Samhällsvetenskap
Gy/Vux Libers läromedel 2021

Missa inte!

Det moderna läromedlet
i religionskunskap!
Nu finns ett läromedel som
diskuterar, lyfter fram och
problematiserar vår tids snabba
och mångskiftande samhälle.

Vi har så mycket
att berätta
I mer än 120 år har vi på Liber utvecklat läromedel, kurs- och
managementlitteratur, tillsammans med de främsta forskarna,
författarna och inspiratörerna i näringslivet.

L

IBERS RELGIONSKUNSKAP har två huvuddelar. I den första delen presenteras olika
livshållningar och samhällsfrågor som även
belyses utifrån olika infallsvinklar. Den andra
delen innehåller de klassiska religionerna och några andra livsåskådningar. I boken finns
mängder av teman att hämta, allt från hbtq, mindfulness, perfektionskult, feminism och miljö, till
traditionella reflektioner kring Gud och tillvaron.

Upptäck alla
våra läromedel
och titlar inom
kompetensutveckling
Bläddra i
smakprov

Yoga, fotboll, miljön, självhjälpsgurus och religioner
– detta och mycket mer är något som den här boken
fördjupar sig i.

Tre klara fördelar

■ Moderna teman som knyter an till frågor om

identitet, livshållningar och olika samhällsfenomen varvas med klassiska religioner och
livsåskådningar.
■R
 eligionerna presenteras utifrån en struktu som

underlättar jämförelser.
■ Källhänvisningar och citat som inspirerar till

vidare läsning.

BESTÄLL
DITT PROVEXEMPLAR PÅ
LIBER.SE
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Få hjälp
med val av
läromedel

Kontakta
kundservice
vid frågor

DEN DIGITALA LÄRARHANDLEDNINGEN är själva
navet i serien Libers religionskunskap. Här finns
kommentarer till alla kapitel i grundboken, instuderingsfrågor med lösningsförslag, fördjupande
övningar samt poddar och filmer. Med hjälp av lärarhandledningen kan du lägga upp kurserna religionskunskap 1 och 2 på de sätt som passar dig bäst.

Om författaren
Börge Ring är före detta gymnasielärare och författare
till flera läromedel i religion och svenska. Han tilldelades SLFF:s läromedelsförfattarpris Lärkan 2015.
Börge är också trubadur och kompositör.

Prova och
utvärdera

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev för
unikt innehåll

Vi ses på liber.se

U

TBILDNINGSBRANSCHEN, och vi med den,
befinner sig i en digital transformation
vilket skapar nya fantastiska möjligheter
att utveckla produkter och tjänster som
maximerar lärande. Den snabba förändringstakten och bredden i vårt utbud gör att allt det vi
vill berätta för dig inte ryms en katalog. Vi har här valt

att visa ett urval av det vi tror är mest relevant för dig
för att få en bra överblick. På liber.se kan du däremot
hitta alla våra läromedel, bli uppdaterad om nyheter,
hitta extramaterial, få inspiration och fördjupning.
Du kan också prova och utvärdera läromedlen och få
hjälp på vägen att hitta den lösning som passar just
dig och dina elever bäst.

HÄMTA MER INFORMATION, SMAKPROV OCH DIGITALA UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE
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■ SAMHÄLLSKUNSKAP

Libers
samhällskunskap
NY
UPPLAGA!

Många elever tycker att samhällskunskap är kul
eftersom det ofta handlar om sådant som händer
här och nu och därför berör, engagerar och ibland
även upprör. Samtidigt är det just det som kan göra
ämnet svårt. Det finns inte bara ett sätt att tänka
eller tycka, eller bara ett svar eller perspektiv. Det
är inte heller enkelt att avgöra om det som sägs är
sant eller ens rimligt.

