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– Elevpaket med många fördelar
Digitala läromedel stimulerar flera sinnen och engagerar dina elever 
på flera olika sätt. Texter inlästa med autentiska röster, interaktiva 
övningar, filmer och hörövningar gör lärandet både varierat och 
roligt, vilket stärker pedagogiken.

Många vägar till kunskap

studentlitteratur.se/prov
a

kostnadsfritt

Givetvis kan du läsa  
mer om och beställa våra  
läromedel på laromedia.se



INSPIRATIONS-
DAGAR 2017!
FÖR 17:E ÅRET I RAD
LäroMedia Bokhandels Inspirationsdagar fortsätter att växa för varje år. Under 
2016 deltog över 10 000 pedagoger och nu är det dags för 2017 års upplaga.

I år bjuder vi på en helt ny föreläsning av Micke Hermansson, mannen bakom 
succén Grej of the day. Hur kan vi agera, planera och samverka för att skapa 
engagemang och lust att lära under hela skoldagen? Hur sker inlärning och vad 
säger modern forskning? Det, och mycket mer, kommer Micke att berätta under 
föreläsningen Grejen för dig. På sidorna 6-7 kan du läsa en intervju med Micke.

BOKMÄSSA MED LÄROMEDEL OCH SKÖNLITTERATUR
På plats finns även en fullspäckad bokmässa med det mesta
av det bästa bland läromedel och ett stort utbud av
skönlitteratur för både barn och ungdomar. 

Väl mött!
LäroMedia Bokhandel

TURNÈPLAN 2017
KALMAR 7 MARS
 
VÄXJÖ 9 MARS
 
SKÖVDE 14 MARS
 
KARLSTAD 15 MARS 

FALUN 16 MARS

ÖREBRO 21 MARS

VÄSTERÅS 22 MARS
 
UPPSALA 23 MARS

MALMÖ 28 MARS
 
HELSINGBORG 29 MARS

HALMSTAD 30 MARS
 
JÖNKÖPING 4 APRIL

LINKÖPING 5 APRIL
 
NORRKÖPING 6 APRIL
 
BORÅS 27 APRIL

TIPS TILL DIG SOM BESÖKER
VÅRA MÄSSOR

Både entré och föreläsning är helt kostnads-

fritt för dig som besökare. 

För att undvika köer och försäkra dig om en 

plats på föreläsningen vill vi gärna att du 

föranmäler dig på laromedia.se 

Passa på att ta en fika när du besöker våra 

inspirationsdagar. Vi bjuder!

Öppettider på samtliga orter: 13.00 – 17.30

NÄR KOMMER VI TILL DIG?

VÄLKOMMEN TILL LÄROMEDIA BOKHANDELS
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– Elevpaket med många fördelar
Digitala läromedel stimulerar flera sinnen och engagerar dina elever 
på flera olika sätt. Texter inlästa med autentiska röster, interaktiva 
övningar, filmer och hörövningar gör lärandet både varierat och 
roligt, vilket stärker pedagogiken.

Många vägar till kunskap

studentlitteratur.se/prov
a

kostnadsfritt

Givetvis kan du läsa  
mer om och beställa våra  
läromedel på laromedia.se

LäroMedia Bokhandel är 
landets största distributör av 
böcker och läromedel till grund- 
och gymnasieskolan.

Drygt 270 av landets 290 
kommuner, och en lång rad 
friskolor, har avtal med oss.

Vi är ca 50 anställda och under 
sommaren dubblar vi personal-
styrkan för att hinna leverera 
alla beställningar till skolstart.

Under 2016 levererade
vi drygt 7,3 miljoner
böcker från fler än 2000 
förlag, både svenska och 
utländska, till våra kunder.

KortA fakta om:
LÄROMEDIA BOKHANDEL

UTSTÄLLARE OCH
BESÖKARE MÖTS PÅ
INSPIRATIONSDAGARNA.
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På läromedelsturnén* kan du hämta en extra fi n 
gåva till din skola – Liberlådan. Den är fylld med 
våra nyaste och bästa läromedel. Att ha allt aktuellt 
samlat sparar din tid och förenklar din planering. 
Inte minst när du och kollegorna ska diskutera 
vilka läromedel ni vill satsa på i framtiden. 

Du som hämtar Liberlådan åk 1–3 eller 4–6  blir 
din skolas representant för lådan 
och får efterhand fl er nyheter och 
tips. Du blir helt enkelt den med 
koll på det nya inom läromedel. 

