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Du vet säkert att vi på S&S Läromedel drivs av den starka tro vi har på 
Svenskfinland och den finlandssvenska skolan. Lärande och bildning 
på svenska är vår passion. Vi vill för vår del garantera att det finns en 
svenskspråkig skola i Finland även i framtiden. Det innebär ansvar och 
utveckling. Därför breddar och fördjupar vi ytterligare vår utgivning.

GLP2021

Läsåret 2021–2022 lanserade vi 12 nya serier enligt GLP2021. Inför och 
under läsåret 2022–2023 ger vi ut ytterligare fem serier:

1. Orbital – kemi (se sidan 10)
2. Tidslager – historia (se sidan 18)
3. Livsfrågor – religion (se sidan 22)
4. Argument – filosofi (se sidan 24)
5. Oma tie – B-finska (se sidan 32)

De nya serierna läggs förstås in i Gymnasiebanken, vilket innebär att lärare 
och studerande på ett bräde får ett digert paket med obligatoriska och 
nationellt valfria moduler att jobba med.

Dessutom bjuder vi i Gymnasiebanken på ännu en tilläggsresurs. Erfa-
renhetsbanken samlar röster, kunskap och erfarenheter från hela Svensk-
finland. Vi har intervjuat personer inom olika verksamhetsområden och 
branscher, och bett dem berätta om hur det fungerar i praktiken i fortsatta 
studier, i arbetslivet och i livet. Läs mer på sidan 38.

GLP2016

Vi fortsätter naturligtvis också att erbjuda läromedel enligt GLP2016. 
GLP2016 hittar du på sidorna 44 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. 
Vi har en stark tro på Svenskfinland och den finlandssvenska skolan, och 
det syns i vår utgivning.

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 1.1.2022.

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

17 NYA SERIER FÖR GLP2021!17 NYA SERIER FÖR GLP2021!

Matematik: Gemensamt avsnitt
Läs mer om Union på sidan 8!

Matematik: Lång lärokurs
Läs mer om Alfa på sidan 8!

Matematik: Kort lärokurs
Läs mer om Omega på sidan 8!

Psykologi
Läs mer om Psyke  
på sidan 26!

Filosofi
Läs mer om Argument  
på sidan 24!

Religion
Läs mer om Livsfrågor  
på sidan 22!

Hälsokunskap
Läs mer om Tempo  
på sidan 28!

A-finska
Läs mer om Astu ovesta på sidan 30! 

B-finska
Läs mer om Oma tie på sidan 32!
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GYMNASIET GLP2021 

17 NYA SERIER FÖR GLP2021!17 NYA SERIER FÖR GLP2021!

Kemi
Läs mer om Orbital på sidan 10!

Fysik
Läs mer om Principia på sidan 12! Geografi

Läs mer om Meridian  
på sidan 14!

Samhällslära
Läs mer om Perspektiv  
på sidan 20!

Historia
Läs mer om Tidslager  
på sidan 18!

Biologi
Läs mer om Diversitet  
på sidan 16!

Engelska
Läs mer om Voices and 
Echoes på sidan 34!

Modersmål och litteratur
Läs mer om Nycklar på sidan 36!
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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.

Förutom allt det nya så har vi förstås behål-
lit populära funktioner: de studerande får 
fortfarande modellsvar, facit och tillgång till 
hela läromedlet

Lyssna på alla texter.

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.

Få förklaringar 
och definitioner 
på centrala ord.

Öppna och stäng sektioner 
för fokusering.
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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.
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GYMNASIET GLP2021

GYMNASIEBANKENGYMNASIEBANKEN
EN PERSON, EN LICENS,  
ALLA VÅRA DIGITALA LÄROMEDEL
Vi vill göra övergången till GLP2021 så enkel som möjligt för skolorna, 
lärarna och de studerande. Därför erbjuder vi ett unikt paket för de finlands-
svenska gymnasierna: Gymnasiebanken.

Gymnasiebanken omfattar alla våra digitala läromedel. Inte en serie, inte ett 
urval, utan alla våra digitala läromedel. Och 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 tre unika resurser:

Litteraturbanken – utdrag ur ny finlandssvensk litteratur

Kirjallisuuspankki – utdrag ur ny finsk litteratur

Erfarenhetsbanken – röster från studier, arbete och vardag

Union – vår nya serie i matematik, gemensamt avsnitt

Alfa – vår nya serie i långa lärokursens matematik

Omega – vår nya serie i korta lärokursens matematik

Orbital – vår nya serie i kemi

Principia – vår nya serie i fysik

Meridian – vår nya serie i geografi

Diversitet – vår nya serie i biologi

Tidslager – vår nya serie i historia

Perspektiv – vår nya serie i samhällslära

Livsfrågor – vår nya serie i religion

Argument – vår nya serie i filosofi

Psyke – vår nya serie i psykologi

Tempo – vår nya serie i hälsokunskap

Astu ovesta – vår nya serie i A-finska

Oma tie – vår nya serie i B-finska

Voices and Echoes – vår nya serie i engelska

Nycklar – vår nya serie i modersmål och litteratur
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GYMNASIET GLP2021 

– allt i ett paket– allt i ett paket

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 2022–2023
på tillgång till följande:

alla våra digitala läromedel enligt GLP2016 

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

9789515254795 Gymnasiebanken för lärare Digital licens, skola, läsår 600,00 €

Särskilt de närmaste läsåren upplever vi att det är viktigt för skolan och läraren att 
det finns både nya och bekanta resurser. Använd GLP2016-materialen som alterna-
tiv, för förkovring eller till exempel källor för projektarbeten.

GYMNASIEBANKEN  
I ETT NÖTSKAL

Allt detta i en licens 
för endast 300 €  
per studerande!

Allt detta får  
lärarna för endast 
600 € per skola!
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GYMNASIET GLP2021 MATEMATIK

UNION, ALFA, OMEGAUNION, ALFA, OMEGA

9789515253101 Union MAG1 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515253095 Union MAG1  31,50 €

9789515253224 Alfa MAA2  31,50 €

9789515253231 Alfa MAA2 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515253255 Alfa MAA3  31,50 €

9789515253262 Alfa MAA3 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515254139 Alfa MAA4 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256607 Alfa MAA5 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256614 Alfa MAA6 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256829 Alfa MAA7 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256836 Alfa MAA8 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256843 Alfa MAA11 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515253163 Omega MAB2 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515253156 Omega MAB2  31,50 €

9789515253194 Omega MAB3 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515253187 Omega MAB3  31,50 €

9789515254122 Omega MAB4 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256621 Omega MAB5 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256850 Omega MAB6 Digital licens, 48 mån 23,50 €

UNION MAG1
Union är vårt läromedel för det 
gemensamma avsnittet i matema-
tik. Läromedlet repeterar centralt 
stoff från grundskolan. Uppgifter-
na är grupperade: basuppgifter, 
serie I och serie II. Serie I lämpar 
sig för studerande som siktar på 
den korta lärokursen i matematik 
och serie II för dem som siktar på 
den långa lärokursen.

De digitala läromedlen har bland annat appletar (i exem-
pel och uppgifter) och matematikeditor för uträkningar. 
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GYMNASIET GLP2021 MATEMATIK

OMEGA
Omega är vår serie i kort mate-
matik. Läromedlet betonar kort 
och koncis teori och exempel som 
konkretiserar och förtydligar. 
Uppgifterna fördelar sig på två se-
rier: en basserie som fokuserar på 
grunderna och en fördjupad serie 
som utmanar och tillämpar. 

ALFA
Alfa är vår serie i lång matematik. Lä-
romedlet 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.

UNION, ALFA OCH  OMEGA  
INGÅR I GYMNASIE BANKEN!  

Den studerande får automatiskt  
tillgång till alla utkomna moduler.

MAG1, MAA2–MAA4 och  
MAB2–4 har utkommit

eller utkommer ännu våren 2022.  
Inför och under 

läsåret 2022–2023  
utkommer MAA5–MAA8,  

MAA11 och MAB5–6.  

Närmare tidtabell  
finns på laromedel.sets.fi.

Union, Alfa och Omega sätter inlärning-
en i första rummet: alla ska möjlighet att 
lära sig. 

Läromedlen består av tematiska avsnitt 
som omfattar kapitel. Antalet kapitel 
varierar beroende på tema och modul. 
Indelningen i avsnitt och kapitel ger den 
studerande överblick och lägger grun-
den för förståelsen av det matematiska 
området. 

Varje kapitel börjar med en Vi undersö-
ker-uppgift, som leder den studerande 

HELHETER OCH DIFFERENTIERADE UPPGIFTER
framåt till ny kunskap. Därefter kommer 
teori och flera exempel. Teorin är skriven 
så att den studerande kan inhämta den 
på egen hand. Exemplen visar hur man 
tillämpar den nya kunskap.en 

I programlådorna finns anvisningar om 
de centrala programfärdigheterna. 

Uppgifterna till varje kapitel är indelade 
i två serier. Serie I innehåller basuppgif-
ter som följer ordningen i typexemplen. 
Serie II innehåller basuppgifter och mer 
krävande uppgifter som ska erbjuda ut-

maningar. De appletar som behövs ingår  
i uppgifterna.

I slutet av avsnittet finns självrättande 
repetitionsuppgifter med vars hjälp den 
studerande kan testa sitt kunnande.

I slutet av läromedlet finns ett repetitions-
kapitel med uppgifter för varje avsnitt 
samt två serier med repetitionsuppgifter.

Läraren kan enkelt låsa upp modellsvar  
åt sina studerande om, där och då hen 
vill.
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GYMNASIET GLP2021 KEMI

Kallio, Kupiainen-Määttä, 
Jansson, Sorjonen, Yliheikkilä, 
Suovanen, Gustafsson

Orbital
Läromedlen består av tema-
tiska avsnitt som omfattar ka-
pitel. Antalet kapitel varierar 
beroende på tema och modul. 
Indelningen i avsnittten ger 
den studerande helhetssyn 
och förtydligar sammanhang. 

Orbital betonar samband och 
ser till att den studerande har 
överblick. Läromedlet har en 
klar struktur med tematiska 
avsnitt, vägkartor för temaom-
råden, tydliga texter som stöds 
av grafik, videor och faktarutor 
samt sammanfattningar och 
kontrolluppgifter för varje 
avsnitt.

Serien betonar mångsidiga 
arbetsmetoder: enskilt arbete, 
arbete i grupp, experiment, 
reflekterande läsning och 
rapportering muntligt och 
skriftligt. Experiment och ma-
terialbaserade uppgifter ingår 
naturligt i helheten.

Orbital är en översättning av 
Ioni (LOPS2021) från Edita. Vi 
har valt att ge ut serien i svensk 
version eftersom den fått ett 
gott mottagande på finska, är 
mångsidig, tydlg och inspire-
rande.

Varje KE-modul enligt 
GLP2021 utkommer som eget 
läromedel.