L
”Min tanke när jag skrev Libers samhällskunskap var att
erbjuda ett starkare, mer resonerande, sammanhang än de
läroböcker jag arbetat med tidigare, och ge eleverna bättre
förutsättningar även för de högre betygen. Min uppfattning har alltid varit att det är lättare att både förstå och
komma ihåg om man börjar i just sammanhanget. Detta
upplever jag är Libers samhällskunskaps verkliga styrka!”

ÄROMEDELSSERIEN

Libers samhällskunskap tar upp frågor och
ämnen som kan ha lika
mycket med värderingar, känslor och attityder att göra,
som med kunskap eller vetande.
Ämnesplanernas betoning på ett
kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt har en framskjuten
plats. Detsamma gäller frågor
som rör makt, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
Samtidigt innehåller boken alla
de viktiga moment och kunskapsområden som gör en klassisk bok
i samhällskunskap. För att ge en

förståelse för vad samhällsvetare
gör presenteras aktuell forskning
inom de olika discipliner som
tillsammans utgör ämnet samhällskunskap.

INGÅR I SERIEN
■ Tryckt bok

Tre klara fördelar
■ Resonerande text och

övningar som uppmanar
till reflektion och
ställningstagande.
■ Kritiskt och samhälls-

vetenskapligt arbetssätt
samt aktuell forskning
inom flera olika discipliner.
■ Med det digitala

övningsmaterialet kan
eleverna arbeta effektivt
med basfakta på egen hand,
vilket frigör tid till analys
och diskussion.

■ Digitalbok
■ Lektionsmaterial
(nedladdningsbart)
■ Digitalt övningsmaterial

Daniel West, läromedelsförfattare
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■ RELIGIONSKUNSKAP

Libers
religionskunskap

NYHET!

L

ÄROMEDLET diskuterar,
lyfter fram och problematiserar vår tids snabba och
mångskiftande samhälle.
Boken har två huvuddelar.
I den första delen presenteras olika livshållningar och samhällsfrågor som även belyses utifrån olika
infallsvinklar. Den andra delen
innehåller de klassiska religionerna och några andra livsåskådningar. Här finns en mängd teman att
hämta och inspireras av, alltifrån
dödshjälp, livsstilsstjärnor, hbtq,
yoga och mindfulness till rädslokultur och perfektionskult.

förslag, fördjupande övningar samt
poddar och filmer. Med hjälp av
lärarhandledningen kan du lägga
upp kurserna religionskunskap 1
och 2 på de sätt som passar dig
bäst.

Den digitala lärarhandledningen är
själva navet i serien Libers religionskunskap. Här finns kommentarer till alla kapitel i grundboken,
instuderingsfrågor med lösnings-

Yoga, fotboll, miljön, självhjälpsgurus och religioner – detta och
mycket mer är ämnen som Libers
religionskunskap fördjupar sig i.

Tre klara fördelar
■ Teman som knyter an till

INGÅR I SERIEN
■ Tryckt bok
■ Onlinebok
■ Lärarhandledning
(licens)

frågor om identitet och olika
samhällsfenomen
■ Religionerna presenteras

utifrån en struktur som
underlättar jämförelse
■ Källhänvisningar och citat

som inspirerar till vidare
läsning

Libers religionskunskap, skriven av
Börge Ring, är ett modernt läromedel
i religionskunskap för gymnasiet.
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■ HISTORIA

Epos

E

POS 1A1 ger en översikt av historien från
äldsta tid till 2010-talet.
Tyngdpunkten ligger på
1800- och 1900-talet med
särskild vikt lagd på den senare
historien efter andra världskriget fram till idag. Texten är inte
belastad med för många namn,
händelser och årtal. Det finns gott
om historiska källor genom vilka
eleverna kan öva tolkning och
källkritisk förmåga med hjälp av
uppgifter av olika svårighetsgrad.

I Epos 1b koncentreras framställningen till tiden från och med
franska revolutionen med särskild
tonvikt på 1900-talet och tiden
fram till idag. Men det finns även
ett kortare avsnitt om förhistorien
och antiken.