Välkommen!

Våra bästa läromedel i en låda!

KUNSKAPEN BOR I DET 
NYFIKNA KLASSRUMMET

KOM OCH 
HÄMTA DIN 

SKOLAS LÅDA

*På varje ort där Liber deltar

Vi som är läsare vet vilken 
glädje det är att läsa en bra bok. 
I bokens värld reser vi i tid och 
rum. Vi möter nya människor 
och besöker spännande miljöer. 

För att bli en riktigt god läsare 
behövs det 5 000 timmar. Ska 
man få ihop så många lästimmar 

måste man läsa av lust. Elever 
som har det extra kämpigt med 
läsningen måste då lockas av 
riktigt läsvärda böcker. Därför 
behövs ett stort utbud av lättläst. 

Lättläst blir bron från att inte 
läsa till att bli en god läsare som 
upplever glädje att försjunka i en 
riktigt bra bok. 

Utöver lättläst på svenska så har 
Nypon nu också översatt flera av 
sina mest populära böcker till 
arabiska, somaliska, tigrinska och 
flera andra mång språk. 

På LäroMedias hemsida finns 
Nypons närmare 600 lättlästa 
titlar. Här finns också lättläst på 
engelska, och mycket annat.

Lättläst på svenska och mångspråk

www.laromedia.se
info@laromedia.se 

Telefon Kundtjänst 
019-20 69 40



TÄNK DIG ATT DU SKA KÖRA BIL 
någonstans där du aldrig varit förut. Du 
knappar in adressen på din GPS och får 
till svar att den beräknade körtiden är 30 
minuter. ”Perfekt, ingen stress!” tänker du 
och låter dig sedan guidas utan att reflek-
tera särskilt mycket över vägen till ditt mål.
Ett par veckor senare ska du köra till samma 
plats igen. Den här gången utan tillgång till 
GPS. ”Hur ska jag fixa detta?” tänker du, ”jag 
vet ju inte ens i vilket väderstreck jag körde 
förra gången …” 

Jag tror att du som läser det här kan 
känna igen dig i ovanstående scenario. Om 
du har blivit begåvad med ett väldigt bra 
lokalsinne kanske du inte förstår vad pro-
blemet är, men om ditt lokalsinne är i klass 
med mitt har du desto större bekymmer. 
Tyvärr tror jag även att alltför många elever 
har liknande problem. Kanske inte när det 
gäller att hitta till olika platser, men väl 
under lektionerna i skolan. Elever som inte 
funderat över vägen till målet utan på olika 
sätt fått hjälp och tagit genvägar, utan att 
behöva reflektera eller skaffa sig någon 
djupare förståelse.

För att komma vidare i inlärningspro-
cessen behövs en stabil grund att stå på, 
men vad händer om eleverna aldrig får 
chansen att skaffa sig den grunden? Om 

man går för snabbt från det konkreta till 
det abstrakta? Eller arbetar med metoder 
och läromedel som inte ger utrymme för 
reflektioner eller diskussioner? Som ger 
svaret på en frågeställning utan krav på att 
eleven först har gjort ett tankearbete?

Har du som lärare någon gång undrat 
hur mycket dina elever egentligen snappar 
upp när du har en genomgång under en 
lektion? Eller hur mycket de minns när 
de läser en text på egen hand? Vi är alla 
olika och tillägnar oss kunskap på olika 
sätt, men gemensamt för alla är att det 
sker med hjälp av våra sinnen. En del lär 
sig bäst genom att lyssna (hörsel), andra 
genom att läsa eller se bilder (syn) och 
ytterligare en del genom att själva göra 
eller uppleva saker (känsel). Men det allra 
bästa för inlärningsprocessen är att akti-
vera flera sinnen på samma gång. Och det 
är just detta som gör laborativa läromedel 
så fantastiska! Genom att experimentera, 
testa, känna, vända, vrida, skapa bilder och 
dessutom diskutera olika frågeställningar, 
kan man uppnå en verkligt djup förståelse. 
Från grunden. En kunskap som både blir 
långvarig och går att bygga vidare på.

Den tekniska utvecklingen i samhället 
har aldrig varit snabbare än nu. Det är lätt 
att dras med och anamma den nya tekniken 

i undervisningen, utan närmare eftertanke 
på vad det innebär för inlärningen. Använd 
gärna ny teknik, men ha då en plan för 
vad du vill uppnå med den. Låt den inte 
bli en GPS som leder eleven till målet i 
undervisningen utan ett motkrav på att 
eleven förstår.

