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Medborgerskap digitalt læreverk
Digital pakke samfunnsfag vg1 og vg2

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave

:
:
:
:
:

9788211041722
211,Fagbokforlaget
2022
1

Medborgerskap tar utgangspunkt i begrepet medborgerskap som en inngang til faget. Det handler om at
eleven skal forstå samfunnet for å være en aktiv deltager og skape grunnlag for saklig kritikk. Verket
kjennetegnes av en god og sammenhengende tekst, og legger vekt på å fremstille viktige sammenhenger i
faget og forklare hvordan samfunnet fungerer.
Medborgerskap digitalt læreverk inneholder:Medborgerskap, d-bokNettressurs Nettressursen inneholder
fagstoff som er egnet til å presenteres digitalt. Her ligger fordypningsoppgaver med utgangspunkt i tekst,
bilde eller video. Her ligger også oppsummeringer av hvert kapittel, i tillegg til korte quizer og tester. Disse
er knyttet til de fire hoveddelene i læreboken og sortert etter kapittel. Del fem i den digitale ressursen
inkluderer innhold som ikke er inkludert i papirversjonen av læreboken. Dette er innhold som trenger
hyppigere oppdateringer enn det som egner seg for en trykt lærebok.
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Medborgarskap
Samfunnskunnskap Vg1 og Vg2
Kjetil Evjen, Edelinn Gjerde

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788211042521
499,Fagbokforlaget
2021
1
256
587

Medborgarskap handlar om å vere ein fullverdig medlem og deltakar i det samfunnet vi er ein del av. Det
handlar om deltaking i politiske spørsmål og om å la stemma si bli høyrd i korleis samfunnet skal bli styrt og
utvikla. Medborgarskap handlar også om å oppfylle krav og forventningar frå samfunnet om oppførsel,
utdanning og deltaking i arbeidslivet.
Dette idealet om at vi er aktive, engasjerte medborgarar, er ikkje alltid lett å oppfylle. Nokre vel frivillig å stå
utanfor i delar av eller heile livet. Andre att hamnar på utsida som eit resultat av forhold og situasjonar dei
ikkje ønskjer. Uavhengig av årsak er utanforskap eit forhold som vi må forstå og forklare.
Denne læreboka har som ambisjon å gi ei forståing for dei samfunnsforholda enkeltmennesket må ta
omsyn til på sin veg gjennom livet. Dette gjeld ikkje berre vegen frå barndommen, via ungdomstida og over
i vaksenlivet. Det gjeld også politisk engasjement i spennet frå lokaldemokratiet til internasjonale forhold.
Formålet er å gi elevane grunnlag for å forstå det samfunnet vi alle er ein del av, og for å finne sin plass i
dette samfunnet.Boka dekkjer læreplanen for samfunnskunnskap Vg 1/Vg 2.
Edelinn B. Gjerde er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen. Ho er lektor ved Metis videregående skole
og underviser i samfunnskunnskap og rettslære.
Kjetil Evjen er universitetslektor ved Institutt for samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen. Han har
også brei erfaring frå undervisning i den vidaregåande skolen.
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Medborgarskap, d-bok
Samfunnskunnskap Vg1 og Vg2
Kjetil Evjen, Edelinn Gjerde

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211042545
169,Fagbokforlaget
2021
1
252

Medborgarskap handlar om å vere ein fullverdig medlem og deltakar i det samfunnet vi er ein del av. Det
handlar om deltaking i politiske spørsmål og om å la stemma si bli høyrd i korleis samfunnet skal bli styrt og
utvikla. Medborgarskap handlar også om å oppfylle krav og forventningar frå samfunnet om oppførsel,
utdanning og deltaking i arbeidslivet.
Dette idealet om at vi er aktive, engasjerte medborgarar, er ikkje alltid lett å oppfylle. Nokre vel frivillig å stå
utanfor i delar av eller heile livet. Andre att hamnar på utsida som eit resultat av forhold og situasjonar dei
ikkje ønskjer. Uavhengig av årsak er utanforskap eit forhold som vi må forstå og forklare.
Denne læreboka har som ambisjon å gi ei forståing for dei samfunnsforholda enkeltmennesket må ta
omsyn til på sin veg gjennom livet. Dette gjeld ikkje berre vegen frå barndommen, via ungdomstida og over
i vaksenlivet. Det gjeld også politisk engasjement i spennet frå lokaldemokratiet til internasjonale forhold.
Formålet er å gi elevane grunnlag for å forstå det samfunnet vi alle er ein del av, og for å finne sin plass i
dette samfunnet.Boka dekkjer læreplanen for samfunnskunnskap Vg 1/Vg 2.
Edelinn B. Gjerde er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen. Ho er lektor ved Metis videregående skole
og underviser i samfunnskunnskap og rettslære.
Kjetil Evjen er universitetslektor ved Institutt for samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen. Han har
også brei erfaring frå undervisning i den vidaregåande skolen.
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Medborgerskap nettressurs
Samfunnskunnskap Vg1 og Vg2
Kjetil Evjen, Edelinn Gjerde

