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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 en katalog. Vi har här valt 

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

IBLAND ÄR DET BÄST att jobba med bara tryckta 
böcker, ibland i kombination med digitala kom-
ponenter 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 
komplement till den tryckta boken 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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”Med ett rikt språk växer 
elevernas självförtroen-
de och de får en chans att 
verkligen ta makten över 
sitt liv. Ett rikt språk ökar 
också förståelsen för andra 
människor. Tycker du att det 
låter intressant ska du testa 
Liber Svenska.” 

Erik Sandberg, 
författare Liber Svenska 

Liber Svenska

LÄSLUST OCH
 SKRIVGLÄDJE 
BÖRJAR I BRA

 BERÄTTELSER

Liber Svenska är ett lustfyllt och engagerande läromedel där 
eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmågor, oavsett 

om de läser svenska som första- eller andraspråk.

■ Populära och engagerande 
texter

■ Utgår från litteratur 
– baserade teman med flera 
olika texttyper

■ Samla klassen – alla kan 
jobba på sin nivå

Tre klara fördelar

LIBER SVENSKA är upp-
byggt kring litteraturba-
serade teman som utgår 
från elevnära ämnen 
och som engagerar och 

skapar intresse. Inom varje tema 
möts eleven av olika texttyper. 
Elevernas förmågor att skriva, 
läsa och tala tränas kontinuerligt. 
Funktionell grammatik, genre-
typiska drag, språkriktighet och 
ordkunskap är annat som tas upp 
och tränas inom olika teman. 

Med Liber Svenska kan du välja 
att jobba heldigitalt eller kombi-
nera det digitala med den tryckta 
boken. Det digitala läromedlet 
är heltäckande och innehåller 
mängder av smarta funktioner. 
Boken innehåller i huvudsak texter 

för alla som vill läsa i ett tryckt 
format. Du som lärare kan välja 
att följa läromedlets inbyggda 
struktur eller plocka fritt i den ord-
ning som passar dig och din klass. 

I den heldigitala elevlicensen finns 
allt eleven behöver: texter, ljud, 
interaktiva övningar och stöttande 
funktioner som t.ex. textstöd där 
man kan anpassa och underlätta 
läsupplevelsen genom att ändra 
textens storlek, få texten upp-
läst och översatt till över 80 olika 
språk, få stöd av bilder och mycket 
mer. För elever som läser svenska 
som andraspråk finns även hjälp 
med förförståelse och kontext. 
Du som lärare kan låta alla elever 
arbeta med samma uppgift men 
var och en utifrån sin nivå. 

Den digitala lärarlicensen kan 
man jobba med oavsett om man 
använder den tryckta eller den 
heldigitala versionen av läro-
medlet. Här får du som lärare 
lektionstips, fler uppgifter och 
övningar och stöd för planering 
och bedömning. 

INGÅR I SERIEN
■ Stadiebok 

med texter för åk 7–9  
(tryckt bok)

■ Digital elevlicens  
(heldigital)

■ Digital lärarlicens  
(heldigital)

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

■
 U

R
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ER DIGITAL ■
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 LIBER DIGITAL
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FÖR EN KLOKARE 
FRAMTID

Med SOS vill vi vara så aktuella och 
intressanta som det bara går för att  
ge alla elever en ännu bättre möjlighet 
att bidra till en klokare framtid. 

■ Engagerande texter

■ Brett spektra av såväl stöd 
som utmaningar

■ Väl anpassade för att arbeta 
med de nya kursplanerna 

VI VET ATT SO-ämnena 
verkligen kan engagera 
eleverna om de jobbas 
med på rätt sätt. SOS 
är sedan länge känd för 

att vara ett av få läromedel med 
ett bra flyt i faktatexterna. Det var 
en viktig utgångspunkt när vi tog 
fram denna nya upplaga. Ett direkt 
tilltal och en tydlig berättarröst 
gör innehållet levande. Vi ställer 
många frågor, där eleverna kan 
kontrollera att de hänger med. 
Men också frågor där de kan  
reflektera över innehållet.  
Sammanfattningarna är hel- 
täckande och kan fungera  
fristående för elever i behov av 
extra stöd. De centrala begreppen 
i SO är viktiga och betonas och  
bearbetas därför grundligt. Till 
varje kapitel finns övningar där 
eleverna får tillämpa och vidare- 
utveckla sina kunskaper.