Tänk på Konfucius klassiska citat.
Det är 2500 år gammalt, men det håller 
minst lika bra än idag:

”Jag hör och jag glömmer.
Jag ser och jag minns.
Jag gör och jag förstår.”

Låt eleverna vara aktiva och delaktiga i sin 
inlärning! 

TEXT: Isac Carlsson
VD, Beta Pedagog

LABORATIVA
LÄROMEDEL
GER LÅNG-
VARIG KUNSKAP
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MICKE HERMANSSON,
MELLANSTADIELÄRARE 
MED 30 ÅR I YRKET.
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EFTER TUSENTALS SÅLDA BÖCKER 
och ett stort antal föreläsningar, både i 
Sverige och internationellt, är det i vår 
dags för uppföljaren till Grej of the day. 
Vi tog ett snack med Micke Hermansson, 
upphovsmannen till succékonceptet som 
dessutom blivit utsedd Europas bästa talare.
 
Förra året gjorde du succé på våra Inspira-
tionsdagar med föreläsningen Grej of the 
day. I vår återkommer du med den helt ny-
skrivna Grejen för dig. Vilken är skillnaden 
mellan dessa två?
– Den första föreläsningen fokuserade 
mycket på storyn bakom GOTD medan 
denna är inriktad på varför det faktiskt 
fungerar! Hur sker inlärning och vad säger 
modern forskning? En slags version 2.0 
helt enkelt, berättar Micke.

– Jag kommer att väva in forskning, beprö-
vad erfarenhet med anekdoter och exempel 
från klassrummet och hoppas att de flesta 
pedagoger, från förskoleklass och uppåt, 
kan hitta intressanta kopplingar och tanke-
frön som kan passa deras undervisning.

FUNKAR I ALLA ÅLDRAR OCH ÄMNEN
Att Grej of the day funkar lika bra i grund-
skolan som i gymnasiet är något som 
Micke intygar även om användandet är 
mest utbrett i låg- och mellanstadiet. 
– Jag har sett det användas med både yngre 
och äldre elever och det fina med GOTD är 
att det funkar i alla ämnen!

Många tror att det mest ”ska” handla om 
samhällsorienterande ämnen men upp-
hovsmannen själv är övertygad om att en 
mix av ämnen är det bästa för att nå fram-
gång med Grej of the day.
– Jag tycker att det blir bäst när man vågar 
blanda från alla ämnen. Från Abba till 
Antarktis. Från Marie Curie till samer …

Ytterligare en styrka med mikrolektionerna 
är den korta uppstartstiden. Många som 
varit på Micke Hermanssons fullängds-
föreläsningar har varit igång med sitt  
”grejande” redan veckan därpå.

EUROPAS BÄSTA TALARE
Framgångarna med Grej of the day har 
väckt intresse internationellt och hittills 
har Micke föreläst i Finland, Luxemburg, 
Holland, Belgien och Kina. Han blev dess-
utom utsedd till Sveriges TEDx-represen-
tant för att tävla i Haag på temat Idéer 
värda att sprida.

– Vi hade sju minuter på oss att berätta 
om våra projekt. Gärna på ett roligt och 
intresseväckande sätt, allt enligt TED-
andan, berättar Micke som gjorde det så 
bra att han vann hela tävlingen och därför 
kan titulera sig Europas bästa talare.
– Det är självklart väldigt trevligt och spe-
ciellt att kunna ha det i sitt CV. Jag har 
alltid försökt vara en föreläsare som bjuder 
mycket på mig själv och efter TEDx så 
har jag jobbat ännu hårdare med mitt 

manus och helhetsintrycket på scenen, 
säger han avslutningsvis.

ANMÄL DIG IDAG!
Nu har du möjlighet att helt kostnadsfritt 
lyssna till Europas bästa talare och föreläs-
ningen Grejen för dig på någon av LäroMedia 
Bokhandels inspirationsdagar i vår.
Har du inte redan bokat din plats är det 
hög tid att göra det på laromedia.se 
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GREJEN FÖR DIG
Vad är ...