ORBITALORBITAL

9789515256652 Orbital KE1 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256669 Orbital KE2 Digital licens, 48 mån 23,50 €
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GYMNASIET GLP2021 KEMI

ORBITAL INGÅR  
I GYMNASIE BANKEN!  

Den studerande får automatiskt  
tillgång till alla utkomna moduler.

Läromedlen består av tematiska avsnitt 
som består av kapitel. Varje avsnitt 
börjar med en vägkarta över det cen-
trala innehållet då, nu och framöver. 
Vägkartan visar den studerande vad 
utgångspunkten är, vad avsnittets mål 
är och hur temat kommer att fördju-
pas i senare moduler. Schemat gör 
alltså klart för den studerande vad hen 
behöver veta inför avsnittet, vad hen 
ska lära sig härnäst samt på vilket sätt 
avsnittet lägger grunden för fortsatta 
studier. 

KE1 och KE2 utkommer 
inför och under 

läsåret 2022–2023.   

Närmare tidtabell  
finns på laromedel.sets.fi.

I början av varje kapitel kopplas temat 
till fenomen som är bekanta för den 
studerande eller sådant som hen lärt 
sig tidigare. Därefter behandlas temat 
steg för steg i text, bild, grafik, faktaru-
tor, exempel och mångsidiga uppgifter. 
Självrättande uppgifter låter den stude-
rande genast kontrollera sin förståelse 
och öppna uppgifter låter hen aktivera 
och tillämpa sina kunskaper.

Avsnitten avslutas med en samman-
fattning och uppgifter som låter den 
studerande kontrollera att hen tagit till 
sig det centrala innehållet.

ORBITAL KE2
KE2 Kemi och hållbar framtid be-
handlar kemins betydelse i främjan-
det av en hållbar livsstil. Modulen 
fördjupar den studerandes uppfatt-
ning om kemiska bindningar och 
deras betydelse för egenskaperna hos 
ett ämne.

ORBITAL KE1
KE1 Kemi och jag behandlar kemins 
betydelse i vardagen, arbetslivet och 
det egna livet. Centralt innehåll är till 
exempel ämnens egenskaper, sub-
stansmängd, koncentration och trygg 
användning av olika ämnen.

STEFAN GUSTAFSSON  är vår författare 
till Orbital. Som lektor i matematiska ämnen 
i Kyrkslätt, har han över 30 års erfarenhet 
av undervisning i kemi, kort matematik och 
lång matematik. ”Jag vill gärna vara med och 
utveckla ett nytt läromedel i kemi och hoppas 
att det ska få vara till glädje och stöd både för 
de studerande och lärarna!”
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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 är en översättning 
av Fysiikka (LOPS2021) från 
Sanoma Pro. Vi har valt att 
ge ut serien i svensk version 
eftersom det är en av de bästa 
och mest populära serierna i 
fysik på finska.

Varje FY-modul enligt 
GLP2021 utkommer som eget 
läromedel.

PRINCIPIAPRINCIPIA

9789515253293 Principia FY1 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515253286 Principia FY1  31,50 €

9789515253323 Principia FY2 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515253316 Principia FY2  31,50 €

9789515253354 Principia FY3 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256638 Principia FY4 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256645 Principia FY5 Digital licens, 48 mån 23,50 €
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GYMNASIET GLP2021 FYSIK

PRINCIPIA INGÅR  
I GYMNASIE BANKEN!  

Den studerande får automatiskt  
tillgång till alla utkomna moduler.

Läromedlen i serien Prinicpia är inde-
lade i temahelheter. Varje temahelhet 
börjar med ett startkapitel, som på ett 
vardagsnära sätt i text, bild och frå-
geställningar leder den studerande in 
i temat. Därefter kommer baskapitel, 
som steg för steg öppnar stoffet för de 
studerande. Baskapitlen, som varierar i 
antal, är numrerade. 

Baskapitlen är planerade för en 75 
minuters lektion, men innehållet kan 
lätt anpassas för kortare eller läng-
re lektionspass. Det presenterande 
materialet består av texter, faktarutor, 
videor, grafik och bilder.

Kapitlen avslutas med uppgifter. Upp-
gifterna finns på två eller tre nivåer: 
inledande uppgifter och tillämpande 
uppgifter ingår alltid. Därtill har en 
del kapitel fördjupande uppgifter. 
Det finns såväl öppna uppgifter med 
textproduktion och uträkningar som 
självrättande uppgifter, som genast 
låter den studerande kontrollera sitt 
kunnande.

FY1–FY3 har utkommit.  
Inför och under  

läsåret 2022–2023  
utkommer FY4 och FY5.  

Närmare tidtabell  
finns på laromedel.sets.fi.

I varje modul ingår repetionsuppgifter! Det finns 
inledande uppgifter, som i första hand är självrättan-
de. Genom dem kan den studerande kontrollera sin 
grundläggande förståelse av stoffet. Den stora massan av 
repetitionsuppgifter är öppna tillämpningsuppgifter. De 
här uppgifterna är tematiskt grupperade och behandlar 
mångsidigt stoffet genom uträkningar och textsvar.

REPETITION OCH TILLÄMPNING FORSKNING, FAKTA  
OCH ERFARENEHTER

Till de digitala läromedlen hör ett digert 
tilläggsmaterial, bland annat forskningsma-
terial framtaget i samarbete med Svenska 
litteratursällskapet i Finland. Här ingår 
nyhetsartiklar, arkivmaterial, poddar, utdrag 
ur verk, länkar och mer. 
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GYMNASIET GLP2021 GEOGRAFI

Cantell, Jutila, Lappalainen, 
Sorvali, Carlsson, Sylvin

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 är en översättning av 
Geos (LOPS2021) från Sanoma 
Pro. Vi har valt att ge ut serien 
i svensk version eftersom den 
har ett klart, tydligt och inspi-
rerande grepp och dessutom 
mångsidigt innehåll.

Varje GE-modul enligt 
GLP2021 utkommer som eget 
läromedel.

9789515253965 Meridian GE1 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515253927 Meridian GE1  31,50 €

9789515253972 Meridian GE2 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9'789515253934 Meridian GE2  31,50 €

9789515256683 Meridian GE3 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256690 Meridian GE4 Digital licens, 48 mån 23,50 €

MERIDIANMERIDIAN
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GYMNASIET GLP2021 GEOGRAFI

MERIDIAN GE1
GE1 En värld i förändring betonar 
aktuella fenomen som klimatföränd-
ringen, flyktingskap och den ojämna 
utvecklingen i olika delar av världen. 
Ett centralt mål är att fördjupa förstå-
elsen för bakgrunden till miljöföränd-
ringar, följderna av förändringarna och 
potentiella lösningar på problem.

MERIDIAN GE2
GE2 Den blå planeten ger insikter i 
naturgeografiska fenomen på vår pla-
net. 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.

EMILIA SYLVIN är en av våra författare. Hon 
jobbar i Gymnasiet Lärkan som lektor i geografi och 
biologi. ”Jag fick min examen från Helsingfors univer-
sitet år 2011, med ekologi- och evolutionsbiologi som 
huvudämne och geografi som långt biämne. Geografi 
har under min över tio år långa lärarkarriär blivit ett 
kärt undervisningsämne, eftersom det är så mångsi-
digt och allmänbildande! Att jobba med läromedel-
stexter är för mig lite som att lösa korsord, så det ger 
en trevlig omväxling till undervisningen.”

MERIDIAN INGÅR  
I GYMNASIE BANKEN!  

Den studerande får automatiskt  
tillgång till alla utkomna moduler.

MERIDIAN GE3
GE3 En gemensam värld granskar människans 
verksamhet på jorden, med fokus på männ-
iskans växelverkan med  naturen. Modulen tar 
också upp grundläggande fakta om världens 
kulturer, befolkning, näringar och ekonomi.

MERIDIAN GE4
GE4 Geomedia – undersök, delta och påverka 

fokuserar på tillämpningen av geografiska 
kunskaper och färdigheter, som de tar sig 

uttryck i undersökningar, forskning och delak-
tighetsprojekt. Centrala infallsvinklar är områ-

desplaneirng och använding av geomedia.

GE1 och GE2 har utkommit.  
Inför och under  

läsåret 2022–2023  
utkommer GE3 och GE4.  

Närmare tidtabell  
finns på laromedel.sets.fi.

RALF CARLSSON är en av våra författare. Han 
har lång erfarenhet som ämneslärare, artikelförfattare 
och läromedelsförfattare i geografi och biologi. ”När 
jag började arbeta som lärare reagerade ofta jag på 
att läroböckerna hade föråldrade fakta och ett språk 
som inte var korrekt utan kraftigt påverkat av finskan. 
I dag är läget förstås ett helt annat, men utvecklingen 
får aldrig stanna. Både forskningen och det svenska 
språket lever och utvecklas hela tiden!”

MÖT VÅRA FÖRFATTARE
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GYMNASIET GLP2021 BIOLOGI

Alho, Buuri, Kolehmainen, 
Mehtälä, Ojala, Segerstråle, 
Aminoff, 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.

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

Diversitet är en översättning 
av serien Iiris (LOPS2021) från 
Sanoma Pro. 

Varje BI-modul enligt 
GLP2021 utkommer som eget 
läromedel med undantag av 
BI2–3 som utgör en helhet.

9789515253392 Diversitet BI1 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515253378 Diversitet BI1  31,50 €

9789515253415 Diversitet BI2–3 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256676 Diversitet BI4 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256867 Diversitet BI5 Digital licens, 48 mån 23,50 €

DIVERSITETDIVERSITET
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GYMNASIET GLP2021 BIOLOGI

DIVERSITET BI1
BI1 Livet och evolutionen har tre 
teman: biologin som naturvetenskap, 
evolutionen och organismvärlden. Ett 
mål är att den studerande ska kunna 
beskrivna utmärkande drag hos och 
grundförutsättningarna för liv. Meka-
nismerna för genetisk variation och 
evolutionen behandlas ingående.

DIVERSITET BI2–3
BI2 Ekologins grunder och BI3 Människ-
ans inverkan på ekosystemen tar upp eko-
logi och naturens mångfald. De studeran-
de får granska ekosystemets struktur och 
dynamik, populationernas egenskaper, 
anpassning och utbredning, och kolets, 
kvävets och fosforns kretslopp. Läromed-
let behandlar diversitet ur olika synvink-
lar: genetisk mångfald, arternas mångfald 
och ekosystemens mångfald. Människans 
inverkan på miljön och ekosystemen 
granskas mångsidigt.

SOPHIE AMINOFF är en 
av våra författare. Hon har 
examen i biologi och geografi 
och verkar som ämneslärare 
vid gymnasium. ”I början av 
studierna riktade jag mig in 
på djurfysiologi, medan jag 
efter kandidatexamen bytte 
huvudämne till ekologi och 
evolutionsbiologi. Vid sidan av 
studier och jobb har jag sakgran-
skat läromedel i biologi för åk 7–9 och 
gymnasiet.”