Med SOS heldigitala läromedel  
får du ett kontinuerligt uppdaterat  
läromedel med extramaterial  
som knyter an till dagsaktuella  
händelser. I den digitala elev- 
licensen får eleven allt samlat på 
ett ställe: texter, ljud, interaktiva 
övningar, tester och mängdträning. 
Läromedlet har ett textstöd där 
man kan anpassa och underlätta 
läsupplevelsen genom att ändra 
textens storlek, få texten uppläst 
och översatt, få stöd av bilder  
och mycket mer. Den digitala 
lärarlicensen kan man jobba 
med oavsett om man använder 
den tryckta eller den heldigitala 
versionen av läromedlet. Här får 
du som lärare lärarhandledning, 
övningsbank, förslag på planering, 
extramaterial och mycket mer. 

För den som vill jobba blended och 
utgå från den tryckta boken med 
ett pålitligt digitalt komplement 
finns Digitalt övningsmaterial. Här 
får eleverna möjlighet att träna på 
begrepp och faktafrågor med hjälp 
av självrättande övningar. 

INGÅR I SERIEN
■ Stadiebok/ämne 

 (tryckt bok)

■ Digital elevlicens/ämne 
(heldigital)

■ Digital lärarlicens/ämne 
(heldigital)

■ Digitalt övningsmaterial/
ämne 

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.

Tre klara fördelar
■
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R
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SOS

VÄL ANPASSAD 
FÖR DE NYA  

KURSPLANERNA
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■ Håller elevgruppen samlad 
när alla jobbar på sin nivå

■ Förklarande filmer till 
varje avsnitt i det digitala 
läromedlet

■ Mängder av inbyggd 
intelligens i det digitala 
läromedlet 

I MATEMATIK XYZ kan alla  
jobba på sin nivå, det vill  
säga i grundbok, Bas eller  
Utmaning. Grundboken 
innehåller dessutom tre nivåer 

och alla uppgifter är förmåge-
markerade. I XYZ Bas finns en 
kort teoridel och ett utökat antal 
uppgifter. I XYZ Utmaning finns 
uppgifter och innehåll samlat för 
elever som behöver just en extra 
utmaning. Avsnitten i grundboken 
och Bas är helt parallella, så det 
är enkelt att arbeta med de båda 
böckerna samtidigt i klassrummet. 

I den heldigitala versionen av  
läromedlet känner man igen 
strukturen från den tryckta boken, 
men här finns även filmer,  

lösningsförslag, digitala prov, 
läxor och mycket mer. Eleverna 
får intelligent återkoppling på sina 
uppgifter, vilket de uppskattar och 
det frigör tid för dig som lärare. 

Den digitala lärarlicensen kan 
man jobba med oavsett om man 
använder den tryckta eller den 
heldigitala versionen av läro- 
medlet. Här samlas allt material, 
lärarhandledning och möjlighet 
att följa eleverna på såväl individ- 
som gruppnivå.

För den som vill jobba blended och 
utgå från den tryckta boken men 
med ett bra digitalt komplement 
finns Digitalt övningsmaterial. 

INGÅR I SERIEN
■ Grundbok/årskurs  

(tryckt bok)

■ Bas/årskurs  
(tryckt bok)

■ Utmaning/årskurs  
(tryckt bok)

■ Digital elevlicens/årskurs 
(heldigital)

■ Digital lärarlicens/årskurs 
(heldigital)

■ Digitalt övningsmaterial/
årskurs

ALLA KAN  
LYCKAS MED  
MATEMATIKEN

Matematik XYZ
Populära Matematik XYZ finns nu i en helt ny 
version, men idén om att alla ska lyckas på sin 
nivå och att hålla ihop klassen finns kvar. 

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.

Tre klara fördelar■
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Spektrum

SVERIGES MEST 
POPULÄRA TEKNIK- 
OCH NO-SERIE

Den populära Spektrum-serien kommer revideras under 2021. Vi kommer 
släppa stora delar av nya Spektrum Fysik, Kemi och Biologi till skolstart 
2021 och helt nya upplagor av dessa titlar kommer till vintern 21/22.  
Spektrum Teknik revideras ej och är i linje med kursplanen. Prenumerera 
på vårt nyhetsbrev så får du information, smakprov och möjlighet att  
utvärdera före alla andra! 