Epos kännetecknas av berättande historia som
gör det lätt att förstå sammanhangen. Böckerna är rikt
illustrerade med tidslinjer, foton, teckningar och kartor.
Kvinnorna får ta en framträdande roll, med flera
exempel på kvinnors insatser genom historien.
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Här finns även historiemetodiska
avsnitt om källkritik, historiesyn,

historiebruk och epoker. Men
framförallt: praktiska uppgifter
som utgår från konkreta källor
i texter och bilder. Eleverna får
öva sig i att förstå innehållet eller
innebörden i texten eller bilden, jämföra och dra slutsatser.
Kvinnorna har i Epos 1b fått en
mer framträdande roll. Boken ger
flera exempel på kvinnors insatser
genom historien.
Epos 2 och 3 är avsedd för kurserna historia 2a, historia 2b-kultur
samt historia 3. Boken inleds med
ett kapitel som tar upp teori- och
metodfrågor. Därefter följer ett
antal teman, till exempel behandlas mynt och pengar, resande och
kommunikation, fantasy, kläder
och mode, vänskap och kärlek,
migration och lokalhistoria. I varje
temakapitel diskuteras metodiska
och källkritiska aspekter på ett
konkret sätt.

HÄMTA MER INFORMATION, SMAKPROV OCH DIGITALA UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE

INGÅR I SERIEN
■ Tryckt bok
■ Lärarmaterial
(nedladdningsbar)

Tre klara fördelar
■ Historiska jämförelser
■ Genusperspektiv
■ Historiska källor med

övningar
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■ GEOGRAFI

Geografi
Komplettera
med Libers Atlas
för gymnasiet

G

RUNDTEMAT i läromedelsserien Geografi är
förhållandet mellan
människan, resurserna
och miljön samt den
hållbara utvecklingen och dess
möjligheter. Innehållet återspeglar
det sammanhållna geografiämnet
och betonar vikten av det geografiska perspektivet vid analys av
omvärlden.

Lärarhandledningen är tänkt att
underlätta för dig som lärare
att komponera dina kurser och
lektioner utifrån ämnesplanen.
Delar av innehållet kan användas
inom ramen för en lektion, men
materialet ger även underlag för

arbetsuppgifter över längre perioder eller teman. Uppgifterna är
konstruerade utifrån innehållet i
kunskapskraven.

INGÅR I SERIEN
■ Tryckt bok
■ Digitalbok
■ Lärarhandledning
(nedladdningsbar)

Tre klara fördelar
■ Inledande problematisering

till varje kapitel
■ Ger en bred kunskapsbas för

vidare analys
■ Övningar kopplade till

kunskapskraven

Den omtyckta serien Geografi, mer känd som
Östmans Geografi, skapades för att skapa motivation
och intresse för geografiämnet. Läromedlet ger
eleverna en god grund att stå på i sina ämnesstudier.
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■ PSYKOLOGI

Psykologi
för gymnasiet

P

SYKOLOGI 1 OCH 2A

innehåller bland annat
de psykologiska perspektiven, utvecklingspsykologi, socialpsykologi,
minne, perception, personlighetspsykologi, kriser, psykisk
hälsa och ohälsa. Psykisk hälsa
behandlas dels utifrån från aktuell
forskning om livsstilsfaktorer som
sömn, stress och träning, dels
utifrån teorier om att finna mening
och sammanhang.

