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”Ingen elev väljer att misslyckas 
i skolan. Är skolan begriplig så 
gör eleverna uppgifterna.”
Fil.dr Fredrik Zimmerman drar värdefulla slutsatser 
om jämställdheten i skolan i sin nya bok Nya vägar till 
en likvärdig skola.

FORSKNING ■ 

LÄRARSTÖD ■ 

Din bästa vän i undervisningen

HUBRO ■ 

Driv ett virtuellt företag
BÄSTA SÄTTET ATT LÄRA sig att driva ett före-
tag är att träna på riktigt. Med hjälp av Hubro 
Educations laborativa lärverktyg får dina elever 
möjlighet att skapa ett virtuellt företag där de 
utmanas i olika affärsmässiga situationer. Den 
stora fördelen med att simulera en affärsverk-

samhet är att det är riskfritt att göra fel, och 
eleverna kan snabbt pröva nya angreppssätt 
för att skapa en lönsam och välmående verk-
samhet. Dessutom kan eleverna gruppvis tävla 
mot varandra om vem som driver sitt företag 
mest effektivt. Läs mer på liber.se/hubro
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Kunskap som 
gör skillnad.

Den där känslan när polletten 
trillar ner, när ekvationen går 
ihop, när krumelurerna blir till 
ord och orden blir meningar. 
Känslan när sammanhanget 
klarnar. När den känslan sprider 
sig kommer stora saker  
kunna ske.

Vill du bli ännu bättre på att koppla 
läromedlet till dina elever i undervis-
ningen? Ta stöd från våra matnyttiga 
lärarhandledningar, din bästa vän i 
undervisningen.

MED LÄRARHANDLEDNINGEN FÅR DU:

■ Förslag på upplägg och planering

■ Didaktiska metoder och tips

■ Förslag på fördjupningar

■ I vissa fall facit och lösningsförslag kopplade till boken

Våra lärarhandledningar är noga anpassade efter  
respektive läromedelsserie. Dessutom kan du lita
på att innehållet alltid är knutet till styrdokumenten. 
Materialet kan du använda inom ramen för en lektion 
eller under en längre period.
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■ FÖRETAGSEKONOMI 1 OCH 2

Klassiker i  
ny upplaga

Det enda vi med säkerhet vet om framtiden är att den inte kommer  
att se ut som gårdagen. ”Business as usual” kommer inte att fungera.  
Oavsett om dina elever satsar på att bli framgångsrika entreprenörer, 
uppfinnare, revisorer, managementkonsulter eller influencers får  
de den kunskap de behöver med E3000 – och lite till. 

3 KLARA FÖRDELAR
■ Serien innehåller ett digitalt övningsmaterial där 

eleverna dels kan repetera innehållet i kapitlen, 
dels träna på grundläggande begrepp, men 
framförallt öva på bokföring och kalkylering 
i en interaktiv miljö. Samtliga uppgifter är 
självrättande

■ Rikt utbud av övningar och projektuppgifter. 
Samtliga övningar är märkta efter vilken 
förmåga som tränas samt den bedömda 
svårighetsgraden

■ Fylligt bedömningsstöd i lärarhandledningen 
som utöver detta bland annat innehåller en 
mängd prov- och exempeluppgifter, lösningar  
till dessa samt presentationsmaterial

E3000 FÖRETAGSEKONOMI är ett heltäckande 
läromedel med tydlig koppling till ämnets syfte 
och kursplanernas centrala innehåll. 

Den här läromedelsserien i företagsekonomi 
är främst avsedd för gymnasieskolans kurser i företags-
ekonomi samt vuxenutbildningen. E3000-serien är ett 
modernt läromedel i tilltalande layout som är rikligt fyllt 
med exempel och övningsuppgifter graderade utifrån 
förmåga och bedömd svårighetsgrad. Centrala begrepp 
förklaras i marginalen och när du köper serien får 
du dessutom en utbildningslicens till Vismas ekonomi-
program på köpet!

I UPPLAGA 2 HAR INNEHÅLLET i både E3000 Företags- 
ekonomi 1 och 2 bearbetats och uppdaterats, både 
stoffet i faktaböckerna men även uppgifterna i övnings-
böckerna.