”I Spektrum Teknik tar vi upp  
högaktuella teknikområden: eldrivna 

fordon, bioteknik, smarta maskiner 
och ny värdefull teknik inom så skilda 
yrken som veterinärer och ekonomer.” 

Anders Karlsson, 
författare Spektrum Teknik

■ Engagerande och 
lättillgängligt

■ Intressanta frågeställningar 
och roliga laborationer

■ Det heldigitala läromedlet 
är fullmatat med 
interaktiva övningar, 
filmer och uppgifter på  
olika nivåer 

I SPEKTRUM Fysik, Kemi och 
Biologi blandas grunderna 
inom respektive ämnes- 
område med inslag av  
betydelsen för samhället, 

människan och miljön. Testa dig 
själv-övningar i slutet av varje 
avsnitt hjälper eleven att befästa 
sina kunskaper och träna olika 
förmågor. I Fysik, Kemi och Biologi 
betonas att eleverna ska utveckla 
sitt kritiska tänkande t.ex. genom 
valsituationer som rör energi,  
teknik, miljö och hälsa. I Spektrum 
får eleverna möjlighet att träna det 
i avsnittet ”Perspektiv”, samtidigt 
som det ger dem en ökad kunskap 
om begrepp, modeller och teorier. 
Genomgående finns det också 
kopplingar till vardagslivet som 
eleverna känner igen. I Spektrum 
Teknik belyser vi först helheten  
– sen detaljerna. Genom tolv  
aktuella teknikområden åskådlig- 

görs allt från den teknik som  
eleverna möter i vardagen, till  
den utveckling som sker på före-
tag och forskningsavdelningar. 

I den digitala elevlicensen finns  
en mängd interaktiva övningar  
och förklarande filmer. Den  
digitala lärarlicensen kan man 
jobba med oavsett om man  
använder den tryckta eller den 
heldigitala versionen av läro- 
medlet. Här finns pedagogiska 
tips, lektionsplaneringar, PPT- 
presentationer, extrauppgifter  
och laborationer.

För den som vill jobba blended
finns ett digitalt komplement till
de tryckta böckerna kallat Digitalt
övningsmaterial. Här får eleverna
möjlighet att träna på begrepp  
och faktafrågor samt lyssna på
bokens texter.

Spektrum Fysik, Kemi och Biologi 
är under revidering och en del av 
innehållet kommer vara klart tills 
skolstart 2021. En helt ny upplaga 
kommer vintern 21/22.

INGÅR I SERIEN
■ Stadiebok/ämne  

(tryckt bok)

■ Lightböcker Fysik,  
Kemi och Biologi  
(tryckt bok) 

■ Språklabb Fysik,  
Kemi och Biologi  
(tryckt bok)

■ Digital elevlicens/ämne 
(heldigital)

■ Digital lärarlicens /ämne 
(heldigital)

■ Digitalt övningsmaterial/
ämne

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. Tre klara fördelar■
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REVIDERAT  
INNEHÅLL  

KOMMER 2021

10      LIBER ÅRSKURS 6–9 2021      HÄMTA MER INFORMATION, SMAKPROV OCH DIGITALA UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE LIBER ÅRSKURS 6–9 2021      11

■ NO 7–9



Good  
Stuff Gold
MED STOR 

SPRÅKGLÄDJE! 

Good Stuff Gold är ett lustfyllt läromedel med roliga 
texter, olika texttyper, många och varierande övningar, 
fler hörövningar och tester med bedömningsstöd.  
Guld värt för engelska åk 6–9, helt enkelt!

■ Texter med kul twist som 
uppmuntrar till läsning

■ Rikt utbud av hörövningar 
på olika nivåer

■ Lätt att individanpassa 

GOOD STUFF GOLD är  
vårt mest uppskattade  
engelskläromedel  
genom tiderna, känt  
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.

Good Stuff Gold utmärks av ett 
lekfullt, elevnära tilltal i text och 
bild som gör det kul att lära sig 
engelska. Med hjälp av bokens 
övningar med koppling till text- 
erna kan eleverna träna de olika 
förmågorna på flera olika sätt och 
på flera olika nivåer.

