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Blended learning ger fler 
elever möjlighet att nå  
kunskapsmålen
Det är roligare än någonsin att arbeta med läromedel. Vi är verkligen mitt 
i ett skifte där de digitala alternativen blir allt fler och mer innehållsrika, 
och bidrar till att skapa en spännande mix av möjligheter som många vill 
utnyttja. Med blended learning kan läraren lättare variera undervisningen, 
engagera hela klassen och ge fler elever rätt förutsättningar för att nå kun-
skapsmålen – och sin fulla potential. 

När vi nyligen frågade över tusen lärare hur de helst vill arbeta fick vi ett 
entydigt svar; digitala och tryckta läromedel får bäst effekt om de används 
tillsammans. Många är nyfikna på att utforska hur olika typer av läromedel 
och undervisningsformer kan samverka, för att på ett bättre sätt möta indi-
viduella behov. Och vår uppgift på Sanoma Utbildning är att ta fram innova-
tiva läromedel av hög kvalitet som stöttar lärarna i detta arbete.    

Vi är stolta över vår marknadsledande position inom läromedel för vård och 
omsorg. Behovet av grund- och vidareutbildning inom vården är stort och en 
viktig prioritet är att göra läromedlen mer tillgängliga för elever som inte har 
svenska som modersmål. Vi har gjort det enklare för dessa elever att hänga 
med i undervisningen genom att läsa in många av våra omtyckta böcker på 
olika språk som arabiska, persiska, dari och somaliska. 

Hoppas du hittar mycket som inspirerar dig i katalogen. Trevlig läsning! 

Christer Carlberg, VD på Sanoma Utbildning. 

”Det är fantastiskt roligt och meningsfullt att få arbeta med 
marknadens bästa läromedel. Jag ser fram emot att fortsätta 
utveckla vår starka portfölj tillsammans med mina duktiga 
medarbetare och med innovationskraften från hela Sanoma 
Learning i ryggen.”
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Irene Bonde, förläggare inom Vård och omsorg/Barn och fritid

Intervju med Irene Bonde, förläggare

”En viktig prioritet är att göra läromedlen 
mer tillgängliga för elever som inte har 
svenska som modersmål”

Irene Bonde började som förläggare 
på Sanoma Utbildning i augusti 
2018. Hon kommer närmast från 
Natur & Kultur, där hon arbetat som 
projektledare inom matematik 
och naturvetenskap i 18 år. ”Jag 
är ämneslärare i grunden och den 
erfarenheten är bra att ha i min roll 
som förläggare idag, eftersom det 
hjälper mig att förstå de behov som 
finns bland lärarna som använder 
sig av våra läromedel.”

Experterna, det vill säga våra förfat-
tare och sakkunniga granskare, har 
alla själva den kunskap och erfaren-
het från skola, vård och omsorg som 
krävs för att kunna ta fram bra läro-
medel som är i takt med tiden. Nya 
rön och forskningsresultat tillkom-
mer kontinuerligt, men det är också 
viktigt att innehållet förmedlas 
på rätt sätt, menar Irene. ”De allra 

”Det är viktigt med bra läromedel inom vård och omsorg  
eftersom det råder stor brist på personal inom vården och  
behovet av grund- och vidareutbildning är stort. Sanoma  
Utbildning är marknadsledande när det gäller läromedel  
inom vård och omsorg, det händer mycket inom det här  
området rent allmänt och det ska därför bli spännande  
att få följa utvecklingen på nära håll.”

flesta kan på något sätt relatera 
till innehållet i våra läromedel som 
privatpersoner. Kanske har man 
exempelvis själv en äldre släkting 
som är demenssjuk och då är det 
viktigt att texten, förutom att den 
har ett korrekt sakinnehåll, också 
genomsyras av en god ton.”

”Vi är en liten redaktion med en stor 
utgivning och vi jobbar tajt ihop”, 
förklarar Irene och berättar om den 
pågående uppdateringen av samt-
liga läromedel inom Sanoma Utbild-
nings vård- och omsorgsportfölj. 
”Här i Sverige har många av de som 
arbetar inom vården en utländsk 
bakgrund. Detsamma gäller elev-
erna på de olika vård- och omsorgs-
utbildningarna. Att göra läromedlen 
mer tillgängliga för personer som 
inte har svenska som modersmål är 
därför en viktig prioritet.”  

Irene berättar också att många av 
de böcker som ingår i grundkurser-
na även finns inlästa på olika språk 
som arabiska, persiska, dari och 
somaliska. ”När eleverna får hjälp 
att förstå texten blir det enklare att 
hänga med i undervisningen.” 

