.Mertaniemi, Nygård-Sandelin

Studentprov EN
Kurs 1–6

Studentprov EN är ett digi-
talt läromedel och riktar 
sig till studerande som 
tränar inför studentprovet 
i engelska. 

Studentprov EN innehåller digitala prov 
i engelska. Proven är riktade till de sex 
obligatoriska kurserna och låter därmed 
gymnasisten börja förbereda sig för 
studentprovet redan från första kursen i 
engelska. Det finns två kompletta student-
prov till varje kurs. Nivån stiger från kurs 
till kurs.

Proven omfattar samma delar som det rik-
tiga studentexamensprovet: läsförståelse, 
hörförståelse, ordkunskap och strukturer 
och skriftlig produktion. Flervalsuppgifter 
och luckuppgifter är självrättande och ger 
omedelbar respons. För öppna frågor och 
fri produktion ingår exempelsvar på olika 
nivåer och bedömningskriterier.

9789515247933 Studentprov EN Elevlicens, 48 mån  28,00 €

Koll på grammatiken: 
Engelska

9789515236586 Koll på grammatiken: Engelska–GY 17,00 €

Proven, kommentarerna och kopplingen 
till kursernas tematik stöder eleven i att 
långsiktigt lära sig och fördjupa sin kun-
skap. Med andra ord: Studentprov EN kon-
kretiserar förväntningarna och kriterierna.

Studentprov EN fungerar utmärkt både 
som studiematerial genom hela gymnasiet 
och som repetitionsmaterial inför student-
skrivningen.

NYHET!

9789515228857 ProFiles 7* 31,80 €

9789515234056 Abi Engelska* 30,40 €

9789515235268 Abi Engelska Facit* 11,10 €

Abi Engelska* finns i begränsad upplaga.

Koll på grammatiken: Engelska 
presenterar kortfattat och grund-
ligt det centrala i den engelska 
grammatiken. Stoffet är indelat 
i tre nivåer: grunderna, tillämp-
ning och fördjupning. 

Engelsk grammatik kort och 
koncist helt enkelt. Häftet passar 
alla som snabbt behöver repetera 
och förstärka grunderna.
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Ekonen m.fl. Palmberg, Salenius, 
Österberg 

Ma Gemensam
Ma Kort
Ma Lång
Vi har ett komplett utbud läro
medel i matematik för gymna
siet. Våra serier täcker samtliga 
nationella kurser – från den  
gemensamma första studiehel
heten ända till Ma 8 Kort och 
Ma 13 Lång. Läromedlen finns 
som tryckt bok, digital elev
licens och paket med bok och 
licens. 

I den digitala elevlicensen ingår
• boken i digital version
• modellsvar med uträkning till 

alla uppgifter
• videor som steg för steg går 

igenom utvalda exempel och 
uppgifter

• frågor för reflektion och repeti-
tion (svar ingår också).

Dessutom erbjuder vi ett helt 
digitalt repetitionsmaterial för 
kort matematik: elevlicensen Ma 
Kort Repetition 12 mån.

9789515238979 Ma1 Gemensam 23,80

9789515240507 Ma1 Gemensam Elevlicens, 6 mån 12,60

9789515240491 Ma1 Gemensam Elevlicens, 48 mån 19,00

9789515240750 Ma1 Gemensam Paket (bok + 48 mån licens) 27,40

MA GEMENSAM, KORT & LÅNGMA GEMENSAM, KORT & LÅNG

9789515239006 Ma2 Kort 27,00 €

9789515240521 Ma2 Kort Elevlicens, 6 mån 14,30 €

9789515240514 Ma2 Kort Elevlicens, 48 mån 21,60 €

9789515240767 Ma2 Kort Paket (bok + 48 mån licens) 31,10 €

9789515240989 Ma3 Kort 27,00 €

9789515241078 Ma3 Kort Elevlicens, 6 mån 14,30 €

9789515241061 Ma3 Kort Elevlicens, 48 mån 21,60 €

9789515242433 Ma3 Kort Paket (bok + 48 mån licens) 31,10 €

9789515242051 Ma4 Kort 27,00 €

9789515241023 Ma4 Kort Elevlicens, 6 mån 14,30 €

9789515241016 Ma4 Kort Elevlicens, 48 mån 21,60 €

9789515242631 Ma4 Kort Paket (bok + 48 mån licens) 31,10 €

9789515243645 Ma5 Kort 27,00 €

9789515243669 Ma5 Kort Elevlicens, 6 mån 14,30 €

9789515243652 Ma5 Kort Elevlicens, 48 mån 21,60 €

Ekonen m.fl. Österberg 

Ma Gemensam
Ma1 Gemensam täcker den första matematikkursen i 
gymnasiet. Den kompletterar och förstärker de kun-
skaper och färdigheter som behövs för studier i mate-
matik på gymnasiet och hjälper dessutom eleverna att 
välja om de vill studera kort eller lång matematik. 

