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

Vi har så mycket 
att berätta

Men 
det är 
du som 
vet bäst

UTBILDNINGSBRANSCHEN, 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 föränd-

ringstakten och bredden i vårt utbud gör att allt det 
vi vill berätta för dig inte ryms i 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 läro- 
medlen och få hjälp på vägen att hitta den lösning 
som passar just dig och dina elever bäst.

IBLAND 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. 

LIBER BLENDED  
– kombinera tryckt och digitalt
Till alla våra stora läromedelserier finns digitala komp- 
lement till de tryckta böckerna som vi kallar Digitalt 
Övningsmaterial. Med utgångspunkt i grundboken och 
övningsboken kan eleven ta vid och fortsätta öva. 

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 

För lågstadiet ingår Digitalt Övningsmaterial kost-
nadsfritt vid köp av en tryckt bok. För mellan- och 
högstadiet erbjuder vi Liber Blended i form av ett 
prisvärt paket bestående av en tryckt bok och en 
årslicens av Digitalt Övningsmaterial. Licensen går 
också att köpa helt separat. Som lärare kan du följa 
elevernas resultat i lärarlicensen för Liber Digital.

LIBER DIGITAL  
– vårt heldigitala erbjudande för  
mellan- och högstadiet
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 användar-
vänliga funktioner

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

Vi vill ge alla lika goda möjligheter 
att lyckas med sina studier, oavsett 
förutsättningar. För det finns ingen 
universallösning.

Vi ses på liber.se

Tryckt, digitalt  
eller blended?

Upptäck alla  
våra läromedel  
och titlar inom  
kompetensutveckling

Prenumerera på 
vårt nyhetsbrev för 

unikt innehåll

Få hjälp 
med val av 
läromedel

Bläddra i  
smakprov

Kontakta 
kundservice 

vid frågor

Prova och  
utvärdera
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Livet leker i 
förskoleklass!

HITTA BRA STÖD I VÅRA 
TRE POPULÄRA LÄROMEDEL

I Livet i Bokstavslandet, Livet i Mattelandet  
och Livet i vår värld för förskoleklass omvandlas 
centralt innehåll och kunskapsområden till konkreta 
uppgifter, övningar, samtal och lekar.

■ Livet i Bokstavslandet 
och Livet i Mattelandet 
använder avsnitten i UR:s 
populära TV-serie som 
inspiration och förförståelse 
inför arbetet i arbetsboken

■ Lustfyllt och utvecklande  
på samma gång

■ Tydlig struktur och  
arbetsgång

Tre klara fördelar

LIVET I BOKSTAVSLANDET 
har en högläsningsbok 
som innehåller spänn- 
ande och humoristiska 
kapitel där man får följa 

karaktären Coco under sitt år i för-
skoleklass. I arbetsboken finns en 
tydlig arbetsgång där eleverna får 
arbeta med de aktuella bokstäver-
na, bokstavsljud och övningar som 
stimulerar språklig medvetenhet. 

Livet i Mattelandet har en arbets-
bok med lekfulla övningar och  
aktiviteter som stimulerar elev-
ernas förmågor att diskutera, 
resonera, lösa problem samt lära 
sig använda matematiska begrepp, 
helt i linje med läroplanen för  
förskoleklass och fritidshem.

Livet i vår värld varierar digitala 
introduktioner och gemensamma 

klassrums- och uteaktiviteter. 
Kompletterat med individuellt 
arbete i elevernas arbetsbok som 
lyfter arbetsområden inom natur, 
teknik och samhälle, som t.ex. 
demokrati, uppfinningar, trafiken 
och hållbar utveckling. 

För Livet i Bokstavslandet och 
Livet i Mattelandet finns Digitalt 
övningsmaterial, ett utmärkt 
digitalt komplement till de tryckta 
böckerna, där eleverna kan träna 
ännu mer.

Alla tre läromedel har ock-
så omfattande stöd i en Digital 
lärarlicens där allt finns samlat: 
arbetsbok, lärarhandledning, 
kopieringsunderlag och länkar till 
bl.a. UR:s TV-avsnitt och mycket 
mer. Kort sagt – allt du behöver.

INGÅR I SERIEN
■ Högläsningsbok Livet i 

Bokstavslandet

■ Arbetsbok/läromedel

■ Digitalt övningsmaterial 
för Livet i Bokstavslandet 
och Livet i Mattelandet

■ Digital lärarlicens/
läromedel

■ Tryckt lärarhandledning 
för Livet i Bokstavslandet 
och Livet i Mattelandet
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■ FÖRSKOLEKLASS



Lev livet i 
Bokstavslandet!

■ Utprövat i klass, testat av 
lärargrupper och granskat 
av läsforskare 

■ Klar struktur, lätt att följa, 
och tydlig koppling till 
kursplanen

■ Läseböcker på två nivåer, 
författade av Ulf Stark 

Tre klara fördelar

I LÄROMEDLET Livet i Bokstavs-
landet får vi möta Ami, Bruno, 
Coco och Dani, figurerna  
vi känner igen från UR:s  
populära TV-program. Inled  

ett moment med ett avsnitt av 
TV-serien, fortsätt med en intro-
duktion ur den digitala lärarlicen-
sen och läsning. Läseböckerna för 
åk 1–3, skrivna av Ulf Stark, finns 
i två nivåer och baseras på fristå-
ende berättelser om figurerna i 
Bokstavslandet. Läseböckerna 
innehåller olika typer av texter: 
berättande, poetiska, beskrivan-
de, förklarande, instruerande 
och argumenterande. Precis som 
TV-serien tar läromedlet fasta på 
modern läs- och skrivforskning 

och utgår såklart från Lgr 11. 

Till varje kapitel finns övningar i 
arbetsboken som tränar de  
aktuella bokstäverna och bokstavs- 
ljuden, grammatik/språk- och 
ordkunskap, samt läsförståelse-
uppgifter med referensfrågor. 

För den som vill jobba blended 
finns Digitalt övningsmaterial, ett 
digitalt komplement till de tryckta 
böckerna där eleverna kan träna 
ännu mer.

Den digitala lärarlicensen inne- 
håller allt du som lärare behöver: 
lärarhandledning, kopierings-
underlag, digitala introduktioner 

samt läse- och arbetsböckerna  
för att kunna visa på storbilds-
skärm. 

INGÅR I SERIEN
■ Läsebok åk 1–3, två 

nivåer/årskurs

■ Arbetsbok åk 1–3/årskurs

■ Bokstavsbok/ 
Handstilsbok/årskurs

■ Digitalt övningsmaterial/
årskurs

■ Digital lärarlicens/ 
årskurs

I övningsböckerna finns övningar kopplade till de båda 
läseböckerna. Uppslag ur Livet i Bokstavslandet åk 2. 

E
X

EM

PEL UR BOK ■
 E

X
EM

PEL UR BOK ■

NOLL 
STARTSTRÄCKA 
TILL LÄSLUST

Med grundläromedlet Livet i  
Bokstavslandet blir lektionen  
effektiv och engagerande. Tack  
vare de omtyckta TV-programmen 
känner eleverna igen karaktärer  
och företeelser. Med förförståelsen 
redan på plats är det lättare att få 
elevernas fokus. 
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■ SVENSKA F–3



Stjärn-
svenska F–3

■ Stort urval av texter

■ Fakta och skönlitteratur

■ Läsförståelsefrågor i slutet 
av varje bok 

Tre klara fördelar

I STJÄRNSVENSKA finns böcker med olika texttyper: 
vardagsberättelser, sagor, deckare, sportberättelser, 
gåtor, serier, historiska berättelser, roliga historier och 
ett stort antal faktaböcker. Längst bak i varje bok finns 
en pedagogisk ruta med frågor som tränar elevernas 

läsförståelse.  
 