För Sanoma Utbildning har lärome-
delsutvecklingen alltid handlat om 
att underlätta arbetet och vardagen 
för lärarna. Irene berättar att lärar-
na just nu efterfrågar material som 
kompletterar den klassiska lärobo-
ken. ”Traditionellt har läromedlen till 
stor del byggt på textmassor som 
eleven ska ta sig igenom. Men idag 
finns det goda förutsättningar att 
åskådliggöra olika arbetsuppgifter 
inom vården på ett helt annat sätt, 
till exempel genom film och ani-
mationer. De flesta av våra elever 
har en smartphone som de gärna 
använder. Där borde våra lärome-
del också kunna finnas. Det finns 
många spännande möjligheter att 
utforska och jag ser fram emot att få 
vidareutveckla våra fina läromedel 
tillsammans med mina nya kollegor 
på Sanoma Utbildning.” 
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STUDIEUPPGIFTER är indelade 
efter avsnitten vilket under- 
lättar för eleverna när de ska 
finna svar på frågorna.

REFLEKTERA OCH DISKUTERA 
ger ele verna möjlighet till  
fördjupat resonemang.

ÖVA innebär praktiska övningar 
för eleverna.

TA REDA PÅ är uppgifter där 
eleven får leta information  
utanför boken.

BERÄTTELSE ger en djupare  
förståelse av texten.

Studiehandledning
Uppgifterna i studiehandledningen kan 
användas som extramaterial av elever  
som arbetar självständigt eller som  
komplement till lärarens undervisning.

Här finns bland annat:
• Extra studieuppgifter
• Reflektionsuppgifter

Ladda ner  
studiehandled ningen  
kostnadsfritt på  
sanomautbildning.se

Populära böcker  
i nya upplagor

Vi kan vård
Våra författare har lång erfarenhet av 
undervisning och är särskilt måna om 
att böckerna är skrivna på lättbegriplig 
svenska utan att för den skull tumma på 
faktainnehållet, som i sin tur har granskats 
av yrkeskunniga. 

Vi kompletterar hela tiden
Vi lyssnar också på våra användare och 
kompletterar böckerna undan för undan 
med lärar- och elevmaterial, såväl tryckt 
som digitalt.

Flexibelt och stöttande
Välj till exempel att arbeta utifrån de ord och 
begrepp som presenteras i kapitelstarterna, 
diskutera kring bilder i boken, ta del av verk-
liga berättelser och case och arbeta med de 
många olika övningstyperna som knyter an 
till lärobokens texter.

Nu kommer ännu fler av våra omtyckta böcker i nya upplagor. 
Innehållet är uppdaterat och knyter tydligt an till ämnesplanens 
centrala innehåll på ett överskådligt och lättbegripligt sätt.  
Nya återkommande inslag i böckerna ger tillsammans med den 
förbättrade layouten goda möjligheter att variera och anpassa  
lektionsupplägget till den aktuella elevgruppen.

Kan du nu?-frågor 
Frågorna är ett återkommande inslag i 
slutet av varje avsnitt inom ett kapitel.  
Genom att arbeta med dessa frågor får 
eleven hjälp att repetera och reflektera  
över det viktigaste i avsnittet. 

I slutet av varje kapitel finns dessutom 
en sammanfattning som är indelad efter 
avsnitten och som sammanfattar dessa i 
korta punkter.

Ljudfiler 
Böckerna finns också inlästa på mp3, en  
bra hjälp för elever med svenska som 
andraspråk och/eller liten studievana. Till 
böckerna finns även en studiehandledning. 

På ILT finns dessutom tjänsten Studiestöd 
på modersmål som hjälper eleverna med 
annat modersmål att snabbare ta till sig 
kunskap. Mer information om hur du får 
tillgång till tjänsten finns på  
www.inlasningstjanst.se     

Övningsuppgifter
Varje kapitel avslutas med övnings uppgifter 
som tränar olika förmågor. Uppgifterna är 
tydligt markerade med ikoner:
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Vård- och 
omsorgsarbete 2
HJELM      IMBORN     KARLSTEDT     ÅSBRINK  

Vård- och omsorgsarbete 1

Vård- och omsorgsarbete 2 innehåller tre delar: 

 · Del ett redogör för hur vården och omsorgen är or-
ganiserad i Sverige, vilka lagar och förordningar som 
reglerar dessa verksamheter, samt beskriver även 
några av dess verksamhetsområden mer ingående.

