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Gy/Vux Libers läromedel 2021

Vi har så mycket
att berätta

Tryckt, digitalt

eller blended?
LIBER BLENDED
– kombinera tryckt och digitalt

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

Till alla våra stora läromedelserier finns digitala
komplement till den tryckta boken som vi kallar Digitalt
Övningsmaterial. Med utgångspunkt i grundboken och
övningsboken kan eleven ta vid och fortsätta öva.

Upptäck alla
våra läromedel
och titlar inom
kompetensutveckling
Bläddra i
smakprov

Prova och
utvärdera

Få hjälp
med val av
läromedel

Kontakta
kundservice
vid frågor

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
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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.

Men
det är
du som
vet bäst
Vi vill ge alla lika goda möjligheter
att lyckas med sina studier, oavsett
förutsättningar. För det finns ingen
universallösning.

Tre klara fördelar med Liber Blended är att det:
■ ger en mer varierad undervisning som motiverar
■ möjliggör individanpassning
■ gör det enklare och roligare för eleverna att träna
självständigt

LIBER DIGITAL

Digitala läromedel gör det smidigare än någonsin att
ge alla individer en chans att lyckas med sina studier.
Samtidigt får du som lärare ännu bättre stöd i att
planera, genomföra och följa upp din undervisning.
Du sparar värdefull tid och kan fokusera mer på ditt
viktigaste uppdrag – att se, inspirera och stötta dina
elever.
Några fördelar med Liber Digital:
■ Enkelt att individanpassa
■ Direkt återkoppling på övningar
■ Smarta funktioner som t.ex. textstöd där eleven
kan anpassa och underlätta läsupplevelsen genom
att ändra textens storlek, få texten uppläst och
översatt, få stöd av bilder och mycket mer.
■ Detaljerad resultatuppföljning
■ Bedömningsuppgifter och bedömningsstöd
■ Att den är levande och hela tiden uppdateras med
såväl nytt spännande innehåll som nya användarvänliga funktioner

I

BLAND ÄR DET BÄST att jobba med bara tryckta
böcker, ibland i kombination med digitala komponenter och ibland är en heldigital lösning det
mest effektiva. Du är den som vet vad som passar
dig och dina elever bäst. Oavsett vad du väljer kan
vi erbjuda ett högkvalitativt innehåll som hjälper dig
och dina elever framåt. För att hjälpa dig i dina beslut
vill vi berätta om Liber Blended och Liber Digital.

HÄMTA MER INFORMATION, SMAKPROV OCH DIGITALA UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE
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■ SVENSKA/SVA

Formativ
Svenska

OCH FORMATIV SVENSKA
SOM ANDRASPRÅK

S

ERIERNA 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 summativa

Formativ svenska 1–3 och Formativ svenska
som andraspråk 1–3 har en tydlig struktur som
tar avstamp i ett antal frågor: Vad är målet? Hur
ska du nå målet? Hur ligger du till? Hur går du
vidare? Hur har det gått?

uppgifter till varje kapitel finns i
den lärarhandledning som kompletterar böckerna.
Formativ svenska 1–3 och Formativ
svenska som andraspråk 1–3 är
”syskonböcker” och kan användas
parallellt i blandade klasser med
både elever som läser svenska
1, 2 eller 3.

”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
■ Tryckt bok
■ Digitalbok
(kurs 1)
■ Digitalt övningsmaterial
■ Lärarhandledning
(nedladdningsbar)

Tre klara fördelar
■ Många övningar och

bedömda elevexempel på
flera nivåer gör att eleverna
kan jobba i sin egen takt
■ Frigör tid för återkoppling

under lektionen och minskar
lärarens rättningsbörda
■ SVE- och SVA-böckerna

kan användas parallellt i
blandade grupper
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■ SVENSKA
SPRÅK

SVENSKA ■

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 fungerar som en uppslagsbok
för medvetna skribenter och kritiska läsare.