9789515245397 Ma5 Kort Paket (bok + 48 mån licens) 31,10 €

9789515243904 Ma6 Kort 27,00 €

9789515243928 Ma6 Kort Elevlicens, 6 mån 14,30 €

9789515243911 Ma6 Kort Elevlicens, 48 mån 21,60 €

9789515243935 Ma6 Kort Paket (bok + 48 mån licens) 31,10 €

9789515245151 Ma7 Kort 27,00 €

9789515245168 Ma7 Kort Elevlicens, 6 mån 14,30 €

9789515245175 Ma7 Kort Elevlicens, 48 mån 21,60 €

9789515245144 Ma7 Kort Paket (bok + 48 mån licens) 31,10 €

9789515247506 Ma8 Kort 27,00 €

9789515247520 Ma8 Kort Elevlicens, 6 mån 14,30 €

9789515247513 Ma8 Kort Elevlicens, 48 mån 21,60 €

9789515247537 Ma8 Kort Paket (bok + 48 mån licens) 31,10 €

9789515248534 MA Kort Repetition Elevlicens, 12 mån 20,00 €

Ekonen m.fl. Palmberg, Salenius,  
Österberg  

Ma Kort
Ma Kort är ett läromedel i kort mate-
matik. Serien täcker samtliga nationel-
la kurser. I serien ingår dessutom ett 
repetitionsmaterial, elevlicensen Ma Kort 
Repetition. Ma Kort betonar klarhet och 
tydlighet i upplägget. Praktiska exempel 
och övningar stöder inlärningen och dif-
ferentiering. Serien stöder den studerande 
att ta emot och analysera matematisk 
information i en föränderlig värld.
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GYMNASIET GLP2016 MATEMATIK

MA GEMENSAM, KORT & LÅNGMA GEMENSAM, KORT & LÅNG

9789515238993 Ma2 Lång 25,90 €

9789515240545 Ma2 Lång Elevlicens, 6 mån 13,70 €

9789515240538 Ma2 Lång Elevlicens, 48 mån 20,70 €

9789515240781 Ma2 Lång Paket (bok + 48 mån licens) 29,80 €

9789515240972 Ma3 Lång 30,60 €

9789515241085 Ma3 Lång Elevlicens, 6 mån 16,20 €

9789515241092 Ma3 Lång Elevlicens, 48 mån 24,50 €

9789515242440 Ma3 Lång Paket (bok + 48 mån licens) 35,20 €

9789515241054 Ma4 Lång 25,90 €

9789515241030 Ma4 Lång Elevlicens, 6 mån 13,70 €

9789515241047 Ma4 Lång Elevlicens, 48 mån 20,70 €

9789515242648 Ma4 Lång Paket (bok + 48 mån licens) 29,80 €

9789515242785 Ma5 Lång 25,90 €

9789515242792 Ma5 Lång Elevlicens, 6 mån 13,70 €

9789515242808 Ma5 Lång Elevlicens, 48 mån 20,70 €

9789515243430 Ma5 Lång Paket (bok + 48 mån licens) 29,80 €

9789515243676 Ma6 Lång 25,90 €

9789515243690 Ma6 Lång Elevlicens, 6 mån 13,70 €

9789515243683 Ma6 Lång Elevlicens, 48 mån 20,70 €

9789515243874 Ma6 Lång Paket (bok + 48 mån licens) 29,80 €

9789515243706 Ma7 Lång 25,90 €

9789515243720 Ma7 Lång Elevlicens, 6 mån 13,70 €

9789515243713 Ma7 Lång Elevlicens, 48 mån 20,70 €

9789515243881 Ma7 Lång Paket (bok + 48 mån licens) 29,80 €

9789515244758 Ma8 Lång 25,90 €

9789515244765 Ma8 Lång Elevlicens, 6 mån 13,70 €

9789515244772 Ma8 Lång Elevlicens, 48 mån 20,70 €

9789515245694 Ma8 Lång Paket (bok + 48 mån licens) 29,80 €

9789515244789 Ma9 Lång 25,90 €

9789515244802 Ma9 Lång Elevlicens, 6 mån 13,70 €

9789515244796 Ma9 Lång Elevlicens, 48 mån 20,70 €

9789515245700 Ma9 Lång Paket (bok + 48 mån licens) 29,80 €

9789515244819 Ma10 Lång 25,90 €

9789515244826 Ma10 Lång Elevlicens, 6 mån 13,70 €

9789515244833 Ma10 Lång Elevlicens, 48 mån 20,70 €

9789515245717 Ma10 Lång Paket (bok + 48 mån licens) 29,80 €

9789515243737 Ma11 Lång 25,90 €

9789515243751 Ma11 Lång Elevlicens, 6 mån 13,70 €

9789515243744 Ma11 Lång Elevlicens, 48 mån 20,70 €

9789515243898 Ma11 Lång Paket (bok + 48 mån licens) 29,80 €

9789515248442 Ma12 Lång 25,90 €

9789515248466 Ma12 Lång Elevlicens, 6 mån 13,70 €

9789515248459 Ma12 Lång Elevlicens, 48 mån 20,70 €

9789515248473 Ma12 Paket (bok+48 mån licens) 29,80 €

9789515248480 Ma13 Lång 25,90 €

9789515248497 Ma13 Lång Elevlicens, 6 mån 13,70 €

9789515248503 Ma13 Lång Elevlicens 48 mån 20,70 €

9789515248510 Ma13 Paket (bok+48 mån licens) 29,80 €

Ekonen m.fl. Palmberg, Salenius, 
Österberg  

Ma Lång
Ma Lång leder in i de matematiska 
begreppens värld. Begreppen 
åskådliggörs på ett konkret och 
exakt sätt. Serien har uppgifter av 
olika svårighetsgrad med såväl 
övning av baskunskaper som utma-
ningar för dem som vill fördjupa 
sig. I serien återkommer teori, 
exempel och tips om hur man 
använder tekniska hjälpmedel på 
ett naturligt sätt. 