Tillgång till många böcker på olika nivåer ger eleverna 
möjlighet att utveckla sitt läsande i sin egen takt. Alla  
kan hitta en intressant bok på den nivå de befinner sig. 
I de digitala böckerna kan eleverna läsa själva, få texten 
uppläst, rita egna bilder till texten, skriva egen text till 
bilderna och träna läsförståelse.

De tryckta böckerna säljs som paket baserat på tema  
eller som boxar i respektive nivå och det digitala  
Stjärnsvenskabiblioteket säljs som en grupplicens  
bestående av 30 licenser. 

INGÅR I SERIEN
■ Upplevelse Paket 1  

(nivå 1–11), 57 titlar

■ Upplevelse Paket 2  
(nivå 2–11), 49 titlar

■ Upplevelse Paket 3  
(nivå 2–8), 40 titlar

■ Fakta Paket  
(nivå 2–8), 40 titlar

■ Sagor Paket  
(nivå 4–8), 24 titlar

■ Stjärnsvenskabiblioteket 
online Grupplicens  
(nivå 2–8), 96 titlar 

LÄSBIBLIOTEKET I OLIKA 
SVÅRIGHETSNIVÅER

Stjärnsvenska är ett systematiskt uppbyggt läsbibliotek 
som i den tryckta versionen omfattar 200 upplevelse- 
och faktaböcker på 11 svårighetsnivåer. I det digitala 
biblioteket finns 96 titlar på 7 läsnivåer. 

Läs, lyssna, rita, skriv och träna i det 
digitala Stjärnsvenskabiblioteket!D

IG
IT

ALA STJÄRNSVEN
SK

ABIBLIOTEKET 
■

■ Nivå 1
FÖRE LÄSNING
8 sidor, inga eller få ord

■ Nivå 5
LÄNGRE OCH MER  
KOMPLICERADE ORD
16 sidor, 320–370 ord, max 
10 rader per uppslag, text 
som fungerar delvis utan 
bild, frasering, sam-
mansatta ord, ljudstridig 
stavning, rubriker

■ Nivå 9 
LÄSER TYST MED FLYT
32 sidor, kapitelindelning, 
ca 2000–2500 ord, språket 
mer abstrakt och brode-
rande, ca 20 rader per 
uppslag, ca 12 bilder■ Nivå 2

ENKEL TEXT
8 sidor, 20–35 ord, max 
2 rader per uppslag, 
korta ord och meningar, 
upprepningar av ord och 
fraser, bildstöd för texten, 
enstaka ord med dubbel-
teckning, vissa ord med 
konsonantmöten, ljudenlig 
stavning

■ Nivå 6
LÄNGRE OCH LITE  
SVÅRARE MENINGAR
24 sidor, 600–800 ord, ca 
10 rader per uppslag, ca 12 
bilder, varierad menings-
byggnad, rubriker

■ Nivå 10
LÄSER OCH FÖRSTÅR 
TV-TEXTER
32 sidor, kapitelindelning, 
ca 2500 ord, ca 25 rader 
per uppslag, ca 10 bilder

■ Nivå 3
ENKEL TEXT 
8 sidor, 45–75 ord, max 4 
rader per uppslag, korta 
ord och meningar, enkla 
beskrivande ord, dub-
belteckning, bildstöd för 
texten, konsonantmöten

■ Nivå 7
MER AUTOMATISERAD 
LÄSNING
24 sidor, 600–800 ord, ca 
10 rader per uppslag, ca 12 
bilder, varierad menings-
byggnad, rubriker

■ Nivå 11
SÖKLÄSNING, LÄSER 
DAGSTIDNINGAR MM.
32 sidor, rak högermargi-
nal, ca 3000 ord, kapitel-
indelning, ca 30 rader per 
uppslag, ca 8 bilder

■ Nivå 4
NÅGOT LÄNGRE  
MENINGAR
16 sidor, 135–200 ord, 
max 6 rader per uppslag, 
bildstöd för texten, enkla 
beskrivande ord, fraserad 
text, enstaka samman-
satta ord, flerstaviga 
ord, dubbelteckning, viss 
ljudstridig stavning

■ Nivå 8
LÄSER SNABBT MED 
BETONING
24 sidor, kapitelindelning, 
ca 1300–1500 ord, språket 
mer abstrakt och brode-
rande, ca 20 rader per 
uppslag, ca 8 bilder
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■ SVENSKA F–3



Liber Svenska 
4–6

■ Engagerande och populära 
texter

■ Samla klassen – inkluderande 
och anpassat på samma gång 

■ Allt i ett sammanhang – 
temabaserat där eleven möter 
olika texttyper på samma 
tema, och där grammatik 
och skrivuppgifter 
finns insprängda i sitt 
sammanhang

Tre klara fördelar

LIBER SVENSKA är upp-
byggt kring litteratur- 
baserade teman som 
utgår från elevnära  
ämnen. Inom varje  

tema får eleverna möta olika 
typer av texter, vilket ger vidgade 
perspektiv och skapar förstå-
else både för andra människor 
och för språkliga strukturer och 
texters uppbyggnad. Elevernas 
förmågor att skriva, läsa och tala 
tränas kontinuerligt. Funktionell 
grammatik, genretypiska drag, 
språkriktighet och ordkunskap 
tas också upp och tränas inom 
olika teman. Till varje tema finns 
mindre och större skrivuppgifter. 
Läromedlet är både stöttande och 
utmanande för alla elever, oavsett 
om de läser svenska som första- 
eller andraspråk. 

Välj mellan att arbeta heldigitalt  
eller kombinera det digitala  
med tryckt bok. I den digitala 
lärarlicensen finns allt du  
behöver samlat på ett ställe. Du 
kan individanpassa materialet 
genom att dela ut material och 
övningar som är anpassade efter 
varje elevs nivå. Här finns även 
smarta funktioner som automat- 
iskt anpassar övningar efter vad 
eleven behöver repetera och vad 
den kan gå vidare med. Lärar-
licensen är kopplad till Digital 
(elevlicens) så att du kan följa 
elevernas progression.

Liber Svenska möjliggör för alla 
att delta och lyckas!

INGÅR I SERIEN
■ Grundbok med texter/

årskurs

■ Digital elevlicens/årskurs  
(heldigitalt) – innehåller 
texterna från 
grundboken, fler texter, 
allt övningsmaterial, 
skrivprojekt, sva-uppgifter 
mm.

■ Digital lärarlicens/ 
årskurs  
(heldigitalt)

LÄSLUST OCH SKRIVGLÄDJE 
BÖRJAR I BRA BERÄTTELSER 

I alla tider har vi människor älskat bra berättelser oavsett i vilken 
förpackning de kommit: muntligt, som grottmålning, på runsten, 
teater, böcker, spel... Är storyn bra, skapar den engagemang och 
väcker intresse. Inte bara för ämnet och handlingen, utan också för 
andra människors livsöden och sätt att tänka. Under tiden utvecklar 
vi vår empati, oss själva och vårt språk.

Det digitala läromedlet är heltäckande med allt från 
skönlitterära texter till skrivregler och innehåller 
dessutom mängder av smarta funktioner. 