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave

:
:
:
:
:

9788211042538
0,Fagbokforlaget
2021
1

Nettressursen inneholder 5 deler:Del 1–4: Oppgaver som aktualiserer og utfyller kapitlene i boka. Til hvert
kapittel er det også sammendrag og Test deg selv oppgaver.Del 5: Eget kapittel som aktualiserer
problemstillinger knyttet til det å være medborger i et samfunn som er preget av digitalisering. En utvidet
teori og metode del med utgangspunkt i temaet sosial ulikhet. I del 5 er det også oversikt over læreplanmål
og eksamenstips.
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Medborgerskap
Samfunnskunnskap Vg1 og Vg2
Kjetil Evjen, Edelinn Gjerde

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788211042514
539,Fagbokforlaget
2021
1
256
590

Medborgerskap handler om å være et fullverdig medlem og deltaker i det samfunnet vi er en del av. Det
handler om deltakelse i politiske spørsmål og om å la sin stemme bli hørt i hvordan samfunnet skal styres
og utvikles. Medborgerskap handler også om å oppfylle samfunnets krav og forventninger om oppførsel,
utdanning og deltakelse i arbeidslivet.
Dette idealet om at vi er aktive, engasjerte medborgere er ikke alltid lett å oppfylle. Noen velger frivillig å stå
utenfor i deler av eller hele livet. Andre igjen havner på utsiden som et resultat av forhold og situasjoner de
ikke ønsker. Uavhengig av årsak er utenforskap et forhold som må forstås og forklares.
Denne læreboka har som ambisjon å gi en forståelse for de samfunnsforholdene enkeltmennesket må
forholde seg til på sin vei gjennom livet. Dette gjelder ikke bare veien fra barndommen, via ungdomstiden
og over i voksenlivet. Det gjelder også politisk engasjement i spennet fra lokaldemokratiet til internasjonale
forhold.Formålet er å gi elevene grunnlag for å forstå det samfunnet vi alle er en del av, og for å finne sin
plass i dette samfunnet.Boka dekker læreplanen for samfunnskunnskap Vg 1/ Vg 2.
Edelinn B. Gjerde er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Hun er lektor ved Metis videregående skole
og underviser i samfunnskunnskap og rettslære.
Kjetil Evjen er universitetslektor ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Han
har også bred erfaring fra undervisning i den videregående skole.
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Medborgerskap, d-bok
Samfunnskunnskap Vg1 og Vg2
Kjetil Evjen, Edelinn Gjerde

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211042552
185,Fagbokforlaget
2021
1
252

Medborgerskap handler om å være et fullverdig medlem og deltaker i det samfunnet vi er en del av. Det
handler om deltakelse i politiske spørsmål og om å la sin stemme bli hørt i hvordan samfunnet skal styres
og utvikles. Medborgerskap handler også om å oppfylle samfunnets krav og forventninger om oppførsel,
utdanning og deltakelse i arbeidslivet. Dette idealet om at vi er aktive, engasjerte medborgere er ikke alltid
lett å oppfylle. Noen velger frivillig å stå utenfor i deler av eller hele livet. Andre igjen havner på utsiden som
et resultat av forhold og situasjoner de ikke ønsker. Uavhengig av årsak er utenforskap et forhold som må
forstås og forklares.
Denne læreboka har som ambisjon å gi en forståelse for de samfunnsforholdene enkeltmennesket må
forholde seg til på sin vei gjennom livet. Dette gjelder ikke bare veien fra barndommen, via ungdomstiden
og over i voksenlivet. Det gjelder også politisk engasjement i spennet fra lokaldemokratiet til internasjonale
forhold.
Formålet er å gi elevene grunnlag for å forstå det samfunnet vi alle er en del av, og for å finne sin plass i
dette samfunnet.
Boka dekker læreplanen for samfunnskunnskap Vg 1/ Vg 2.
Edelinn B. Gjerde er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Hun er lektor ved Metis videregående skole
og underviser i samfunnskunnskap og rettslære.
Kjetil Evjen er universitetslektor ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Han
har også bred erfaring fra undervisning i den videregående skole.
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Politikk og menneskerettigheter