Utgångspunkten för serien Psykologi för gymnasiet har varit att göra
läroböcker som förutom att de innehåller alla väsentliga kunskapsområden och perspektiv inom psykologiämnet gör att eleverna läser
den av eget intresse.
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Med Psykologi 2a och 2b får läsaren reflektera över hur denne kan
använda kunskaper inom psykologi för att förstå processer inom sig
själv och i samhället. Hur påverkas
vår koncentrationsförmåga, sömn
och stressnivå av att vi kan kommunicera med andra människor
dygnet runt? Vilket inflytande
har de sociala medierna över vår
självbild? Är våldsamma datorspel farligt – vad säger forskarna?
Varför leker egentligen barn? Vad

händer i hjärnan när vi ”tycker
om” en produkt? Hur ser forskarna i dag på relationen mellan arv
och miljö? Finns det psykologiska
förklaringar till varför människor
vill veta och förstå?
Som komplement till de två kursböckerna finns Fallbeskrivningar
i psykologi samt en reportagebok
om hur det är att leva med psykisk
sjukdom.
Detta är en heltäckande och genomarbetad serie som lockar
till spontanläsning.

Tre klara fördelar
■ Aktuell forskning och

elevernas vardag knyts
samman
■ Tar upp personerna

bakom teorierna och de
psykologiska perspektiven
■ Reflektionsuppgifter och

tips på fördjupande läsning,
podcasts, dokumentärer etc

INGÅR I SERIEN
■ Tryckta kursböcker
■ Digitalbok/Onlinebok
■ Fallbeskrivningar
■ Reportagebok

HÄMTA MER INFORMATION, SMAKPROV OCH DIGITALA UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE
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■ SOCIOLOGI

SOCIOLOGI ■

Sociologi

Ungdomskulturer

Hur utvecklas vi till att bli självständiga personer?
Hur förändras samhället? Vad menas med att samhället är globalt och urbant? Varför är demokratiska samhällen ändå ojämlika?

Boken tydliggör hur samhällets förändrade förhållanden och strukturer synliggörs genom ungdomars kulturella uttryck. Ungdomskulturer beskriver ungdomars villkor och roller i samhället.

S

OCIOLOGI HANDLAR om
samhället och människan som samhällsvarelse.
Utgångspunkten är att
människan och samhället hör ihop, de kan bara finnas
tillsammans. Utan människor
finns inget samhälle, men utan
samhälle finns heller inte några
människor. Vi blir självständiga
personer med tankar, känslor och
vilja genom att leva med andra
människor.

Läromedlet inleds med frågor om
människan, samhället och sociologi som vetenskap. Därefter
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behandlas vårt nuvarande samhälles utformning: om globalisering
och urbanisering, om samhällets
skiktning (klass, kön och etnicitet) och om förändringar på tre
centrala samhällsområden: familj,
utbildning och arbete. Varje kapitel
inleds med konkreta exempel och
avslutas med diskussionsfrågor.

Tre klara fördelar
■ Utgår från att människan

och samhället är en
sammanflätad helhet
■ Tydlig struktur – från det

INGÅR I SERIEN
■ Tryckt bok
■ Onlinebok

lilla till helheten
■ Konkreta exempel och flera

typer av övningar

I

UNGDOMSKULTURER beskrivs
ungdomars villkor och roller
i samhället. Boken tydliggör
hur samhällets förändrade
förhållanden och strukturer
synliggörs genom ungdomars
kulturella uttryck. Ungdomskulturer beskriver ungdomars villkor
och roller i samhället. Läromedlet
inleds med en ämnesintroduktion
till sociologin. Därefter bearbetas
begreppen ungdom och kultur,
följt av beskrivningar och analyser
av ett antal ungdomskulturella
strömningar. Vidare presenteras

verktyg för att studera ungdomars situation och kulturyttringar.
Slutligen behandlas samhällets
verksamheter för unga och de
ungdomspolitiska målen.

INGÅR I SERIEN

Tre klara fördelar
■ Tydlig koppling till både

■ Tryckt bok

centralt innehåll och
kunskapskrav

■ Onlinebok

■ Ger verktygen för egna

■ Lärarhandledning
(nedladdningbar)

HÄMTA MER INFORMATION, SMAKPROV OCH DIGITALA UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE

studier
■ Sammanfattningar,

begreppslistor och uppgifter
avslutar kapitlen

LIBER SAMHÄLLSVETENSKAP GY/VUX 2021

15

■ PEDAGOGIK

LEDARSKAP OCH ORGANISATION ■

Ledarskap och
organisation

Kommunikation
Vilken roll spelar kommunikation i vår vardag? Hur
blir man en god kommunikatör? Vad avslöjar vårt
kroppsspråk? Dessa är några av de frågeställningar som tas upp i Kommunikation. Texten ger grunderna i ämnet och fungerar som utgångspunkt för
praktisk träning i kommunikation.