Ma Lång kan användas i traditio-
nell undervisning och i så kallad 
omvänd undervisning (flipped 
classroom).

BOK 
LICENS 
PAKET
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GYMNASIET GLP2016 FYSIK OCH KEMI

Lehto m.fl. Waxlax 

Fys för 
gymnasiet
Fys för gymnasiet täcker samtliga 
sju nationella kurser i fysik. 

Serien ger de studerande möj-
ligheter att forma, tolka och 
utvärdera olika modeller i fysik 
och använda dem för att beskriva 
fenomen och göra prognoser. Fys 
för gymnasiet presenterar teorier 
och åskådliggör fenomen med in-
formativa exempel. Uppgifterna är 
mångsidiga och de förbereder de 
studerande inför studentexamen 
och för fortsatta studier i fysik. 
Stoffet kan användas för enskilda 
studier, studier i grupp eller i form 
av undersökande undervisning. 

Läromedlen finns som tryckt 
bok, digital elevlicens och paket 
(bok+licens). I elevlicenserna 
ingår
• boken i digital version
• modellsvar till uppgifter i boken
• videor som steg för steg går 

igenom utvalda exempel och 
uppgifter

• frågor för reflektion och  
repetition.

9789515238924 Fy1 39,40 €

9789515240408 Fy1 Elevlicens, 6 mån 20,90 €

9789515240385 Fy1 Elevlicens, 48 mån 31,50 €

9789515240798 Fy1 Paket (bok + 48 mån licens) 45,30 €

9789515238931 Fy2 39,40 €

9789515240422 Fy2 Elevlicens, 6 mån 20,90 €

9789515240415 Fy2 Elevlicens, 48 mån 31,50 €

9789515240804 Fy2 Paket (bok + 48 mån licens) 45,30 €

9789515242044 Fy3 39,40 €

9789515241795 Fy3 Elevlicens, 6 mån 20,90 €

9789515241788 Fy3 Elevlicens, 48 mån 31,50 €

9789515242655 Fy3 Paket (bok + 48 mån licens) 45,30 €

9789515243768 Fy4 39,40 €

9789515243782 Fy4 Elevlicens, 6 mån 20,90 €

9789515243775 Fy4 Elevlicens, 48 mån 31,50 €

9789515244437 Fy4 Paket (bok + 48 mån licens) 45,30 €

9789515245465 Fy5 39,40 €

9789515245489 Fy5 Elevlicens, 6 mån 20,90 €

9789515245472 Fy5 Elevlicens, 48 mån 31,50 €

9789515245755 Fy5 Paket (bok + 48 mån licens) 45,30 €

9789515246752 Fy6 39,40 €

9789515246844 Fy6 Elevlicens, 6 mån 20,90 €

9789515246851 Fy6 Elevlicens, 48 mån 31,50 €

9789515247025 Fy6 Paket (bok + 48 mån licens) 45,30 €

9789515247322 Fy7 39,40 €

9789515247346 Fy7 Elevlicens, 6 mån 20,90 €

9789515247339 Fy7 Elevlicens, 48 mån 31,50 €

9789515247353 Fy7 Paket (bok + 48 mån licens) 45,30 €

Koskinen m.fl. Hagström

Ke för gymnasiet
Ke för gymnasiet vill väcka intresse 
för studier i kemi. Serien innehåller 
många uppgifter av olika slag och 
bilderna finns med för att stöda inlär-
ningen. Serien ger också utrymme för 
studier i grupp. Innehållet, uppgifterna 
och de praktiska experimenten kan 
också behandlas som större forsk-
ningsprojekt. Elevlicenserna innehåll-
er en digital version av boken men 
också modellsvar och videobaserade 
beskrivningar av olika fenomen. 

9789515239013 Ke1 36,30 €

9789515240460 Ke1 Elevlicens, 6 mån 19,20 €

9789515240453 Ke1 Elevlicens, 48 mån 29,00 €

9789515240811 Ke1 Paket (bok + 48 mån licens) 41,80 €

9789515240293 Ke2 36,30 €

9789515240484 Ke2 Elevlicens, 6 mån 19,20 €

9789515240477 Ke2 Elevlicens, 48 mån 29,00 €

9789515240828 Ke2 Paket (bok + 48 mån licens) 41,80 €

9789515241009 Ke3 36,30 €

9789515241757 Ke3 Elevlicens, 6 mån 19,20 €

9789515241740 Ke3 Elevlicens, 48 mån 29,00 €

Serien Ke för gymnasiet avslutas i och med kurs 3. Efter det 
rekommenderar vi den tidigare serien Kemi*. Se beställningslistan 
för titlar. 

BOK 
LICENS 
PAKET

NYHET!
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GYMNASIET GLP2016 GEOGRAFI OCH HÄLSOKUNSKAP

Cantell m.fl. Carlsson

Geos
Geos är en ny serie i geografi för 
gymnasiet. Serien täcker kurs 
1–3. 