■
 U

R
 L

IB

ER DIGITAL ■
 U

R
 LIBER DIGITAL
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Språkis 
– för nyanlända 
och för nyfikna

■ Ny upplaga med uppdaterat 
innehåll

■ Rikt utbud av hörövningar 
på olika nivåer

■ Samtalsbilder och en 
tydlig struktur ger god 
språkutveckling

Tre klara fördelar

SPRÅKIS riktar sig till 
elever med svenska som 
andraspråk. Språkis  
för nyanlända passar  
de barn som inte har  

några förkunskaper i det svenska 
språket. Språkis för nyfikna passar  
de som kan kommunicera på 
svenska, men behöver lära sig de 
språkliga strukturerna och utöka 
sitt ordförråd. 

Varje kapitel inleds med en  
samtalsbild samt en lästext.  
Därefter följer övningar som 

tränar de språkliga moment och 
ord som förekommer i texten. I 
det digitala övningsmaterialet kan 
eleverna träna ord och grammatik. 
Ordträningen finns på svenska och 
arabiska. 

I den andra upplagan har form  
och vissa bilder uppdaterats och  
ett helt nytt kapitel infogats. Lite 
nytt alltså, men samma beprövade 
och uppskattade pedagogik. Lärar-
handledningarna innehåller  
metodiska tips samt laborativt  
material kopplat till elevböckerna.

INGÅR I SERIEN
■ Språkis för nyanlända  

två häften

■ Språkis för nyfikna  
fyra häften

■ Lärarhandledning 

■ Digitalt övningsmaterial 
för Språkis för nyfikna

Undervisar du elever som nyss anlänt till  
Sverige, som inte har några förkunskaper i det 
svenska språket, behöver lära sig de språkliga 

strukturerna och utöka sitt ordförråd? Då är 
Språkis ett passande material där eleverna  

får träna språkets byggstenar från grunden.

NY UPPLAGA!

Språkis har en tydlig struktur och stort bildstöd, vilket gör att eleverna 
kan fokusera på innehållet och utveckla sina kunskaper i svenska.

E
X

EM

PEL UR BOK ■
 E

X
EM

PEL UR BOK ■
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Språkstart

■ Förbereder för ordinarie 
undervisning

■ Svenska genom ämnena

■ Lär både vardagsspråk och 
skolspråk 

Tre klara fördelar

I SPRÅKSTARTS alla titlar finns språkutvecklande övningar  
där dina elever ges stort utrymme att ta stöd av sitt 
modersmål, vilket förstärker inlärningen av målspråket 
svenska, samtidigt som dina elever förbereds inför den 
ordinarie undervisningen i ämnena. Kursplanerna för 

åk 4–6 i Lgr 11 ligger till grund för innehållet i alla titlar. 
Till varje titel finns en lärarguide på liber.se. Lärarguiden 
innehåller: språkutvecklande arbetssätt, exempel på lekar, 
exempel på hur man kan arbeta med drama och musik.

I det Digitala övningsmaterialet, som är ett digitalt komp- 
lement till den tryckta boken, kan eleven fortsätta träna på 
och befästa ord, begrepp och fraser. Till engelskan ingår 
också övningar på grammatiska moment.

INGÅR I SERIEN
■ Språkstart SO

■ Språkstart NO

■ Språkstart Matematik

■ Språkstart English

■ Språkstart Svenska som 
andraspråk

■ Digitalt övningsmaterial/
läromedel

De vanligaste ämnesorden är gulmarkerade i texten 
och övas efter texten. Uppslag ur Språkstart SVA.

E
X

EM

PEL UR BOK ■
 E

X
EM

PEL UR BOK ■

FÖR NYANLÄNDA  
ELEVER I ÅK 4–6

Med Språkstart lär sig eleverna grundläggande svenska  
samtidigt som de utvecklar sina kunskaper i andra ämnen. 

Böckerna är till för att förbereda eleverna för ordinarie under-
visning genom att träna på och befästa vanligt förekommande 

begrepp i bl.a. NO och SO. Böckerna vänder sig i första hand 
till elever i åk 4–6, men är åldersneutralt layoutade.
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■ SVA



Livet i 
Mattelandet 
åk F–3

■ TV-avsnitt och 
samtalsbilder för att 
kommunicera matematik

■ Tydliga lärandemål och 
struktur med uppgifter i 3 
nivåer och diagnoser

■ Bra kopplingar till 
Numicon för en djupare 
matematisk förståelse

Tre klara fördelar

LIVET I MATTELANDET tar 
hjälp av UR:s populära 
TV-serie för att skapa 
intresse och förförståelse 
hos eleverna. Läromedlet 

följer TV-avsnittens olika arbets-
områden i en strukturerad  
arbetsgång.

Undervisningen i matematik bör 
enligt forskningen byggas upp 
kring gemensamma genomgångar  
där elever och lärare tillsammans 
diskuterar matematik. Då får 
eleverna på ett naturligt sätt in 
begreppsträning och förståel-
se för att problem kan lösas på 
olika sätt. Därför finns det många 
samtalsbilder och öppna problem-
lösningsuppgifter, som ni diskute-
rar och arbetar med gemensamt. 
Samtidigt får eleverna möjlighet 
att prata matematik och upptäcka 
olika matematiska strategier. 

Läromedlet gör det möjligt att 
inkludera Numicons konkreta  
och laborativa arbetssätt för att 
förtydliga den grundläggande  
matematiken. På så sätt får 

eleverna möta matematiken med 
alla sinnen. Mer information om 
Numicon finns på s. 20–21.

I det Digitala övningsmaterialet 
kan eleverna mängdträna på  
uppgifter kopplade till varje  
kapitel. I den Digitala lärarlicensen 
finns allt läraren behöver såsom 
lärarhandledning, matematik- 
filmer, kopieringsunderlag,  
digitala introduktioner och  
böckerna i digitalt format.

INGÅR I SERIEN
■ Grundböcker åk 1–3,  

2 st/årskurs

■ Digitalt övningsmaterial

■ Lärarbok/årskurs

■ Digital lärarlicens/  
årskurs

Numicons talblock tydliggör den grundläggande matematiken.
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NOLL STARTSTRÄCKA 
TILL MATTEGLÄDJE

Grundläromedlet Livet i Mattelandet har allt du kan önska 
av genomtänkt struktur, forskningsstöd och inspiration. 
Tack vare de populära TV-programmen känner eleverna 
igen karaktärer och företeelser. Tillsammans med böcker 
och digitalt elev- och lärarmaterial får ni bästa tänkbara 
möjligheter att lyckas med matematiken.
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Uppdrag 
Matte åk 1–3

■ Problemlösning 
och grundläggande 
taluppfattning i fokus

■ Utvecklar alla förmågorna i 
matematik

■ Fungerar bra för ålders-
integrerad undervisning 

Tre klara fördelar

VARJE KAPITEL i Uppdrag 
Matte inleds med att ni 
läser en berättelse som 
finns i lärarmaterial-
et. Den utmynnar i ett 

uppdrag som eleverna får hjälpa 
mattedeckarna Alfa, Eta, My och Pi 
att lösa. Uppdraget är ett inspi- 
rerande och spännande problem 
som går att lösa med hjälp av 
elevernas samlade matematik-
kunskaper. Eleverna får på ett 
naturligt sätt in begreppsträning 
och förståelse för att problem kan 
lösas på olika sätt.