INGEN SOM JOBBAR INOM SKOLAN HAR VÄL MISSAT MICKE HERMANSSONS GREJ OF 
THE DAY, SUCCÉKONCEPTET MED MIKROLEKTIONER INOM OLIKA FAKTAOMRÅDEN. 
UNDER LÄROMEDIA BOKHANDELS INSPIRATIONSDAGAR I VÅR PRESENTERAR HAN 
UPPFÖLJAREN; GREJEN FÖR DIG. 

TIPS!
Nyfiken på

Mickes vinnande
TEDx-föreläsning?

Kika på: goo.gl/EHQiC4

KortA fakta om:
MICKE HERMANSSON

ÅLDER: 53 år

BOR: Umeå

BAKGRUND: Mellanstadie-
lärare sedan 1986.

BÄSTA SKOLMINNE: När jag 
i grundskolan fick vara med och 
skriva pjäser och liknande.
Jag älskade sånt redan då!
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N Y H E T E R !
Askunge växer.  
Snart finns våra 
arbetsböcker 
i svenska. 

www.askunge.se

Blandade övningar i svenska

Etapp 1

ISBN 978-91-87701-xx-x

9 789187 701290

TRÄNA SVENSKA

ALFABETISK ORDNING

ALFABETET
träna svenska är en serie arbetsböcker med fokus på 

grundläggande språkfärdigheter. Häftena tar upp olika 

områden i ämnet svenska. Sj-ljudet I häftet presenteras xxxxFöljande häften finns också i serien BOX Träna svenska:

•	 Vanliga	ord•	 Alfabetet
•	 Vokaler
•	 Stor	bokstav	och	punkt•	 Skiljetecken•	 xxx

•	 xxx
•	 xxx
•	 xxx
•	 xxx
•	 xxx
•	 xxx

Nu har du chans att vinna fina skönlitterära bokpaket från LäroMedia Bokhandel.
Allt du behöver göra är att svara på tre enkla frågor och tipsa oss om vilken föreläsare, 
med anknytning till skola och utbildning, du skulle vilja se på framtida inspirationsdagar.

Med lite tur kanske du både vinner böcker och få se just din favoritinspiratör på
scenen nästa år!

Tävla på laromedia.se/tavling senast 10/5-2017 för en chans att vinna!

Pssst… Om du behöver hjälp med svaren så finns de att hitta här i tidningen.

BOKPAKET
FRÅN LÄROMEDIA!

Vinn fina

TÄVLING!

Inspirerande digitalt läromedel för åk 1-3.
Prova gratis du med på laromedia.se/edimia!

laromedia.se/edimia

Prova gratis du med!
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VAD LÄSER ANDRA?
På laromedia.se hittar du topplistor inom
flera kategorier:

» Skönlitteratur

» Pocket

» Barn- & ungdomsböcker

» Faktaböcker för barn & ungdom

BEHÖVER DU LÄSTIPS
OCH INSPIRATION?
Som du säkert känner till så levererar vi alla böcker du önskar. Men ibland kan det 
vara svårt att veta vad man söker eller vad som faktiskt finns. För att underlätta 
urvalet, och tipsa om utbudet, trycker vi varje år flera olika kataloger med lästips.

Bläddra i katalogerna på webben: laromedia.se/kataloger

Vill du hellre ha en tryck katalog? Skicka ett mail till info@laromedia.se

Digital färdighetsträning för åk 1–6

Det man binglar blir man bra på!

W
H
AT

’S
?

Order 019-20 69 00
info@laromedia.se
laromedia.se

Digital färdighetsträning för åk 1–6

Det man binglar blir man bra på!

Digital färdighetsträning för åk 1–6

Det man binglar blir man bra på!

HÅLL DIG
UPPDATERAD!
Vill du vara säker på att alltid få
nyheter,  specialerbjudanden,
inbjudan till läromedelsmässor och
liknande från LäroMedia Bokhandel?

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!
laromedia.se/nyhetsbrev



LÅT ALLA BARN OCH UNGA
TA DEL AV BÖCKERNAS
FANTASTISKA VÄRLD.
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VAD ÄR 
LÄTTLÄST?
DE SENASTE TIO ÅREN HAR UTGIVNINGEN AV LÄTTLÄSTA BÖCKER ÖKAT KRAFTIGT. 
DET BEROR PÅ ATT ALLT FLER BARN OCH UNGA HAR PROBLEM MED ATT LÄSA OCH 
SKRIVA. PEDAGOGER OCH BIBLIOTEKARIER LETAR EFTER LÖSNINGAR PÅ PROBLEMET 
OCH SER ATT LÄTTLÄSTA BÖCKER KAN VARA ETT BRA STÖD. MEN VAD ÄR LÄTTLÄST 
OCH HUR SKILJER DET SIG FRÅN BÖRJA LÄSA-BÖCKER OCH LÄSTRÄNINGSBÖCKER?



