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Kontakt

■ E-post:  
kundservice.liber@liber.se 

■ Telefon:  
08-690 90 00 

■ Måndag–fredag:  
kl.08:00–16:00

       Vi finns 
här för dig!

KONTAKTA LIBERS Kundservice 
om du vill ha mer information 
om våra produkter. Kundservice 
hjälper dig också med teknisk 
support och andra frågor kring 
digitala läromedel.

PRENUMERERA PÅ våra stadie- 
och ämnesspecifika nyhetsbrev och 
följ oss på Instagram och Facebook 
för att få information om nyheter 
i vår utgivning, erbjudanden om 
beställning av provexemplar och 
inbjudningar till fysiska och digitala 
event.

■ liber.se/nyhetsbrev

■ @liber.se (Instagram)

■ LiberAB (Facebook)

Kunskap som 
gör skillnad

UTBILDNINGSBRANSCHEN, och vi med den, befinner 
sig i en digital transformation vilket skapar nya fantas-
tiska möjligheter att utveckla produkter och tjänster 
som maximerar lärande.

Varje dag går vi på Liber till jobbet för att göra skillnad i 
människors liv, fast beslutna att leda utvecklingen inom 
utbildning och därmed bidra till ett Sverige där alla lyckas 
med sina studier. Vi står för likvärdigt lärande, där alla 
ska ha samma förutsättningar att utveckla kunskap, 
oavsett bakgrund.

En Liberprodukt ska underlätta lärandet, locka till 
nyfikenhet och utmana läsaren att ställa nya frågor. När 
vi tillsammans förädlar idéer, forskning och kunskap till 
högkvalitativa produkter, tryckta som digitala, bidrar vi 
till ett demokratiskt och öppet samhälle. Och till kunskap 
som gör skillnad.

”Vi står för likvärdigt 
lärande, där alla ska ha 
samma förutsättningar 

att utveckla kunskap, 
oavsett bakgrund.”

I mer än 120 år har vi på  
Liber utvecklat läromedel, 
kurs- och management- 
litteratur, tillsammans  
med de främsta forskarna, 
författarna och inspiratörerna.

Ett bra läromedel har inte bara ett kvalitetssäkrat och forskningsbaserat  
innehåll i linje med ämnesplanen – du som lärare ska också kunna förvänta 
dig ett gediget stödmaterial som hjälper dig både i och utanför klassrummet. 

VILL DU FÅ UT mesta möjliga av läromedlet i din under-
visning? Missa då inte att ta stöd från våra matnyttiga 
lärarhandledningar – din bästa vän i undervisningen. 
Lärarstöden är en av våra stora hjärtefrågor på Liber. 
Vi vill entusiasmera dig som lärare och göra din vardag 
lite enklare. Därför lägger vi extra mycket omsorg i att 
ta fram relevanta lärarhandledningar tillsammans med 
erfarna lärare och experter.

VÅRA LÄRARHANDLEDNINGAR är noga anpassade 
efter respektive läromedelsserie. Dessutom kan du  
lita på att innehållet alltid är knutet till styrdokumenten. 
I lärarhandledningarna hittar du tillvägagångssätt och 
inspiration på hur du kan komponera dina kurser och 
lektioner utifrån ämnesplanen och det specifika  
läromedlet. 

Materialet kan du använda inom ramen för  
en lektion eller under en längre period.

Läs mer  
och testa på  

liber.se

lärarhandledningar
Upptäck våra

BOTANISERA RUNT OCH FÅ:

■ Förslag på upplägg och planering

■ Didaktiska metoder och tips

■ Förslag på fördjupningar

■ I vissa fall facit och lösningsförslag kopplade  
 till boken.

   Håll dig  
uppdaterad!
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■ SVENSKA/SVA

OCH FORMATIV SVENSKA 
SOM ANDRASPRÅK

Formativ svenska

3 KLARA FÖRDELAR
■ Många övningar och bedömda elevexempel på 

flera nivåer gör att eleverna kan jobba i sin 
egen takt

■ Frigör tid för återkoppling under lektionstid 
och minskar lärarens rättningsbörda

■ SVE- och SVA-böckerna kan användas 
parallellt i blandade klasser

SERIERNA Formativ svenska och Formativ 
svenska som andraspråk är heltäckande serier 
för gymnasiets kurser 1–3. Mönsteruppgifter, 
mönstertexter, elevexempel och formativa 
uppgifter ger många möjligheter att träna, få 

återkoppling och utvecklas vidare. Avslutande summa-
tiva uppgifter till varje kapitel finns i den lärarhandled-
ning som kompletterar respektive bok.