I den digitala elevlicensen finns 
allt eleven behöver samlat: texter, 
ljud, interaktiva övningar, tester 
och mängdträning av glosor och 
grammatik. I den digitala lärar-
licensen finns lärarhandledning, 
omfattande bedömningsstöd och 
mängder av extra material.

För den som vill jobba blended
finns ett digitalt komplement till
de tryckta böckerna kallat Digitalt
övningsmaterial. Här får eleverna
möjlighet att träna glosor och 
grammatik samt lyssna på
bokens texter.

INGÅR I SERIEN
■ Textbook/årskurs  

(tryckt bok)

■ Workbook/årskurs  
(tryckt bok)

■ Digital elevlicens/årskurs 
(heldigital)

■ Digital lärarlicens/ 
årskurs  
(heldigital)

■ Digitalt övningsmaterial/
årskurs

Engagerande texter, här till temat Animal Rights. 

E
X

EM

PEL UR BOK ■
 E

X
EM

PEL UR BOK ■ Tre klara fördelar
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■ Grundläggande engelska  
– alla kan lyckas!

■ Lockande innehåll och 
utformning

■ Allt-i-ett-bok som 
innehåller allt eleven 
behöver 

BULLDOG är avsett för 
elever som behöver ha 
ett mer grundläggande 
läromedel med tydlig  
struktur, rent men 

lockande utseende, engagerande 
texter och övningar som inte är för 
svåra. Eleven ska få känna att hen 
lyckas, klarar av engelskan och 
gör framsteg.

Varje kapitel består av fyra texter 
inom ett tema och varje text följs 
av övningar som tränar de fyra  
olika förmågorna samt ord- 
förståelse. Varje kapitel har  
en egen grammatikdel, vilket  
underlättar både för läraren  
och för eleven i planeringen  
av undervisningen.

I den digitala lärarlicensen får 
läraren tillgång till allt under-
visningsmaterial digitalt: lärar-
handledning med alla metodiska 
och praktiska tips, roliga digitala 
laborationer att göra i helklass, 
omfattande bedömningsmaterial, 
extra övningar och samtliga ljudfi-
ler som tillhör serien.

För den som vill jobba blended 
finns ett digitalt komplement till 
de tryckta böckerna kallat Digitalt 
övningsmaterial. Här får eleverna 
möjlighet att träna glosor, läs-
förståelse och grammatik samt 
lyssna på bokens texter.

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

(tryckt bok)

■ Digital lärarlicens/ 
årskurs 
(heldigital)

■ Digitalt övningsmaterial/
årskurs

Att lära sig engelska är både roligt och lockande med Bulldog.

E
X

EM

PEL UR BOK ■
 E

X
EM

PEL UR BOK ■

Bulldog
– Your English Buddy

HJÄLPER ELEVEN ATT 
LYCKAS I ENGELSKA!

Bulldog är ett nytt läromedel i engelska för  
åk 7–9 med intressanta texter och övningar, men 
också med tydlighet och struktur. För elever som 

behöver lite stöd för att nå målen i engelska  
är Bulldog den perfekte följeslagaren.

Tre klara fördelar
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Mucho más

FÅ UT MER  
AV SPANSKAN

Precis som namnet antyder så får du mer av  
allt; övningar, vägledning och stöd i spanskan. 

■ Mer kultur, samspel och 
vardagsliv

■ Mer övningar för  
eget arbete – lätt att  
individanpassa

■ Mer bedömnings- 
material

MUCHO MÁS innehåller  
texter med tydlig 
progression, en bred 
variation av texttyper 
och fler övningar än 

du är van vid så att varje moment 
kan tränas flera gånger. 

Övningarna till varje kapitel är 
indelade i två nivåer. De mer  
utmanande övningarna fungerar 
som en slags elevhandledning 
med sammanfattningar, kommen-
tarer och förklaringar som riktar 
sig direkt till eleven, vilket frigör 
mer av din tid för de elever som 
behöver personlig hjälp, samtidigt 
som det aldrig saknas material 
och utmaningar för de elever som 
vill jobba snabbare.

I den digitala elevlicensen finns 
allt eleven behöver samlat: texter, 
ljud, interaktiva övningar, tester 
och mängdträning med glosor och 
grammatik. I den digitala lärar- 
licensen får läraren lärarhandled-
ning, omfattande bedömnings- 
material och mängder med  
extramaterial.

