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LÄRARHANDLEDNING

Läromedlet Livsviktigt vänder sig till elever i grundsärskolan. 

I serien Livsviktigt fi nns böckerna Livsviktigt 1, 2 och 3 samt lärarhandledningar till respektive bok.
När du arbetar med böckerna är det väsentligt att du hämtar stöd och inspiration från respektive lärarhand ledning. Här får du som pedagog god hjälp med förhållningssätt och metod. Lärarhandledningen innehåller också tips, planering och tillvägagångssätt tillhörande varje enskild övning.
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Kamrater är viktiga.  
Hur är man en bra kamrat?  
Hur kan jag göra för att andra ska förstå  
vad jag vill utan att jag blir arg? 

Det är viktigt att fundera över hur man  
gör och säger för att få fram det man vill  
förmedla. Det är också viktigt att förstå  
varför man känner som man gör.

Det här är en serie böcker med övningar där 
eleven får möjlighet att utveckla sin kunskap  
i att samspela med andra. Några av de ämnen 
som tas upp är självkännedom, lika-olika, att 
hantera starka känslor, motivation samt lyssna 
och föra fram budskap. 

Det är väsentligt att man förstår grundtanken 
och upplägget med materialet. Därför finns det 
en lärarhandledning som tydligt beskriver  
tanken med varje enskild övning och hur den  
ska genomföras.
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LÄRARHANDLEDNING

Läromedlet Livsviktigt vänder sig till elever i 
grundsärskolan. 

I serien Livsviktigt fi nns böckerna Livsviktigt 1, 2 
och 3 samt lärarhandledningar till respektive bok.

När du arbetar med böckerna är det väsentligt 
att du hämtar stöd och inspiration från respektive 
lärarhand ledning. Här får du som pedagog god hjälp 
med förhållningssätt och metod. Lärarhandledningen 
innehåller också tips, planering och tillvägagångssätt 
tillhörande varje enskild övning.
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Läromedlet Livsviktigt vänder sig till elever i 

grundsärskolan. 

I serien Livsviktigt fi nns böckerna Livsviktigt 1, 2 

och 3 samt lärarhandledningar till respektive bok.

När du arbetar med böckerna är det väsentligt 

att du hämtar stöd och inspiration från respektive 

lärarhand ledning. Här får du som pedagog god hjälp 

med förhållningssätt och metod. Lärarhandledningen 

innehåller också tips, planering och tillvägagångssätt 

tillhörande varje enskild övning.
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Livsviktigt S 1–3

Elevbok 1 (88 sidor)

Best.nr: 11571

Pris: 88:– exkl. moms

Elevbok 2 (100 sidor)

Best.nr: 11572

Pris: 100:– exkl. moms

Elevbok 3 (96 sidor)

Best.nr: 11573

Pris: 96:– exkl. moms

Samtliga elevböcker: 

230x210 mm, färg,  

spiralbunden

Lärarhandledning 1

Best.nr: 11581

Pris: 50:– exkl. moms

Lärarhandledning 2

Best.nr: 11582

Pris: 50:– exkl. moms

Lärarhandledning 3

Best.nr: 11583

Pris: 50:– exkl. moms

Samtliga Lärarhandledningar:  

A4, 24 sidor, sv/v, häftad.