Formativ svenska 1–3 och Formativ svenska som andra-
språk 1–3 är ”syskonböcker” och kan användas paral-
lellt i blandade klasser.

Formativ svenska 1–3 och Formativ svenska  
som andraspråk 1–3 har en tydlig struktur  
som tar avstamp i frågorna: Vad är målet?  

Hur ska du nå målet? Hur ligger du till?  
Hur går du vidare? Hur har det gått?

”Återkoppling kommer man inte ifrån  
längre. Eftersom det finns så många  
övningar i Formativ svenska så kan alla 
elever öva och få återkoppling på lektionstid. 
Om man som lärare tycker att det är svårt 
att få till detta så har vi tips på hur man 
kan jobba med löpande återkoppling. Jag 
har lärt mig att snurra nästan en hel klass 
per vecka på detta sätt och det tycker jag är 
det absolut bästa med Formativ svenska.”

Carin Eklund, 
läromedelsförfattare

INGÅR I SERIEN

Grundmaterial 
■ TRYCKT BOK

■ DIGITALBOK (kurs 1)

Komplement
■ DIGITALT ÖVNINGSMATERIAL

Lärarmaterial
■ LÄRARHANDLEDNING (nedladdningsbar)

Innehåller 
mönstertexter!
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■ SVENSKA SVENSKA ■

Libers litteratur
Ambitionen med Libers litteratur är 
att skapa engagerande och lustfyllda 
läsupplevelser som sedan mynnar ut 
i spännande diskussioner där olika 
åsikter och perspektiv utmanas och 
vidgas.

LIBERS LITTERATUR är en textantologi med 
berättelser från hela världen och från olika tider 
med en bred variation av teman. Boken har 
romanutdrag, noveller, dikter och låttexter från 
såväl etablerade författare som debutanter.

Här får man som elev och lärare hänge sig åt skönlitte-
raturens kraft utan färdiga mallar, matriser eller pek-
pinnar. Samtalet om texterna är det primära och läraren 
kan utforma undervisningen utifrån den egna elevgrup-
pens förutsättningar. 

LIBERS LITTERATURDIDAKTIK kompletterar anto- 
login med konkreta övningar kopplade till innehållet  
och dessutom teoretisk didaktisk bakgrund baserad  
på aktuell forskning.

3 KLARA FÖRDELAR
■ En uppslagsbok för medvetna skribenter och 

kritiska läsare

■ Helt och hållet utformad för självständiga 
studier

■ Gör det svåra lätt

3 KLARA FÖRDELAR
■ Språkrådets linjer för det svenska språket

■ En oumbärlig hjälp för alla som skriver i sin 
utbildning eller i sitt arbete

■ Ger svar på både vanliga och ovanliga frågor 
om skrivande

”Boken är generöst illustrerad, och i kombination med de 
mjuka pärmarna och det stora formatet inbjuder den till att 
bläddra och titta i. Jag tänker att det är ett sätt att använda 
boken. Låta eleverna bläddra och välja något de vill läsa. 
För det är en bok som inbjuder till läsning.”

Recension av Libers litteratur i
 Svenskläraren nr 1 2020 av Olle Fritzell.

3 KLARA FÖRDELAR
■ Stort urval av texter av författare från hela 

världen

■ Texter som har tidlösa teman men ändå med 
en modern touch

■ Fritt från tillrättalagda metoder, här får 
litteraturen stå i centrum

Handbok i  
svenska språket
Handboken fungerar som en ledstång 
för alla de språkliga momenten i  
kurserna 1–3 i svenska, men är också 
lämplig för påbyggnadskurserna. Den 
är dessutom en värdefull kompanjon i 
livet efter skolan, eftersom den funge-
rar som en uppslagsbok för medvetna 
skribenter och kritiska läsare.

HANDBOK I SVENSKA SPRÅKET är en av 
Sveriges mest omtyckta och spridda läro-
böcker i svenska för gymnasiets högskole-
förberedande program. En anledning är det 
breda perspektivet på ämnet – det mesta 

finns med, helt enkelt – vilket gör boken så användbar. 
En annan anledning är att boken är mycket rik på 
uppgifter, med facit, som tränar och befäster varje 
moment. Uppgifterna berör såväl detaljnivå som  
större moment där man t.ex. studerar argumentation 
i ett tal eller skriver en hel text.