Efter inledningen arbetar eleverna 
med en gemensam grundkurs. 

Här får de genomgångar och 
övningar på de moment som kapit-
let behandlar. I grundböckerna 
ligger fokus på gemensamt arbete 
i klassen för att befästa och träna 
in de grundläggande kunskaperna 
i matematik. Eleverna kan sedan 
träna enskilt i övningsboken och i 
Digitalt övningsmaterial. Grund-
kursen avslutas med att eleverna 
får höra mattedeckarnas lösning 
på uppdraget och kan jämföra den 
med sina egna lösningar.

I den Digitala lärarlicensen finns 
allt som läraren behöver för att 
planera och introducera arbetet i 
böckerna, såsom digitala introduk-

tioner, matematikfilmer, visnings-
sidor från elevernas böcker samt 
lärarboken och mycket mer.

INGÅR I SERIEN
■ Grundbok 2 st/årskurs

■ Övningsbok 2 st/årskurs

■ Lärarbok 2 st/ årskurs

■ Digitalt övningsmaterial/ 
årskurs

■ Digital lärarlicens/ 
årskurs

Varje kapitel börjar med en berättelse om mattedeckarna. Berättelsen 
avslutas med ett uppdrag eleverna ska lösa tillsammans. Det här upp-

draget handlar om hur man kan få 99 kr att väga så lite som möjligt.

RÄKNA MED 
PROBLEM

Uppdrag Matte väcker intresset för matematiken med spännande 
uppdrag som eleverna får prova att lösa. Serien är utvecklad i  

samarbete med forskarna Per-Olof och Christine Bentley.

Matematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande 
aktivitet; det är utgångspunkten för Uppdrag Matte.

E
X

EM

PEL UR BOK ■
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X
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Numicon 
åk F–3

■ Inga krav på förkunskaper

■ Bra för elever i behov av 
extra stöd

■ Utmärkt som taktilt  
komplement till Livet i  
Mattelandet och Uppdrag 
Matte

Tre klara fördelar

NUMICON är ett taktilt, 
visuellt och konkret  
sätt att arbeta med 
matematik som passar 
alla elever och speciellt 

de som är i behov av särskilt stöd. 
Den konkreta matematiklådan, 
fylld med laborativa matemat- 
iska verktyg, öppnar vägen till 
matematiken utan krav på några 
förkunskaper och ger alla elever 
en bra chans att snabbt erövra  
den grundläggande matematiken.

Med Numicon kan du också belysa 
kritiska aspekter i matematik- 
inlärningen. Arbetsgången är  
nivåanpassad och systematisk. 

Jämfört med tidigare utgåva  
finns nu många fler delar av det 
laborativa materialet, vilket ger 
alla elever större möjlighet att 
erövra matematiken oavsett  
kunskapsnivå. 

Fungerar utmärkt enskilt och ihop 
med läromedelsserierna Livet i 
Mattelandet och Uppdrag Matte för 
att förtydliga den grundläggande 
matematiken.

INGÅR I SERIEN
■ Numicon 2.0  

Numiconlåda med 
laborativt material

■ Bedömning och  
kopieringsunderlag

■ Lärarhandledning

RÄKNA MED 
ALLA SINNEN 

Numicon ger dina elever en oslagbar 
taktil och konkret erfarenhet av matematiken.

HÄMTA MER INFORMATION, SMAKPROV OCH DIGITALA UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE LIBER ÅRSKURS F–6 2021      21

■ MATEMATIK F–3

20      LIBER ÅRSKURS F–6 2021      



Matematik Alfa 
Beta Gamma 4–6

■ Alla kan jobba på sin nivå

■ Förklarande filmer till 
varje avsnitt

■ Mängder av inbyggd  
intelligens i det digitala  
läromedlet 

Tre klara fördelar

DEN OMTYCKTA matematik- 
serien har förädlats till 
innehåll och komponent- 
er, både tryckta och  
digitala. Grundtanken  

är att läraren ska kunna hålla 
gruppen samlad med en gemen-
sam genomgång och finna upp- 
gifter till alla elever på sin nivå. 
Eleverna kan jobba i Grundbok 
med tre nivåer, Bas eller Ut- 
maning. I grundboken är nivån  
i innehållet högre än tidigare  
och alla uppgifter är förmåge- 
markerade. I grundboken inleds 
varje kapitel med ”Kan du det 
här?”, en fördiagnos som ger 
lärare och elev en vägledning 
om vilken av de tre nivåerna som 
eleven ska arbeta vidare med. I 
Bas finns en kort teoridel och ett 
utökat antal uppgifter. I Utmaning 
finns uppgifter och innehåll för 
elever som behöver just en extra 

utmaning. De olika delarna följer 
varandra och möjliggör en samlad 
elevgrupp.

För den som vill jobba blended 
finns ett omfattande Digitalt 
övningsmaterial där eleverna kan 
träna ännu mer. 

Strukturen i den heldigitala vers- 
ionen känns igen från den tryckta 
boken men här finns även filmer, 
lösningsförslag, digitala prov och 
läxor, och mycket mer. Eleverna 
får intelligent återkoppling på sina 
uppgifter, vilket de uppskattar och 
frigör tid för dig som lärare. Som 
lärare har du möjlighet att följa 
elevernas kunskapsutveckling på 
gruppnivå, individnivå, områdes-
nivå och uppgiftsnivå, grundat på 
hur de arbetat i Digital elevlicens 
och Digitalt övningsmaterial, då 
lärarlicensen är kopplad till båda.

INGÅR I SERIEN
■ Grundbok/årskurs

■ A-boken/årskurs  
Tre första kapitlen från 
grundboken, i nivå ett 
och två. Eleven kan skriva 
direkt i boken. 

■ B-boken/årskurs  
Tre sista kapitlen från 
grundboken, i nivå ett 
och två. Eleven kan skriva 
direkt i boken.

■ Bas/årskurs

■ Utmaning/årskurs

■ Digitalt övningsmaterial/
årskurs

■ Digital elevlicens/årskurs  
(heldigitalt)

■ Digital lärarlicens/ 
årskurs  
(heldigitalt) 

RÄKNA MED HELA KLASSEN

Nu har vi reviderat populära Alfa  
Beta Gamma och gjort en bra serie  

ännu bättre. Alfa och Beta är klara och  
Gamma kommer till höstterminen 2021. 

Serien är skriven av bland andra  
läromedelslegenden Lennart Undvall  

– vinnare av läromedelspriset Lärkan.

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.

■
 U

R
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BOKEN OM NO är ett givet 
inslag i klassrummet på 
lågstadiet och helt i linje 
med kunskapskraven 
i NO åk 3. Grundboken 

börjar bildrikt och med mindre 
textavsnitt men efterhand växer 
textmängd och svårighetsgrad till 
en lagom utmaning för årskurs 3. 
Varje ämne genomsyras av enkla 
förklarningsmodeller, tydliga 
 illustrationer och praktiska  
experiment. Språket är lättläst 
utan att göra avkall på de  
vetenskapliga begreppen. 

För den som vill jobba blended 
finns Digitalt övningsmaterial,  
ett utmärkt komplement till  
den tryckta grundboken och  
övningsboken för den som vill 
träna ännu mer. 

I den Digitala lärarlicensen finns 
allt som läraren behöver för att 
planera och introducera arbetet  
i böckerna, såsom digitala  
introduktioner, filmer, kopierings- 
underlag och visningssidor från 
elevernas böcker samt lärarboken 
och mycket mer.