H

ANDBOK i svenska

språket är en av Sveriges mest omtyckta och
spridda läroböcker i
svenska för gymnasiets
högskoleförberedande program.
En anledning är det breda perspektivet på ämnet – det mesta
finns med, helt enkelt – som 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 argumentationen i ett tal
eller skriver en hel text.

Utvald av Svensk Bokkonst som

”föredömligt producerad och präglad av ett professionellt
samspel mellan form och innehåll.”
”Handboken är av traditionellt snitt med faktadelar och
påföljande uppgifter och övningar […] den klassiska utformningen och karaktären av uppslagsbok är funktionell.
Boken passar även på vuxenutbildningar.”

Ur recension 2012-10-11 av lektör Jonas Herrlin,
BTJ, häftepos 12123070

Svenska
skrivregler
Tre klara fördelar
■ En uppslagsbok för

medvetna skribenter och
kritiska läsare
■ Helt och hållet utformad för

självständiga studier
■ Gör det svåra lätt

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.

D

ETTA ÄR Språkrådets re-

kommendationer för hur
man skriver och utformar texter: stor och liten
bokstav, kommatering,
stycken oh avstavning, tabeller och
diagram etc. Denna fjärde upplaga
av Svenska skrivregler innehåller:
ett helt nytt kapitel om hantering
av engelska ord och texter; utökade och preciserade råd om avstavning, foge-s, förkortningar, hantering av främmande tecken samt
stavning av lånord och främmande
ort- och personnamn; mer detal-

jerade råd om källhänvisningar
och källförteckningar; nya råd om
hantering av arabiska och serbisk-makedonsk kyrilliska.
Språkrådet (f.d. Svenska språknämnden) är en del av språkmyndigheten Institutet för språk och
folkminnen och har till uppgift att
följa utvecklingen för språken i
Sverige. Språkrådet ger ut språkböcker och tidskrifter, bedriver
språkforskning och erbjuder
föredrag samt gratis daglig språkrådgivning.

Tre 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 kring
skrivande

”Där SAOL utgör den allmänt erkända normen för stavning och böjning av svenska ord är Svenska skrivregler
normkälla för hur dessa ord ska användas tillsammans.”

Bo Löfvendahl, SvD 2017-05-11

”Handboken är tydlig, stringent och ger många exempel
på de råd den ger. Strukturen är lättillgänglig och innehållet utförligt och gediget. Bokens innehåll ger ett gott
och nödvändigt stöd för alla som använder det skrivna
ordet, både i arbete och privat.”

Lektör Catarina Economou i BTJ-häftet nr 15, 2017.
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■ SVENSKA

Libers litteratur

L

IBERS 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 skönlitteraturens
kraft utan färdiga mallar, matriser eller pekpinnar. Samtalet om
texterna tillsammans med eleverna är det primära och läraren kan
utforma undervisningen utifrån
den egna elevgruppens förutsättningar.

Ambitionen med Libers litteratur
är att skapa engagerade och
lustfyllda läsupplevelser som
sedan mynnar ut i spännande
diskussioner där olika åsikter
och perspektiv utmanas och vidgas.
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Libers litteraturdidaktik kompletterar antologin med konkreta
övningar kopplade till innehållet
och dessutom teoretisk didaktisk bakgrund baserad på aktuell
forskning.

Tre klara fördelar
■ Stort urval av texter av

författare från hela världen

INGÅR I SERIEN
■ Tryckt bok
■ Litteraturdidaktik
(nedladdningsbar)

■ Texter som har tidlösa

teman men ändå med en
modern touch
■ Fritt från tillrättalagda

metoder, här får litteraturen
stå i centrum

”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.

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

Blueprint

B

LUEPRINT 3.0 är den
tredje upplagan av den
omtyckta Blueprintserien. Texterna är uppdaterade och ordövningarna har utvecklats.