För den som vill jobba blended
finns ett digitalt komplement till
de tryckta böckerna kallat Digitalt
övningsmaterial. Här får eleverna
möjlighet att träna glosor och 
grammatik samt lyssna på  
bokens texter.

INGÅR I SERIEN
■ Allt-i-ett-bok åk 6  

(tryckt bok)

■ Textbok/årskurs 7–9 
(tryckt bok)

■ Övningsbok/årskurs 7–9 
(tryckt bok)

■ Digital elevlicens/årskurs 
(heldigital)

■ Digital lärarlicens/ 
årskurs  
(heldigital)

■ Digitalt övningsmaterial/
årskurs

Varje kapitel inleds med en presentation 
av lärandemålen och innehållet.

E
X

EM

PEL UR BOK ■
 E

X
EM

PEL UR BOK ■

Tre klara fördelar
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■ Tydlig struktur

■ Insprirerande innehåll om 
den fransktalande världen

■ Aktivt, kommunikativt och 
varierat arbetssätt

À PLUS ! förenar alla 
de krav som man kan 
ställa på ett nybörjar-
material i språk för 
ungdomar: tydlig  

struktur, lättbegripliga för- 
klaringar, progression i lagom  
takt, metodisk uppbyggnad av 
uttal, ordförråd och konstrukt- 
ioner samt spännande insyn i  
den fransktalande världen.

Materialet byggs upp av ett antal 
tematiskt avgränsade kapitel där 
varje kapitel innehåller flera text- 
avsnitt med tillhörande övningar. 
Här såväl befäster man kunskaper 
som tränar de olika förmågorna. 
Texterna är varierande och  
representerar olika texttyper som 

dialoger, fiktiva berättelser, per-
sonliga återgivelser, dikter, sånger 
och faktatexter med realiainslag. 

I den digitala elevlicensen finns 
allt eleven behöver samlat: texter, 
ljud, interaktiva övningar, tester 
och mängdträning av glosor och 
grammatik. I den digitala lärar- 
licensen samlas lärarhandledning, 
omfattande bedömningsstöd och 
mängder av extramaterial. 

För den som vill jobba blended
finns ett digitalt komplement till
de tryckta böckerna kallat Digitalt
övningsmaterial. Här får eleverna
möjlighet att träna glosor samt 
lyssna på bokens texter.

INGÅR I SERIEN
■ Allt-i-ett-bok åk 6  

(tryckt bok)

■ Textbok/årskurs 7–9 
(tryckt bok)

■ Övningsbok/årskurs 7–9 
(tryckt bok)

■ Digital elevlicens/årskurs 
(heldigital)

■ Digital lärarlicens/ 
årskurs  
(heldigital)

■ Digitalt övningsmaterial/
årskurs

Varje kapitel inleds med en presentation 
av lärandemålen och innehållet.E

X
EM

PEL UR BOK ■
 E

X
EM

PEL UR BOK ■

MODERN FRANSKA,  
MER KOMMUNIKATION

À plus ! À plus ! bygger på den omtyckta serien  
Bon voyage. Tillsammans med lärare har  

vi uppdaterat materialet så att det tar upp vad  
dagens unga pratar om. Det är modernt, relevant 

och ännu mer kommunikativt och engagerande.

Tre klara fördelar
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”Alles Deutsch 9 Textbok är en omväxlande och charmig 
lärobok, skriven med stor pedagogisk insikt som gör tyskan 
i klassrummet till ett intressant och spännande ämne.”

Kerstin Rydén, 
BTJ-häftet nr 22, 2016.

Alles 
Deutsch 

MODERN 
TYSKA FÖR 

ALLA SINNEN 

Alles Deutsch har snabbt blivit ett av 
landets mest populära läromedel i 
tyska. Via många lekfulla aktiviteter 
får eleverna upptäcka ett rikt språk 
som är roligt att lära sig. 

■ Inspirerande och varierat 
innehåll

■ Omfattande 
bedömningsmaterial

■ Positiva utmaningar som 
peppar eleven framåt 

I ALLES DEUTSCH finns varia-
tionen som gör att man väcker 
intresset för språket och håller 
fast vid det. Textböckerna är 
tematiskt indelade och varje 

kapitel innehåller exempel på  
olika texttyper, som dialoger, 
fiktiva berättelser, personliga 
återgivelser, dikter, sånger och 
faktatexter med realiainslag. I 
övningsboken finns i varje kapitel 
ett av eleverna mycket uppskattat 
avsnitt, Spielecke, och där finns 
projekt att arbeta med som ger 
bra variation. Tanken är att ge 
eleverna en positiv utmaning – du 
kan! Här får de hjälp att repetera, 
befästa kunskaper och träna för-
mågorna på ett stimulerande och 
lekfullt sätt.