MED ETT ENKELT språk 
och experiment häm-
tade ur vardagen visar 
författaren Hans Pers-
son hur mycket teknik 

vi egentligen har omkring oss. 
Boken förklarar på ett tydligt sätt 
de viktigaste begreppen i teknikens 
värld. I böckerna finns inspire-
rande texter, bilder och praktiska 
övningar. Eleverna får träna på att 
konstruera, skissa, vara kreativa 
och fiffiga. Eleverna får även lära 
sig att använda arbetsgången i 
tekniken. I de digitala delarna finns 
mycket material för programme-
ring och inspirerande filmer. 

För den som vill jobba blended
finns Digitalt övningsmaterial,
ett utmärkt komplement till den
tryckta grundboken och övnings-
boken för den som vill träna  
ännu mer.

I den Digitala lärarlicensen får du 
tillgång till lärarmaterialet som 
en nedladdningsbar pdf. Det finns 
tips till dig som lärare, material att 
visa i klassrummet och uppgifter 
att dela med dig av till eleverna. 
Kort sagt allt du behöver för att 
guida dina elever till det de ska 
jobba med.

Boken om 
Teknik 1–3

Boken om 
NO 1–3

FÖRSTA GRUNDBOKEN I KEMI, FYSIK 
OCH BIOLOGI FÖR LÅGSTADIET

ETT POPULÄRT TEKNIKVAL 
PÅ LÅGSTADIET

Allt finns med i en enda bok – från pyttesmå  
molekyler i ett hårstrå till vårt solsystem i ett 
oändligt universum. 

I Boken om Teknik 1–3 hittar du inspirerande  
texter, bilder och praktiska övningar som  
garanterat utvecklar förmågor och ger eleverna  
de kunskaper som pekas ut av kursplanen för  
teknikämnet. 

■ Vardagsnära texter

■ Tydlig läsprogression i 
grundboken

■ Praktiska experiment 

Tre klara fördelar ■ Fokus på tekniken  
omkring oss

■ Tränar eleverna att göra på 
riktigt

■ Enkelt och elevnära språk 

Tre klara fördelar

INGÅR I SERIEN
■ Grundbok

■ Arbetsbok  
(2 st) 

■ Digitalt övningsmaterial

■ Lärarbok

■ Digital lärarlicens 

INGÅR I SERIEN
■ Grundbok

■ Arbetsbok 

■ Digitalt övningsmaterial

■ Digital lärarlicens 

EXEMPEL UR B
O

K
 ■
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O

K
 ■
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O

K
 ■
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O

K
 ■

Boken om NO 1–3 är skriven med samma lätthet som är  
ett signum för Hans Persson, med vardagsnära texter, 
förklarande bilder och praktiska experiment.

Eleverna får träna på att konstruera och  
vara kreativa. Att göra på riktigt.
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Spektrum 
NO 4–6

■ Lika stor betoning på alla 
NO-ämnena

■ Med text och bild förklaras 
naturvetenskap på ett 
elevnära sätt utan att ge 
avkall på fakta

■ Årskursböcker, som stödjer 
arbetet med kursplanernas 
centrala innehåll 

Tre klara fördelar

SPEKTRUM är ett hel-
täckande läromedel i NO 
för årskurs 4–6, där de 
tre naturvetenskapliga 
ämnena ges lika mycket 

utrymme. Med lättlästa texter, 
förklarande bilder, tydlig struktur 
och en mängd infallsvinklar finns 
något för alla i Spektrum. Grund-
boken har samma pedagogiska 
struktur som ämnesböckerna 
på högstadiet, men anpassad 
till mellanstadiets kursplan. Till 
grundboken hör en fullspäckad 
aktivitetsbok med fokus på att 
träna ”diskutera och ta ställning”, 
”planera och undersöka” och  
”beskriva och förklara”.

I det heldigitala läromedlet finns 
allt samlat på ett och samma 

ställe. Här ges eleverna förutsätt-
ningar att utveckla sina förmågor 
utifrån engagerande och lättlästa 
texter. Du som lärare kan individ- 
anpassa materialet genom att dela 
ut material och övningar som är 
anpassade efter varje elevs nivå. 
Här finns även smarta funktioner 
som automatiskt anpassar övningar 
efter vad eleven behöver repetera 
och vad den kan gå vidare med. 

För dig som lärare finns, utöver det 
digitala läromedlet, stöd i form av 
pedagogisk planering, aktiviteter 
och laborationer, bilder, länktips, 
extrauppgifter med mera. Dess-
utom finns bedömningsuppgifter 
med både automatisk rättning och 
bedömningsstöd samt uppföljning 
utifrån kunskapsmatriser. 

För den som vill jobba blended 
finns Digitalt övningsmaterial, ett 
utmärkt komplement till grund-
boken och aktivitetsboken, där 
eleverna kan träna ännu mer.

INGÅR I SERIEN
■ Grundbok/årskurs 

■ Aktivitetsbok/årskurs

■ Digitalt övningsmaterial/
årskurs

■ Digital elevlicens/årskurs 
(heldigital)

■ Digital lärarlicens/ 
årskurs  
(heldigital)

FYSIK 
KEMI 

BIOLOGI

En tonartshöjning 
i NO inför betyg  
och studierna på  
högstadiet. Äntligen  
finns Spektrum även  
för mellanstadiet!

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.

■
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Boken om Teknik,  
Boken om Fysik och Kemi, 
Boken om Biologi åk 4–6 

■ Den populära författaren 
Hans Perssons sätt att 
skapa läromedel väcker 
nyfikenhet för ämnena

■ Spännande praktiska  
experiment

■ Bryter ner kursplanen i bra 
portioner 

Tre klara fördelar

BOKEN OM TEKNIK:  
Med ett enkelt språk 
och exempel hämtade 
ur vardagen visas på hur 
mycket teknik vi egent-

ligen har omkring oss. Det där 
som kan uppfattas som svårt blir 
plötsligt lätt och självklara begrepp 
blir en del av elevernas kunskaps-
förråd. Eleverna får även lära sig 
att använda arbetsgången inom 
tekniken. I de digitala delarna  
finns mycket material för program-
mering och inspirerande filmer.

BOKEN OM FYSIK OCH KEMI: 
Svarar på ett enkelt och peda-
gogiskt sätt på de många frågor 
som bubblar upp i ämnet. Vad är 
allting gjort av? Varför blir en del 
saker hårda, andra mjuka? Varför 
smälter choklad i munnen men 
inte en penna? Läromedlet utgår 
från Hans Perssons recept på en 
framgångsrik NO-undervisning: 

ett vardagsnära språk utan avkall 
på de vetenskapliga begreppen, 
spännande texter och praktiska 
experiment.

BOKEN OM BIOLOGI: Väcker  
nyfikenheten och gör det osynliga 
synligt och det abstrakta konkret. 
Boken om Biologi utgår helt och 
hållet från det centrala innehållet  
i Lgr11. Här finns begrepp och  
fakta för att förstå naturens  
samband liksom experiment och 
övningar för att göra jämförelser 
av experimenten. Varje kapitel 
övar elevernas förmåga att  
granska och motivera för att  
kunna ta ställning i olika frågor.

För alla tre läromedel finns grund-
bok, arbetsbok och heldigital elev- 
och lärarlicens. Därutöver finns ett 
Digitalt övningsmaterial för den som 
vill komplettera grund- och övnings-
böckerna och jobba blended. 