DIVERSITET INGÅR  
I GYMNASIE BANKEN!  

Den studerande får automatiskt  
tillgång till alla utkomna moduler.

DIVERSITET BI4
BI4 Cellen och ärftligheten 

handlar om strukturen hos 
celler med cellkärna. Mo-

dulen belyser hur cellernas 
funktioner styrs, hur cellen 

förökar sig samt ärftlighe-
tens grunder. Ärftligheten 

och cellernas funktion 
åskådliggörs mångsidigt.

DIVERSITET BI5
BI5 Människans biologi foku-
serar på anatomi och fysiologi. 
Särskilt behandlas människans 
livsfunktioner och fortplant-
ning. Läromedlet granskar 
människokroppens förmåga 
att anpassa sig till förändringar 
och försvara sig mot yttre hot.

BI1 och BI2–3 har utkommit.  
Inför och under  

läsåret 2022–2023  
utkommer BI4 och BI5. 

Närmare tidtabell  
finns på laromedel.sets.fi.

RALF CARLSSON är en av våra för-
fattare. Han har examen i biologi och 
geografi och har i 30 år verkat som 

ämneslärare vid gymnasium. Ralf 
har doktorerat på en avhandling 

om snäckor i åländska insjöar, 
publicerat många artiklar och 
skrivt ett flertal läromedel. 
”Min vision för läromedlen är 
ett gott språk, uppdaterad fakta 

och innehåll som inspirerar.” 

DIVERSITET
            BI 4 

DIVERSITET
            BI 5 
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GYMNASIET GLP2021 HISTORIA

Aalto, Hänninen, Niiranen, 
Penttinen, Puustinen, Saikku, 
Veijola, Bonäs, Schauman

TIDSLAGER
Serien Tidslager utvecklar 
det historiska tänkandet! De 
studerande får färdigheter att 
söka, tolka och tillämpa histo-
risk kunskap.

Historia är egentligen ett 
färdighetsämne – i grund och 
botten handlar det om att lära 
sig och utveckla ett källkritiskt 
tänkande. Texterna, bildmateri-
alet och uppgifterna i Tidslager 
leder steg för steg de studeran-
de in i en allt djupare förståelse 
för historiekunskapen och dess 
tolkningsmässiga karaktär.

Författargruppen består av his-
toriker, forskare och lärare som 
i samarbete tagit fram texter, 
frågeställningar och uppgifter. 
Läromedlen innehåller källma-
terial i både text och bild som 
de studerande får analysera och 
reflektera kring.

Innehållet är mångsidigt: text, 
bild, grafik, ljud, självrättande 
uppgifter för kontroll av för-
ståelse och öppna uppgifter för 
såväl enskilt arbete som arbete i 
par eller smågrupper.

Tidslager är en översättning av 
Opus (LOPS2021) från Edita. Vi 
har valt att ge ut serien i svensk 
version eftersom den har ett 
klart, tydligt och inspirerande 
grepp och mångsidigt innehåll.

Johanna Bonäs och Berndt 
Schauman översätter, bearbetar 
och kompletterar läromedlet för 
det finlandssvenska gymnasiet.

Varje HI-modul enligt 
GLP2021 utkommer som eget 
läromedel.

9789515256713 Tidslager HI1 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256720 Tidslager HI2 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256812 Tidslager HI3 Digital licens, 48 mån 23,50 €

TIDSLAGERTIDSLAGER
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GYMNASIET GLP2021 HISTORIA

TIDSLAGER HI1
HI1 Människa, miljö 
och historia behandlar 
människans förhål-
lande till miljön och 
samhällets utveckling 
från jordbrukets bör-
jan till nutid. 

JOHANNA BONÄS är en av 
våra författare. Hon är lektor i 
historia och samhällslära vid 
Vasa övningsskola. Hon har 
doktorerat i historia och har 
skrivit flera läromedel i både 
historia och samhällslära. Vid 
sidan om ett källkritiskt och 
forskningsbaserat grepp betonar 
Johanna gärna språket: ”Språket 
i läromedlen ska vara på en sådan 
nivå att de studerande förstår texten, 
samtidigt som de lär sig ett nytt ”språk” med 
historiska, ekonomiska och andra samhälleliga 
begrepp.”

TIDSLAGER INGÅR  
I GYMNASIE BANKEN!  

Den studerande får automatiskt  
tillgång till alla utkomna moduler.

Inför och under  
läsåret 2022–2023  

utkommer HI1, HI2 och HI3.  

Närmare tidtabell  
finns på laromedel.sets.fi.

BERNDT SCHAUMAN är en av 
våra författare. Han är lektor i historia 
och samhällslära vid Virkby gymna-

sium och Källhagens skola i Lojo. 
Tidigare har han också bland 
annat jobbat inom utrikesför-
valtningen och verkat som 
lärare och biträdande rektor i 
Sverige. ”Som lärare försöker 
jag väcka ungdomarnas intresse 

för samhällsfrågor och politik. 
Jag vill att de är välinformerade, 

tar reda på saker och har en kritisk 
inställning till informationen.”

TIDSLAGER HI2
HI2 Internationella 
relationer behandlar 
centrala fenomen 
inom den interna-
tionella politiken, 
förändrade maktför-
hållanden och orsaker 
bakom dem från och 
med slutet av 1800-ta-
let fram till i dag.

TIDSLAGER HI3
HI3 Det självständi-
ga Finlands historia 
behandlar viktiga 
förändringsprocesser, 
utvecklingslinjer och 
bakgrunden till dem 
från slutet av den 
autonoma tiden till 
nutid.

Tidslager innehåller historiskt 
källmaterial både i text och bild! 
Bland texterna finns utdrag ur 
brev, artiklar, böcker och mer. I 
bildmaterialet ingår bland annat 
kartor, foton, illustrationer och 
målningar. 
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GYMNASIET GLP2021

Aromaa, Hongisto-Mäenpää,
Kestilä-Kekkonen, Kähkönen, 
Nieminen, Ojanen, Salmi,  
Bonäs, Gripenberg

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

Perspektiv öppnar upp de feno-
men, intressegrupper, relationer 
och mekanismer som utgör 
vårt samhälle, både lokalt och 
globalt. Ämnena behandlas ur 
olika perspektiv – regionalt, fin-
ländskt, europeiskt och globalt. 
De olika intressen som närings-
liv, hushåll och den offentliga 
sektorn kan ha lyfts fram.

Den studerande får tolka, reflek-
tera och analysera och kan på så 
sätt utveckla färdigheter för att 
rkitiskt granska information och 
hantera åsiktsbaserad retorik.
Mångsidiga perspektiv stöder en 
aktiv och engagerad medborg-
are.

Perspektiv SL2 är ett helt nytt 
läromedel skrivet av Johanna 
Bonäs. Perspektiv SL1, SL3 och 
SL4 är en översättning av serien 
Kanta (LOPS2021) från Edita. 

Varje SL-modul enligt GLP2021 
utkommer som eget läromedel.
 

SAMHÄLLSKUNSKAP

9789515253910 Perspektiv SL1 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515253668 Perspektiv SL1  31,50 €

9789515253026 Perspektiv SL2 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515253002 Perspektiv SL2  31,50 €

9789515256737 Perspektiv SL3 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256744 Perspektiv SL4 Digital licens, 48 mån 23,50 €

PERSPEKTIVPERSPEKTIV
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GYMNASIET GLP2021 SAMHÄLLSKUNSKAP

PERSPEKTIV SL1
SL1 Det finländska samhället beskri-
ver grunderna för Finlands stats- och 
samhällsskick och hur man kan påverka 
i samhället. De viktigaste perspektiven 
är demokrati, samhällets grundläggande 
strukturer, makt och inflytande.

Läromedlet betonar ett aktivt och delta-
gande medborgarskap. En viktig målsätt-
ning är att fördjupa kunskapen om det 
omgivande samhället och uppmuntra 
intresset för samhälleliga frågor. Färdig-
heten att mångsidigt kunna söka och 
kritiskt tolka information betonas.

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

Läromedlet betonar det samhällsekono-
miska kretsloppet och lyfter in etiska och 
ekologiska perspektiv. En viktig mål-
sättning är att utveckla förmågan att ta 
välgrundade ekonomiska beslut. Färdig-
heten att kunna tolka ekonomisk statistik 
och diagram tränas genomgående.

PERSPEKTIV INGÅR  
I GYMNASIE BANKEN!  

Den studerande får automatiskt  
tillgång till alla utkomna moduler.

SL1 och SL2 har utkommit.  
Inför och under 

läsåret 2022–2023  
utkommer SL3 och SL4.  

Närmare tidtabell  
finns på laromedel.sets.fi.

PERSPEKTIV SL3
SL3 Finland, Europa och en värld i 
förändring handlar om internationellt 
samarbete, utbyte och ömsesidigt bero-
ende. Läromedlet 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 studera och fördjupa sig i frågor om 
europeisk identitet, Europeiska unionen, 
hur internationella organisationer funge-

Perspektiv erbjuder fakta och lägger grun-
den för kunskap och förståelse, men serien 
betonar också färdigheter – från att träna 
textanalys till att vara delaktig och påverka. 
De studerande får genomgående reflektera, 
ta ställning och motivera, söka och analysera 
information och skapa egna helheter. 

UTVECKLA FÄRDIGHETER! FORSKNING, FAKTA  
OCH ERFARENEHTER

Till de digitala läromedlen hör ett digert 
tilläggsmaterial, bland annat forskningsma-
terial framtaget i samarbete med Svenska 
litteratursällskapet i Finland. Här ingår 
arkivmaterial, poddar, utdrag ur verk, klipp 
från seminarier, bloggtexter, videointervjuer 
och mer. Till materialen hör också uppgifter.

PERSPEKTIV SL4
SL4 Lagkunskap 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 rätts-
liga argument.

SL4
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GYMNASIET GLP2021 RELIGION

Hanki, Karttunen, Nyyssönen, 
Rauhala, Fredriksson

Livsfrågor
Serien Livsfrågor bejakar 
mångfald, reflektion och 
respekt för den enskildes 
övertygelse. De studerande får 
granska och problematisera 
fakta ur olika synvinklar.

Livsfrågor tar fasta på att 
religion kan vara en personlig 
upplevelse, och erfarenhet, hos 
den enskilda människan, såväl 
som en insitution. Religion 
behandlas som ett mångfacet-
terat fenomen som förändras 
i takt med tiden. De stora 
religionerna, riktningar inom 
dem och livsåskådningen hos 
religionslösa presenteras i ord 
och bild. 

Innehållet är mångsidigt: text, 
bild, grafik, ljud, självrättande 
uppgifter för kontroll av för-
ståelse och öppna uppgifter för 
såväl enskilt arbete som arbete 
i par eller smågrupper.

