Söka svar
Forfatter:

Malin
Mattsson
Flennegårdog Leif Eriksson

Forlag:

Liber

Sprak:

Svensk

Antall sider:

431

ISBN/EAN:

9789147103768

Kategori:

E-bøker

Utgivelsesar:

2012

Söka svar.pdf
Söka svar.epub

Betonar det gemensamma!
I Söka svar ligger betoningen på vad religionerna har gemensamt. Upplägget bygger på ett undersökande och
jämförande arbetssätt. Jämförelserna underlättas genom att samma rubriker återkommer under de olika
avsnitten. Dessutom finns ett särskilt metodkapitel som ger eleverna verktyg för självständigt arbete och
textanalys.
Existentiella och etiska frågor står i fokus.
Läs mer
Utmärkande drag
- Betoning på det gemensamma
- Undersökande och jämförande arbetssätt
- Existentiella och etiska frågeställningar
- Metodkapitel för textanalys
Nyheter
Läroböckerna har omarbetats för att passa ämnesplanerna religionskunskap 1 och religionskunskap 2.
Etikkapitlet har utökats med flera praktiska etiska övningar. Ett nyskrivet kapitel, Religion möter individ och
samhälle, behandlar religionens förhållande till individen och religionens roll i kultur och samhälle.

I kapitlet finns också ett avsnitt om religionskritik och religionens relation till vetenskap.
Betonar likheter
Söka svar vill ge en nyanserad bild av religionerna och livsåskådningarna. Betoningen ligger på det
allmängiltiga och allmänmänskliga istället för på exotismen. Texten lyfter fram det som religionerna har
gemensamt. Presentationen utgår ifrån ett inifrånperspektiv för att leda till möten och förståelse. Eleverna ska
ges möjlighet att se sig själva samtidigt som de får förståelse för att frågorna som ställs ofta är väldigt lika
oavsett livsåskådning och tid.
Jämförande arbetssätt
I Söka svar jämförs religioner och livsåskådningar med varandra så objektivt och lojalt som möjligt.
Jämförelserna underlättas genom att samma rubriker återkommer under de olika kapitlen. Det jämförande
perspektivet återspeglas också i uppgifterna.
Metodkapitel
Både Söka svar 1 och Söka svar 1 och 2 inleds med ett metodkapitel som ger eleverna verktygen att
självständigt kunna analysera källtexter.
Existentiella och etiska frågeställningar
Genom hela läromedlet går existentiella och etiska frågeställningar som en röd tråd. Det gäller både i texter
och i uppgifter. Bland annat finns det flera praktiska, etiska övningar.
Fem sorters uppgifter
För att uppmuntra till egna funderingar och diskussioner under läsningens gång finns reflektionsfrågor i
samband med texten.
Varje kapitel avslutas med uppgifter som dels bearbetar texterna, dels innebär analyseringar. Överblicka är
uppgifter direkt kopplade till texten. Tänk efter är mer djupgående uppgifter som innebär eftertanke. Sök i
texten är analysuppgifter till en citerad källtext. Sök på egen hand tar upp etiska dilemman samt uppgifter som
går utanför boken texter.
Lärarhandledning
Lärarhandledningen till Söka svar ger en vägledning in i dess innehåll och grundtankar. Den är utförlig både
hur innehållet kan användas och hur detta svarar mot ämnesplanens centrala innehåll. Lärarhandledningen till
Söka svar ger svar på följande frågor:
Vilka grundläggande pedagogiska tankar genomsyrar Söka svar?
Vad innehåller kapitlen?
Hur svarar varje kapitel mot styrdokumentens krav?
Hur kan bilderna användas?
Vilka slags uppgifter finns i Söka svar?
Hur kan uppgifterna användas?
Hur underlättar Söka svar en formativ bedömningsprocess?
Vilka möjligheter till tematisk undervisning ger Söka svar?
Om författarna
Bokens huvudförfattare, Malin Mattsson Flennegård, är gymnasielärare i religionskunskap.
"För mig är det viktigt att religionsämnet uppfattas som levande och angeläget. Därför är det människan med
alla sina frågor, tankar, styrkor och svagheter som står i centrum när jag undervisar och när jag skriver. Att i
presentationen av religioner och kulturer utgå ifrån ett inifrånperspektiv leder till möten och förståelse och det
är något som jag alltid strävar efter. Demokrati- och värdegrundsfrågor ligger mig särskilt varmt om hjärtat
och jag ansvarar för min skolas arbete kring bl.a. mångfald och mänskliga rättigheter."

Du kan søke opptak til 1303 studier ved 29 høgskoler og universiteter i Norge, med én søknad.
Søknad og frister Når er søknadsfristen? Det er to søknadsfrister, 1. mars og 15. april. 1. mars er søknadsfrist

for deg som skal søke Politihøgskolen. På skjemaet må du legge inn kortinnehaverens bilde, signatur og kopi
av legitimasjon. Merk at dette skjemaet ikke kan lastes ned eller skrives ut fra nettsiden. Det er alltid en fordel
å være Fjord Club-medlem. Som medlem tjener du bonuspoeng som du kan bruke på reiser. I tillegg får du
eksklusive medlemstilbud. Apple TV mediespiller (32 GB) - Løft tradisjonell TV-titting til nye høyder og
utforsk alle de fantastiske mulighetene Apple TV gir deg. Det kraftfulle tvOS-et gir. Privatpersoner,
utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, organisasjoner etc. kan ikke rekvirere D-nummer selv. Trenger du
D-nummer må du henvende deg til en godkjent. Generell godkjenning brukes i forbindelse med godkjenning
av høyere utdanning fra utlandet.
Utdanningen blir vurdert opp mot den norske gradsstrukturen, det vil si. Sjekk frist for EU-kontroll. Når skal
kjøretøyet ditt kontrolleres? Kontrollmåneden bestemmes av siste siffer på bilskiltet. Har du generelle
spørsmål om skatt, kan du stille spørsmål og få svar på Skatteetatens Facebook-side, Skatten min. Vi snakkes!
NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger,
sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