Svenska  
skrivregler
Svenska skrivregler är det allmänna 
rättesnöret i Sverige för skrivtekniska 
frågor och ett oumbärligt hjälpmedel 
för alla som skriver i sitt arbete, i sin 
utbildning eller för sitt nöjes skull.

DETTA ÄR SPRÅKRÅDETS rekommendationer 
för hur man skriver och utformar texter.  
Här finns regler och råd om bl.a. stor och 
liten bokstav, kommatering, stycken och  
avstavning, tabeller och diagram etc.  

I denna fjärde upplaga har många råd utökats och 
preciserats, bl.a. råden om avstavning, förkortningar, 
stavning av lånord och främmande ort- och person-
namn, foge-s i sammansättningar och webbskrivande 
och webbtillgänglighet. Ett par kapitel har utökats 
mer väsentligt, inte minst de om källhantering res-
pektive hantering av främmande tecken och alfabet. 
Ett nytt avsnitt har också lagts till om engelska ord 
och texter i svenska sammanhang.

INGÅR I SERIEN

Grundmaterial 
■ TRYCKT KURSBOK

Lärarmaterial
■ LITTERATURDIDAKTIK (nedladdningsbar)
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■ ENGELSKA

Blueprint

Blueprint är vårt läromedel för Engelska 5, 6 och 7.  
Blueprintserien är uppskattad för sina Blue Pages, där  

eleverna får handfast stöd vid muntlig och skriftlig produktion.

I Blueprint 3.0 Digital hittar du allt det tryckta 
innehållet i digital form – och mycket mer! 

3 KLARA FÖRDELAR
■ Autentiska hörövningar till varje kapitel

■ Varierat innehåll med skönlitterära texter, 
dikter, reportage och populärvetenskapliga 
artiklar

■ Mönstertexter för egenproduktion på flera 
olika nivåer

BÖCKERNA I SERIEN Blueprint innehåller allt 
från skönlitterära klassiker till samhällsgran-
skande sakprosa och populärvetenskap från 
olika delar av den engelskspråkiga världen. 
Texterna är valda med syftet att ge eleverna 

nya perspektiv på omvärlden och en större förståelse för 
olika sätt att leva – ett högaktuellt ämne i dagens sam-
hälle. Inspelningarna av texter och hörövningar speglar 
många olika dialekter och accenter. 

Blueprint version 3.0 är ett heltäckande läromedel för 
Engelska 5 och 6. För Engelska 7 finns Blueprint C 
version 2.0. Målgruppen är elever i gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen. Blivande professionella yrkesarbeta-
re har en egen bok, Blueprint Vocational, som är framta-
gen för dem. Eleverna får en bra bas i engelska anpas-
sad efter samhällets krav och deras arbetsinriktning.

MED BLUEPRINT 3.0 DIGITAL kan varje elev träna på 
egen hand och göra framsteg i sin egen takt. Eleverna 
får automatisk återkoppling till en stor del av övningarna 
och du som lärare kan se hur långt var och en av dem 
har kommit och vad de behöver träna mer på. 

Det heldigitala läromedlet består av en elevlicens och 
en lärarlicens. I elevlicensen finns allt som eleverna 
behöver samlat på ett och samma ställe – texter, ljud, 
interaktiva övningar med facit allt som extra övningar 
för att förstärka grunderna.

LÄRARLICENSEN INNEHÅLLER, förutom allt innehåll i 
elevlicensen, allt lärarmaterial du behöver för undervis-
ningen, oavsett om eleverna har de digitala eller tryckta 
komponenterna i serien. 

INGÅR I SERIEN

Grundmaterial 
■ TRYCKT BOK

■ DIGITAL ELEVLICENS (heldigital)

■ ONLINEBOK (Vocational)

Komplement
■ DIGITALT ÖVNINGSMATERIAL (elevljud och basövningar)

Lärarmaterial
■ DIGITAL LÄRARLICENS (heldigital)

■ FACIT

■ LÄRARMATERIAL (nedladdningsbar)
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3 KLARA FÖRDELAR
■ Tar undervisningen till en ny nivå

■ Roligt och enkelt att komma igång

■ Texter framtagna för att väcka nya perspektiv 
på omvärlden och inbjuda till empati för olika 
sätt att leva

JUMPSTART YOUR ENGLISH är avsedd för 
vuxna elever som behöver ett grundläggande 
läromedel med tydlig struktur, modernt och 
lockande utseende, med engagerande texter 
och övningar som är på elevens nivå.