INGÅR I SERIEN
■ Grundbok/ämne

■ Arbetsbok/ämne

■ Lärarbok/ämne

■ Digitalt övningsmaterial/
ämne

■ Digital elevlicens/ämne  
(heldigital)

■ Digital lärarlicens/ämne 
(heldigital)

Succéböckerna av  
Hans Persson är fyllda  
av fakta och förklaringar 
till saker omkring oss.
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Teori varvas med 
konkreta övningar 
och spännande 
experiment.
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Join the  
Quest 1–6

■ Höjer elevernas  
språkliga nivå

■ Olika språkinlärnings- 
strategier

■ Genrepedagogiskt arbetssätt 

Tre klara fördelar

JOIN THE QUEST 1–3 arbetar systematiskt med 
alla grundläggande färdigheter men också med 
inlärning av ord och begrepp redan från årskurs 
1. Detta ger eleverna en mycket bra grund, både 
muntligt och skriftligt. Med Join the Quest 1–3 

tillägnar sig eleverna snabbt ett vokabulär som hjälper 
dem att använda språket i vardagen. Eleverna tränas i att 
använda olika språkinlärningsstrategier och ordträningen 
har sin grund i humor och lekfullhet. Materialet kan lätt 
individanpassas. 

I JOIN THE QUEST 4–6 finns det många texter av olika  
slag. Tanken är inte att göra allt, utan att välja vilka texter 
klassen ska jobba med. Texterna finns på två nivåer.  
Grammatiken är insprängd i textbokens olika kapitel.  
Join the Quest jobbar mycket med formativ bedömning  
och självutvärdering för eleverna.

För den som vill jobba blended och träna ännu mer finns 
Digitalt övningsmaterial, vilket är ett digitalt komplement 
till grund- och övningsböckerna.

I den Digitala lärarlicensen finns tester till varje kapitel, 
årsplanering och även tips på hur man kan jobba ämnes- 
överskridande.

INGÅR I SERIEN
■ Allt-i-ett-bok åk 1 

■ Textbook åk 2–6

■ Workbook åk 2–6

■ Digitalt övningsmaterial/
årskurs

■ Digital lärarlicens/
årskurs  
(heldigital)

Alla texter inleds med förförståelse, Before reading, och avslutas med 
efterarbete i direkt anslutning, After reading. Language work, där 

språkliga och grammatiska moment tas upp, finns i varje kapitel.
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FULLADDAD MED  
SPRÅK, TEXTER  
OCH GENRER 

Join the Quest är ett  
modernt, lustfyllt och  

motiverande läromedel!
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Good Stuff 
GOLD 1–6

■ Stärker elevernas muntliga 
språkutveckling

■ Kapiteltester

■ Tydligt sammanfattande 
uppgifter av både texter  
och övningar 

Tre klara fördelar

GOOD STUFF GOLD 1–3 
genomsyras av lekfull-
het, fantasi och glädje i 
inlärningen. Fokus ligger 
på att ”höra-göra” och 

”lyssna-förstå-imitera-tala”. De 
roliga och fantasifulla hör- och 
samtalsövningarna bygger på  
ett metodiskt sätt upp elevernas 
tilltro till sin egen förmåga att  
använda språket. För årskurs 
1 hittas allt underlag i den full-
späckade lärarlicensen.

I Good stuff GOLD 4–6 finns tydliga 
mål av vad eleven lär sig i varje 
kapitel. Till nästan alla texter 
finns uppföljningsfrågor, som både 
stämmer av läsförståelsen och 
uppmuntrar till kommuniktion, 
kopplat till textens tema. 

I den heldigitala elevlicensen för 
mellanstadiet finns allt samlat på 
ett och samma ställe: de tematiskt 
uppbyggda temana, med roliga och 
underfundiga texter, många varie-
rande uppgifter, material som kan 
individanpassas och mycket mer. 

Det Digitala övningsmaterialet är 
ett digitalt komplement till Text- 
och Workbook för den som vill 
jobba blended.

I den Digitala lärarlicensen ingår 
en digital version av boken så att 
du som lärare kan visa på stor-
bild i klassrummet. Licensen är 
välfylld med pedagogiska tips, 
kapitelgenomgångar samt extra-
material och kopieringsunderlag. 
Där finns även dialoger, sånger, 
ramsor och hörövningar. 

INGÅR I SERIEN
■ Allt-i-ett-bok åk 2 

■ Textbook åk 3–6

■ Workbook åk 3–6

■ Digitalt övningsmaterial/ 
årskurs

■ Digital elevlicens åk 4–6/
årskurs  
(heldigital)

■ Digital lärarlicens/ 
årskurs 
(heldigital)

Olika teman tas upp i Good Stuff Gold Textbook. 
Texterna följs upp av övningar i Good Stuff Gold Workbook.
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SPRAKANDE 
SPRÅKGLÄDJE  

I POPULÄR  
ENGELSKSERIE! 

Good Stuff Gold är ett av våra mest uppskattade engelskläromedel 
genom tiderna, känd för sina sprakande lekfulla texter och sin  
tydliga, lättjobbade struktur. Med Good Stuff Gold gör du engelskan 
lättillgänglig för eleverna så att alla kan nå sina mål.
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■ ENGELSKA 1–6



MUCHO MÁS: Mer  
övningar, vägledning 
och stöd än något  
annat läromedel i 
spanska, både för 

lärare och för elever. Den första 
delen i boken täcker det centrala  
innehållet, den andra delen  
fungerar som en elevhandledning 
där det finns sammanfattningar, 
kommentarer och förklaringar 
som riktar sig direkt till eleven.

À PLUS: En revidering av den  
omtycka serien Bon voyage.  
Det mest omtyckta är kvar och  
det som blivit omodernt är upp- 
daterat. Resultatet är ett läro- 
medel med tydlig struktur,  
lättbegripliga förklaringar,  
progression i lagom takt, metodisk 
uppbyggnad av uttal, ordförråd och 
konstruktioner samt spännande 
information om den fransktalande  
världen. Allt detta presenterat 
i intresseväckande och lekfulla 

sammanhang på elevernas  
egen nivå. 

ALLES DEUTSCH: En lustfylld och 
aktiverande elevbok med många 
muntliga och skriftliga övningar. 
Den är härligt färgglad och in- 
bjudande! Språket är modernt och 
har en liten knorr utöver det van-
liga. Läromedlet består av många 
dialoger, korta texter, ramsor och 
sånger samt en teaterpjäs att 
spela upp i klassrummet. Repeti-
tion är en röd tråd i pedagogiken 
och boken hjälper eleverna att lära 
in och befästa kunskap. Det finns 
också ett spännande realiakapitel 
som erbjuder en lagom utmaning, 
där eleverna får tänka lite extra.

Samtliga tre läromedelsserier  
har ett Digitalt övningsmaterial 
för den som vill jobba blended. 
Här får eleverna träna glosor  
och grammatik samt lyssna på 
bokens texter.

Mucho Más, 
À Plus, 
Alles Deutsch

INGÅR I SERIEN
■  Allt-i-ett-bok/ämne 

(tryckt bok)

■ Digital elevlicens/ämne 
(heldigital)

■ Digital lärarlicens/ämne 
(heldigital)

■ Digitalt övningsmaterial/ 
ämne

SPRÅK FÖR ALLA I ÅK 6!