Blueprint-serien är mycket
uppskattad för sina ”Blue Pages”
där eleverna får handfast stöd vid
muntlig och skriftlig produktion.
I denna nya tredje upplaga har vi
tagit fasta än mer på autentiskt
material i elevtexter och hörövningar. 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 yrkesarbetare har en egen bok, Blueprint
Vocational, som är framtagen för
dem. Eleverna får en bra bas i engelska anpassad efter samhällets
krav och deras arbetsinriktning.

Tre klara fördelar
■ Två autentiska hörövningar

per kapitel

INGÅR I SERIEN
■ Tryckt bok
■ Facit
■ Digitalt övningsmaterial
(elevljud och basövningar)

■ Mer fokus på formativ

bedömning
■ Mönstertexter för

egenproduktion på flera
olika nivåer

■ Onlinebok
(Vocational)
■ Lärarmaterial
(nedladdningsbar)

Blueprint är vårt läromedel för engelska 5, 6 och 7.
Blueprint-serien är uppskattad för sina blå sidor, Writer’s
Workshop och Speaker’s Corner, där eleverna får handfast
stöd vid muntlig och skriftlig produktion.
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■ ENGELSKA GRUNDVUX

Jumpstart
Your English
NY SERIE!
Jumpstart Your English är en ny serie direkt kopplad till nya kursplanen för 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!

L

ÄROMEDLET ÄR AVSETT

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
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både för läraren och för eleven i
planeringen av undervisningen.
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 tänk.
Med hjälp av Jumpstart kan undervisningen bli heltäckande samt
både spännande och mångsidig,
full av intressanta diskussioner!

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

INGÅR I SERIEN
■ Tryckt bok
■ Digitalt övningsmaterial
(elevljud och basövningar)
■ Lärarwebb

Tre klara fördelar
■ Tar undervisningen till en

ny nivå
■ Roligt och enkelt att komma

igång
■ Engagerande texter och

övningar
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■ FRANSKA

Escalade

INGÅR I SERIEN
■ Tryckt bok
■ Digitalbok/Onlinebok
■ Digitalt övningsmaterial
(elevljud och basövningar)
■ Lärarhandledning
(nedladdningsbar)

E
Escalade 1–5 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.
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SCALADE 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 grammatikpresentationer med övningar.

Escalade 3–4 är fortsättningsfranska presenterad i form av allt-iett-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 uppbyggd av
8 tematiska kapitel med texter
och övningar, enligt ett koncept
som till stora delar följer det
som används i Escalade 3–4.
Grammatikövningarna är samlade
i ett sammanhållet block i slutet
av boken tillsammans med bokens
Minigrammatik. Hörövningstexter
och kapitelkommentarer finns för
nedladdning.

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

Tre klara fördelar
■ Täcker in alla gymnasiets

steg i franska
■ Kommunikativ med tydliga

kunskapsmål
■ Tydlig struktur, trygg

arbetsgång
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■ SPANSKA

Próxima
estación

T
ER

DIGITA

L
R LI B

■U

■U

R LI B

NYHET!
HELA SERIEN
KOMPLETT!

EXTERNA OCH hörövningarna känns autentiska,
det vill säga inte tillrättalagda eller konstruerade.
Här möter eleven dialoger från gatan och vardagen, de
får också läsa mail, hemsidor och
blogginlägg och lära sig massor
om de spansktalade länderna och
deras kultur. Böckerna gräver lite
djupare och ger eleverna möjlighet
att visa sina färdigheter på kreativa sätt. Alla instruktioner är på
spanska.

INGÅR I SERIEN
■ Tryckt bok
■ Digitalt övningsmaterial
(ljud och basövningar)
■ Digital lärarlicens
(inklusive
lärarhandledning)

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

Sara Gröndahl,
läromedelsförfattare

■ Digital elevlicens
(heldigitalt)

Våra digitala produkter håller samma höga kvalitet som de
tryckta böckerna, med fördelen att det erbjuder en massa
smarta verktyg som underlättar för både dig och dina elever.