” MED LÄSFÖRMÅGAN KOMMER   
 OCKSÅ MÖJLIGHETEN ATT BLI
 EN AKTIV MEDBORGARE I ETT
 DEMOKRATISKT SAMHÄLLE”.

BÖRJA-LÄSA BÖCKER
De flesta stora förlag har idag en lättläst-
utgivning. Oftast består den utgivningen 
av börja-läsaböcker för de allra yngsta elev-
erna i skolan. De här böckerna är värdefulla 
för att få igång läsningen och ge eleverna 
tillfredsställelsen av att kunna läsa och att 
ha läst en hel bok själv. Men de här böck-
erna är inte lättlästa i betydelsen att de är 
anpassade för elever med uttalade läs- och 
skrivsvårigheter. 

LÄSTRÄNINGSBÖCKER
När väl läsningen kommit igång behövs det 
ett stort utbud av lästräningsböcker. Läsför-
måga består ju av två delar, dels att kunna 
avkoda orden, dels att förstå och ta till sig 
innehållet. Målet är att avkodningen ska bli 
så automatiserad att kraften kan läggas på 
att tolka innehållet. För att träna upp den 
här förmågan finns det bl a lästränings-
böcker. Enligt professor Ingvar Lundberg 
tar det 5 000 timmar att bli en god läsare. 
Så det behövs många och långa stunder av 
lustläsning för att få ihop till alla lästimmar. 
Börja-läsa böcker och lästräningsböcker är 
den första litteraturen på väg mot att bli en 
god läsare.

VAD ÄR LÄTTLÄST
Lättläst däremot vänder sig till lite äldre 
elever som har uppenbara läs- och skriv-
svårigheter. Elever som kämpar termin 

efter termin med avkodningen, och har 
stora problem med att förstå innehållet i 
den text de läser. För de här eleverna finns 
lättläst. Det är specialböcker som till språk, 
innehåll och form är framtagna med hän-
syn till de olika typer av lässvårigheter 
eleverna har. Böckerna har ämnen som är 
anpassade efter läsarnas ålder. De största 
lättlästförlagen i Sverige är Nypon förlag, 
Bokförlaget Hegas, LL-förlaget och Argasso. 
Därutöver finns specialförlag som också 
har en del lättläst i sitt sortiment, som t ex 
Lära Förlag (f.d. Bokverkstan).

LÄSLUST OCH LÄSGLÄDJE
Målet med de här olika typerna av böcker är 
att fånga upp eleverna där de befinner sig 
och ge dem stöd och hjälp i läsutvecklingen. 
Vi vuxna får inte glömma bort varför det är 
så viktigt att kunna läsa. Läsningen är inget 
självändamål. Det handlar ju om att kunna 
läsa för att komma åt det kodade budskap 
som finns i orden. Genom att kunna läsa 
blir hela den skriva världen tillgänglig med 
all sin rikedom och skönhet. 

Tack vare en god läsförmåga kan vi läsa 
fantastiska böcker som för oss ut på även-
tyr, eller välja faktaböcker som tillgodoser 
vår vetgirighet. Denna värld av böcker vill 
vi att alla barn och unga ska få ta del av. 
Därför är alla typer av böcker som bidrar 
till att väcka läslust av största betydelse. 

Med läsförmågan kommer också möjligheten 
att bli en aktiv medborgare i ett demokra-
tiskt samhälle.

LÄTTLÄST – FÖR VEM
Och så till sist; Fundera över ordet ”lätt-
läst”. Det är lätt att bli provocerad när man 
hör ordet. Lättläst för vem?
Tänk om vi kunde finna ett annat ord som 
tar fasta på hur böckerna uppfattas av 
dem med lässvårigheter. Låt oss ta tid på 
läromedelsmässorna i år och diskutera oss 
fram till ett nytt ord för just lättläst! Ett 
ord som lockar till läsning och som visar den 
allra största respekt för de ca 20 procent av 
alla barn och unga som kämpar med att 
erövra det skrivna språket.  