Alla tre serier har också en heldigital version för såväl lärare 
som elev med allt du behöver för en lyckad språkundervisning. 
Som lärare kan du enkelt individanpassa genom att dela ut 
material och övningar som är anpassade efter varje elevs nivå. 
Här finns även smarta funktioner som automatiskt anpassar 
övningar efter vad eleven behöver repetera och vad den kan gå 
vidare med. Dessutom finns omfattande bedömningsuppgifter 
samt tydlig koppling till läroplanens kunskapskrav. För dig 
som lärare finns stöd i form av pedagogisk planering, bilder, 
extrauppgifter, lekar och spel med mera.
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■ MODERNA SPRÅK ÅK 6



Boken om SO 
1–3

■ Allt centralt innehåll för  
SO 1–3

■ Språkutvecklande 
arbetssätt i SO

■ Lekfull och humoristisk

Tre klara fördelar

MED ETT vardagsnära 
språk och språk- 
utvecklande övning-
ar får eleverna alla 
kunskaper i historia, 

samhällskunskap, geografi och  
religion som de behöver. Inom  
varje arbetsområde finns tydliga 
referenser till kursplanen. En  
stor del handlar om forntiden. 
Hänsyn har tagits till begräns-
ningar i läskunnighet i åk 1, sedan 
växer bokens textmängd och  
svårighetsgrad till en lagom  
utmaning i åk 3. 

Lärarboken ger många konkreta  
tips och idéer om hur du och 

klassen kan arbeta i SO. Här 
finns extra fakta, lektionsförslag, 
språkutvecklande övningar och 
kopieringsunderlag.

Det Digitala övningsmaterialet 
är ett digitalt komplement till de 
tryckta böckerna för den som vill 
träna mer.

I den Digitala lärarlicensen finns 
en digital version av boken som  
är bra vid gemensamma genom-
gångar, digitalt material med  
ljud, introduktioner och länkar, 
tips, språkutvecklande övningar, 
kopieringsunderlag och mycket mer. 
 

INGÅR I SERIEN
■ Grundbok

■ Två arbetsböcker

■ Digitalt övningsmaterial

■ Lärarbok

■ Digital lärarlicens

I rutorna Berätta! får eleverna ta ställning, jämföra, hitta likheter och 
skillnader, resonera och analysera inom olika ämnesområden.
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FÖRSTA GRUNDBOKEN I HISTORIA, 
SAMHÄLLSKUNSKAP, GEOGRAFI  
OCH RELIGIONSKUNSKAP

Boken om SO 1–3 innehåller så mycket – eleverna 
får möta forntida nordbor, dinosaurier och de första 

människorna på jorden. De får läsa om vår miljö och 
hållbar utveckling, om regler och rättigheter, och  

fundera på vad som gör att jag är just jag.
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■ SO 1–3



SOS 4–6

■ Helt enligt de reviderade 
kursplanerna

■ Väl anpassat språk för 
målgrupperna

■ Årskursböcker som täcker in 
allt och sammanfogar alla 
ämnen

Tre klara fördelar

SOS 4–6 är tre moderna, 
lustfyllda och engage-
rande årskursböcker 
som ger eleverna förut-
sättningar att utveckla 

sina kunskaper utifrån aktuella 
fakta och intresseväckande  
övningar.

I grundböckerna presenteras 
ämnena geografi, historia, religion 
och samhällskunskap i en samlad 
bok, med ett språk och texter som 
är väl anpassade för målgruppen. 
Texternas omfattning ökar succes-
sivt för varje årskurs. Läromedlet  
täcker in hela det centrala inne-
hållet, och innehållet tas upp i 
den ordning det presenteras i de 
nya kursplanerna. På så vis kan 
du vara trygg med att du får med 
allt eleverna ska lära sig i de fyra 
SO-ämnena i din undervisning.

Det direkta tilltalet och den 
tydliga berättarrösten ger ett bra 

flyt i texterna och gör innehållet 
levande. Vi ställer många frågor, 
där eleverna kan kontrollera att de 
hänger med, men också frågor där 
de kan reflektera över innehåll-
et. Det ökar möjligheten för fler 
elever att arbeta med både språk 
och innehåll från grunden, få en 
djupare förståelse och bredda  
sina kunskaper. 

I det digitala läromedlet finns  
allt du behöver samlat på ett  
och samma ställe såsom  
texter, övningar och en innehålls-
rik sva-ordbok med bildstöd som 
översätter till flera olika språk. 
Som lärare kan du individ- 
anpassa materialet genom att  
dela ut material och övningar an-
passade efter varje elevs nivå. Du 
får även stöd i form av didaktiska 
tips, extramaterial med mera. 

Lärarhandledningen är en digital 
lärarlicens, avsedd att användas 

till både det tryckta och det digi-
tala läromedlet. Lärarlicensen är 
kopplad till Digital elevlicens och 
Digitalt övningsmaterial, så att du 
kan följa elevernas progression.

INGÅR I SERIEN
■ Grundbok/årskurs

■ Arbetsbok/årskurs

■ Digitalt övningsmaterial/ 
årskurs  
Digitalt komplement till de 
tryckta böckerna för den 
som vill jobba blended.

■ Digital elevlicens/årskurs 
(heldigital)

■ Digital lärarlicens/
årskurs  
(heldigital)

SOS FÖR 
EN KLOKARE 

FRAMTID!

Samhällsfrågorna blir allt mer  
avgörande. Med SOS vill vi vara så 
aktuella och intressanta som det 
bara går för att ge dina elever ännu 
bättre möjligheter att bidra till en 
klokare framtid. 

SOS Digital gör det lättare att planera, genomföra och följa 
upp undervisningen. Här finns massa smarta verktyg som 
underlättar både för dig som lärare och för dina elever.

UTKOMMER 
2021!

■
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R
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Upptäckarserien 
i SO 4–6

■ Alla kan hänga med!

■ Förklarar det svåra på ett 
enkelt sätt

■ Språkutvecklande övningar 
i arbetsböckerna

Tre klara fördelar

MED UPPTÄCK kan du vara säker på att du får 
med allt i din undervisning som kursplanen 
kräver – fakta och övningar som övar de  
kunskaper eleven ska utveckla. Texterna i 
Upptäckarserien är noga genomarbetade så 

att de är lättlästa. Fakta presenteras på ett sätt som liknar 
populärvetenskap med många ingångar till kunskapen: 
korta stycken, tydliga rubriker, bilder och bildtexter, fakta-
rutor och förklarande illustrationer. Det gör det lätt också 
för svaga läsare att hänga med. 

För den som vill jobba blended finns Digitalt övnings- 
material, vilket är ett digitalt komplement till de tryckta 
böckerna där eleverna kan träna ännu mer.

I den Digitala lärarlicensen finns en digital version av boken 
vilket är bra vid genomgångar, lärarmaterial med tips och 
länkar, digitala introduktioner, kopieringsunderlag och 
mycket mer.

Med hjälp av Kerstin Dahlins digitala introduktioner för 
storbildskärm sätter du igång ett viktigt tankearbete i 
klassrummet. Utifrån centrala frågeställningar kan ni  
sedan ta er an arbetssätt som utmanar alla elever  
– oavsett vilken nivå de befinner sig på.

INGÅR I SERIEN
■ Grundbok Samhälls- 

kunskap, Historia, 
Religion och Geografi  
(Sverige, Europa och 
Jordens resurser)

■ Arbetsböcker till varje 
grundbok

■ Digitalt 
övningsmaterial/ämne

■ Tryckt 
lärarhandledning/
ämne

■ Digital lärarlicens/
ämne 
(heldigital)

 
Grundböckerna har ett välanpassat språk, lite mindre textmängd  

och praktiska ordlistor nedtill på varje uppslag. 