Läromedlet lyfter fram aktu-
ella frågor och sätter in dem i 
ett vetenskapligt sammanhang. 
Betydelsen av att studera och 
analysera geomedia betonas. 
Många belysande illustrationer 
och konkreta exempel hjälper 
eleverna att förstå och gestalta de 
företeelser som beskrivs. Tema-
uppslag fördjupar och konkreti-
serar bastexten. Läromedlet ger 
utrymme för reflektion kring hur 
man som individ och samhälle 
påverkar och hur man tar del av 
aktuella frågor.

Geos utkommer som tryckt 
bok, digital elevlicens och paket 
(bok+licens). I elevlicenserna 
ingår
• boken i digital version
• modellsvar till uppgifter i 

boken
• frågor för reflektion och  

repetition.

Elevlicenserna utkommer 2020.

9789515245212 Geos 1 35,60 €

9789515245236 Geos 1 Elevlicens, 6 mån  - Utkommer 2020 18,90 €

9789515245229 Geos 1 Elevlicens, 48 mån  - Utkommer 2020 28,50 €

9789515245243 Geos 1 Paket (bok + 48 mån licens)  - Utkommer 2020 40,90 €

9789515245267 Geos 2  35,60 € 

9789515245274 Geos 2 Elevlicens, 6 mån  - Utkommer 2020 18,90 €

9789515245281 Geos 2 Elevlicens, 48 mån  - Utkommer 2020 28,50 €

9789515245298 Geos 2 Paket (bok + 48 mån licens)  - Utkommer 2020 40,90 €

9789515247391 Geos 3  35,60 €

9789515247414 Geos 3 Elevlicens, 6 mån  - Utkommer 2020 18,90 €

9789515247407 Geos 3 Elevlicens, 48 mån  - Utkommer 2020 28,50 €

9789515248558 Geos 3 Paket (bok + 48 mån licens)  - Utkommer 2020 40,90 €

Geos 1 En värld i för-
ändring tar upp aktuella 
frågor, bl.a. flyktingrö-
relserna, klimatföränd-
ringen, och den ojämna 
utvecklingen i världen.

Geos 2 Den blå planeten 
tar upp naturvetenskapli-
ga fenomen i atmosfären, 
hydrosfären, litosfären 
och i biosfären. I boken 
beskrivs orsakerna till 
varför vissa naturfeno-
men uppstår, hur de 
fördelar sig regionalt och 
på vilket sätt de påverkar 
människornas liv. 

Geos 3 har humangeografi 
som tema och redogör för 
olika folk och regioner 
på jorden. Människans 
verksamhet ställs i relation 
till den omgivande naturen. 
I Geos 3 får de studerande 
fördjupad kunskap om 
olika kulturer och näringar. 
Vidare granskas också olika 
ekonomiska samband i 
världen. 

Fogelholm m.fl.

Hälsa
Hälsa är en serie i hälsokunskap för gym-
nasiet. Läromedlet har ett modernt grepp 
med utgångspunkt i hur skolämnet kan 
hjälpa eleverna att vårda sin egen hälsa. 
Hälsa 1 betonar vikten av att sköta om den 
egna hälsan. Olika teman som behandlas 
är bl.a. folkhälsan och folksjukdomar, den 
psykiska hälsan, kosten och egenvård. Hälsa 
2 belyser olika delar av hälsovården och 
hälsofrämjandet. Hälsa 3 redogör för vad 
vetenskaplig forskning är och handleder 
eleverna att göra egna små undersökningar.

9789515228055 Hälsa 1 32,80 €

9789515234032 Hälsa 2 40,20 €

9789515236388 Hälsa 3 34,00 €
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GYMNASIET GLP2016 HISTORIA

Gullberg, Lindholm, Aalto m.fl. 
Bonäs, Kotakallio

HI för  
gymnasiet
HI för gymnasiet omfattar alla 
sex nationella kurser i historia. 
De sista tillskotten i serien är 
HI5 Österland och HI6 Kultur-
möten. Båda titlarna svarar mot 
också den nya läroplanen som 
tas i bruk 2021. 

Böckerna
• baserar sig på den senaste 

historieforskningen
• följer tematik och kronologi 

för att synliggöra strukturer 
och processer, orsak och 
verkan

• innehåller uppgifter som 
hjälper läsaren bearbeta stoffet 
och förbereder för student-
examen

• har ett digert bildmaterial 
med foton, kartor och grafer.

Elevlicenserna innehåller
• boken i digitalt format
• frågor för reflektion och 

repetition
• bildpaket.

HI FÖR GYMNASIET

HI2 En värld behandlar internationella relationer. Samarbete och konflik-
ter mellan länder står i fokus, och olika ideologiska och ekonomiska tvister 
granskas. Tidsperspektivet går från nationalstaternas kamp om världs-
herraväldet under Napoleonkrigen via världskrigen till den globaliserade 
värld med nya maktstrukturer som vuxit fram efter kalla krigets slut.