Livsfrågor är en översättning 
av Verso, som utkommer i 
ny version för GLP2021 på 
Sanoma Pro. Vi har valt att 
ge ut serien i svensk version 
eftersom förlagan är omtyckt 
på finska, betonar tydlighet 
och har ett mångsidigt innehåll 
och inspirerande grepp.

Varje RE-modul enligt 
GLP2021 utkommer som eget 
läromedel.

LIVSFRÅGORLIVSFRÅGOR

9789515256782 Livsfrågor RE1 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256799 Livsfrågor RE2 Digital licens, 48 mån 23,50 €
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GYMNASIET GLP2021 RELIGION

LIVSFRÅGOR INGÅR  
I GYMNASIE BANKEN!  

Den studerande får automatiskt  
tillgång till alla utkomna moduler.

Inför och under  
läsåret 2022–2023  

utkommer RE1 och RE2   

Närmare tidtabell  
finns på laromedel.sets.fi.

LIVSFRÅGOR RE2
Den andra modulen heter RE2 
Kristendomen i världen. Läromedlet 
behandlar centrala riktningar inom 
kristendomen, bakgrunden till deras 
uppkomst samt kristendomens växel-
verkan med den omgivande kulturen. 
Såväl det gemensamma som det sär-
skiljande lyfts fram i uttrycksformer 
och tolkningssätt. De studerande får 
analysera och reflektera kring kris-
tendomens ställning, etiska tänkande 
och inflytande i samhället.

LIVSFRÅGOR RE1
Den första modulen heter RE1 Religi-
onen som fenomen – i judendomens, 
kristendomens och islams fotspår. 
Läromedlet fokuserar på judendomen, 
kristendomen och islam. De studeran-
de får bekanta sig med deras gemen-
samma rötter och de viktigaste gemen-
samma och särskiljande dragen. Varje 
religion behandlas utifrån sina egna 
premisser. De studerande får analysera 
och reflektera kring både religionerna 
och deras inre mångfald och religiosi-
tet respektive religionslöshet.

MALIN FREDRIKSSON  är en av våra författa-
re . Hon är doktorand i religionsvetenskap och har 
skrivit flera läromedel i religion. ”Att lära sig om 
religioner och åskådningar ger verktyg att förstå 
både sig själv och vad som händer i samhället och i 
världen. Målet med den nya serien är att engagera 
och väcka frågor om religionernas och åskådning-
arnas mångfald och deras inflytande i människors 
liv, i kultur och samhälle.”
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GYMNASIET GLP2021 FILOSOFI

Hirvonen, Mäkikangas,  
Nyyssönen, Granroth, Lindholm

Argument
Serien Argument behandlar 
filosofi på ett för studerande 
vardagsnära och inspireran-
de sätt. De studerande lär sig 
granska, motivera och tillämpa 
filosofisk kunskap.

Texterna, bildmaterialet och 
uppgifterna ger verktyg för att 
utveckla det egna tänkandet och 
tillägna sig filosofiska arbetssätt. 
Läromedlet fördjupar på så sätt 
de studerandes förståelse av sig 
själva, sina övriga studier och 
den omgivande världen.

Varje kapitel utgör en tydlig 
helhet som öppnar och stimu-
lerar. I början av kapitlen finns 
frågor som leder den studerande 
in i temat och i slutet av kapitlet 
finns en sammanfattning av det 
centrala innehållet och viktiga 
begrepp. Stoffet presenteras 
mångsidigt i ord och bild med 
exempel, tankeexperiment och 
reflektion. 

Självrättande uppgifter låter den 
studerande enkelt kontrollera 
sin förståelse och kunskap. Öpp-
na uppgifter låter den stude-
rande aktivera och tillämpa sin 
kunskap.

Argument är en översättning av 
Argumentti (LOPS2021) från 
Sanoma Pro. Vi har valt att ge ut 
serien i svensk version eftersom 
förlagan har fått ett gott mottag-
ande på finska, har ett bra grepp 
och mångsidigt innehåll.

Varje FI-modul enligt GLP2021 
utkommer som eget läromedel.

ARGUMENTARGUMENT

9789515256768 Argument FI1 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256775 Argument FI2 Digital licens, 48 mån 23,50 €
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GYMNASIET GLP2021 FILOSOFI

SIXTEN GRANROTH  är en 
av våra författare. Han har varit 
lektor i religion, psykologi och 
filosofi i Helsinge skola och 
gymnasium sedan 1981 och 
har översatt läromedel i bl.a. 
livsåskådning. ”I varje männ-
iska bor det en filosof som 
gör upptäckter och funderar på 
saker och ting. Därför sysslar jag  
med läromedel, undervisning, hem-
bygds- och släktforskning, fotograferar, 
spelar gitarr och odlar jordärtskockor.” 

ANNA-STINA LINDHOLM  är 
en av våra författare. Hon jobbar 
vid Gymnasiet Lärkan som lektor i 

modersmål och litteratur och lärare 
i filosofi och livsåskådning. An-
na-Stina var också med i lärome-
delsserien Öppna frågor. ”Den 
främsta funktionen för filosofin 
är inte att lära ut vad någon har 
tänkt, utan att ge ett övergripan-

de perspektiv, ge redskap för att 
ifrågasätta och reflektera.”

ARGUMENT INGÅR  
I GYMNASIE BANKEN!  

Den studerande får automatiskt  
tillgång till alla utkomna moduler.

Inför och under  
läsåret 2022–2023  

utkommer FI1 och FI2.   

Närmare tidtabell  
finns på laromedel.sets.fi.

ARGUMENT FI2
FI2 Etik behandlar den filosofiska 
etikens centrala begrepp, frågor och 
teorier. Läromedlet är indelat i fyra 
avsnitt. Det första avsnittet lyfter 
fram centrala begrepp och delom-
råden inom etiken. De studerande 
får också reflektera över skillnaden 
mellan moral, vanor och lagar. 
Det andra avsnittet handlar om 
grundläggande teorier och förhåll-
ningssätt inom normativ etik, som 
dygd-, plikt- och konsekvensetik. 
Det tredje avsnittet ser på förhål-
landet mellan liv, samhälle och etik 
och på vad filosofin har att erbjuda 
i diskussionen om meningen med 
livet. Det sista avsnittet behandlar 
frågor inom tillämpad etik. Exempel 
på ämnen är abort, eutanasi och 
miljöfrågor.

ARGUMENT FI1
FI1 Introduktion i filosofiskt tänkande 
låter den studerande bilda sig en 
uppfattning om filosofins natur och 
metoder. Läromedlet är indelat i fem 
avsnitt. Det första avsnittet lägger 
grunden för förståelsen av vad filosofi 
är, hur filosofin uppkommit, hur den 
utvecklats och vilken nytta man har 
av studier i filosofi. Det andra avsnit-
tet behandlar grunderna i filosofisk 
argumentation. Det tredje avsnittet 
lyfter fram centrala filosofiska grund-
frågor kring verkligheten. I fjärde och 
femte avsnittet behandlas kunskapens 
och vetenskapens natur och hur de hör 
ihop med gymnasiestudier.
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Holm, Partanen, Tahvanainen, 
Åhs, Mickos

Psyke
Fakta, observation, reflektion 
och analys! Den nya serien Psy-
ke 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 förank-
ring i den senaste forskningen. 
Med konkreta exempel befäster 
den kunskapen i vardagen. 
Läro medlets struktur och 
anslag hjälper de studerande att 
utveckla såväl studiefärdighe-
ter som empati och interaktiva 
färdigheter. Uppgifterna betonar 
både enskilt arbete och möten 
med andra. 

Serien 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 är en översättning av 
Mieli från Sanoma Pro, som 
nu utkommer i ny version för 
GLP2021. Vi har valt att ge ut 
serien på svenska eftersom det 
är en av de mest omtyckta seri-
erna i psykologi på finska. 

Varje PS-modul enligt GLP2021 
utkommer som eget läromedel.

 

PSYKOLOGI

9789515253989 Psyke PS1  31,50 €

9789515254016 Psyke PS1 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515254009 Psyke PS2  31,50 €

9789515253996 Psyke PS2 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256751 Psyke PS3 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256881 Psyke PS4 Digital licens, 48 mån 23,50 €

PSYKE
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PSYKE INGÅR  
I GYMNASIE BANKEN!  

Den studerande får automatiskt  
tillgång till alla utkomna moduler.PSYKE PS1

PS1 Den aktiva och lärande människan 
introducerar läroämnet och vetenskapen 
psykologi. Kopplingar till de studeran-
des egen verklighet bäddar för förståelse 
och insikt. Modulen granskar mänsklig 
aktivitet ur psykisk, biologisk, social och 
kulturell synvinkel. 

PSYKE PS2
PS2 Människans utveckling behandlar 
utvecklingspsykologi och i synnerhet 
individens utveckling i barndomen 
och ungdomen. Centrala teman är 
den socioemotionella och kognitiva 
utvecklingen och formandet av iden-
titeten. 

PSYKOLOGI

PSYKE PS3
PS3 Människan som informationsbearbetare 
behandlar informationsbearbetning, minne, 
varseblivning, beslutsfattande och språkets bety-
delse för människans psykologi och verksamhet. 
Modulen förklarar de allmänna principerna 
som styr kognitiv aktivitet, samt hur man kan 
undersöka kognitiva fenomen.

PSYKE PS4
PS4 Känslor och mental hälsa behandlar grunderna 

för hur känslor uppstår och deras kulturbunden-
het, mental hälsa och psykiskt välbefinnande. 

Modulen hjälper den studerande att förstå hur psy-
kiskt välbefinnande och psykisk balans formas och 
upprätthålls. Känslornas betydelse för människans 

kognitiva funktioner och växelverkan betonas.

PS1 och PS2 har utkommit.  
Inför och under  

läsåret 2022–2023  
utkommer PS3 och PS4.  

Närmare tidtabell  
finns på laromedel.sets.fi.

CHRISTINA MICKOS är vår förfat-
tare till Psyke. ”I serien Psyke granskas 
den aktiva och lärande människan både 
genom exempel och genom aktuell 
forskning. Mitt mål med bearbetningen 
till svenska är att göra texterna lättförstå-
eliga för våra studerande.

FÖRFATTARNA BAKOM LÄROMEDLET
Författarna till förlagan Mieli (LOPS2021) 
heter Kristiina Holm, Eino Partanen, 
Atte Tahvanainen och Vesa Åhs. Kristii-
na, Atte och Vesa är psykologilärare. Eino 
är psykolog, hjärnforskare och universi-
tetslektor. Kristiina utsågs 2019 till Årets 
läromedelsförfattare för föregångaren till 
Mieli (LOPS2021). Atte utsågs till Årets 
psykologilärare 2019.