I den digitala elevlicensen finns 
allt eleven behöver samlat: texter, 
ljud, interaktiva övningar, tester 
och mängdträning av glosor och 
grammatik. I den digitala lärar-
licensen finns lärarhandledning, 
omfattande bedömningsmaterial 
och mängder med extramaterial. 

För den som vill jobba blended
finns ett digitalt komplement till
de tryckta böckerna kallat Digitalt
övningsmaterial. Här får eleverna
möjlighet att träna glosor och 
grammatik samt lyssna på
bokens texter.

INGÅR I SERIEN
■ Allt-i-ett-bok åk 6  

(tryckt bok)

■ Textbok/årskurs 7–9 
(tryckt bok)

■ Övningsbok/årskurs 7–9 
(tryckt bok)

■ Digital elevlicens/årskurs 
(heldigital)

■ Digital lärarlicens/ 
årskurs  
(heldigital)

■ Digitalt övningsmaterial/
årskurs

Varierade texttyper och elevnära innehåll.

E
X

EM

PEL UR BOK ■
 E

X
EM

PEL UR BOK ■ Tre klara fördelar
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HÄMTA MER INFORMATION, SMAKPROV OCH DIGITALA UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE

Start för  
nyanlända

■ Förbereder för ordinarie 
undervisning

■ Svenska genom ämnena  
samt genrepedagogik

■ Utvecklar både vardags-
språk och skolspråk

Bildstöd underlättar inlärning och är ett
 genomgående inslag i seriens alla böcker.E

X
EM

PEL UR BOK ■
 E

X
EM

PEL UR BOK ■

Tre klara fördelar

MED OMTYCKTA 
Start-serien lär sig  
eleverna grundlägg- 
ande svenska samti-
digt som de utvecklar 

sina kunskaper i andra ämnen. 
Böckerna är till för att förbereda 
eleverna för ordinarie undervisning 
genom att träna på och översätta 
vanligt förekommande begrepp i  
engelska, matematik, NO, SO och 
svenska som andraspråk. Du kan 
välja att jobba med böcker och 
digitalt övningsmaterial, eller  
heldigitalt med Liber Start Digital.

Start utgår från kursplanen åk 
4–9 och riktar sig i första hand 
till nyanlända elever i åk 7–9 och 
på språkintroduktion. Då mycket 
fokus lagts vid att innehållet ska 
framställas på ett mindre ålders-
specifikt sätt fungerar serien 

även för vuxna. Serien bygger på 
genrepedagogik, vilket visat sig 
ge ett djupare språkmedvetande 
samtidigt som eleverna utvecklar 
skolspråket. Det gör det lättare att 
ta till sig kunskaper i skolans alla 
ämnen. 

I den heldigital versionen av 
läromedlet får du allt material på 
en lärplattform full med smarta 
funktioner. Eleverna kan repetera 
övningarna hur många gånger 
som helst och få dem rättade 
automatiskt. Som lärare får du 
avancerad resultatuppföljning där 
det är lätt att se vad eleverna har 
klarat eller behöver träna mer på.

Lärplattformen gör det möjligt att 
individualisera undervisningen, 
tilldela läxor och kommunice-
ra med eleverna via uppskattad 

klassblogg, chatt eller video. Det 
finns även en digital ordbok med 
pedagogisk förklaring på nio olika 
språk och många bilder. Självklart 
är plattformen mobilanpassad så 
att eleverna kan träna när och var 
de vill.

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

(tryckt bok)

■ Digital licens/ämne  
(heldigital)

■ Digitalt övningsmaterial/
NO, SO, Engelska och  
Matematik 
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POJKAR I SKOLAN

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.

ELEVHÄLSA I 
PRAKTIKEN

POJKAR I SKOLAN
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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.

       Vi finns 
här för dig!

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

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

C2000286

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

FOTO
Maskot bildbyrå,  

iStock, Freepik