HI3 Självständighet? presenterar Fin-
lands historia från slutet av den svenska 
tiden via Finlands tid som autonomt 
storfurstendöme under Ryssland fram 
till dagens mångkulturella EU-land. 
Man får följa Finlands politiska, 
ekonomiska och kulturella utveckling. 
Utvecklingen i Finland sätts också in i 
ett större europeiskt och globalt sam-
manhang. Som titeln antyder proble-
matiseras självständighetsbegreppet: 
hur självständigt har Finland egentligen 
varit under olika perioder i sin historia?

HI1 Civilisation behandlar mänsklig-
hetens historia från tidiga fångst- och 
samlarkulturer till uppkomsten av 
högkulturer och ända in i det moderna 
service- och informationssamhället. 
Speciell fokus ligger på samhälleliga, 
ekonomiska och ekologiska föränd-
ringar. Den europeiska utvecklingen 
sätts också i ett globalt sammanhang.

11

22

33
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GYMNASIET GLP2016 HISTORIA

9789515239259 Hi1 Civilisation 33,50 €

9789515240446 Hi1 Civilisation Elevlicens, 6 mån  17,80 €

9789515240439 Hi1 Civilisation Elevlicens, 48 mån 26,80 €

9789515240835 Hi1 Civilisation Paket (bok + 48 mån licens)  38,50 €

9789515242259 Hi2 En värld 33,50 €

9789515240934 Hi2 En värld Elevlicens, 6 mån  17,80 €

9789515240927 Hi2 En värld Elevlicens, 48 mån 26,80 €

9789515240842 Hi2 En värld Paket (bok + 48 mån licens) 38,50 €

9789515233141 Hi3 Självständighet? 31,70 €

9789515240668 Hi3 Självständighet? Elevlicens, 6 mån 16,80 €

9789515240651 Hi3 Självständighet? Elevlicens, 48 mån 25,40 €

9789515240859 Hi3 Självständighet? Paket  
(bok + 48 mån licens)

36,50 €

9789515243850 Hi4 Kulturspår 31,40 €

9789515245663 Hi4 Kulturspår Elevlicens, 6 mån 16,60 €

9789515245656 Hi4 Kulturspår Elevlicens, 48 mån 25,10 €

9789515245724 Hi4 Kulturspår Paket (bok + 48 mån licens) 36,10 €

9789515242266 Hi5 Österland 34,30 €

9789515247438 Hi5 Österland Elevlicens, 6 mån  18,20 €

9789515247421 Hi5 Österland Elevlicens, 48 mån  27,40 €

9789515248572 Hi5 Österland Paket (bok + 48 mån licens)  39,50 €

9789515250643 Hi6 Kulturmöten  - Utkommer 2020 31,40 €

9789515250667 Hi6 Kulturmöten Elevlicens, 6 mån  16,60 €

9789515250650 Hi6 Kulturmöten Elevlicens, 48 mån  25,10 €

9789515250674 Hi6 Kulturmöten Paket (bok + 48 mån licens) 36,10 €

9789515229533 Abi Historia* 35,80 €

Abi Historia* finns i begränsad upplaga.

HI4 Kulturspår behandlar den europeis-
ka kulturens utveckling från antiken till 
våra dagar. I Kulturspår tar läsaren del 
av kulturarvet, konsten och vetenska-
pen som uttryck för sin egen tid. Den 
europeiska kulturen beskrivs som en 
pluralistisk och öppen helhet i ständig 
växelverkan med andra kulturer. 

HI5 Österland – Finland före 1809 
behandlar Finlands äldre historia fram 
till den ryska tidens början. Läro-
medlet betonar vardagsliv och soci-
alhustoria vid sidan om den politiska 
och ekonomiska historien. Läromedlet 
följer läroplanen för GLP2021!

Temat för HI6 Kulturmöten är hur 
kulturer möts och har mötts både nu 
och för. Kulturmöten fokuserar på 
utom europeiska kulturer, deras histo-
ria, världsbild och vanor. Läromedlet 
lyfter även fram konkreta exempel på 
interkulturella möten och ger redskap 
för att förstå andra kulturer. Läromed-
let följer läroplanen för GLP2021.

BOK 
LICENS 
PAKET

– FINLAND FÖRE 1809

Ö
STER

LA
N

D 
– FIN

LA
N

D
 FÖ

R
E 1809

Sture Lindholm

Schildts & Söderströms

Österland – Finland före 1809 presenterar Finlands äldre historia från stenåldern 
fram till den ryska tidens början utgående från den nyaste historieforskningen. 
Vardagsliv och socialhistoria betonas vid sidan om den politiska och ekonomiska 
historien. Vi får veta hur människor levde, vad de åt och vad de trodde på, 
samtidigt som de viktigaste händelserna i vårt lands historia behandlas grundligt. 
Den finländska historien sätts samtidigt in i ett större perspektiv, i och med att 
också utvecklingen i hela Östersjöområdet behandlas.

I slutet av boken finns ett avsnitt med arbetsuppgifter som studeranden kan 
använda både under den nationella valfria studiemodulen Hi 5 och som hjälp vid 
förberedelserna inför studentexamen.