FORSKNING, FAKTA  
OCH ERFARENEHTER

Till de digitala läromedlen hör 
tilläggsmaterial, bland annat 
forskningsmaterial framtaget i 
samarbete med Svenska litte-
ratursällskapet i Finland. Här 
ingår poddar, intervjuer, utdrag 
ur verk, klipp från seminarier, 
porträtt på finländska psykologer 
och mer.
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Lehtinen, Lehtinen, Kinnunen, 
Linnansaari, Paakkari, Jattu, 
Berlin, Bredenberg, Brink, 
Rimpilä

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. Fördju-
pad självkännedom, balans i 
tillvaron och forskningsbaserade 
insikter stöder hälsa, välbefin-
nande och utveckling.

Serien betonar tydliga mål och 
konsekvent självbedömning. 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 är en översättning av 
Lukion Syke (LOPS2021) från 
Edita. Vi har valt att ge ut 
serien i svensk version eftersom 
det är en av de mest populära 
och framgångsrika serierna i 
hälsokunskap på finska, en serie 
som nu utkommer i ny version 
för GLP2021.

Varje HÄ-modul enligt 
GLP2021 utkommer som eget 
läromedel.

HÄLSOKUNSKAP

9789515247452 Tempo HÄ1 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515247445 Tempo HÄ1 31,50 €

9789515247483 Tempo HÄ2 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256706 Tempo HÄ3 Digital licens, 48 mån 23,50 €

TEMPOTEMPO
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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 mil-
jön och den psykosociala miljön behand-
las mångsidigt. Dessutom lyfter läromed-
let fram beroenden.

Modulen betonar forskning och kommu-
nikation. Ett viktigt mål är att utveckla 
studerandenas förmåga att kritiskt värdera 
hälsorelaterad information, särskilt i me-
dia. Också färdigheten att förvärva, tolka 
och förmedla forskningsresultat betonas.

TEMPO INGÅR  
I GYMNASIE BANKEN!  

Den studerande får automatiskt  
tillgång till alla utkomna moduler.

HÄ1 och HÄ2 har utkommit.  
Läsåret 2022–2023  

utkommer HÄ3.  

Närmare tidtabell  
finns på laromedel.sets.fi.

TEMPO HÄ3
HÄ3 Hälsa och samhälle ser på hälsa 
ur samhällets och folkhälsans per-
spektiv. Den studerande fördjupar sig 
i icke-smittsamma och smittsamma 
sjukdomar, hälsan och hälsofrämjandet 
under olika tider samt etiska och globala 
frågor.

Tempo erbjuder bredd och djup! Varje kapitel 
har basinnehåll med bilder, grafik, faktarutor 
och uppgifter. Till de flesta kapitel hör även 
fördjupat innehåll som låter den studerande 
aktivera och tillämpa sin kunskap och lång-
siktigt utveckla sina färdigheter.

AKTIVERA OCH FÖRDJUPA  
DIN KUNSKAP!

FORSKNING, FAKTA  
OCH ERFARENEHTER

Till de digitala läromedlen hör ett till-
läggsmaterial, bland annat forskningsma-
terial framtaget i samarbete med Svenska 
litteratursällskapet i Finland. Här ingår 
poddar, intervjuer, utdrag ur verk, klipp 
från seminarier och mer. Till materialen 
hör också uppgifter.
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Klemets, Sjöström, Lahtinen, 
Sundgren

Astu ovesta
Astu ovesta ja valloita maailma 
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.

Serien består av både tematiska 
moduler (FINA1–FINA6) och 
separata läromedel i finsk gram-
matik.

Modulerna FINA1–FINA6 är till 
största delen nyskrivna. Vissa 
valda texter från läromedels serien 
Ovi auki ingår också. Olika text-
genrer presenteras i modulerna så 
att de studerande både får bekan-
ta sig med dem och skapa egna 
varierande alster. Läromedlen 
innehåller även längre texter av 
skönlitterär karaktär. Bastexterna 
finns inlästa.

Upplägget i läromedlen går från 
mål via presenterande och akti-
verande material till tillämpande 
uppgifter. Innehållet i avsnitten är 
fördelat på fyra steg:
• Aloita tästä – lärandemål
• Tekstejä ja sanoja – bastexter, 

centralt ordförråd och uppgifter
• Tilanteita – exempel på och 

modeller för olika situationer 
och kommunikationssätt, med 
uppgifter

• Tietoa – fördjupande texter och 
uppgifter.

Materialet är tänkt att utveckla 
studerandenas kommunikativa 
färdigheter och ge dem lust att 
nyfiket gå vidare och utvecklas i 
ämnet finska.

Modulerna kompletteras av Astu 
ovesta Grammatik, som utkom-
mer i tre delar. 

9789515252920 Astu ovesta FINA1 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515253033 Astu ovesta FINA2  31,50 €

9789515253040 Astu ovesta FINA2 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515253064 Astu ovesta FINA3  31,50 €

9789515253071 Astu ovesta FINA3 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256539 Astu ovesta FINA4 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256546 Astu ovesta FINA5 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256232 Astu ovesta Grammatik A Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256553 Astu ovesta Grammatik B Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256898 Astu ovesta Grammatik C Digital licens, 48 mån 23,50 €

ASTU OVESTAASTU OVESTA
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Efter att ha läst, lyssnat, upplevt och 
tagit del av stoffet, får den studerande 
jobba med olika typer av aktiviteter. 
Uppgifterna sätter fokus på olika delar 
av språkfärdigheten. Det finns genom-
gående öppna respektive självrättande 
uppgifter, uppgifter för enskilt arbete 
respektive för par eller smågrupper, 
och skriftliga respektive muntliga 
uppgifter. Det finns uppgifter till varje 
texthelhet.

ASTU OVESTA INGÅR  
I GYMNASIE BANKEN!  

Den studerande får automatiskt  
tillgång till alla utkomna moduler.

Basmodulerna i Astu ovesta består av av-
snitt. Avsnitten inleds med lärandemål på 
två nivåer: grunderna (baskrav) och till-
lämpning (de högre målen att sträva efter). 
Lärandemålen kan användas för kontroll 
av förförståelse, studieplan och självvärde-
ring både inför och efter studierna. 

Upplägget i varje avsnitt går från mål via 
presenterande och aktiverande material 
till tillämpande uppgifter. Uppgifterna 

FINA1–FINA3 och Grammatik A  
har utkommit. Inför och under  
läsåret 2022–2023 utkommer 

FINA4–FINA5 och Grammatik B–C.  

Närmare tidtabell  
finns på laromedel.sets.fi.

Astu ovesta Grammatik är en parallellserie 
till de tematiska basmodulerna i finska. 
Grammatiken utkommer som tre läromedel:
• Grammatik A utgår från ordklasserna och 

repeterar och fördjupar basgrammatiken. 
• Grammatik B behandlar dels satsläran 

och dels infinitiv och particip. Satsmot-
svarigheter och unipersonella uttryck 
ingår.

• Grammatik C fokuserar på språkriktighet, 
typiska fel och stilistik.

Grammatik-läromedlen är indelade i avsnitt 
som omfattar ett eller flera kapitel. Varje 
kapitel utgör en överskådlig och tematiskt 
enhetlig helhet. 

GRAMMATIK PÅ OLIKA NIVÅER
Kapitlen inleds med lärandemål, som 
kan användas för självvärdering och 
kontroll av förförståelse. Därefter 
behandlas strukturerna systematiskt via 
exempel och förklaringar. Teorin tar upp 
både hur olika former bildas och till vad 
strukturen används. 

Det finns uppgifter på tre nivåer:
• A-uppgifter – som låter den stude-

rande kontrollera att hen förstått det 
grundläggande i exempel och teori. 
Alla A-uppgifter är självrättande: den 
studerande får genast respons på det 
hen gör.

uppmuntrar den studerande till att an-
vända finska, analysera sitt kunnande, sin 
nivå och sina studiefärdigheter. 

Det presenterande materialet består av 
texter i många olika genrer, texttypen 
varierar från avsnitt till avsnitt och från 
modul till modul. Texterna har olika 
format, som skriven text, ljud och grafik. 
Antalet texter varierar från avsnitt till 
avsnitt.

• B-uppgifter – som låter den studerande 
träna på och använda de strukturer som 
exemplen och teorin lyfter fram. De fles-
ta av B-uppgifterna är självrättande.

• C-uppgifter – för de studerande som 
redan kan en hel del och behöver lite 
utmaningar eller testa om hen verkligen 
kan. De flesta av C-uppgifterna är öppna 
uppgifter.

Det är inte meningen att alla ska göra alla 
uppgifter på alla tre nivåer utan den stu-
derande får testa uppgifter på olika nivåer 
och i samråd med läraren jobba på det sätt 
som gagnar hen bäst. Läromedlen i gram-
matik kan användas som en linjär lärstig 
eller som ett referensmaterial om, när och 
då en viss struktur behöver tränas.
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Hindrén, Häggblom, Jussila, 
Kosola, Lavinto

Oma tie
Äntligen! Vihdoinkin! En läro-
medelsserie i B-finska!

Oma tie är vår nya serie i 
B1-finska för gymnasiet. Med 
mål, stoff och uppgifter på rätt 
nivå utvecklas språkfärdigheten 
mångsidigt.

Läromedlet består av tematiska 
kapitel som börjar med upp-
värmning inför huvudstoffet. 
Här får de studerande jobba till-
sammans eller enskilt – ibland 
på svenska, ibland på finska 
– och leds på så sätt smidigt in 
i temat.

I kapitlet ingår texter, ordlistor, 
uppgifter och till exempel ljud. 
Stoffet är tydligt avgränsat och 
riktat. Alla kapitel jobbar med 
språkfärdighetens delområden
• Lukeminen – läsförståelse
• Puhuminen  

– muntliga färdigheter
• Kirjoittaminen  

– skriftliga färdigheter
• Kuunteleminen  

– hörförståelse.

Grammatiken finns naturligt 
med i varje kapitel. Nya struk-
turer förs systematiskt in, och 
kopplas till texter, situationer 
och uppgifter.

Det finns uppgifter både för en-
skilt arbete och för arbete i par, 
grupp eller klass. Självrättande 
uppgifter låter den studerande 
genast kontrollera sina kunska-
per och öppna uppgifter låter 
hen aktivera och tillämpa det 
hen lärt sig.

OMA TIEOMA TIE

9789515256560 Oma tie 1 FINB11 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256577 Oma tie 2 FINB12 Digital licens, 48 mån 23,50 €
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OMA TIE INGÅR  
I GYMNASIE BANKEN!  

Den studerande får automatiskt  
tillgång till alla utkomna moduler.

FINB11 och FINB12 
utkommer inför och 

under läsåret 2022–2023.    

Närmare tidtabell  
finns på laromedel.sets.fi.