I E3000 FÖRETAGSEKONOMI 1 har exempelvis  
kalkylprogram fått ett helt eget avsnitt och framförallt 
marknadsföringsblocket har uppdaterats. Ett exempel  
på innehåll som lagts till är fenomenet influencer  
marketing.

I E3000 FÖRETAGSEKONOMI 2 har vi bland annat  
nyanserat begreppet ekonomistyrning, genom att  
addera begrepp som KPI:er, samhällskostnad och  
hållbarhetsbudget. Dessutom har kapitlet om nya  
marknadsföringsmetoder uppdaterats.

DET DIGITALA ÖVNINGSMATERIALET som tillkommit 
är en utveckling av den tidigare så populära webbappen. 
I detta kompletterande material kan eleven repetera 
innehåll samt utföra konterings- och kalkyleringsupp-
gifter i en digital miljö.

INGÅR I SERIEN

Grundmaterial 
■ FAKTABOK (tryckt och som e-bok)

■ ÖVNINGSBOK (tryckt och som e-bok)

Komplement
■ DIGITALT ÖVNINGSMATERIAL

Lärarmaterial
■ KOMMENTARER OCH LÖSNINGAR  
 (tryckt och som e-bok)

■ LÄRARHANDLEDNING (nedladdningsbar)

UTBILDNINGS-
LICENS TILL VISMAS 
EKONOMIPROGRAM 

INGÅR

NYA 
UPPLAGOR

LÅT ELEVERNA DRIVA 
VIRTUELLT FÖRETAG!  
LÄS MER PÅ S 3.
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■ MARKNADSFÖRING

Reviderad för att möta 
marknadsföringens  
föränderliga värld

Marknadsföring har på många vis förändrats  
och blivit allt mer digital och komplex. Den nya  

upplagan av M3000 Marknadsföring har  
reviderats för att möta denna föränderliga värld.

3 KLARA FÖRDELAR
■ Ett aktuellt och nyligen uppdaterat läromedel 

som speglar den komplexa värld som dagens 
företag verkar i

■ Varje kapitel avslutas med ett omfattande 
marknadsföringsprojekt, som mycket väl kan 
användas som ett övergripande projekt som 
löper under hela kursen

■ En fyllig lärarhandledning samt en digital 
version av faktaboken med inbakat digitalt 
övningsmaterial, där eleverna kan repetera 
kapitelinnehållet samt grundläggande begrepp

M3000 MARKNADSFÖRING speglar dagens 
marknad, och de teoretiska aspekterna  
av marknadsföring presenteras på ett 
strukturerat och smakfullt sätt. Serien har 
en tydlig koppling till ämnesplanen och 

de uppgifter som återfinns i övningsboken är märkta 
efter vilken förmåga som de testar samt efter bedömd 
svårighetsgrad.

DEN ANDRA UPPLAGAN AV M3000 MARKNADSFÖRING 
har reviderats för att möta vår föränderliga värld.  
Faktaboken tar avstamp i marknadsplanen. Därefter  
beskrivs nuläget och de interna och externa faktorer 
som påverkar företaget och dess marknadsföring.  
Efter det beskrivs mål och strategier samt hur företag 
i praktiken verkar för att uppnå dessa mål och hur de 
applicerar vald strategi. Slutligen redogör vi i faktaboken 
för hur marknadsarbetet kan följas upp och utvärderas.  
E-boken innehåller ett övningsmaterial. Detta är själv-
rättande uppgifter där eleven främst får möjlighet att 
befästa grundläggande kunskaper, exempelvis att träna 
på centrala begrepp inom marknadsföringsområdet.

ÄVEN INNEHÅLLET I ÖVNINGSBOKEN har reviderats. 
Uppgifterna är fortfarande indelade efter förmågor och 
eleven får beskriva och redogöra, värdera och analysera 
samt samtala och diskutera.

LÖSNINGAR OCH KOMPLETTERANDE kommentarer 
till många av uppgifterna återfinns i en separat pro-
dukt och allt lärarmaterial, som bedömningsstöd, 
presentationsmaterial, didaktiska tips och förslag på 
examinationsuppgifter, återfinns i en nedladdningsbar 
lärarhandledning.

INGÅR I SERIEN

Grundmaterial 
■ FAKTABOK (tryckt och som e-bok)

■ ÖVNINGSBOK (tryckt och som e-bok)

Lärarmaterial
■ KOMMENTARER OCH LÖSNINGAR  
 (tryckt och som e-bok)

■ LÄRARHANDLEDNING (nedladdningsbar)

NY 
UPPLAGA!