K

OMMUNIKATION tar upp
konsten att kunna lyssna, samtala och instruera. Både ord och kroppsspråk har betydelse.
Läsaren får praktiska råd om hur
man kan presentera och förmedla
ett budskap oavsett om det rör
sig om en anställningsintervju, ett
möte eller en redovisning. Boken
beskriver hur man kan hantera
vardagskonflikter och vad man
bör tänka på vid kommunikation
i grupp. Andra områden som tas
upp är kommunikation över åldrar
och kön samt över kulturella och
sociala gränser. Kommunikation
poängterar också vikten av att vara
informationskritisk.
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Faktatexterna varvas med aktuella
forskningsresultat och exempel
från verkligheten. Förmågan att
kommunicera utvecklas bäst
genom tillämpningsövningar
och därför varvas faktatext med
praktikfall, rollspel, uppdrag och
övningar med pedagogiska hjälpmedel. En del av uppgifterna finns
insprängda i texten men majoriteten finns i slutet på kapitlen.

INGÅR I SERIEN
■ Tryckt bok
■ Onlinebok

Passar jag som ledare? Hur kan jag som individ
påverka gruppen? Vad är en konflikt? Hur är en bra
chef? Dessa och många andra frågor behandlas i
Ledarskap och organisation. Ledarskap och organisation kopplar samman det senaste inom ämnesområdena med kursen ledarskap och organisation.

Fyra klara fördelar
■ Exempel från verkligheten
■ Aktuell forskning
■ Fallbeskrivningar

L

EDARSKAP och organisation kopplar samman det
senaste inom ämnesområdena med den historiska utvecklingen och
paketerar det så att kopplingen
till ämnesplanen blir tydlig.
Läromedlet är uppbyggt så att
eleven kan utveckla sina kunskaper och förmågor på olika nivåer.
I det digitala elevmaterialet kan
eleven träna och befästa relevanta
begrepp.

Faktatexten varvas med många exempel och tydliggörande illustrationer. Efter varje kapitel finns en
sammanfattning, en ordlista med
de centrala begreppen och övningar. Övningarna är nivågrupperade
och gör det möjligt för elevernas
att utveckla sina kunskaper och
förmågor över de olika betygsstegen. Boken är en kraftigt omarbetad upplaga av Libers bästsäljare
Organisation och ledarskap.

INGÅR I SERIEN
■ Tryckt bok
■ Onlinebok
■ Digitalt övningsmaterial
■ Lärarhandledning
(nedladdningsbar)

■ Praktiska övningar

LIBER SAMHÄLLSVETENSKAP GY/VUX 2021
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■ SO FÖR NYANLÄNDA

FORTBILDNING ■

Start SO

Idag ska elever i den svenska grund- och gymnasieskolan utveckla dels sitt
kritiska tänkande ur olika perspektiv, dels sina förmågor att värdera källor
kritiskt. Vad kan man då som lärare göra för att stötta en sådan utveckling?

Med Start SO lär sig eleverna grundläggande
svenska samtidigt som de utvecklar sina
kunskaper i SO-ämnena.

K

ÄLLKRITIK PÅ SCHEMAT

Boken inleds med en teoretisk bakgrund till, och en principiell diskussion kring, kritiskt tänkande. Här tas
bland annat psykologiska och filosofiska perspektiv på källkritik upp. Därefter
följer konkreta undervisningsexempel och tips
på hur man kan arbeta med källkritik i både
grund- och gymnasieskolan.