OMA TIE FINB12
FINAB12 Miljö och kommunikation 
har aktiviteter och situationer i varda-
gen och närmiljön i fokus. Modulen 
uppmuntrar den studerande att an-
vända språket och utveckla sina kom-
munikativa färdigheter. Förmågan att 
läsa och färdigheten att aktivt disku-
tera, ge respons och ta respons ligger 
i fokus. Samtidigt får den studerande 
reflektera kring etiska spelregler: hur 
man agerar etiskt i olika miljöer och 
sociala sammanhang.

OMA TIE FINB11
FINAB11 Studiefärdigheter och språklig 
identitet öppnar och klargör målen 
med gymnasiestudierna i finska enligt 
B1-lärokurs. Den studerande får utvär-
dera sina kunskaper, reflektera över sitt 
lärande och lägga upp mål för studi-
erna. Modulen behandlar språk och 
identitet, studier, vardag och typiska 
situationer. 

ALLA SKA KUNNA LÄRA SIG FINSKA

Författargruppen består både av finsklärare och lärare i finska som andra-
språk. Den här kombinationen ger nya synvinklar på inlärningen av finska 
och differentieringen av den. Materialet beaktar att de studerandes språkliga 
bakgrund varierar: alla ska kunna lära sig finska oberoende av modersmål.

Författarna har velat skapa ett matnyttigt och mångsidigt material som ger 
verktyg för vardagen. Man ska lära sig praktisk finska och samtidigt bygga 
en stabil grund för att vidareutveckla sina språkkunskaper.

Oma tie understryker vikten av att förstå både skriven och talad finska. 
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von Bonsdorff, Roux, 
Söderholm, Hannuksela

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 är en nyskri-
ven serie i engelska för gymna-
siet. Den utgår från GLP2021 
och från våra finlandssvenska 
studerandes behov och utma-
ningar.

Modulerna har texter i många 
olika genrer, inläsningar från 
olika språkområden, bilder 
och grafik samt ett stort antal 
uppgifter både för enskilt 
arbete och för arbete i par, 
grupp eller klass. Uppgifterna 
för steg för steg de studerande 
mot starka språkkunskaper 
och goda kommunikativa och 
interkulturella färdigheter.

Varje ENA-modul enligt 
GLP2021 samt Grammatik 
utkommer som eget läromedel.

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.

9789515252876 Voices and Echoes ENA1 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515252913 Voices and Echoes ENA2 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515252890 Voices and Echoes ENA2  31,50 €

9789515254030 Voices and Echoes ENA3 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256584 Voices and Echoes ENA4 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256591 Voices and Echoes ENA5 Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515254108 Voices and Echoes Grammatik Digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515254092 Voices and Echoes Grammatik  60,00 €

VOICES AND  VOICES AND  
ECHOESECHOES
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uppgifter. Det finns uppgiftshelheter till 
varje texthelhet i avsnittet.
5) WORD LIST – efter uppgifterna finns 
en sammanställning av centrala ord 
som förekommit i texter och uppgifter. 
Ordlistan kan den studerande jobba med 
antingen före eller efter texterna/uppgif-
terna.
6) ECHOES – avsnittet avslutas med 
reflektion och återblick. Här får den 
studerande med några uppgifter testa 
vad hen kan och minns samt göra en 
självvärdering. Modulen kopplas också 
till språkprofilen och ger exempel på 
innehåll som kan föras över till den.

ENGELSKA

VOICES AND ECHOES INGÅR  
I GYMNASIE BANKEN!  

Den studerande får automatiskt  
tillgång till alla utkomna moduler.

Varje modul består av flera avsnitt, units.
De är indelade i
1) STARTING POINT – den studerande 
ser och får reflektera över avsnittets läran-
demål samt kopplingen till de mångsidiga 
kompetenserna.
2) TUNING IN – mellan lärandemålen 
och stoffet finns Tuning in, där den stude-
rande får jobba med sin förförståelse: Vad 
tror jag? Vad vet jag från tidigare? Vad 
kan jag redan nu?
3) TEXT – här får den studerande dyka 
ner i ett temaområde. Texterna repre-
senterar många olika genrer, texttypen 

ENA1–ENA3 och Grammatik  
har utkommit. Inför och under  
läsåret 2022–2023 utkommer 

ENA4–ENA5.  

Närmare tidtabell  
finns på laromedel.sets.fi.

Voices and Echoes Grammatik är ett digert lä-
romedel i grammatik. Innehållet är skrivet för 
att svara mot de behov våra finlandssvenska 
gymnasister har. 

Läromedlet kan användas som en linjär lärstig 
eller som ett referensmaterial om, när och då 
en viss struktur behöver tränas. 

ENGELSK GRAMMATIK  
FÖR DET FINLANDSSVENSKA GYMNASIET

Grammatiken är indelad i avsnitt, enligt ord-
klass. Inom avsnitten behandlas strukturerna 
i tre steg: 
1. Tuning in – en text där strukturen visas i 

praktiken
2. Guidelines – exempel, förklaringar och teori
3. Practice – ett antal olika uppgifter som 

aktiverar och tillämpar strukturen 

varierar från avsnitt till avsnitt och från 
modul till modul. Texterna har olika 
format, som skriven text, video, ljud och 
grafik. Många olika röster och olika typer 
av engelska finns med. Antalet texter 
varierar från avsnitt till avsnitt.
4) EXERCISES – efter att ha läst, lyssnat, 
upplevt och tagit del av stoffet, får den 
studerande jobba med olika typer av 
aktiviteter. Uppgifterna sätter fokus på 
olika delar av språkfärdigheten. Det finns 
genomgående öppna respektive själv-
rättande uppgifter, uppgifter för enskilt 
arbete respektive för par eller smågrup-
per och skriftliga respektive muntliga 
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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! 9789515254054 Nycklar MO1 digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515254061 Nycklar MO2 digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515254078 Nycklar MO3 digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515254085 Nycklar MO4 digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256508 Nycklar MO5 digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256515 Nycklar MO6 digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256522 Nycklar MO7 digital licens, 48 mån 23,50 €

9789515256874 Nycklar MO8 digital licens, 48 mån 23,50 €

NYCKLARNYCKLAR
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NYCKLAR INGÅR  
I GYMNASIE BANKEN!  

Den studerande får automatiskt  
tillgång till alla utkomna moduler.Modulerna i Nycklar består av kapitel, som kan 

användas som en linjär lärstig eller användas i 
valfri ordning. Kapitlen både presenterar och 
aktiverar. Texterna representerar olika genrer 
och behandlas mångsidigt och ur olika infalls-
vinklar. Den studerande uppmuntras till att 
använda olika strategier, analysera och reflektera 
samt tillämpa det som hen tar del av, för att nå 
en djupare insikt och starkare färdighet.

De olika kapitlen innehåller:
• mindre övningar och självrättande delar  

för att den studerande själv ska kunna  
kontrollera att hen förstått

• självreflektion och diskussion utgående  
från innehållet

• exempeltexter med kommentarer och  
modeller för hur en text kan struktureras

• ordförklaringar och begreppslistor
• större uppgifter som behandlar stoffet i 

kapitlen
• uppgifter som testar muntlig och skriftlig 

uttrycksförmåga, analys och tolkning  
samt kreativitet

• uppgifter för enskilt arbete och arbete i 
grupp/par.

MO1–MO4 har utkommit.  
Inför och under  

läsåret 2022–2023  
utkommer MO5–MO8  

Närmare tidtabell  
finns på laromedel.sets.fi.

Stärk din svenska är ett återkommande mo-
ment i samtliga läromedel i serien Nycklar. 
Kapitlen vänder sig till studerande som vill 
utveckla sitt språk, oavsett vilken nivå de 
befinner sig på. Studerande kan antingen välja 
att enbart skumma igenom innehållet, som en 
repetition, eller att fokusera mer på de enskil-
da delarna för att på så sätt hitta en grundnivå 
för språket som passar för gymnasiestudier. 
Exempel på teman är grundläggande gram-
matik, användningen av skiljetecken, rättstav-
ning , finlandismer och syftning.

STÄRK DIN SVENSKA!

I varje modul ingår också en 
utskrivningsbar sammanställning 
över modulens kapitel och tema-
områden. Sammanställningen kan 
den studerande använda för att få 
en annan typ av överblick. Här går 
det också att göra markeringar.

Ett annat återkommande moment är Nycklar 
till studentprovet. De obligatoriska studierna i 
svenska och litteratur omfattar 12 studiepoäng, 
så det är mycket som ska behandlas innan det är 
dags för studentskrivningar. I de första modu-
lerna presenteras kort de olika proven för att 
mål, form och förväntningar ska bli klara för de 
studerande. I senare moduler, och i takt med att 
de studerande tillägnar sig nya kunskaper och 
färdigheter, ökar och fördjupas de delar som 
uttryckligen är studentprovsförberedande.

NYCKLAR TILL STUDENTPROVET
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Erfarehets- 
banken
Svenskfinland är fullt av erfarenheter och  
nu får lärare och studerande ta del av dem 
genom Erfarenhetsbanken!

Erfarenhetsbanken samlar röster, kunskap 
och erfarenheter från hela Svenskfinland. 
Vi har intervjuat personer inom olika 
verksamhetsområden och branscher, och 
bett dem berätta om hur det fungerar i 
praktiken i fortsatta studier, i arbetslivet 
och i livet.

Banken täcker ett brett spektrum – från 
universitetsstuderande via dagvårdsperso-
nal till meteorologer; från kundtjänst via 
placeringsverksamhet till forskning vid 
CERN; från offentlig sektor via privatsek-
torn till tredje sektorn.

I Erfarenhetsbanken ingår både ljudfiler 
och videor. Den intervjuade och hens 
erfarenhet sätts i första rummet. Personer-
na kommer till tals på sina egna villkor. 
Vi får ta del av deras bakgrund, studier, 
erfarenheter i yrkeslivet och deras tankar 
om framtiden.

Det finns en video eller ljudfil för varje 
modul enligt GLP2021. Du hittar medie-
innehållet också direkt i läromedlet. I 
Erfarenhetsbanken är allt innehåll samlat 
på ett ställe och vi lägger fortlöpande till 
mer innehåll.

Erfarenhetsbanken öppnar nya möjligheter 
för undervisning. Använd ljudfilerna och 
videorna för att visa den konkreta syn-
vinkeln på ett teoretiskt resonemang eller 
utveckla mediefärdigheterna. Integrera i 
projektarbeten, kontrastera mellan olika 
synvinklar eller låt de studerande upptäcka 
och redovisa. Du väljer målen och arbets-
formerna själv.

Erfarenhetsbanken ingår utan extra kost-
nad i Gymnasiebanken (se sida 6) och kan 
inte köpas separat. Erfarenhetsbanken finns 
tillgänglig från 1 augusti 2022.

ERFARENHETS- ERFARENHETS- 
BANKENBANKEN
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ERFARENHETSBANKEN INGÅR  
I GYMNASIE BANKEN!  