Varje kapitel består av fyra texter inom ett tema och  
varje text följs av övningar som tränar de fyra olika  
förmågorna samt ordförståelse. Varje kapitel har en  
separat grammatikdel vilket underlättar både för  
dig som lärare och eleven. 

Böckerna innehåller många fasta uttryck och fraser 
som tränas in både muntligt och i skrift. Mycket fokus 
ligger på den engelsktalande världen och kunskap om 
omvärlden. Materialet genomsyras av ett normkritiskt 
perspektiv.

Med hjälp av Jumpstart kan undervisningen bli hel-
täckande samt både spännande och mångsidig, full av 
intressanta diskussioner!

■ ENGELSKA GRUNDVUX

Jumpstart 
Your English

Jumpstart Your English är en ny serie direkt kopplad till nya 
kursplanen för den grundläggande vuxenutbildningen.  

Med tydlig struktur, engagerande teman och många  
övningar får eleverna goda möjligheter att arbeta upp  

sina förmågor för att klara grundvux. Engelskan  
ska vara rolig och enkel att komma igång med!

Anpassad till 
nya kursplanen 

2022

INGÅR I SERIEN

Grundmaterial 
■ TRYCKT BOK

Komplement
■ DIGITALT ÖVNINGSMATERIAL (elevljud och basövningar)

Lärarmaterial
■ LÄRARWEBB
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Jumpstart Your 
Grammar

Nivåtest, kartläggning 
och studieplanering i 
grundläggande engelska

Behöver dina elever bättre kunskaper 
i grundläggande engelsk grammatik? 
Helt nya Jumpstart Your Grammar är 
framtaget just för detta behov.

Nivåtest, kartläggning och studie-
planering i grundläggande engelska 
hjälper dig att kartlägga dina elever 
för att kunna erbjuda bästa möjliga 
undervisning. 

SERIEN BESTÅR av fristående arbetshäften 
där eleven kan studera, repetera och träna 
på grammatik. Under varje moment finns det 
tydliga förklaringar och exempel och dessa 
efterföljs av övningar där eleven tränar just 

det momentet. 

JUMPSTART YOUR GRAMMAR är utmärkt som extra 
träning och repetition för alla som läser engelska på 
grundläggande nivå, delkurs 1–4. Det passar även de 
som vill lära sig grammatikens grunder från början, 
oavsett ålder och studieform. Alla kan arbeta med dessa 
häften helt fristående. Jumpstart Your Grammar fung-
erar också som komplement till basläromedlet Jump-
start Your English. Inga förkunskaper i svenska krävs 
– allt är på engelska. 

MED JUMPSTART YOUR GRAMMAR är det lätt att  
komma igång med engelskan och grammatiken.

MATERIALET INNEHÅLLER test på olika nivåer 
för elever inom gymnasieskolans individuella 
program och studenter inom grundläggande 
vuxenutbildningen.

INNEHÅLLET FUNGERAR även inom grundskolan, i 
kartläggning av exempelvis nyanlända elever. Med det här 
materialet kan du som lärare enkelt kartlägga kunskaps-
läget så att den studerande kan börja och ta vid på rätt 
nivå utifrån sina förutsättningar. I materialet finns dess-
utom underlag för att analysera elevens studieerfaren-
heter och mål – allt för att ge eleven bästa möjliga start.

PÅ VARJE NIVÅ finns två likvärdiga test. Testen består 
av följande delar:
• vocabulary
• grammar
• reading
• writing
• listening
• speaking.