Erik Sølvberg

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788245005776
659,Fagbokforlaget
2008
1
392
814

Politikk og menneskerettigheter er et stort og spennende fagområde, og det omfatter temaer som alltid er
like aktuelle. Hvem gjør hva i norsk politikk? Hvordan kan vi skaffe oss politisk innflytelse? Hvem styrer den
internasjonale politikken? Dette er bare noe av det forfatteren tar opp til diskusjon.Denne boka er skrevet
for programfaget Politikk og menneskerettigheter innenfor programområdet språk, samfunnsfag og
økonomi. Den tar for seg både norsk og internasjonal politikk, og den tar for seg menneskerettighetenes
verdigrunnlag og menneskerettigheter i praksis.Hvert kapittel innledes med ingresser som viser hva som er
hovedtema og hvilke sentrale spørsmål som blir belyst i teksten. Boka er utstyrt med en rekke
kontrollspørsmål, i tillegg til oppgaver av ulike typer og vanskelighetsgrad.Ut fra mange års
undervisningserfaring har forfatteren lagt stor vekt på å finne en god balanse mellom en faktapreget og
problematiserende framstilling.Erik Sølvberg har vært rektor ved videregående skoler i en årrekke. Han har
vært involvert i læreplanarbeid for ulike samfunnsfag, og han har skrevet en rekke lærebøker.
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Sosiologi og sosialantropologi

Geir Berge, Leonhard Vårdal

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788245006278
659,Fagbokforlaget
2007
1
380
786

Saman med ein spennande og interaktiv nettstad er denne boka eit læreverk i programfaget sosiologi og
sosialantropologi i utdanningsprogram for studiespesialisering i den vidaregåande skolen. Boka dekkjer alle
dei hovud- og kompetansemåla som er oppgitt i læreplanen.Sentralt i boka står samfunnsvitskaplege
tenkjemåtar. Ho tek for seg det vi veit innanfor ulike kunnskapsområde, og ho forklarer korleis vi veit det vi
veit. Forfattarane prøver å bruke den erfaringsverda elevane sjølv har, når sosiologiske og
sosialantropologiske problemstillingar skal introduserast og ny kunnskap byggjast opp. Slik ønskjer dei at
den informasjonen elevane har om samfunnet, blir til kunnskap om samfunnet.Geir Berge er lektor på
Laksevåg videregående skole med faga historie, spansk og samfunnsfag. Han har vore med på å utvikle
digitale læremiddel og skrive bøker og artiklar innanfor samfunnsfag, kultur og historie. I tillegg underviser
han i samfunnsfagdidaktikk på SV-fakultetet ved Universitetet i Bergen.Leonhard Vårdal er avdelingsleiar i
allmennfag ved Stranda vidaregåande skule. Han har nær tretti års erfaring frå undervisning i faga
samfunnskunnskap, norsk og historie. Han har tidlegare gitt ut lærebøker i samfunnskunnskap og
samfunnslære og har vore med på å utvikle digitale læremiddel.
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Sosiologi og sosialantropologi

Geir Berge, Leonhard Vårdal

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788245004939
659,Fagbokforlaget
2007
1
380
796

Sammen med et spennende og interaktivt nettsted utgjør denne boka et læreverk i programfaget sosiologi
og sosialantropologi i utdanningsprogram for studiespesialisering i den videregående skolen. Boka dekker
alle de hoved- og kompetansemålene som er oppgitt i læreplanen.Sentralt i boka står
samfunnsvitenskapelige tenkemåter. Den tar for seg det vi vet innen ulike kunnskapsområder, og den
forklarer hvordan vi vet det vi vet. Forfatterne forsøker å bruke elevenes egen erfaringsverden når
sosiologiske og sosialantropologiske problemstillinger skal introduseres og ny kunnskap bygges opp. Slik
ønsker de at elevens informasjon om samfunnet blir til kunnskap om samfunnet.Geir Berge er lektor på
Laksevåg videregående skole med fagene historie, spansk og samfunnsfag. Han har vært med på å utvikle
digitale læremidler og skrevet bøker og artikler innenfor samfunnsfag, kultur og historie. I tillegg underviser
han i samfunnsfagdidaktikk på SV-fakultetet ved Universitetet i Bergen.Leonhard Vårdal er avdelingsleder i
allmennfag ved Stranda vidaregåande skule. Han har nær tretti års erfaring fra undervisning i fagene
samfunnskunnskap, norsk og historie. Han har tidligere gitt ut lærebøker i samfunnskunnskap og
samfunnslære og har vært med på å utvikle digitale læremidler.
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Arbeidsbok til spektrum
Samfunnsfag
Erik Sølvberg, Nils Petter Johnsrud, Sølvi Lillejord