LÅT ELEVERNA 
DRIVA VIRTUELLT 

FÖRETAG!  
LÄS MER PÅ S 3.
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■ REDOVISNING 2

Guidar eleven från  
grunderna i bokföring  
till bokslut och efter- 
följande analys

Liber Redovisning 2 är vår nya serie i redovisning, som 
framförallt är anpassad till kursen redovisning 2 men 
som naturligtvis går att använda i andra utbildningar, 
tack vare dess starka verklighetsanknytning.

SERIEN LIBER REDOVISNING 2 kännetecknas 
av en stark anknytning till verkligheten, och de 
problem som en redovisningsekonom stöter 
på till vardags. Liber Redovisning 2 har sin 
utgångspunkt i den praktiska redovisnings- 

processen och guidar läsaren från grunderna i bokföring 
till bokslut och efterföljande analys. Modern redovisning 
har blivit allt mer digitaliserad. Därför har vi ett helt 
fristående kapitel om IT och datasäkerhet. Även hållbar-
het får ett helt eget kapitel, och redovisningskonsultens 
roll och ansvar beskrivs. Tanken med upplägget är att du 
som lärare ska kunna använda läromedlet i princip från 
pärm till pärm. 

FAKTABOKEN INNEHÅLLER en mängd aktuella ex-
empel, rättsfall och reportage – allt för att göra ämnet 
mer tilltalande och intressant. Centrala begrepp finns 
dessutom markerade och förklaras i marginalen. 

ÖVNINGSBOKEN FÖLJER till stor del faktabokens 
struktur och innehåller både enskilda uppgifter och 
gruppuppgifter, uppgifter där eleverna ska tillämpa 
manuell bokföring och uppgifter som eleverna ska lösa 
med hjälp av ett bokföringsprogram. Samtliga uppgifter 
är märkta efter förmåga och bedömd svårighetsgrad.

I DET DIGITALA ÖVNINGSMATERIALET kan eleverna 
dels repetera centrala begrepp men även utföra enklare 
konteringsuppgifter. Det digitala övningsmaterialet ska 
ses som ett komplement till övningsboken och ger  
eleverna möjlighet till mängdträning.

I DEN NEDLADDNINGSBARA LÄRARHANDLEDNINGEN 
återfinns dels förslag på examinationsuppgifter och  
lösningar till dessa, men även presentationsmaterial, 
samt pedagogiska grepp att använda i klassrummet.

3 KLARA FÖRDELAR
■ Serien kännetecknas av en stark anknytning 

till verkligheten, och de problem som en 
redovisningsekonom stöter på till vardags

■ Modern redovisning har blivit allt mer 
digitaliserad. Därför innehåller läromedlet  
ett fristående kapitel om IT och datasäkerhet. 
Även hållbarhet inom redovisning har ett  
helt eget kapitel

■ Övningsboken innehåller en stor mängd upp-
gifter, samtliga märkta efter svårighetsgrad och 
förmåga. Som komplement finns dessutom ett 
digitalt övningsmaterial, samt lärarhandledning

UTBILDNINGS-
LICENS TILL VISMAS 
EKONOMIPROGRAM 

INGÅR.

INGÅR I SERIEN

Grundmaterial 
■ FAKTABOK (tryckt och som e-bok)

■ ÖVNINGSBOK (tryckt och som e-bok)

Komplement
■ DIGITALT ÖVNINGSMATERIAL

Lärarmaterial
■ KOMMENTARER OCH LÖSNINGAR  
 (tryckt och som e-bok)

■ LÄRARHANDLEDNING  
 (nedladdningsbar, finns i två versioner) 

Till kursen redovisning 2  
har vi även vår serie R2000,  

läs mer om denna på liber.se.
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■ RÄTTEN OCH SAMHÄLLET

Ny uppdaterad 
upplaga

Libers Rätten och samhället är en kombinerad  
fakta- och uppgiftsbok som på ett tydligt, tilltalande  
och intresseväckande sätt förmedlar ämnesinnehållet  
– utan att tumma på det juridiska språket. Läromedlet  
är främst avsett för kursen med samma namn.