E
X

EM

PEL UR BOK ■
 E

X
EM

PEL UR BOK ■

UPPTÄCK SAMBANDEN

Upptäckarserien kännetecknas främst för sitt fina 
bildmaterial men också för sitt genomtänka lärar-
material med stödstrukturer, kopieringsunderlag 

och prov med bedömningsstöd. Grundböckerna har 
ett välanpassat språk, lite mindre textmängd och 

praktiska ordlistor nedtill på varje uppslag. 
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POJKAR I SKOLAN ELEVHÄLSA I 
PRAKTIKEN

HJÄRNAN  
OCH LÄRANDET

HANDBOK I  
KLASSRUMS- 
LEDARSKAP

Vad lärare och andra vuxna behöver veta 
för att fler pojkar ska lyckas i skolan

Pojkar har under flera decennier presterat sämre i 
skolan än flickor, och betygsgapet ökar. Det är ett av 
skolans tydligaste likvärdighetsproblem. I den här 
boken ges en översikt över olika fenomen som bidrar 
till att pojkar som grupp presterar sämre i skolan än 
flickor. Utifrån dessa diskuteras hur lärare och andra 
vuxna kan bidra till att bryta den negativa trenden så 
att fler pojkar lyckas i skolan, vilket gynnar både pojkar 
och flickor, som boken också visar.

En breddad repertoar är en nyckelterm i boken  
som hänvisar till att pojkar behöver utveckla fler  
förmågor istället för att begränsas i sin utveckling  
av de könsnormer och maskulina ideal som påverkar 
många pojkars liv idag.

Hur gör vi?

I den här boken får ni följa med på resan som Visättra- 
skolan har gjort i att gå från en bortvalsskola i kris, 
till en skola som präglas av kunskap, trygghet och 
trivsel. Författarna berättar konkret om arbetet med 
att bygga upp en prioriterad elevhälsa. Du får ta del av 
framgångsfaktorerna och hur du kan gå från ord till 
handling i att skapa en elevhälsa som genomsyrar hela 
verksamheten.

Läsaren bjuds på konkreta insatser och arbetssätt  
på både organisatorisk nivå och i det dagliga arbetet 
med elevhälsa. För att väva samman forskning med 
praktik, så kompletterar skolforskaren Ingrid Hylander  
de praktiska och handfasta exempel som beskrivs i 
varje kapitel, med en tydlig förankring i det aktuella 
forskningsläget kring just elevhälsa.

Kunskaper för framtidens skola

I Hjärnan och lärandet ger författarna en bred översikt  
över de nya kunskaper som vuxit fram inom hjärn-
forskningen under de senaste årtiondena. Hit hör 
forskningen om minne, känslor, tänkande, stress, 
motivation, kreativitet, hjärnhälsa och personlig  
utveckling. Speciellt fokuserar de på kunskaper som 
är viktiga på alla nivåer i framtidens skola (grundskola, 
gymnasium, universitet och högskola). Syftet med  
boken är att visa vilken stor betydelse kunskaperna 
om hjärnan kan ha för skolan och det livslånga  
lärandet om de utnyttjas rätt.

Boken är främst avsedd att användas vid utbildning 
av lärare på alla nivåer samt i annan undervisning på 
gymnasium och universitet. Men den kan också läsas 
av alla som vill veta mer om hur vi ska få våra hjärnor 
att fungera optimalt hela livet.

Ett effektivt ledarskap i klassrummet skapar goda  
förutsättningar för undervisning och lärande. I Handbok  
i klassrumsledarskap får såväl blivande som verksamma  
lärare ett konkret och omfattande stöd i att utveckla 
och stärka sitt klassrumsledarskap. Hur kan läraren 
bygga goda relationer med eleverna så att de accept- 
erar läraren som ledare? Hur kan läraren skapa för-
troende redan i det första mötet med en ny elevgrupp? 
Hur kan läraren lugna pratsamma och livliga elever? 
Hur kan läraren agera om en elev beter sig utmanande 
inför gruppen? Dessa frågor och många fler besvaras  
i boken.

Varje kapitel i boken utgår från faktiska och igen- 
kännbara situationer och innehåller såväl ordnings- 
skapande metoder som adekvat forskning inom fältet.
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Träna mera
JU MER MAN TRÄNAR,  
DESTO MER ”TUR” FÅR MAN

Alla elever behöver träna på något. Vi har därför en stor  
bredd av material som tränar allt från lässtrategier, ng-ljudet 
och engelskglosor till matematiska grunder, problemlösning, 
kartläsning och solsystemet. Det handlar också om hur  
man tränar, att få ständig utmaning – vilket är olika för  
olika individer. 

Besök liber.se/tranamera och hitta just det  
material som passar dina elevers behov, deras 
lärstilar och din pedagogik, och ge dem ännu mer 
... ja, det som en del kallar tur.
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KONTAKTA LÄROMEDIA Bokhandel 
gällande beställningar, leveran-
ser, fakturor, reklamationer och 
returer.

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.

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

Returer
Lägsta returantal för gottgörelse 
är fem omärkta, felfria exemplar 
av en och samma titel. Retur- 
frakten 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.

LäroMedias 
kundservice ■ E-post:  

info@laromedia.se 

■ Telefon:  
019-20 69 00 

■ Måndag–fredag:  
kl.08:00–17:00

■ Webb:  
www.laromedia.se

Libers  
kundservice

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

■ Telefon:  
08-690 90 00 

■ Måndag–fredag:  
kl.08:00–16:00

Ovan angivna villkor 
gäller om inget annat 
avtalats. Vi reserve-
rar oss för eventu-
ella pris, text och 
bildfel. Uppgifterna 
i katalogen lämnas 
med reservation för 
eventuella änd-
ringar bekräftande 
produktfakta m.m. 
som tillkommit efter 
katalogens tryckning.

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.

Kompetens- 
utveckling

Likvärdighets- 
säkrade läromedel

Onboarding- 
plan

 GDPR-certifierade  
system

Resultat- 
uppföljning  
på skolnivå

Anpassat  
innehåll  
utifrån  

läroplaner

Pedagogiska  
planeringar

Individ- 
anpassning

  Introduktions- 
utbildningar

Lärarhandledningar

Resultat- 
uppföljning

Uppdaterat  
och aktuellt  

innehåll 

Fokus på  
särskilt textstöd

Interaktiva  
frågor

  Resultat

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

– NÄR PUSSELBITARNA 
FALLER PÅ PLATS…

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.

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

    E
LEVER

    L
ÄRARE

    S
KOLLEDARE

LIBER DIGITAL  
– digitala läromedel 
från mellanstadiet 
hela vägen upp till 

gymnasiet. 

       Vi finns 
här för dig!

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

46      LIBER ÅRSKURS F–6 2021      HÄMTA MER INFORMATION, SMAKPROV OCH DIGITALA UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE LIBER ÅRSKURS F–6 2021      47



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

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

DANIEL JOHNSSON
Sydsverige
daniel.johnsson@liber.se
Tel 08-690 94 22

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

Större  
satsning i  
skola eller  
kommun?

LIBER KUNDSERVICE 

PETER WALDENBÄCK
SFI i hela Sverige
peter.waldenback@liber.se
Tel 073-909 16 16
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