 · Del två beskriver vården och omsorgen vid olika sjuk-
domstillstånd samt hur personalen genom att göra 
olika observationer och bedömningar lättare kan 
avgöra vilka vård- och omsorgsinsatser som behöver 
sättas in.

 · Del tre beskriver olika behandlingar och provtag-
ningar som är vanligt förekommande inom vård och 
omsorg.

Vård- och omsorgsarbete 2  

Studieuppgifter, berättelser och praktiska 
övningar ger eleven möjlighet att reflektera 
och utveckla förmågan att utföra arbets-
uppgifter på ett yrkesmässigt sätt. 

I denna andra upplaga har innehållet 
uppdaterats och reviderats för att tydli-
gare passa kursplanen samt för att stärka 
elevernas möjligheter att tillgodogöra sig 
innehållet i boken.

Avsedd för:
Vård- och omsorgsprogrammet, yrkesintro-
duktion, kompetensutveckling för vård- och 
omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan

Vård- och omsorgsarbete 1 523-3080-7 362:-

Onlinebok, 1 år  523-4000-4 129:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Författare 
Kjell Hjelm leg. sjuksköterska, leg. lärare i vård och 
omsorg samt enhetschef inom hemsjukvården
Monica Imborn lärare i vård och omsorg
Britta Åsbrink leg. sjuksköterska  
och omvårdnadslärare

Avsedd för: 
Vård- och omsorgsprogrammet,  
kompetensutveckling för vård- och  
omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.

Vård- och omsorgsarbete 2 523-5435-3 364:-

Författare   
Kjell Hjelm, leg. sjuksköterska, leg. lärare i vård och 
omsorg samt enhetschef inom hemsjukvården 
Kerstin Karlstedt, leg. sjuksköterska, MAS 
Monica Imborn, lärare i vård och omsorg 
Britta Åsbrink, leg. sjuksköterska och omvårdnads-
lärare

202 KAPITEL 10

10Mat, dryck  
och vila

Mat och dryck ger nödvändig energi men har också en plats i 
människors sociala samvaro. Därför behöver personal i vård och 
omsorg ha grundläggande kunskaper kring vikten av allsidig kost, 
hur matlusten kan stimuleras samt hur man hjälper en person som 
har svårt att äta och dricka på egen hand. Kapitlet tar även upp 
vikten av återhämtning, vila och sömn.

203MAT, DRYCK OCH VILA

AVSNITT
10:1 Kostens sammansättning

10:2 Specialkost

10:3 Vårt behov av vätska

10:4 Måltiden

10:5 Nedsatt aptit

10:6 Hjälp med att äta och dricka

10:7 Vila och sömn

ORD & BEGREPP
Kolhydrater

Proteiner

Fetter

Vitaminer 

Mineraler

Specialkost

Kosttillägg 

Dehydrering

Pedagogisk måltid

CENTRALT INNEHÅLL, Gy 2011
• Personlig vård, till exempel personlig hygien,  

munvård, kost och vätska, måltidssituation,  
vila och sömn, elimination och klädsel samt  
komplikationer vid långvarigt sängläge.

Vård- och omsorgsarbete 1 ger eleven möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper i 
vård och omsorg. Boken följer ett logiskt upplägg där teoretiska och praktiska delar knyter 
an till varandra. Vikten av helhetssyn, empatiskt förhållningssätt, gott bemötande och ett 
väl fungerande samarbete lyfts fram. I boken beskrivs hur och varför olika vård- och  
omsorgsuppgifter samt medicintekniska uppgifter utförs.

Ny upplaga!

Studiestöd på  
modersmål finns hos 
Inläsningstjänst

Finns att köpa som E-bok  
via Adlibris och Bokus.

Vård- och omsorgsarbete 2 523-1518-7 364:-

Onlinebok, 1 år  523-5215-1   129:- Finns att köpa som E-bok  
via Adlibris och Bokus.

Studiestöd på  
modersmål finns hos 
Inläsningstjänst

Vård- och Vård- och Vård- och 
omsorgsarbete omsorgsarbete omsorgsarbete 222
Monica Imborn  •  Britta Åsbrink Tidigare upplaga finns för komplettering, 

 så länge lagret räcker.
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Vård och omsorg 1–3
eina linder    åse lundèn welden    anJa arOnssOn

Vård och omsorg 1–3

Bokens lättlästa text gör den även väl lämpad för 
elever som inte har svenska som modersmål.