TEXT: Lena Maria Nordstrand
förlagschef, Nypon förlag
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ENLIGT INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN TALAS OMKRING 200 SPRÅK SOM 
MODERSMÅL I SVERIGE OCH BEHOVET AV MODERSMÅLSLITTERATUR HAR ÖKAT LAVIN-
ARTAT I ALLA ÅLDERSGRUPPER, FRÅN FÖRSKOLAN TILL GYMNASIET, DE SENASTE ÅREN.

TVÅ SOM MÄRKT AV ÖKNINGEN är 
Zandra och Josefin, inköpsansvariga för 
modersmålslitteratur på LäroMedia
Bokhandel.
– Behovet av god litteratur på andra moders-
mål än svenska är oerhört stort idag. Och 
vi vill så klart gärna hjälpa så många som 
möjligt att utveckla sitt språk, berättar de.

Det är både skönlitterära titlar och renod-
lade läromedel som efterfrågas.
Att läsa en bok på både sitt modersmål och 
på svenska skapar en större förståelse och 
ger möjlighet till fördjupning men det är 
inte alltid enkelt att få tag i samma titel på 
olika språk.
– Det är bitvis ett väldigt tidskrävande
arbete att få hem just de titlar som önskas, 
säger Josefine. Att som kund hitta det man 
önskar kan vara relativt enkelt genom alla 
tillgängliga sökmotorer på nätet men för 
oss att hitta inköpsvägar är inte lika enkelt. 
Josefins kollega, Zandra, håller med:

– Att kunna läsa Astrid Lindgren, Jan 
Guillou eller någon annan storsäljande 
författare på svenska och sitt modersmål 
kan tyckas självklart. Men så enkelt är det 
dessvärre inte alltid.
– På samma sätt efterfrågas även läromedel 
på andra språk. Inte helt sällan får vi frågan 
varför inte matteboken man använder i 
klassen finns översatt till andra språk. Det 
är en fråga för läromedelsförlagen att ta 
tag i, säger Josefin. Där tror hon att det 
finns ett stort tomrum att fylla.

Bristen på ett internationellt bokregister 
är en av de utmaningar som man tampas 
med dagligen.
– Vi skulle så klart önska att det var mer 
lättillgängligt och att vi kunde ge snabbare 
svar till våra kunder. Men i dagsläget är det 
ett detektivarbete skulle man kunna säga, 
skrattar Josefin.
– Dels att hitta rätt titel men också tillräck-
ligt många exemplar och inom rimlig tid. 

Tyvärr är leveranstiderna många gånger 
långa vilket i slutänden drabbar eleven som 
väntar på sin bok, fyller Zandra i. 

NY TJÄNST UNDERLÄTTAR INKÖP
För att underlätta för våra kunder att hitta 
bra titlar som vi dessutom vet att vi har 
relativt kort leveranstid på har vi skapat 
en samlingssida för modersmålslitteratur 
på laromedia.se/modersmal
– Här finns både läromedel och skönlitte-
ratur, för alla åldrar, på en rad olika språk. 
Självklart kommer den att utökas och för-
ändras med tiden. Fördelen med en webb-
tjänst i jämförelse med en tryckt katalog är 
att den är dynamisk och ständigt uppdate-
rad, berättar Zandra som tillsammans med 
Josefin ansvarar för innehållet på sidan.

Har du tips eller önskemål om titlar som 
borde finnas med på sidan eller allmänna 
frågor kring modersmål? Kontakta oss på 
modersmal@laromedia.se 

ZANDRA ANDERSSON OCH 
JOSEFIN SÖDERSTRÖM,

LÄROMEDIA BOKHANDEL

LITTERATUR PÅ
MODERSMÅL

Aktuellt



I SAMARBETE MED DIG

Vi vill träffa dig!
Under våren finns vi på LäroMedias 
utställningar runt om i landet. Då vill vi förstås 
gärna träffa dig! Hos oss på Gleerups kan du 
upptäcka nyheter, hämta gratis cirkulations-
exemplar av tryckta läromedel och få en helt 
ny uplevelse av heltäckande digitala läromedel 
i alla ämnen för åk F-9.