ISBN 978-951-52-4226-6

ÖSTERLAND

9 789515 242266

Hi5

H
i5

44

55

66
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GYMNASIET GLP2016 SAMHÄLLSLÄRA

Ahlfors, Lindholm, Kestilä- 
Kekkonen m.fl. Bonäs, Gripenberg

SL för  
gymnasiet

SL1 Aktivt medborgarskap beskriver 
grunderna för Finlands stats- och sam-
hällsskick och hur man kan påverka i 
samhället. De viktigaste perspektiven 
är demokrati, samhällets grundläggan-
de strukturer, makt och inflytande. Lä-
romedlet tränar färdigheten att kritiskt 
granska aktuella samhälleliga fenomen 
och reflektera över och utvärdera 
framtida trender och alternativ. 

11

SL FÖR GYMNASIET

Ekonomin ger insikter i ekonomiskt 
beslutsfattande på olika nivåer, från de 
privatekonomiska beslut vi fattar som 
individer till beslut som berör världs-
ekonomin som helhet. Läro medlet 
ger också en historisk översikt av den 
finländska ekonomin och världseko-
nomin. De viktigaste ekonomiska 
begreppen och teorierna konkretiseras 
med realistiska exempel.

22

SL för gymnasiet omfattar de 
fyra nationella kurser i sam
hällslära. Det sista tillskottet i 
serien är SL1 Aktivt medborgar-
skap. 

SL för gymnasiet utkommer som 
tryckt bok, digital elevlicens och 
paket (bok+licens).

Böckerna
• bygger på aktuell forskning
• har gediget pedagogiskt  

material
• kopplar teori till praktik och 

vardagsfärdigheter
• uppmuntrar till att ta reda på 

själv och fördjupa sin kunskap.

Elevlicenserna till SL1, SL3 och 
SL4 innehåller
• boken i digitalt format
• modellsvar till uppgifterna
• extra uppgifter med fokus 

på informationssökning och 
analys

• frågor för reflektion och 
repetition

• bildpaket med frågor.

Elevlicensen till Ekonomin 
innehåller
• boken i digitalt format
• digitala uppgifter
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GYMNASIET GLP2016 SAMHÄLLSLÄRA

9789515247735 SL1 Aktivt medborgarskap 30,90 €

9789515247759 SL1 Aktivt medborgarskap Elevlicens 6 mån 16,40 €

9789515247742 SL1 Aktivt medborgarskap Elevlicens 48 mån 24,70 €

9789515248565 SL1 Aktivt medborgarskap Paket (bok + 48 
mån licens)

35,50 €

9789515239457 Ekonomin 31,70 €

9789515240392 Ekonomin Elevlicens, 6 mån 16,80 €

9789515239655 Ekonomin Elevlicens, 48 mån 25,40 €

9789515240873 Ekonomin Paket (bok + 48 mån licens) 36,50 €

9789515242105 SL3 Integration 30,40 €

9789515242419 SL3 Integration Elevlicens, 6 mån 16,10 €

9789515242402 SL3 Integration Elevlicens, 48 mån 24,30 €

9789515242754 SL3 Integration Paket (bok + 48 mån licens) 35,00 €

9789515245182 SL4 Lag och rätt 32,10 €

9789515245205 SL4 Lag och rätt Elevlicens, 6 mån 17,00 €

9789515245199 SL4 Lag och rätt Elevlicens, 48 mån 25,70 €

9789515245731 SL4 Lag och rätt Paket (bok + 48 mån licens) 36,90 €

9789515229564 Abi Samhällslära* 34,30 €

SL FÖR GYMNASIET

BOK 
LICENS 
PAKET

SL3 Integration handlar om Finland, Eu-
ropa och världen i förändring. Lärome-
dlet beskriver Europeiska unionen som 
en del av vår globaliserade värld och 
Finland dels som medlem i EU och dels 
som en stat i Nordeuropa. Man får stu-
dera och fördjupa sig i frågor om euro-
peisk identitet, Europeiska unionen, hur 
internationella organisationer fungerar, 
globalisering och säkerhetspolitik.

SL4 Lag och rätt presenterar de grundläggande principerna 
för vårt rättssystem och de förändringar i samhället som 
ligger till grund för lagstiftningen. Läromedlet behandlar 
de viktigaste rättigheterna, förmånerna och skyldigheterna 
samt lagstiftning som process och medel. Olika rättsfall 
konkretiserar rättvisans gång och rättsliga argument.

Abi Samhällslära* finns endast i begränsad upplaga.

44

33
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GYMNASIET GLP2016 RELIGION OCH PSYKOLOGI

Hanki m.fl. Henriksson 

Re för  
gymnasiet
Re för gymnasiet omfattar kurs 
1–4 i religion. 

Re för gymnasiet är Schildts & 
Söderströms nya serie i religion. 
Författarna ser religionen som ett 
mångfasetterat fenomen som för-
ändras i takt med tiden. De stora 
religionerna och olika tolkningar 
av dem presenteras vid sidan av 
världsåskådningen hos religions-
lösa. 

I Re för gymnasiet tar man fasta 
på att religionen kan vara såväl en 
institution som erfarenheter hos 
den enskilda människan. Fakta 
problematiseras och granskas ur 
olika synvinklar och belyses med 
konkreta exempel.

Läromedlen finns som tryckt 
bok, digital elevlicens och paket 
(bok+licens). I elevlicenserna ingår
• boken i digital version
• modellsvar till uppgifter i boken
• bilder och/eller frågor för reflek-

tion och repetition.