3 KLARA FÖRDELAR
■ Fristående arbetshäften som eleven kan arbeta 

med på egen hand

■ Allt finns samlat på samma ställe – teori, 
exempel och övningar

■ Gör det lätt att komma igång med engelskan 
och grammatiken

3 KLARA FÖRDELAR
■ Heltäckande – för alla förmågor och på tre 

nivåer

■ Fungerar att använda i flera skolformer 
– grundvux, gymnasium (individuella 
program) och grundskola (nyanlända elever)

■ Enkel att använda och ger ett gediget stöd i 
kartläggning och bedömning

■ GRAMMATIK GRAMMATIK ■
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■ FRANSKA

3 KLARA FÖRDELAR
■ Täcker in alla gymnasiets steg i franska

■ Kommunikativ med tydliga kunskapsmål

■ Tydlig struktur, trygg arbetsgång

ESCALADE 1–2 är franska för nybörjare med 
en uppdelning i textbok och arbetsbok. Varje 
årskurs består av 20 korta tematiska kapitel 
med trevliga texter och spännande realia om 
Frankrike och den fransktalande världen. I 

övningsboken, som till stor del är självgående, finns 
textbundna övningar och överskådliga grammatik- 
presentationer med övningar.

Escalade 3–4 är fortsättningsfranska presenterad i form 
av allt-i-ett-böcker. Böckerna består av 12 respektive 11 
lite längre tematiska kapitel med en öppningstext, text-
bundna övningar, grammatik och ett realiablock. I detta 
block finns även bokens musik- och poesiinslag. Många 
av böckernas övningar är kopplade till bildcollage.

Escalade 5 är för Franska 5 och högre steg. Den är upp-
byggd av 8 tematiska kapitel med texter och övningar, 
enligt ett koncept som till stora delar följer det som an-
vänds i Escalade 3–4. Grammatikövningarna är samlade 
i ett sammanhållet block i slutet av boken tillsammans 
med bokens Minigrammatik. 

Escalade

Escalade är vår populära serie i nybörjar- och  
fortsättningsfranska för gymnasiet – en trotjänare som 
år för år fortsätter att hjälpa eleverna att nå oanade 
höjder. Seriens tydliga struktur och trygga arbetsgång 
är särskilt uppskattade av såväl lärare som elever. 

INGÅR I SERIEN

Grundmaterial 
■ TRYCKT BOK

■ DIGITALBOK/ONLINEBOK

Komplement
■ DIGITALT ÖVNINGSMATERIAL

Lärarmaterial
■ LÄRARHANDLEDNING (nedladdningsbar)
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■ SPANSKA

Próxima  
estación

3 KLARA FÖRDELAR
■ Autentisk känsla på texter och hörövningar

■ Lär eleverna språkliga strategier för att kunna 
utvecklas på egen hand

■ Skrivuppgifter, realia och grammatikmoment 
till varje kapitel

TEXTERNA OCH HÖRÖVNINGARNA känns 
autentiska, det vill säga inte tillrättalagda eller 
konstruerade. Här möter eleverna dialoger 
från gatan och vardagen, de får också läsa 
mail, hemsidor och blogginlägg och lära sig 

massor om de spansktalande länderna och deras kultur. 
Böckerna gräver lite djupare och ger eleverna möjlighet 
att visa sina färdigheter på kreativa sätt. 

PRÓXIMA ESTACIÓN finns även som heldigital. Det  
heldigitala läromedlet består dels av en elevlicens  
och dels av en lärarlicens som beställs separat. I elev- 
licens finns allt som eleverna behöver samlat på ett och 
samma ställe – texter, ljud, interaktiva övningar med 
facit, extra övningar för att öva och förstärka grunden, 
grammatikvideos och inspirerande filmer med specifika 
övningar. Elevlicensen är kopplad till lärarlicensen så att 
du som lärare kan följa dina elevers språkutveckling och 
progression.

DEN DIGITALA LÄRARLICENSEN innehåller allt material 
du behöver för att planera och genomföra undervisning-
en, oavsett om eleverna har tryckt eller digitalt grund-
material. Här finns bland annat prov, bedömningsma-
terial, facit, hörmanus, pedagogiska tips på hur du kan 
arbeta med varje kapitel och mycket mer. 

Du som jobbar med den tryckta allt-i-ett-boken kan 
komplettera med digitalt övningsmaterial.

Próxima estación är ett nytt  
läromedel för spanska på gymnasiet. 
Med den här serien får eleverna  
lära sig ”spanska på riktigt” 
– och vad menar vi med det?

”Próxima estación är en språngbräda för att kunna  
använda språket självständigt i många olika situationer.”