Hoppas vi ses!
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Nu finns tre  
böcker i serien!
Läs mer och beställ på
laromedia.se

Kom igång med  
Grej of the Day
– boka en kurs med  
Micke Hermansson på
laromedia.se/gotd



Order 019-20 69 00
info@laromedia.se
laromedia.se

Vi på Sanoma Utbildning är övertygade om att språket 
är den viktigaste nyckeln in i samhället. Våra läromedel 
i sva och sfi  hjälper dig att ta dina elever hela vägen dit 
– oavsett ålder, studievana och bakgrund. 

Med andra ord visar vi vägen till språket.

Språket är A och O plus SO och NO
med andra ord mer än bara svenska

Nyanlända/sva åk 5–9 och språkintroduktion

NYHET!

NYHET!

NYHET!
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LÄTTLÅNAT
LäroMedia Bokhandels
BIBLIOTEKSSYSTEM

LÄROMEDIA BOKHANDEL är landets 
största distributör av böcker och läromedel 
till grund- och gymnasieskolan. Vi levere-
rar alla de böcker ni önskar – oavsett om det 
gäller läromedel, skönlitteratur eller fort-
bildning. Dessutom erbjuder vi sedan ett 
par år komplett bibliotekssystem anpassat 
till dagens skola!

Forskning visar att elever presterar bättre 
om de har tillgång till välutrustade skol-
bibliotek som är integrerade i undervis-
ningen. Att de dessutom blir bättre läsare 
genom ett bra skolbibliotek är en självklarhet.

SNABBT, ENKELT OCH
TIDSBESPARANDE
LäroMedias bibliotekssystem har alla de 
funktioner som ett modernt skolbibliotek 
behöver för administration av så väl böcker 
som låntagare – men även en hel del tids-
besparande extrafunktioner. Bland annat 
kan låntagarna skapa egna önskelistor 
och ett integrerat e-handelssystem gör 
inköp snabba och effektiva.
– En funktion som lanserades i augusti 

2016 gör att alla böcker som beställs till 
biblioteket, via laromedia.se, automatiskt 
registreras i det. Det spar mycket tid i 
jämförelse med manuell registrering, 
säger Janina Eriksson Bergström, syste-
mets utvecklare.

– Uppstartstiden är mycket kort och 
systemet är väldigt lättarbetat – av den 
anledningen passar det bra även i skolor 
med begränsade personalresurser, säger 
Mikael Hallgren, ansvarig för systemet.
– Med en utlåningsstation bestående av en 
dator och en scanner kan elever själva logga 
in och låna böcker, fyller Janina i.
– Beställer man dessutom scanner via 
oss får man den förprogrammerad för att 
fungera med de streckkoder som används.

Eftersom allt är webbaserat krävs ingen 
installation av programvaror och alla
datorer med internetuppkoppling kan 
användas. I dagsläget är ett fyrtiotal 
skolor anslutna till systemet som regel-
bundet uppdateras med nya funktioner 
och förbättringar.

KOMPLETTA BOKPAKET FÖR
SNABB UPPSTART
Enligt Skolinspektionens krav ska skol-
biblioteket vara anpassat till elevernas 
behov  för att främja språkutveckling och 
stimulera till läsning.

– Att välja bibliotekslitteratur kan vara 
både svårt och tidskrävande men även här 
kan vi hjälpa till. Vi tar gärna fram lämpliga 
bokpaket för att skapa ett brett och bra 
grundutbud i biblioteket, säger Mikael.

– Även plastning och biblioteksutrustning 
med streckkoder eller liknande ordnar vi 
om så önskas. Den tjänsten erbjuder vi 
självklart även till de som inte är anslutna 
till vårt bibliotekssystem, avslutar han.  

LÅTER DET INTRESSANT?
Kontakta Mikael Hallgren för ett förutsätt-
ningslöst samtal och en demonstration.

Telefon 019-20 69 19
mikael.hallgren@laromedia.se

SEDAN FÖRSTA JULI 2011 ÄR DET LAG PÅ ALLA ELEVER, I BÅDE 
KOMMUNALA OCH FRISTÅENDE SKOLOR, SKA HA TILLGÅNG 
TILL ETT SKOLBIBLIOTEK. LÄROMEDIA BOKHANDEL HAR
SEDAN ETT PAR ÅR EN KOMPLETT LÖSNING FÖR JUST DETTA!

MIKAEL HALLGREN OCH 
JANINA ERIKSSON BERGSTRÖM,

LÄROMEDIA BOKHANDEL
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Fler utställare tillkommer. På laromedia.se ser du vilka utställare som medverkar på respektive ort.