9789515239341 Re1 33,50 €

9789515240637 Re1 Elevlicens, 6 mån 17,80 €

9789515240620 Re1 Elevlicens, 48 mån 26,80 €

9789515240880 Re1 Paket (bok + 48 mån licens) 38,50 €

9789515242068 Re2 33,50 €

9789515241665 Re2 Elevlicens, 6 mån 17,80 €

9789515241672 Re2 Elevlicens, 48 mån 26,80 €

9789515242686 Re2 Paket (bok + 48 mån licens) 38,50 €

9789515245038 Re3 33,50 €

9789515245052 Re3 Elevlicens, 6 mån 17,80 €

9789515245045 Re3 Elevlicens, 48 mån 26,80 €

9789515245748 Re3 Paket (bok + 48 mån licens) 38,50 €

9789515247568 Re4 33,50 €

9789515247582 Re4 Elevlicens, 6 mån 17,80 €

9789515247575 Re4 Elevlicens, 48 mån 26,80 €

9789515247599 Re4 Paket (bok + 48 mån licens) 38,50 €

Degerman m.fl. Norkko

Sinne
Sinne presenterar psykologin som en ve-
tenskap med stark förankring i den nyaste 
forskningen. Läromedlet innehåller många 
konkreta exempel för att man lättare ska 
kunna ta till sig stoffet. Sinne 1 granskar 
den mänskliga aktiviteten ur en biologisk, 
psykologisk och sociokulturell synvinkel 
medan studier och inlärning ses ur ett psykolo-
giskt perspektiv. Sinne 2 beskriver människans 
utveckling och hur man utvärderar utvecklings-
psykologisk forskning  och anpassar den, både 
generellt men också på ett mera individuellt plan.

9789515240941 Sinne 1 34,20 €

9789515241702 Sinne 1 Elevlicens, 6 mån 18,10 €

9789515241719 Sinne 1 Elevlicens, 48 mån 27,40 €

9789515242693 Sinne 1 Paket (bok + 48 
mån licens)

39,30 €

9789515242037 Sinne 2 34,20 €

9789515241689 Sinne 2 Elevlicens, 6 mån 18,10 €

9789515241696 Sinne 2 Elevlicens, 48 mån 27,40 €

9789515242709 Sinne 2 Paket (bok + 48 
mån licens)

39,30 €

PS Socialpsykologi* och Abi Psykologi* finns endast i begrän-
sad upplaga. Se beställningslistan.

BOK 
LICENS 
PAKET
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GYMNASIET GLP2016 FILOSOFI

Klockars, Lehtonen, Lindholm, Silfvast, 
Österman

Nya Öppna  
frågor
KURS 1–2

Serien Öppna frågor har omarbetas i enlig
het med den nya läroplanen och dessutom 
fått fler uppgifter som främjar analytiskt 
och självständigt tänkande.

Nya Öppna frågor 1 introducerar och disku-
terar de grundläggande filosofiska frågorna 
och filosofins väsen. Kritiskt tänkande, 
tankeverktyg och argumentation betonas. 
Kunskapens natur, objektivitet och veten-
skapsfilosofi är andra centrala teman. Nya 
Öppna frågor 2 Etik strävar efter att utveckla 
elevernas omdömes- och reflektionsförmå-
ga. Läromedlet behandlar etiska frågor som 
rör individens livsval, livsmening, ett gott 
liv och medmänskliga relationer. Frågor om 
etiskt engagemang, feminism, det mångkul-
turella samhället, medicinsk etik, arbetslivet, 
nätetik och miljöfilosofi ges stor plats.

Nya Öppna frågor utkommer som tryckt 
bok, digital elevlicens och paket (bok+ 
licens). I elevlicenserna ingår
• boken i digital version
• guide för läraren
• vägledning till lösning av uppgifter i 

boken
• frågor och/eller bilder för reflektion och 

repetition.

9789515239372 Nya Öppna frågor 1 28,80 €

9789515241641 Nya Öppna frågor 1 Elevlicens, 6 mån 15,30 €

9789515241658 Nya Öppna frågor 1 Elevlicens, 48 mån 23,00 €

9789515242716 Nya Öppna frågor 1 Paket (bok + 48 mån licens) 33,10 €

9789515239389 Nya Öppna frågor 2 28,80 €

9789515240682 Nya Öppna frågor 2 Elevlicens, 6 mån 15,30 €

9789515240675 Nya Öppna frågor 2 Elevlicens, 48 mån 23,00 €

9789515242723 Nya Öppna frågor 2 Paket (bok + 48 mån licens) 33,10 €

Klockars, Lehtonen, Lindholm, Silfvast, Österman

Öppna frågor
KURS 3–4

Öppna frågor består av böcker för kurserna 3 och 4. I varje bok 
i serien är stoffet systematiskt uppbyggt kring olika filosofiska 
områden. Böckerna innehåller också rutor som fördjupar vissa 
teman och förklarar centrala begrepp. I slutet av varje kapitel 
finns ett uppslag som tar upp intressanta ämnen som anknyter 
stoffet i kapitlet. Öppna frågor vill öppna perspektiv och leda in 
eleverna på fritt, kritisk och självkritiskt tänkande inom filosofins 
olika områden. 