Den studerande får automatiskt  
tillgång till alla utkomna  

ljudfiler och videor.
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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 6) 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 6) 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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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!

Kompete
ns f

ör 

kompete
ns

kompete
ns

kompete
ns

Etis
k kompete

ns 

och
 m

iljö
kompete

ns

kultu
rel

l 

kompete
ns

HÄR HITTAR DU kompetenserna i läromedlet

De mångsidiga
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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.
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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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V Finlands politiska system
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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.
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9789515239310 Ovi auki 1* 29,35 €

9789515240590 Ovi auki 1 Elevlicens, 6 mån 15,60 €

9789515240583 Ovi auki 1 Elevlicens, 48 mån 23.55

9789515240712 Ovi auki 1 Paket (bok + 48 mån licens)** 33,80 €

9789515240897 Ovi auki 2* 29,35 €

9789515240613 Ovi auki 2 Elevlicens, 6 mån 15,60 €

9789515240606 Ovi auki 2 Elevlicens, 48 mån 23.55

9789515240729 Ovi auki 2 Paket (bok + 48 mån licens)* 33,80 €

9789515242013 Ovi auki 3* 29,35 €

9789515241597 Ovi auki 3 Elevlicens, 6 mån 15,60 €

9789515241603 Ovi auki 3 Elevlicens, 48 mån 23.55

9789515242594 Ovi auki 3 Paket (bok + 48 mån licens)* 33,80 €

9789515242006 Ovi auki 4* 29,35 €

9789515241566 Ovi auki 4 Elevlicens, 6 mån 15,60 €

9789515241573 Ovi auki 4 Elevlicens, 48 mån 23.55

9789515242600 Ovi auki 4 Paket (bok + 48 mån licens)* 33,80 €

9789515241993 Ovi auki 5* 29,35 €

9789515242556 Ovi auki 5 Elevlicens, 6 mån 15,60 €

9789515242549 Ovi auki 5 Elevlicens, 48 mån 23.55

9789515242617 Ovi auki 5 Paket (bok + 48 mån licens)* 33,80 €

9789515243577 Ovi auki 6* 29,35 €

9789515243607 Ovi auki 6 Elevlicens, 6 mån 15,60 €

9789515243584 Ovi auki 6 Elevlicens, 48 mån 23.55

9789515245670 Ovi auki 6 Paket (bok + 48 mån licens)* 33,80 €

9789515223319 Sanasampo 21,70 €

9789515247926 Studentprov FI Elevlicens, 48 mån 29,70 €

9789515236319 Tusen och en text Elevlicens, 48 mån 41,35 €

9789515244741 Studentprov MO Elevlicens, 48 mån 29,70 €

9789515235794 Stilisten* 22,70 €

9789515234360 Språkhandboken* 23,30 €

MODERSMÅL OCH LITTERATUR

A-FINSKA

ENGELSKA
9789515239082 New ProFiles 1* 35,00 €

9789515240569 New ProFiles 1 Elevlicens, 6 mån 18,55 €

9789515240552 New ProFiles 1 Elevlicens, 48 mån 28,00 €

9789515240736 New ProFiles 1 Paket (bok + 48 mån licens)* 40,30 €

9789515239099 New ProFiles 2* 35,00 €

9789515240576 New ProFiles 2 Elevlicens, 6 mån 18,55 €

9789515240903 New ProFiles 2 Elevlicens, 48 mån 28,00 €

9789515240743 New ProFiles 2 Paket (bok + 48 mån licens)* 40,30 €

9789515242501 New ProFiles 3* 35,00 €

9789515242426 New ProFiles 3 Elevlicens, 6 mån 18,55 €

9789515242396 New ProFiles 3 Elevlicens, 48 mån 28,00 €

9789515242624 New ProFiles 3 Paket (bok + 48 mån licens)* 40,30 €

9789515243614 New ProFiles 4* 35,00 €

9789515243638 New ProFiles 4 Elevlicens, 6 mån 18,55 €

9789515243621 New ProFiles 4 Elevlicens, 48 mån 28,00 €

9789515245687 New ProFiles 4 Paket (bok + 48 mån licens)* 40,30 €

9789515247667 New ProFiles 5* 35,00 €

9789515247681 New ProFiles 5 Elevlicens, 6 mån 18,55 €

9789515247674 New ProFiles 5 Elevlicens, 48 mån 28,00 €

9789515248541 New ProFiles 5 Paket (bok + 48 mån licens)* 40,30 €

9789515250582 New ProFiles 6* 35,00 €

9789515250605 New ProFiles 6 Elevlicens, 6 mån 18,55 €

9789515250599 New ProFiles 6 Elevlicens, 48 mån 28,00 €

9789515250612 New ProFiles 6 Paket (bok + 48 mån licens)* 40,30 €

9789515247933 Studentprov EN Elevlicens, 48 mån 29,70 €

9789515228857 ProFiles 7* 33,70 €

9789515234056 Abi Engelska* 32,20 €

9789515235268 Abi Engelska Facit* 11,75 €

9789515236586 Koll på grammatiken: Engelska–GY 17,50 €

MA GEMENSAMT,  
KORT OCH LÅNG

9789515238979 Ma1 Gemensam* 25,25 €

9789515240507 Ma1 Gemensam Elevlicens, 6 mån 13,35 €

9789515240491 Ma1 Gemensam Elevlicens, 48 mån 20,15 €

9789515240750 Ma1 Gemensam Paket (bok + 48 mån licens)* 29,05 €

9789515239006 Ma2 Kort* 28,60 €

9789515240521 Ma2 Kort Elevlicens, 6 mån 15,15 €

9789515240514 Ma2 Kort Elevlicens, 48 mån 22,90 €

9789515240767 Ma2 Kort Paket (bok + 48 mån licens)* 32,95 €

9789515240989 Ma3 Kort* 28,60 €

9789515241078 Ma3 Kort Elevlicens, 6 mån 15,15 €

9789515241061 Ma3 Kort Elevlicens, 48 mån 22,90 €

9789515242433 Ma3 Kort Paket (bok + 48 mån licens)* 32,95 €

9789515242051 Ma4 Kort* 28,60 €

9789515241023 Ma4 Kort Elevlicens, 6 mån 15,15 €

9789515241016 Ma4 Kort Elevlicens, 48 mån 22,90 €

9789515242631 Ma4 Kort Paket (bok + 48 mån licens)* 32,95 €

9789515243645 Ma5 Kort* 28,60 €

9789515243669 Ma5 Kort Elevlicens, 6 mån 15,15 €

9789515243652 Ma5 Kort Elevlicens, 48 mån 22,90 €

9789515245397 Ma5 Kort Paket (bok + 48 mån licens)* 32,95 €

9789515243904 Ma6 Kort* 28,60 €

9789515243928 Ma6 Kort Elevlicens, 6 mån 15,15 €

9789515243911 Ma6 Kort Elevlicens, 48 mån 22,90 €

9789515243935 Ma6 Kort Paket (bok + 48 mån licens)* 32,95 €

9789515245151 Ma7 Kort* 28,60 €

9789515245168 Ma7 Kort Elevlicens, 6 mån 15,15 €

9789515245175 Ma7 Kort Elevlicens, 48 mån 22,90 €

9789515245144 Ma7 Kort Paket (bok + 48 mån licens)* 32,95 €

9789515247506 Ma8 Kort* 28,60 €

9789515247520 Ma8 Kort Elevlicens, 6 mån 15,15 €

9789515247513 Ma8 Kort Elevlicens, 48 mån 22,90 €

9789515247537 Ma8 Kort Paket (bok + 48 mån licens)* 32,95 €

9789515248534 MA Kort Repetition, 12 mån 21,20 €

9789515238993 Ma2 Lång* 27,45 €

9789515240545 Ma2 Lång Elevlicens, 6 mån 14,50 €

9789515240538 Ma2 Lång Elevlicens, 48 mån 21,95 €

9789515240781 Ma2 Lång Paket (bok + 48 mån licens)* 31,60 €
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9789515240972 Ma3 Lång* 32,45 €