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788245004380
225,Fagbokforlaget
2006
7
103
207

Arbeidsbok til Spektrum er laget for elever og lærere som ønsker mer arbeidsstoff med tanke på
differensiering og fordypning i samfunnsfag Vg1 eller Vg2. Forfatterne har samlet arbeidsoppgaver av
varierende omfang og vanskelighetsgrad. Arbeidsboka følger og utdyper læreboka kapittel for kapittel, og
tar sikte på å øke forståelsen for de emnene som blir behandlet.Arbeidsbok til Spektrum er et valgfritt
supplement til læreboka.
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Spektrum
Samfunnsfag
Erik Sølvberg, Nils Petter Johnsrud, Sølvi Lillejord

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788245004366
569,Fagbokforlaget
2006
6
340
712

Spektrum gir en bred innføring i de ulike emnene i samfunnsfag i videregående opplæring, Vg1 eller Vg2,
og passer for elever som leser samfunnsfag. Boka er lett å lese og lett å finne fram i. Et skjønnsomt utvalg
tabellmateriale, illustrasjoner og bilder øker brukervennligheten. Hvert kapittel innledes med en oversikt
over de viktigste læringsmålene, slik at elevene vet hva som er sentralt i kapitlet før de begynner å lese.
Gjennom oppgaver av ulik vanskegrad kan elevene kontrollere om de har fått med seg det viktigste, og
boka inneholder forslag til ulike prosjekter. Til Spektrum er det laget ei arbeidsbok for elevene og nettsider
med aktuelle nyheter, nyttige lenker og interaktive oppgaver. Også lærere vil finne mange nyttige tips
der.Erik Sølvberg er rektor ved Voss gymnas. Han har skrevet flere lærebøker for ulike samfunnsfag i den
videregående skolen.Nils Petter Johnsrud underviser i den videregående skolen innenfor økonomi og
service og samferdsel. Han har skrevet flere lærebøker innenfor disse fagområdene.Sølvi Lillejord har
allsidig undervisningserfaring fra videregående skole. Hun er professor ved Institutt for praktisk pedagogikk
ved Universitetet i Bergen.
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Ditt samfunn
Samfunnsfag : fellesfag videregående skole vg1 og vg2...

Forlag
Utgitt
ISBN
Pris

:
:
:
:

Dalefag
2014
9788291818887
519,-

Streif Grunnbok
Samfunnsfag for vidaregåande
Jeanette Schrøder Amundsen, Ellen Arnesen, Odd Bjarne Berdal, Marianne Heir,
Pia Skøyen
(Illustratør) Amund Lie Nitter
Forlag
: Samlaget
Utgitt
: 2009
ISBN
: 9788252172683
Sider
: 240
Pris
: 569,Streif Grunnbok
Samfunnsfag for videregående
Jeanette Schrøder Amundsen, Ellen Arnesen, Odd Bjarne Berdal, Marianne Heir,
Pia Skøyen
(Illustratør) Amund Lie Nitter
Forlag
: Samlaget
Utgitt
: 2009
ISBN
: 9788252172690
Sider
: 240
Pris
: 569,Streif nettressurs
Samfunnsfag for vidaregåande
Wenche Fossen
(red.) Wenche Fossen
Forlag
: Fagbokforlaget
Utgitt
: 2007
ISBN
: 9788252167788
Pris
: 0,-

Streif Grunnbok
Samfunnsfag for vidaregåande
Ellen Arnesen, Marianne Heir, Pia Skøyen
(Illustratør) Amund Lie Nitter, (Illustratør) Kenneth Lundkvist
Forlag
: Samlaget
Utgitt
: 2007
ISBN
: 9788252157796
Sider
: 239
Pris
: 609,-
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Streif Arbeidsbok for yrkesfag
Samfunnsfag for videregående
Sissel Husebråten, Geir Billing, Per Gathen
Forlag
Utgitt
ISBN
Pris

:
:
:
:

Samlaget
2007
9788252170238
179,-
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