3 KLARA FÖRDELAR
■ Aktuell och inkluderande. Centrala begrepp 

markeras och förklaras i marginalen

■ En mängd uppgifter av varierande karaktär, 
sorterade efter förmåga och svårighetsgrad

■ Många och relevanta exempel, autentiska  
rättsfall och reportage

LIBERS RÄTTEN OCH SAMHÄLLET består av nio 
kapitel, som alla innehåller en mängd aktuella 
och relevanta exempel, autentiska rättsfall och 
reportage samt många uppgifter sorterade efter 
förmåga och svårighetsgrad. 

Serien består av en kombinerad fakta- och uppgiftsbok, 
kommentarer och lösningar samt en nedladdningsbar 
lärarhandledning. Den digitala versionen av fakta- och 
uppgiftsboken innehåller dessutom ett inbakat övnings-
material där eleven kan repetera kapitelinnehållet samt 
träna på centrala juridiska begrepp.

Varje kapitel inleds med en intresseväckande text som 
leder in eleven i kapitlet. Denna text kan exempelvis 
handla om ett uppmärksammat rättsfall eller en lag-
ändring. I läromedlet återfinns dessutom flera reportage 
som tar upp aktuella frågeställningar inom det juridiska 
området. 

DEN NEDLADDNINGSBARA LÄRARHANDLEDNINGEN 
som hör till serien innehåller bland annat presentations-
material, bedömningsstöd samt förslag på provuppgifter 
och lösningar till dessa.

I DEN NYA UPPLAGAN av Libers Rätten och samhäl-
let har faktainnehållet uppdaterats, exempelvis be-
skrivningen av påföljder för unga. Dessutom har flera 
lagändringar skett, vilket vi naturligtvis tagit hänsyn 
till. Uppgiftsdelen är dock oförändrad, varför det går att 
använda Kommentarer och lösningar både till upplaga  
1 och 2. Även lärarhandledningen finns i en ny upplaga.

INGÅR I SERIEN

Grundmaterial 
■ FAKTA- OCH UPPGIFTSBOK (tryckt och som e-bok)

Lärarmaterial
■ KOMMENTARER OCH LÖSNINGAR  
 (tryckt och som e-bok)

■ LÄRARHANDLEDNING (nedladdningsbar)

NY 
UPPLAGA!

I varje kapitel återfinns fördjupningsrutor. I dessa går vi lite djupare och förklarar 
ett begrepp eller fenomen på en mer detaljerad nivå.
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■ PRIVATJURIDIK

Libers Privatjuridik är en läromedelsserie som främst är  
avsedd för gymnasiekursen Privatjuridik. Serien består av  
en kombinerad fakta- och uppgiftsbok, kommentarer och  
lösningar samt en nedladdningsbar lärarhandledning.

3 KLARA FÖRDELAR
■ En stor variation av uppgifter där eleverna får 

träna flera olika förmågor

■ Ett modernt och aktuellt läromedel som på ett 
konkret och tydligt sätt förklarar privatjuridikens 
olika områden

■ En fyllig lärarhandledning som innehåller allt 
du som lärare behöver för att kunna bedriva din 
undervisning

LIBERS PRIVATJURIDIK är vår nya satsning 
inom ämnet privatjuridik, och är en modern och 
aktuell läromedelsserie som innehåller såväl 
tryckta som digitala produkter. Faktaboken 
består av 15 kapitel uppdelade i sex block, ex-

empelvis ”Familjen” och ”Köpa, låna och betala”. Varje 
kapitel består av en faktatext, där intressanta exempel, 
rättsfall och reportage får stort utrymme. Centrala 
begrepp har markerats och förklaras i bokens marginal. 
Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och sedan 
följer ett stort antal uppgifter, av varierande svårighets-
grad och art, exempelvis ”Redogör och förklara”, ”Lös 
problem” och ”Nyansera och reflektera”. 

I E-BOKEN MED fakta- och uppgiftsboken finns ett  
inbakat övningsmaterial. I materialet kan eleven på  
egen hand befästa grundläggande kunskaper. Övnings- 
materialet består av tre övningskategorier: ”Öva på 
begrepp”, ”Kan du detta?” och ”Rätt eller fel?”. Samtliga 
uppgifter är självrättande.

I LÄRARHANDLEDNINGEN återfinns bland annat be-
dömningsstöd, presentationsmaterial i ppt-format till 
samtliga kapitel, ett förslag på kursplanering, förslag på 
examinationsuppgifter med tillhörande lösningar samt 
övriga bilagor, som exempelvis ett hyresavtal.