9789515224941 Öppna frågor 3 Kunskap och verkligheter 28,90 €

9789515223418 Öppna frågor 4 Samhällsfilosofi 28,90 €

BOK 
LICENS 
PAKET

NYA ÖPPNA NYA ÖPPNA 
FRÅGORFRÅGOR
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GYMNASIET GLP2016 TYSKA, SPANSKA OCH ÖVRIGA SPRÅK

Koll på grammatiken:
Spanska
Koll på grammatiken är en 
serie lättöverskådliga gram-
matikhäften. Koll på gram-
matiken: Spanska presenterar 
kortfattat och grundligt 
det centrala i den spanska 
grammatiken. Häftena är bra 
för dem som snabbt behöver 
repetera eller kolla upp något.

Innehållet är upplagt på tre 
nivåer för att du lätt skall 
hitta din nivå. Grunderna ger 
dig basen, det viktigaste så att du klarar det mesta. 
På den mellersta nivån får du konkreta regler och 
råd för grammatiken i praktiken. Och bonusnivån 
ger dig det där lilla extra som du kan briljera med.

Busse m.fl.

Panorama Deutsch*

9789515225061 Panorama Deutsch 1–3 Texte* 43,10 €

9789515225375 Panorama Deutsch 1–3 Übungen 1* 18,60 €

9789515225771 Panorama Deutsch 1–3 Übungen 2* 19,30 €

9789515225788 Panorama Deutsch 1–3 Übungen 3* 19,30 €

9789515225894 Panorama Deutsch 4–6 Texte* 44,70 €

9789515225900 Panorama Deutsch 4–6 Übungen 4* 18,70 €

9789515225917 Panorama Deutsch 4–6 Übungen 5* 18,70 €

9789515225924 Panorama Deutsch 4–6 Übungen 6* 18,70 €

9789515227003 Panorama Deutsch 7–8 Texte* 36,80 €

9789515227898 Panorama Deutsch 7–8 Übungen 7* 21,20 €

9789515228130 Panorama Deutsch 7–8 Übungen 8* 21,20 €

Panorama Deutsch är en serie i B2-tyska för gymnasiet. 
Texterna och bilderna vänder sig till ungdomar och ger en 
verklighetstrogen bild av tyskt vardagsliv, samtidigt som 
den tyskspråkiga kulturen presenteras.

I textböckerna ingår auten-
tiskt material som represente-
rar olika texttyper. Där ingår 
också en utförlig grammatik-
del med regler och strukturer. 
Övningsböckerna innehåller 
omväxlande övningar för 
ordförråd, kommunikation 
och grammatik.
 

Rodriguez, Kaasinen, Heinrich 

Abi Spanska*
Abi Spanska finns endast i begränsad upplaga. 
Se beställningslistan.

Koll på grammatiken:
Svenska som 
andra språk
Koll på grammatiken: Svenska 
som andraspråk är en bok i 
grammatik för finskspråkiga. 
Den tar upp svenskans centrala 
strukturer i tre steg: grunderna, 
tillämpning och fördjupning. 
Alla förklaringar är på finska.

9789515239594 Koll på grammatiken: Svenska som 
andraspråk 

16,40 €

9789515236302 Koll på grammatiken: Spanska 17,00 €
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GYMNASIET GLP2016 STUDIEHANDLEDNING, MUSIK OCH ÖVRIGT

Danielsson, Lindholm

Coda

9789515231369 Coda 1 32,40 €

9789515233981 Coda 2 32,40 €

Den röda tråden i serien Coda är att man ska utveckla ett 
personligt förhållande till musiken och fördomsfritt kunna 
förstå och tolka olika slags musik.

Coda 1 Musiken och jag är den första komponenten i serien 
och tar upp de grundläggande musikaliska begreppen. 
Röstbehandlingen är viktig, likaså frågor som rör ljudmil-
jön och hörselvården, allt detta i anslutning till att spela 
och sjunga. 

Coda 2 Ett flerstämmigt Finland tar upp de olika musikkul-
turerna i Finland med subkulturer och med speciell tonvikt 
på folkmusiken, populärmusiken och konstmusiken. Den 
europeiska konstmusikens historia behandlas samtidigt 
som man granskar dess inflytande på det finländska mu-
siklivet

 

v Numer-Ekman, Quagraine

Studiestigen

9789515242273 Studiestigen 32,40 €

Studiestigen 
täcker de båda 
kurserna i 
studiehandled-
ning. Materialet 
blir en guide 
för inlärning 
och studier för 
gymnasisterna. 
Det hjälper den 
enskilda eleven 
att utveckla sin 
självkänsla och 
självkännedom 
och ger färdighe-
ter för studierna 
och arbetslivet. 

Studiestigen ger den studerande stöd i hur man 
lägger upp studierna och inför studentexamen. 
Den ger också tips för den studerande kan utveckla 
sin studieteknik och bli mera medveten om sin 
inlärning.

Jennie Storgård

Pedagogisk text
Du som arbetar med texter i din vardag är i nyckelposition 
för att främja läsförståelse och läslust. Handboken Pedago-
gisk text är kortfat-
tad och lättöver-
skådlig och lämpar 
sig väl att användas 
i undervisningen 
för att utveckla stu-
derandes skrivande.

 

9789515236227 Pedagogisk text 27,80 €
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