Tre klara fördelar
■ Tydlig lärarperspektiv; hur kan

S

TART SO utgår från kursplanen för SO-ämnena i
åk 4–9 och innehållet är
hämtat från det centrala innehållet i geografi,
historia, religion och samhällskunskap. Boken förbereder eleverna för ordinarie SO-undervisning
genom att träna på och översätta
vanligt förekommande begrepp
och arbetamed SO och språket
samtidigt.
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jag arbeta med källkritik i min
undervisning?

INGÅR I SERIEN
■ Tryckt bok
■ Digitalt övningsmaterial
■ Lärarhanledning

■ Tar upp såväl konkret undervisnings-

innehåll som övergripande mål kopplade
till elevens kritiska tänkande i stort.

K

ÄLLKRITIK vänder sig i första hand till
studenter inom humaniora och samhällsvetenskap. Men källkritik berör
alla människor – vi ställs inför problem
att avgöra vad som är sant och vad som
är falskt. Därför är boken av intresse för var och
en som vill ta ställning till sanningshalten i den
information hen möter.

Tre klara fördelar
■ Ger verktyg för att bedöma

sanningshalten i information.
■ Källkritiska principer illustrerade med

många konkreta exempel.
■ En följeslagare till studenten genom

hela utbildningen.

■ Lämplig för både lärarstudenter och

yrkesverksamma lärare.

■ Facit
■ Heldigital

HÄMTA MER INFORMATION, SMAKPROV OCH DIGITALA UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE
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Vilket läromedel till kursen?
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Kurs

Läromedel

Kurs

Läromedel

■ Filosofi 1–2

Filosofi 1 och 2

■ Geografi 1

Geografi 1

■ Psykologi 1

Psykologi 1 och 2a

■ Geografi 2

Gegrafi 1 och 2

■ Psykologi 2a

Psykologi 1 och 2a ,
Psykologi 2a och 2b

■ Historia 1a1

Den moderna tidens historia 1a1,
Epos 1a1

■ Psykologi 2b

Psykologi 2a och 2b

■ Historia 1b

Bilden av historien 1b, Epos 1b

■ Ledarskap och organisation

Ledarskap och organisation

■ Historia 2–3

Epos 2 och 3

■ Sociologi

Sociologi

■ Historia 2b – kultur

Kultur- och idéhistoria

■ Ungdomskulturer

Ungdomskulturer

■ Kultur- och idéhistoria

Kultur- och idéhistoria

■ Journalistik, reklam
och information 1

Journalistik, reklam
och information

■ Religionskunskap 1

Libers relilgionskunskap, Religion
och andra livsåskådningar 1 och 2,
Religion – helt enkelt

■ Medier, samhälle
och kommunikation

Medier, samhälle och
kommunikation

■ Religionskunskap 2

Libers religionskunskap, Religion
och andra livsåskådningar 1 och 2

■ Idrott och hälsa 1–2

Idrott och hälsa

■ Samhällskunskap 1a1

Libers samhällskunskap 1a1

■ Kommunikation

Kommunikation

■ Samhällskunskap 1b

Libers samhällskunskap 1b

■ Barns lärande och växande

Barns lärande och växande

■ Samhällskunskap 2–3

Libers samhällskunskap 123

■ Lärande och utveckling

Lärande och utveckling

■ Internationella relationer

Internationella relationer

■ Människors miljöer

Människors miljöer

■ Internationell ekonomi

Internationell ekonomi
– en värld i förändring

■ Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap
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SKOLON SAMLAR digitala läromedel i en personlig vy för varje
lärare och elev - med en inloggning. Just nu finns flera hundra
digitala läromedel från Liber i
Skolon. Besök skolon.com för
mer information.

Uppdaterat
och aktuellt
innehåll

■ E-post:
kundservice.liber@liber.se

– NÄR PUSSELBITARNA
FALLER PÅ PLATS…

ER

Vi lever i spännande tider där den digitala
utvecklingen hela tiden skapar nya möjligheter
att tillgodose behoven hos dagens skola.