Sara Gröndahl, läromedelsförfattare

INGÅR I SERIEN

Grundmaterial 
■ TRYCKT BOK

■ DIGITAL ELEVLICENS (heldigitalt)

Komplement
■ DIGITALT ÖVNINGSMATERIAL (ljud och basövningar)

Lärarmaterial
■ DIGITAL LÄRARLICENS (inklusive lärarhandledning)
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■ TYSKA

Lieber Deutsch

I Lieber Deutsch finns rikligt med övningar som hjälper eleven att 
bearbeta och förbättra sitt eget språk. För att vässa flexibiliteten 
i språket får eleven bl.a. träna på att definiera ord, skriva om och 
förklara på andra sätt samt leta efter synonymer.

3 KLARA FÖRDELAR
■ Varierat, modernt och inbjudande innehåll

■ Lättarbetat läromedel med tydlig struktur

■ Omfattande provbank med tester av olika 
färdigheter

LÄROMEDLET ÄR MYCKET omtyckt bland både 
elever och lärare. Böckerna är lätta att arbeta 
med och de ger mycket omväxling med bland 
annat spel, musik och projektarbeten. Många 
lärare tycker att Lieber Deutsch verkligen 

hjälper eleven att komma ordentligt framåt i sina tysk-
kunskaper, inte minst i de produktiva färdigheterna tala 
och skriva.

LIEBER DEUTSCH 2.0 ger en mycket god grund för 
eleverna att tillägna sig det centrala innehållet i ämnes-
planen i GY2011. Det centrala innehållet representeras 
väl genom varierande texter med olika teman och i olika 
genrer. Det finns gott om hörövningar och lästexter som 
uppfyller de receptiva moment som tas upp i ämnes- 
planerna, såsom sammanhängande samtal i form av 
dialoger och intervjuer, samt enkel sakprosa. Skolver-
kets krav på produktion och interaktion uppfylls genom 
varierande muntliga och skriftliga övningar, där eleven 
får mycket stöd på vägen.

INGÅR I SERIEN

Grundmaterial 
■ TRYCKT BOK

■ ONLINEBOK

Komplement
■ DIGITALT ÖVNINGSMATERIAL (elevljud och basövningar)

Lärarmaterial
■ FACIT

■ LÄRARHANDLEDNING

■ LÄRARLJUD
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■ SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Amici
Siamo tutti Amici! Amici är ett lärome-
del för italienska 1 på gymnasiet och 
inom vuxenutbildningen. Ett aptitligt 
och lättanvänt läromedel i 13 kapitel 
där du både får grunderna i språket 
och mycket information om Italien.

VARJE KAPITEL innehåller flera texter och 
gott om blandade övningar att göras enskilt, 
i par eller grupp. Uppgifterna varierar 
mellan styrd struktur och friare, kreativa 
uppgifter. Här finns också Esercizi computer 

där eleverna söker information, besöker italienska 
hemsidor, tittar på filmsekvenser, gör virtuella be-
sök osv – allt för att i egen takt kunna utforska både 
italienskan och Italien. Den röda tråden i boken är 
inspiration. Vackra bilder och post-it-lappar med fakta 
inspirerar hela tiden till att ta reda på mer.

Start  
Svenska som  
andraspråk
Start Svenska som andraspråk  
utgår från det centrala innehållet i 
kursplanen för åk 4–9 i svenska som 
andraspråk.

BÖCKERNA ÄR TÄNKTA för nyanlända. Start 
Svenska som andraspråk är uppbyggt efter 
genrepedagogikens tydliga arbetsgång och 
eleverna lär sig svenska samtidigt som de 
både läser och skriver olika skolgenrer (in-

struerande, återgivande, beskrivande, argumenterande, 
förklarande och narrativ). Start sva innehåller många 
olika språkutvecklande övningar där eleverna både tränar 
funktionell grammatik, läsförståelse och får ett större 
ordförråd. Det viktiga modersmålet ges stort utrymme  
för att eleverna ska kunna ta stöd och dra nytta av det i 
sin språkutveckling.

Mozjno
Mozjno! är ett läromedel i ryska  
för nybörjare. Mozjno! är speciellt  
inriktad på talad ryska, och uppfyller 
kursplanens samtliga mål. 

MOZJNO! täcker steg 1 och steg 2. Den 
stora mängden varierade övningar i 
övningsboken förenklar en individualise-
rad undervisning, att skapa grupper som 
arbetar i olika takt, om man så önskar. 