I LIBERS PRIVATJURIDIK Kommentarer och lösningar 
återfinns facit, lagrum, lagtext och kompletterande  
kommentarer till samtliga uppgifter i Libers  
Privatjuridik Fakta och uppgifter.

Lotsar eleverna 
genom juridiken

INGÅR I SERIEN

Grundmaterial 
■ FAKTA- OCH UPPGIFTSBOK (tryckt och som e-bok)

Lärarmaterial
■ KOMMENTARER OCH LÖSNINGAR   
 (tryckt och som e-bok)

■ LÄRARHANDLEDNING  
 (nedladdningsbar, finns i två versioner) 

Till kursen Privatjuridik har vi
även den uppskattade serien 

J2000 Privatjuridik.
Läs mer om denna på liber.se 

Varje kapitel inleds med en intresseväckande ingress, vilket exempelvis kan vara 
en händelse eller ett rättsfall. Till denna ingress finns ett antal reflektionsfrågor 
kopplade som eleven kan fundera på innan den tar sig an kapitlet.
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Konkret, tydlig och 
intresseväckande

Libers Affärsjuridik är vår tredje, och avslutande, del i  
Libers nya juridiksatsning. Precis som Libers Rätten och 
samhället och Libers Privatjuridik så kännetecknas Libers 
Affärsjuridik av de många exemplen och rättsfallen som 
läromedlet innehåller, det lättillgängliga språket samt de 
många och varierande uppgifterna. 

FAKTA- OCH UPPGIFTSBOKEN består av 12 
kapitel samt en inledning, där vi kort repeterar 
det svenska rättssystemet, de olika domstolarna 
samt juridisk metod. Boken är uppdelad i sex 
block och följer i princip ett företags utveckling, 

från block 1, ”Starta företag”, som exempelvis behandlar 
associationsrätt och avtal, till block 6 som behandlar 
arbetsmiljö och tvistlösning. 

Varje kapitel inleds med en intresseväckande ingress 
och frågor att fundera på. Därefter följer kapiteltexten, 
som kryddas med exempel, rättsfall och reportage.  
Centrala begrepp är markerade och återfinns i margi-
nalen tillsammans med en förklarande text. Kapitlen 
avslutas med en sammanfattning och efterföljs av  
uppgifterna. Dessa delas in i olika kategorier, till  
exempel ”Lös problem” och ”Fördjupa dig”. 

I E-BOKEN MED fakta- och uppgiftsboken finns ett 
inbakat övningsmaterial. I materialet kan eleven be-
fästa grundläggande kunskaper genom att exempelvis 
repetera kapitelinnehållet och träna på betydelsen av 
grundläggande begrepp. Övningsmaterialet består av 
övningskategorierna ”Öva på begrepp”, ”Kan du detta?” 
och ”Rätt eller fel?”.

I DEN NEDLADDNINGSBARA LÄRARHANDLEDNINGEN 
återfinns bland annat bedömningsstöd, ett förslag på 
kursplanering, presentationsmaterial, extra uppgifter 
med lösningar samt övrigt material, som exempelvis en 
mall för hyresavtal.

I KOMMENTARER OCH LÖSNINGAR återfinns fullständiga 
svar, och i vissa fall kompletterande kommentarer, till 
samtliga uppgifter.

■ AFFÄRSJURIDIK

3 KLARA FÖRDELAR
■ En fyllig lärarhandledning som är ett utmärkt 

stöd för dig som lärare, oavsett om du är erfaren 
eller ny i yrket

■ Ett aktuellt och modernt läromedel som 
beskriver ämnet på ett intresseväckande och 
målgruppsanpassat sätt

■ En stor mängd uppgifter av varierande typ och 
svårighetsgrad

INGÅR I SERIEN

Grundmaterial 
■ FAKTA- OCH UPPGIFTSBOK (tryckt och som e-bok)

Lärarmaterial
■ KOMMENTARER OCH LÖSNINGAR  
 (tryckt och som e-bok)

■ LÄRARHANDLEDNING  
 (nedladdningsbar, finns i två versioner)

NYHET!