■ Telefon:
08-690 90 00
Fokus på
särskilt textstöd

■ Måndag–fredag:
kl.08:00–16:00

Försäljningsvillkor
– LäroMedia Bokhandel
Nedan angivna försäljningsvilkor
gäller endast för kunder som har
avtal med LäroMedia Bokhandel
Örebro AB.
Betalningsvillkor
30 dagar netto från fakturadatum.
Frakter
Vikt mindre än 1 kg: Normalbrev
Vikt över 1 kg: Företagspaket
Rabatter
Se er kommuns läromedelsavtal.
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Returer
Lägsta returantal för gottgörelse
är fem omärkta, felfria exemplar
av en och samma titel. Returfrakten betalas av köparen, denne
krediteras med f-priset minus
20%. Utgångna upplagor krediteras
ej. Returförsändelsen märks med
”RETUR” och skickas till:
LäroMedia Bokhandel
Ormestagatan 2
702 83 Örebro
Kopia på följesedel eller faktura
skall bifogas med returen.

RE

LÄ

■ E-post:
info@laromedia.se

DA

■ Telefon:
019-20 69 00
■ Måndag–fredag:
kl.08:00–17:00

Kompetensutveckling

■ Webb:
www.laromedia.se

Ovan angivna villkor
gäller om inget annat
avtalats. Vi reserverar oss för eventuella pris, text och
bildfel. Uppgifterna
i katalogen lämnas
med reservation för
eventuella ändringar bekräftande
produktfakta m.m.
som tillkommit efter
katalogens tryckning.

RE

Lärarhandledningar

Likvärdighetssäkrade läromedel

LE

Orderadress
LäroMedia Bokhandel
Box 6073, 700 06 Örebro
Tel: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
www.laromedia.se

Välkommen att kontakta oss
så går vi igenom era förutsättningar och hittar bästa
tänkbara lösning för just er.
Kontaktuppgifterna till din
regions kontaktperson hittar
du på katalogens baksida.

Resultat

Individanpassning

OL

KONTAKTA LÄROMEDIA Bokhandel
gällande beställningar, leveranser, fakturor, reklamationer och
returer.

Interaktiva
frågor

SK

LäroMedias
kundservice

EFTERFRÅGAN SER olika ut
beroende på ämne, årskurs
och användare. I dialog med er
utvecklar vi Liber Digital där
de viktiga pusselbitarna för
elever, lärare och skolledare
finns på plats.

RA

Vi finns
här för dig!

Liber Digital
EV

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.

Skolon

EL

Libers
kundservice

LIBER DIGITAL

– digitala läromedel
från mellanstadiet
hela vägen upp till
gymnasiet.

Anpassat
innehåll
utifrån
läroplaner

Onboardingplan

GDPR-certifierade
system

Introduktionsutbildningar

Resultatuppföljning
på skolnivå

HÄMTA MER INFORMATION, SMAKPROV OCH DIGITALA UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE

Pedagogiska
planeringar

Resultatuppföljning
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C2100290

Större
satsning i
skola eller
kommun?
PETER WALDENBÄCK
SFI i hela Sverige
peter.waldenback@liber.se
Tel 073-909 16 16

NIKLAS ENGDAHL
Norra Sverige
niklas.engdahl@liber.se
Tel 076-640 86 94

CARL MÅNSSON
Östra Sverige
carl.mansson@liber.se
Tel 08-690 93 96

ANDERS KARLSSON
Västsverige
anders.karlsson@liber.se
Tel 070-396 65 54

DANIEL JOHNSSON
Sydsverige
daniel.johnsson@liber.se
Tel 08-690 94 22
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LIBER KUNDSERVICE
113 98 Stockholm

Tel 08-690 90 00

kundservice.liber@liber.se

www.liber.se