Textboken innehåller 15 kapitel i tre delar, med ett 
repetitionsavsnitt efter varje del. Korta realiatexter 
berättar på svenska om ryska företeelser. Längst 
bak i boken finns en minigrammatik och ordlistor. 
Varje kapitel innehåller dessutom ett bildgalleri där 
olika teman tas upp i bild och ord, t.ex. möbler eller 
matvaror.

Start with 
English from 
the Beginning
Start with English from the Beginning 
utgår från det centrala innehållet i 
kursplanen för åk 1–6 i engelska  
enligt Lgr11. 

DET ÄR EN STOR utmaning för många nyanlända 
elever att anamma engelskundervisningen. 
Förkunskaperna skiljer sig ofta åt och eleverna 
har olika kunskapsluckor. Då är det viktigt att 
du inte går för fort fram och att alla elever  

känner att de både lyckas och utvecklas. Vi tror att vägen 
dit är att eleverna får arbeta med ett innehåll de kan  
relatera till. Därför har vi tagit fram Start with English 
from the Beginning. 

Boken följer en mycket tydlig struktur där varje kapitel 
inleds med Start, sedan kommer det gula spåret (grund-
läggande text och övningar) och därefter det lila spåret 
(lite mer utmanande text och övningar) för att varje elev 
ska kunna utvecklas på sin nivå. I varje kapitel tas grund-
läggande grammatiska moment upp med förklaringar 
och övningar. Progressionen går från åk 3–5.

SPRÅK ■

INGÅR I SERIEN

Elevmaterial 
■ TRYCKT BOK

■ HELDIGITAL

Lärarmaterial
■ FACIT

■ LÄRARHANDLEDNING

INGÅR I SERIEN

Elevmaterial 
■ TRYCKT BOK

■ HELDIGITAL

■ DIGITALT ÖVNINGSMATERIAL

Lärarmaterial
■ FACIT

■ LÄRARHANDLEDNING (nedladdningsbar)

INGÅR I SERIEN

Elevmaterial 
■ TEXTBOK

■ ÖVNINGSBOK

Lärarmaterial
■ FACIT

■ LÄRARHANDLEDNING

INGÅR I SERIEN

Grundmaterial 
■ TRYCKT BOK

■ HELDIGITAL

Komplement
■ DIGITALT ÖVNINGSMATERIAL

Lärarmaterial
■ FACIT

■ LÄRARHANDLEDNING

INGÅR I SERIEN

Grundmaterial 
■ TRYCKT BOK

■ ONLINEBOK

Komplement
■ DIGITALT ÖVNINGSMATERIAL

Lärarmaterial
■ FACIT

■ LÄRARHANDLEDNING OCH LÄRARLJUD
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■ GRAMMATIK

INGÅR I SERIEN

Elevmaterial 
■ TRYCKT BOK

■ ÖVNINGSBOK MED FACIT

Grammatik
Läromedelsserien Modern grammatik  
är främst avsedd för gymnasieskolan 
men kan användas på såväl lägre som 
högre stadier och för självstudier.

MODERN ENGELSK grammatik har moderna 
exempel och regler. Framställningen är på 
svenska och huvudsakligen kontrastiv, ofta 
resonerande med utgångspunkt i engelska 
exempel. Alla exempel i Modern engelsk 

grammatik ger prov på vårdat talspråk, alternativt enkel 
sakprosa. Översättningarna ger idiomatiska svenska 
motsvarigheter. Den grundläggande grammatiska  
terminologin är genomgående noggrant förklarad. 

MODERN TYSK GRAMMATIK är i första hand avsedd för 
gymnasieskolan men kan användas på såväl lägre som 
högre stadier och för självstudier. Framställningen är  
kontrastiv och stoffet är strukturerat efter svårighetsgrad. 

MODERN FRANSK GRAMMATIK är avsedd för skolår 9, 
gymnasieskolan, vuxenutbildning och studier på univer-
sitetsnivå.

MODERN SPANSK GRAMMATIK är Sveriges mest 
använda spanska grammatika. En tydlig heltäckan-
de grammatika för alla spanskstuderande och lärare 
i spanska. I den femte upplagan har vissa regler och 
många exempel moderniserats och förtydligats. Inne-
hållet i övrigt är detsamma som i tidigare upplagor.

Modern spansk grammatik är avsedd för skolår 9,  
gymnasieskolan, vuxenutbildningen och självstudier.