Till kursen Affärsjuridik har vi
även den uppskattade serien 

J2000 Affärsjuridik.
Läs mer om denna på liber.se 

I flera kapitel, både i faktadelen 
och i uppgiftsdelen, förekommer 
autentiska rättsfall.
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FLER TITLAR  
PÅ LIBER.SE

Ett helhetsgrepp 
på ständigt lärande

Geopolitik och  
hållbar utveckling 
på schemat
Internationell ekonomi är helt  
anpassad till ämnesplanen och de 
behov som finns av ett aktuellt och 
intresseväckande innehåll. Läro- 
medlet ger förståelse för de meka-
nismer som styr den internationella 
ekonomin, och fångar dagens geo- 
politiska utmaningar och spänningar. 
Läromedlet kan med fördel användas 
inom ramen för företagsekonomisk  
specialisering.

GENOM ATT presentera olika perspektiv och 
synsätt ges en nyanserad bild av en komplex 
värld. En röd tråd genom hela läromedlet är 
hållbarhet och dess tre dimensioner, vilket 
exempelvis framkommer i frågor om resurs-

fördelning, konsumtion och olika aktörers roll på den 
globala spelplanen. Läromedlet består av sammanlagt 
tio kapitel och är indelat i tre olika delar: 
• Introduktion till internationell ekonomi
• Internationell handel, konkurrens och ekonomisk 

integration
• Olika kulturer, finansiella marknader och  

penningpolitik.

Förutom själva faktadelen innehåller läromedlet in-
tressanta fördjupningsrutor, och centrala begrepp är 
markerade och förklaras i marginalen. I slutet av varje 
kapitel återfinns en mängd uppgifter där eleven fram-
förallt ska beskriva och redogöra kring frågor kopplade 
till kapitelinnehållet. 

DEN DIGITALA VERSIONEN av Internationell ekonomi 
innehåller ett inbakat övningsmaterial. Detta är självrät-
tande övningar där eleven på egen hand kan arbeta med 
grundkunskaperna. 

DEN NEDLADDNINGSBARA LÄRARHANDLEDNINGEN 
är själva navet i undervisningen och ger läraren ett rikt 
material för att kunna planera kursen på ett flexibelt 
sätt. Förutom all fakta och basövningar finns här bland 
annat diskussionsfrågor, argumentationsövningar, för-
djupningar, lösningsförslag, litteraturtips samt kom-
mentarer till varje kapitel.

■ FÖRETAGSEKONOMI – SPECIALISERING

3 KLARA FÖRDELAR
■ Ett uppdaterat och aktuellt läromedel, där 

centrala begrepp är markerade och förklaras i 
marginalen

■ Hållbar utveckling är integrerat i hela 
läromedlet, och löper som en röd tråd genom 
alla tre delar

■ En nedladdningsbar lärarhandledning med 
en mängd ytterligare uppgifter, litteraturtips, 
relevanta länkar och facit till huvudbokens 
uppgifter

INGÅR I SERIEN

Grundmaterial 
■ FAKTA- OCH UPPGIFTSBOK (tryckt)

■ FAKTA- OCH UPPGIFTSBOK  
 (digitalt med inbakat övningsmaterial)

Lärarmaterial
■ LÄRARHANDLEDNING (nedladdningsbar)

Till kursen Företagsekonomi 
- specialisering har vi även 
läromedlet Ekonomistyrning - 
Finansiering och kalkylering.  
Läs mer om detta på liber.se

Genom att ta ett strategiskt grepp kring fortbildningen 
kan du som lärare, tillsammans med skolledningen, 
öka tryggheten och lärandet i klassrummet eller  
förbättra trivseln och kunskapsresultatet på skolan. 

MED VÅR KOMPETENSUTVECKLING får du både den vetenskapliga grunden och 
metoderna att använda direkt i undervisningen. Så var med, ta ledningen för dig 
och din skola.
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UNDER 2022 ändrade Handels- och administra-
tionsprogrammet namn till Försäljnings- och 
serviceprogrammet, och vi gav ut tre titlar till 
det nya programmet:

• Branschkunskap inom handel Fakta och uppgifter
• Servicekunskap 1 Fakta och uppgifter
• Praktisk marknadsföring 1 Fakta och uppgifter.