9789515241085 Ma3 Lång Elevlicens, 6 mån 17,15 €

9789515241092 Ma3 Lång Elevlicens, 48 mån 25,95 €

9789515242440 Ma3 Lång Paket (bok + 48 mån licens)* 37,30 €

9789515241054 Ma4 Lång* 27,45 €

9789515241030 Ma4 Lång Elevlicens, 6 mån 14,50 €

9789515241047 Ma4 Lång Elevlicens, 48 mån 21,95 €

9789515242648 Ma4 Lång Paket (bok + 48 mån licens)* 31,60 €

9789515242785 Ma5 Lång* 27,45 €

9789515242792 Ma5 Lång Elevlicens, 6 mån 14,50 €

9789515242808 Ma5 Lång Elevlicens, 48 mån 21,95 €

9789515243430 Ma5 Lång Paket (bok + 48 mån licens)* 31,60 €

9789515243676 Ma6 Lång* 27,45 €

9789515243690 Ma6 Lång Elevlicens, 6 mån 14,50 €

9789515243683 Ma6 Lång Elevlicens, 48 mån 21,95 €

9789515243874 Ma6 Lång Paket (bok + 48 mån licens)* 31,60 €

9789515243706 Ma7 Lång* 27,45 €

9789515243720 Ma7 Lång Elevlicens, 6 mån 14,50 €

9789515243713 Ma7 Lång Elevlicens, 48 mån 21,95 €

9789515243881 Ma7 Lång Paket (bok + 48 mån licens)* 31,60 €

9789515244758 Ma8 Lång* 27,45 €

9789515244765 Ma8 Lång Elevlicens, 6 mån 14,50 €

9789515244772 Ma8 Lång Elevlicens, 48 mån 21,95 €

9789515245694 Ma8 Lång Paket (bok + 48 mån licens)* 31,60 €

9789515244789 Ma9 Lång* 27,45 €

9789515244802 Ma9 Lång Elevlicens, 6 mån 14,50 €

9789515244796 Ma9 Lång Elevlicens, 48 mån 21,95 €

9789515245700 Ma9 Lång Paket (bok + 48 mån licens)* 31,60 €

9789515244819 Ma10 Lång* 27,45 €

9789515244826 Ma10 Lång Elevlicens, 6 mån 14,50 €

9789515244833 Ma10 Lång Elevlicens, 48 mån 21,95 €

9789515245717 Ma10 Lång Paket (bok + 48 mån licens)* 31,60 €

9789515243737 Ma11 Lång* 27,45 €

9789515243751 Ma11 Lång Elevlicens, 6 mån 14,50 €

9789515243744 Ma11 Lång Elevlicens, 48 mån 21,95 €

9789515243898 Ma11 Lång Paket (bok + 48 mån licens)* 31,60 €

9789515248442 Ma12 Lång* 27,45 €

9789515248466 Ma12 Lång Elevlicens, 6 mån 14,50 €

9789515248459 Ma12 Lång Elevlicens, 48 mån 21,95 €

9789515248473 Ma12 Paket (bok+48 mån licens) 31,60 €

9789515248480 Ma13 Lång* 27,45 €

9789515248497 Ma13 Lång Elevlicens, 6 mån 14,50 €

9789515248503 Ma13 Lång Elevlicens 48 mån 21,95 €

9789515248510 Ma13 Paket (bok+48 mån licens) 31,60 €

FYSIK
9789515238924 Fy1* 41,75 €

9789515240408 Fy1 Elevlicens, 6 mån 22,15 €

9789515240385 Fy1 Elevlicens, 48 mån 33,40 €

9789515240798 Fy1 Paket (bok + 48 mån licens)* 48,00 €

9789515238931 Fy2* 41,75 €

9789515240422 Fy2 Elevlicens, 6 mån 22,15 €

9789515240415 Fy2 Elevlicens, 48 mån 33,40 €

9789515240804 Fy2 Paket (bok + 48 mån licens)* 48,00 €

9789515239013 Ke1* 38,50 €

9789515240460 Ke1 Elevlicens, 6 mån 20,35 €

9789515240453 Ke1 Elevlicens, 48 mån 30,75 €

9789515240811 Ke1 Paket (bok + 48 mån licens)* 44,30 €

9789515240293 Ke2* 38,50 €

9789515240484 Ke2 Elevlicens, 6 mån 20,35 €

9789515240477 Ke2 Elevlicens, 48 mån 30,75 €

9789515240828 Ke2 Paket (bok + 48 mån licens)* 44,30 €

9789515241009 Ke3* 38,50 €

9789515241757 Ke3 Elevlicens, 6 mån 20,35 €

9789515241740 Ke3 Elevlicens, 48 mån 30,75 €

9789515242662 Ke3 Paket (bok + 48 mån licens)* 44,30 €

9789515245212 Geos 1* 37,75 €

9789515245236 Geos 1 Elevlicens, 6 mån 20,05 €

9789515245229 Geos 1 Elevlicens, 48 mån 30,20 €

9789515245243 Geos 1 Paket (bok + 48 mån licens)* 43,35 €

9789515245267 Geos 2* 37,75 €

9789515245274 Geos 2 Elevlicens, 6 mån 20,05 €

9789515245281 Geos 2 Elevlicens, 48 mån 30,20 €

9789515245298 Geos 2 Paket (bok + 48 mån licens)* 43,35 €

9789515247391 Geos 3* 37,75 €

9789515247414 Geos 3 Elevlicens, 6 mån 20,05 €

9789515247407 Geos 3 Elevlicens, 48 mån 30,20 €

9789515248558 Geos 3 Paket (bok + 48 mån licens)* 43,35 €

9789515242044 Fy3* 41,75 €

9789515241795 Fy3 Elevlicens, 6 mån 22,15 €

9789515241788 Fy3 Elevlicens, 48 mån 33,40 €

9789515242655 Fy3 Paket (bok + 48 mån licens)* 48,00 €

9789515243768 Fy4* 41,75 €

9789515243782 Fy4 Elevlicens, 6 mån 22,15 €

9789515243775 Fy4 Elevlicens, 48 mån 33,40 €

9789515244437 Fy4 Paket (bok + 48 mån licens)* 48,00 €

9789515245465 Fy5* 41,75 €

9789515245489 Fy5 Elevlicens, 6 mån 22,15 €

9789515245472 Fy5 Elevlicens, 48 mån 33,40 €

9789515245755 Fy5 Paket (bok + 48 mån licens)* 48,00 €

9789515246752 Fy6* 41,75 €

9789515246844 Fy6 Elevlicens, 6 mån 22,15 €

9789515246851 Fy6 Elevlicens, 48 mån 33,40 €

9789515247025 Fy6 Paket (bok + 48 mån licens)* 48,00 €

9789515247322 Fy7* 41,75 €

9789515247346 Fy7 Elevlicens, 6 mån 22,15 €

9789515247339 Fy7 Elevlicens, 48 mån 33,40 €

9789515247353 Fy7 Paket (bok + 48 mån licens)* 48,00 €

9789515017390 Fysik 9 Repetition* 28,85 €

KEMI

GEOGRAFI
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9789515228055 Hälsa 1* 34,75 €

9789515234032 Hälsa 2* 42,60 €

9789515236388 Hälsa 3* 36,05 €

HÄLSOKUNSKAP

9789515239259 Hi1 Civilisation* 35,50 €

9789515240446 Hi1 Civilisation Elevlicens, 6 mån 18,85 €

9789515240439 Hi1 Civilisation Elevlicens, 48 mån 28,40 €

9789515240835 Hi1 Civilisation Paket (bok + 48 mån licens)* 40,80 €

9789515242259 Hi2 En värld* 35,50 €

9789515240934 Hi2 En värld Elevlicens, 6 mån 18,85 €

9789515240927 Hi2 En värld Elevlicens, 48 mån 28,40 €

9789515240842 Hi2 En värld Paket (bok + 48 mån licens)* 40,80 €

9789515233141 Hi3 Självständighet?* 33,60 €

9789515240668 Hi3 Självständighet? Elevlicens, 6 mån 17,80 €

9789515240651 Hi3 Självständighet? Elevlicens, 48 mån 26,90 €

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

38,70 €

9789515243850 Hi4 Kulturspår* 33,30 €

9789515245663 Hi4 Kulturspår Elevlicens, 6 mån 17,60 €

9789515245656 Hi4 Kulturspår Elevlicens, 48 mån 26,60 €

9789515245724 Hi4 Kulturspår Paket (bok + 48 mån licens)* 28,25 €

9789515242266 Hi5 Österland* 36,35 €

9789515247438 Hi5 Österland Elevlicens, 6 mån 19,30 €

9789515247421 Hi5 Österland Elevlicens, 48 mån 29,05 €

9789515248572 Hi5 Österland Paket (bok + 48 mån licens)* 41,85 €

9789515250643 Hi6 Kulturmöten* 33,30 €

9789515250667 Hi6 Kulturmöten Elevlicens, 6 mån 17,60 €

9789515250650 Hi6 Kulturmöten Elevlicens, 48 mån 26,60 €

9789515250674 Hi6 Kulturmöten Paket (bok + 48 mån licens)* 38,25 €

9789515229533 Abi Historia* 37,95 €

HISTORIA

SAMHÄLLSLÄRA
9789515247735 SL1 Aktivt medborgarskap* 32,75 €

9789515247759 SL1 Aktivt medborgarskap Elevlicens 6 mån 17,35 €

9789515247742 SL1 Aktivt medborgarskap Elevlicens 48 mån 26,20 €

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

37,65 €

9789515240392 Ekonomin Elevlicens, 6 mån* 17,80 €

9789515239655 Ekonomin Elevlicens, 48 mån* 26,90 €

9789515242105 SL3 Integration* 32,20 €

9789515242419 SL3 Integration Elevlicens, 6 mån 17,05 €

9789515242402 SL3 Integration Elevlicens, 48 mån 25,75 €

9789515242754 SL3 Integration Paket (bok + 48 mån licens)* 37,10 €

9789515245182 SL4 Lag och rätt* 34,05 €

9789515245205 SL4 Lag och rätt Elevlicens, 6 mån 18,00 €

9789515245199 SL4 Lag och rätt Elevlicens, 48 mån 27,25 €

9789515245731 SL4 Lag och rätt Paket (bok + 48 mån licens)* 39,10 €

9789515229564 Abi Samhällslära* 36,35 €

RELIGION
9789515239341 Re1* 35,50 €

9789515240637 Re1 Elevlicens, 6 mån 18,85 €

9789515240620 Re1 Elevlicens, 48 mån 28,40 €

9789515240880 Re1 Paket (bok + 48 mån licens)* 40,80 €

9789515242068 Re2* 35,50 €

9789515241665 Re2 Elevlicens, 6 mån 18,85 €

9789515241672 Re2 Elevlicens, 48 mån 28,40 €

9789515242686 Re2 Paket (bok + 48 mån licens)* 40,80 €

9789515245038 Re3* 35,50 €

9789515245052 Re3 Elevlicens, 6 mån 18,85 €

9789515245045 Re3 Elevlicens, 48 mån 28,40 €

9789515245748 Re3 Paket (bok + 48 mån licens)* 40,80 €

9789515247568 Re4* 35,50 €

9789515247582 Re4 Elevlicens, 6 mån 18,85 €

9789515247575 Re4 Elevlicens, 48 mån 28,40 €

9789515247599 Re4 Paket (bok + 48 mån licens)* 40,80 €

9789515240941 Sinne 1* 36,25 €

9789515241702 Sinne 1 Elevlicens, 6 mån 19,20 €

9789515241719 Sinne 1 Elevlicens, 48 mån 29,05 €

9789515242693 Sinne 1 Paket (bok + 48 mån licens)* 41,65 €

9789515242037 Sinne 2* 36,25 €

9789515241689 Sinne 2 Elevlicens, 6 mån 19,20 €

9789515241696 Sinne 2 Elevlicens, 48 mån 29,05 €

9789515242709 Sinne 2 Paket (bok + 48 mån licens)* 41,65 €

9789515229892 PS Socialpsykologi* 37,65 €

9789515018403 Abi Psykologi* 31,48 €

9789515239372 Nya Öppna frågor 1* 30,55 €

9789515241641 Nya Öppna frågor 1 Elevlicens, 6 mån 16,22 €

9789515241658 Nya Öppna frågor 1 Elevlicens, 48 mån 24,40 €

9789515242716 Nya Öppna frågor 1 Paket  
(bok + 48 mån licens)* 

35,10 €

9789515239389 Nya Öppna frågor 2* 30,55 €

9789515240682 Nya Öppna frågor 2 Elevlicens, 6 mån 16,20 €

9789515240675 Nya Öppna frågor 2 Elevlicens, 48 mån 24,40 €

9789515242723 Nya Öppna frågor 2 Paket  
(bok + 48 mån licens)* 

35,10 €

9789515224941 Öppna frågor 3 Kunskap och verkligheter* 30,65 €

9789515223418 Öppna frågor 4 Samhällsfilosofi* 30,65 €

PSYKOLOGI

FILOSOFI

LÄROMEDEL ENLIGT GLP2016
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9789515231369 Coda 1 34,35 €

9789515233981 Coda 2 34,35 €

9789515019745 Abi Spanska (inkl. cd)* 30,95 €

9789515019752 Abi Spanska Facit* 11.45

9789515236302 Koll på grammatiken: Spanska 17,50 €

SPANSKA

9789515242273 Studiestigen 34,35 €

STUDIEHANDLEDNING

MUSIK

LÄROMEDEL ENLIGT GLP2016

9789515239594 Koll på grammatiken: Svenska som andraspråk 20,55 €

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
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