ER

D I GI TA

L

NYHET 2021:
KURS 1–4 SOM
HELDIGITAL

Tre 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

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?
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■ TYSKA

Lieber Deutsch
INGÅR I SERIEN
■ Tryckt bok
■ Onlinebok
■ Digitalt övningsmaterial
(elevljud och basövningar)
■ Facit
■ Lärarhandledning
(nedladdningsbar)
■ Lärarljud

I Lieber Deutsch finns rikligt med övningar som
hjälper eleven att bearbeta och förbättra sitt eget
språk, men även att ge fler övningar på strategier
för att lösa språkliga problem. Eleven får träna på
att definiera ord, skriva om eller förklara saker på
annat sätt, och leta efter synonymer.

L
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■ Varierat, modernt och

inbjudande innehåll
■ Lättarbetat läromedel med

ÄROMEDLET 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

18

Tre klara fördelar

att Lieber Deutsch verkligen hjälper eleven att komma ordentligt
framåt i sina tyskkunskaper, inte
minst i de produktiva färdigheterna
att tala och skriva.

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

tydlig struktur
■ Omfattande provbank med

tester av olika färdigheter
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■ GRAMMATIK

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

M

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.
De flesta avsnitten inleds med en
resonerande förklaring. Alla exempel är översatta till svenska.

LIBER SPRÅK GY/VUX 2021

■ Tryckt bok
■ Övningbok med facit

ODERN ENGELSK
GRAMMATIK

har moderna exempel
och regler. Framställningen är på svenska
och huvudsakligen kontrastiv, ofta
resonerande med utgångspunkt i
engelska exempel.
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INGÅR I SERIEN

I denna upplaga har en del regler
och grammatiska resonemang
formulerats om för att de ska bli
tydligare och ett antal exempel
har bytts ut. Böjningsmönster och
uppställningar har fått en tydligare
utformning. Paragrafindelningen
är densamma som tidigare, men
inom en del paragrafer har tillägg
och omstruktureringar gjorts.
MODERN FRANSK GRAMMATIK

är avsedd för skolår 9, gymnasieskolan, vuxenutbildning och
studier på universitetsnivå.
MODERN SPANSK GRAMMATIK

är Sveriges mest använda spanska
grammatika. En tydlig heltäckande
grammatika för alla spanskstuderande och lärare i spanska. I den
femte upplagan har vissa regler
och många exempel moderniserats och förtydligats. Innehållet i
övrigt är detsamma som i tidigare
upplagor.
Modern spansk grammatik är avsedd för skolår 9, gymnasieskolan,
vuxenutbildningen och självstudier.

HÄMTA MER INFORMATION, SMAKPROV OCH DIGITALA UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE
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■ SVA FÖR NYANLÄNDA

ENGELSKA FÖR NYANLÄNDA ■

Start
Svenska som
andraspråk

Start with
English from
the Beginning

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

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 det är viktigt 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.

B

ÖCKERNA 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 (instruerande, återgivande, beskrivande,
argumenterande, förklarande
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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.

INGÅR I SERIEN
■ Tryckt bok
■ Heldigital
■ Facit
■ Lärarhandledning
(nedladdningsbar)

B

ÖCKERNA ÄR tänkta för
nyanlända. Start with
English from the Beginning utgår från det
centrala innehållet i
kursplanen för åk 1–6 i engelska
i Lgr11. Boken följer en mycket
tydlig struktur där varje kapitel inleds med Start, sedan kommer det

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

gula spåret (grundläggande 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 grundläggande grammatiska moment upp med förklaringar och övningar. Progressionen
går från åk 3–5.
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Vilket läromedel till kursen?
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Kurs

Läromedel

■ Engelska 5

Blueprint A version 3.0

■ Engelska 6

Blueprint B version 3.0

■ Engelska 7

Blueprint B version 2.0 C

■ 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

LIBER SPRÅK GY/VUX 2021

MODERNA SPRÅK, STEG 1–5

■ 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!

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

LIBER SPRÅK GY/VUX 2021

25

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
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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