Titlarna har en tydlig struktur och inleds med en in-
tresseväckande ingress med ett antal frågor för eleven 
att fundera på. Centrala begrepp är markerade och 
förklaras i marginalen, och i slutet av varje kapitel åter-
finns uppgifterna. Dessa är märkta efter vilken förmåga 
uppgiften tränar samt bedömd svårighetsgrad.

ALLA TRE TITLAR finns både som tryckt bok och i en 
digital version, och till varje finns en nedladdningsbar 
lärarhandledning – ett utmärkt stöd för dig som lärare, 
oavsett hur pass erfaren du är. Lärarhandledningarna 
innehåller bland annat lösningar till elevböckerna, pre-
sentationsmaterial och förslag på examinationsuppgifter 
med tillhörande lösningar.

TILL HÖSTEN 2023 kommer vi ge ut ytterligare tre titlar:
• Handel och hållbar utveckling Fakta och uppgifter
• Personlig försäljning 1 Fakta och uppgifter
• Affärsutveckling och ledarskap Fakta och uppgifter.

Även dessa finns som tryckt bok eller som e-bok.

3 KLARA FÖRDELAR
■ Aktuella, moderna och anpassade efter det nya 

Försäljnings- och serviceprogrammet

■ Samtliga uppgifter är märkta efter förmåga och 
svårighetsgrad. Centrala begrepp förklaras i 
marginalen

■ Innehåller en mängd branschporträtt, exempel 
och fördjupningar. I slutet av varje bok finns ett 
omfattade projekt

■ FÖRSÄLJNINGS- OCH SERVICEPROGRAMMET

Försäljnings- och 
serviceprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet blev hösten 2022  
Försäljnings- och serviceprogrammet. Efter examen från det  
nya programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs  
för att arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring 
och service inom handelsbranschen. Detta stöttar vi i vår  
nya utgivning.

INGÅR I SERIEN

Grundmaterial 
■ FAKTA- OCH UPPGIFTSBOK (tryckt eller som e-bok)

Lärarmaterial
■ LÄRARHANDLEDNING (nedladdningsbar)

NYHETER!
Släpps hösten 

2023

Till övriga kurser har vi  
läromedel i vår H2000-serie, 

 läs mer på liber.se
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Kurs Kurs

■ Företagsekonomi 1 ■  Företagsekonomi 2

■ Privatjuridik ■  Entreprenörskap och företagande

■ Affärsjuridik ■ Rätten och samhället

■  Marknadsföring ■ Redovisning 1

■   Redovisning 2 ■   Ledarskap och  
organisation

■  Företagsekonomi  
– specialisering ■ Entreprenörskap

■ Servicekunskap 1

Kurs Kurs

■  Branschkunskap inom handel ■  Information och  
kommunikation 1

■ Administration 1 ■  Affärskommunikation

■ Personlig försäljning 1 ■ Personlig försäljning 2

■  Affärsutveckling och ledarskap ■ Praktisk marknadsföring 1

■ Praktisk marknadsföring 2 ■ Inköp 1

■ Personaladministration ■ Logistik 1

■  Handel och hållbar  
utveckling

VILKET  
LÄROMEDEL TILL 

KURSEN?
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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.

Libers  
kundservice

■ liber.se/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 
läromedel. Kundservice hjälper dig 
också med teknisk support och andra 
frågor kring digitala läromedel.

VÅRA LÄROMEDEL GÅR att köpa hos din vanliga 
återförsäljare som exempelvis LäroMedia,  
GR Utbildning och Skolon.

Privatpersoner kan köpa tryckta böcker hos  
exempelvis Adlibris och Bokus och digitala  
läromedel hos elaromedel.se med flera.

Återförsäljare

Tillsammans hittar vi 
den bästa lösningen

■    Emelie Nilsson 
Gymnasiet 
emelie.nilsson@liber.se 
Tel 076-640 86 21

■  Anders Karlsson  
Vuxenutbildning gymnasiet (komvux) 
anders.karlsson@liber.se 
070-396 65 54

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

RÅDGIVNING KRING LÄROMEDEL?
Kontakta Emelie eller Anders 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.Utbildning och 

stöd hela vägen
VI VISAR HUR DU ADMINISTRATIVT hanterar dina 

licenser samt hur du pedagogiskt kommer igång 
med ett läromedel.
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med Liber
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LIBER KUNDSERVICE
113 98 Stockholm
Tel 08-690 90 00
kundservice.liber@liber.se
www.liber.se
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