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I serien Elinstallation Yrkesmannaskap belyses såväl det praktiska
yrkesmannaskapet som den planering och affärsmässighet som krävs
av en installationselektriker. Läromedlet är uppdelat i faktabok,
montörshandbok och en webbaserad övningswebb "Elinstallation
Yrkesmannaskap 360 pluswebb" där eleverna får automaträttade
instuderingsfrågor samt praktiska uppgifter tilldelade i form av
arbetsordrar. I serien ingår även faktaboken Ljusplanering och
Belysningsteknik med tillhörande övningsbok för kursen

Belysningsteknik.

Läs mer
Yrkesmannaskap 360 Pluswebb

Yrkesmannaskap 360 Pluswebb är en övningswebb i elinstallation
som innehåller:

- interaktiva självrättande instuderingsfrågor/övningsuppgifter
- inlämningsuppgifter med tydliga instruktioner och underlag för
praktiskt arbete där eleven får dokumentera och reflektera över sitt

arbete.
Yrkesmannaskap 360 Pluswebb är ett branschanpassat digitalt

läromedel som ger möjlighet till ett helt nytt undervisningssätt och



tar ett helhetsgrepp på undervisningen - därför kallar vi den 360.
Eleverna får sin arbetsorder via e-läromedlet, som inleds med en

beskrivning av målen med arbetsordern tillsammans med hänvisning
till relevanta faktaböcker. Eleverna övar sedan på teorin i

faktaböckerna genom självrättande övningar med feedback som
bidrar till ett bättre lärande. Studieresultaten sparas. Eleven får

instruktioner och underlag för praktiskt arbete, utför det praktiska
arbetet och dokumenterar sina kunskaper i reflekterande

inlämningsuppgifter. När eleven är klar med uppgiften redovisar
eleven den och kan tillsammans med läraren göra en genomgång av

de olika arbetsmomenten.
Till Pluswebben finns även en lärarresurs med information,

planerings- och undervisningsmaterial. Läs mer på
www.liber.se/pluswebb

Yrkesmannaskap Faktabok
Faktaboken förmedlar såväl installationskunskaper som ett proffsigt
yrkesmannaskap där arbetsmiljön är en viktig del. Varje nytt kapitel i
faktaboken startar en ny arbetscykel, vilket underlättar lärarens val

av studiesekvens. Finns även som onlinebok.
Yrkesmannaskap Montörshandbok

I Montörshandboken kan elever och yrkesverksamma elektriker få
instruktioner och fördjupad information inom olika områden.

Information som förr måste sökas i flera olika källor finns nu samlat
i denna montörshandbok på 300 sidor och en medföljande cd. På cd-
skivan kan eleverna bl.a. finna all dokumentation från bygget av
Vetlanda industrihotell. En byggnation som även behandlas i

faktaboken.
Ljusplanering och Belysningsteknik Faktabok

Boken ger förståelse för hur viktigt det är med god belysning där
människan får vara i centrum. Det är nödvändigt att förstå sambandet

mellan armaturens prestanda, hur den är placerad, rummets
utformning, dagsljus och individens synförutsättningar innan man

planerar en belysningsanläggning. Därför ägnas innehållet i hög grad
till områden som ögat och seendet, färg, gestaltning, ljus, planering

och teknik.
Ljusplanering och Belysningsteknik Övningsbok

I den här övningsboken får du öva på att skapa belysning där
människan kommer i centrum. Det är nödvändigt att förstå
sambandet mellan armaturens prestanda, hur den är placerad,

rummets utformning, dagsljus och individens synförutsättningar
innan man planerar en belysningsanläggning. Därför ägnas innehållet
i hög grad till områden som ögat och seendet, färg, gestaltning, ljus,

planering och teknik.
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