 

Gör det allra bästa av fortbildningstiden. Genom 
att ta ett strategiskt grepp kan skolledning och lärare 
tillsammans öka trygghet och lärande i klassrummet 

eller förbättra trivsel och kunskapsresultat på skolan.

MED LIBERS KOMPETENSUTVECKLING får du 
både den vetenskapliga grunden och meto-
derna att använda direkt i undervisningen.  
Så var med, ta ledningen för dig och din skola.

Ta ledningen  
över klassrummet

SE FLER TITLAR  
PÅ LIBER.SE/

TA-LEDNINGEN
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Kurs Läromedel

■  Engelska 5 Blueprint A version 3.0

■ Engelska 6 Blueprint B version 3.0

■ Engelska 7 Blueprint C version 2.0

■  Svenska 1–3 Formativ Svenska 1–3

■ Svenska som andraspråk 1–3 Formativ Svenska som andraspråk 1–3 

■ Människans språk Språket och människan

■ Skrivande
Hållbara texter
Svenska skrivregler
Handbok i svenska språket

■ Litteratur

Libers litteratur
De litterära epokerna
Den levande litteraturen
Levande texter

■ Spanska Próxima estación 1–4 

■  Franska Escalade 1–5

■  Tyska Lieber Deutsch 2.0 1–4  
Lieber Deutsch 5

■  Kinesiska Kinesiska 1–2

■ Italienska Amici 1
Adesso si 1–2

■ Ryska Mozjno!

■ Latin Vivat lingua Latina! 
Vivat litteratura Latina!

MODERNA SPRÅK, STEG 1–5

Vilket läromedel till kursen?
Finns även  
som heldigital

Läs mer  
och testa på  

liber.se
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Lärare, programrektor 
eller gymnasiechef
– vi hjälper er att välja och 
komma igång snabbt!

Vi stöttar er hela vägen med en bra mix av läromedel,  
introduktionsutbildning och tekniska integrationer – allt för 
att ni enkelt ska kunna komma igång och jobba effektivt.

Nu ännu  
enklare integrationer  

mot Googles och  
Microsofts digitala 

ekosystem!

Kontakta oss!

Digital LÄRARE
■  Två utbildningar för lärare: 

- Administrera licenser 
- Pedagogisk introduktion i läromedlen

■  Support
Beställ via återförsäljare eller liber.se

Digitalt GY-PROGRAM
Allt under Digital LÄRARE ingår, och även:
■  Fortbildning i aktuellt ämne 

■  Libers team för onboarding av lärare och elever

■  Rapport av användarfrekvens inklusive analys
Beställ via återförsäljare eller liber.se

Digital GYMNASIESKOLA
Allt under Digitalt GY-PROGRAM ingår, och även:
■   Libers årshjul för att skapa 

- gemensam målsättning 
- genomförande 
- uppföljning

■  En introduktionsutbildning för skolledare och  
IKT-personal

■  Fokus på GDPR-avtal

■  Single sign-on för lärare och elever via Skolfederation

■  Bygga-ny-skola-rabatt

Tillsammans hittar vi 
den bästa lösningen

■   Anders Karlsson 
Läromedelsexpert 
anders.karlsson@liber.se 
070-396 65 54

■  Jan Majdzik 
Lärarsupport 
jan.majdzik@liber.se 
076-640 86 74

HAR DU FRÅGOR OM BESTÄLLNINGAR OCH  
FAKTUROR, KONTAKTA KUNDSERVICE.
Liber Kundservice
08-690 90 00

RÅDGIVNING KRING LÄROMEDEL?
Kontakta Anders eller Jan om du har frågor 
om våra läromedel och digitala lösningar.

Heldigitala läromedel till kursen, 
gymnasieprogrammet eller till  
hela skolan? Kontakta oss så går  
vi tillsammans igenom era förutsätt-
ningar och behov, och skräddarsyr  
en lösning som passar bäst för er.
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liber.se
Glöm inte

Läs mer om böckerna 
och författarna

Få personlig rådgivning 

Beställ  
utvärderingsexemplarProvläs

Prenumerera på  
nyhetsbrev – upptäck 

hela vår utgivning

LIBER KUNDSERVICE
113 98 Stockholm
Tel 08-690 90 00
kundservice.liber@liber.se
www.liber.se
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