Boken består av en grundläggande del och en för-
djupningsdel. Texten berikas av många bilder och 
berättelser från vård- och omsorgssituationer med 
fokus på äldreomsorg.

Avsedd för:
Gymnasiesärskolans program Hälsa, vård och om-
sorg, yrkesinriktad särskild utbildning för vuxna 
samt för elever i behov av ett anpassat och lättläst 
läromedel.

VårdpedagogikVårdpedagogikVårdpedagogik
och handledningoch handledningoch handledning
Agneta Blohm    Hannu Sparre

Vårdpedagogik och handledning

I boken beskrivs också hur handledaren hjälper 
eleven att lära sig praktiska färdigheter och ett etiskt 
förhållningssätt under sitt lärande på arbetsplatsen, 
APL. Berättelser tränar elevens förmåga att reflek-
tera över vilka pedagogiska behov som finns i vård- 
och omsorgssituationer samt hur undervisning eller 
handledning ska anpassas till den enskildes behov 
och förutsättningar. Kunskaper om kommunikation 
går som en röd tråd genom boken. 

Avsedd för: 
Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveck-
ling för vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshög-
skolan.  

Vanliga sjukdomar, deras orsaker, symtom, diagnos, 
undersökningar, behandlingar och prognos tas 
upp. Berättelser levandegör sjukdomsbeskrivning-
arna. Medicinsk terminologi ingår genomgående. 
I boken finns även kapitel om mikrobiologi, under-
sökningsmetoder, läkemedel samt första hjälpen 
vid akuta sjukdomar och skador. Boken är översatt 
från danska och texter har lagts till för att anpassa 
innehållet till kursplanen för Medicin 1, till exempel 
om samhällets insatser vid krig och katastrofer och 
brandsäkerhet.

Medicin 1

Lättläst läromedel.

Vård och omsorg 1–3 är framtagen i samarbete med  
Specialpedagogiska skolmyndigheten och skriven för  
kurserna med samma namn inom gymnasiesär skolan. 

Vård och omsorg 1–3 523-2920-7 492:-

Onlinebok (elevlicens) 1 år  523-5213-7  129:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

 
Författare   
Eina Linder verksamhetschef inom yrkesinriktad 
särskild utbildning för vuxna. 
Åse Lundén-Welden yrkeslärare inom särskild utbild-
ning för vuxna, tidigare projektledare på FUB/ALA. 
Anja Aronsson leg. sjuksköterska, vård- och  
omsorgslärare.

Vårdpedagogik  
och handledning 523-5704-0 339:-

 
Författare   
Agneta Blohm pedagog och Marte Meo-handledare  
Hannu Sparre omvårdnadslärare

Vårdpedagogik och handledning beskriver hur vård- 
och omsorgspersonal kan hjälpa en person att lära sig 
hantera olika vård- och egenvårdsuppgifter. 

Avsedd för:  
Vård- och omsorgsprogram met, gymna -
siekurser som behandlar människo-
kroppens uppbyggnad och funktion samt 
Yrkeshögskolan, t.ex. utbildning av medicin-
ska sekreterare och naprapatutbildningen. 

Medicin 1  523-0224-8 475:-
 
Författare   
Kjell Hjelm leg. sjuksköterska, leg. lärare i vård och 
omsorg samt enhetschef inom hemsjukvården, 
Vibeke von der Lieth, Marianne Looft,  
Inge Olsen, Henrik Andersen och Lissi Hansen 

Medicin 1 beskriver människokroppens uppbyggnad och funktion. Inom 
varje organsystem görs en genomgång av den friska människans anatomi 
och fysiologi, därefter beskrivs förändringar vid olika sjukdomstillstånd. 

Tidigare upplaga 
Vårdpedagogik  
och handledning 523-1426-5 339:-

Onlinebok 1 år  523-5216-8   129:-

Finns för komplettering så länge lagret räcker.
Finns att köpa som E-bok  
via Adlibris och Bokus.

Ny upplaga!
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Avsedd för:
Vård- och omsorgsprogrammet, kompe-
tensutveckling för vård- och omsorgs-
personal samt Yrkeshögskolan.

Medicin 2  523-2593-3 357:-

Författare Urban Gillå omvårdnadslärare,  
Peter Wide, överläkare i Barn- och ungdomsmedicin 
vid Universitetssjukhuset i Linköping

Medicin 1  523-3201-6 407:-

Författare Urban Gillå omvårdnadslärare,  
Peter Wide, överläkare i Barn- och ungdomsmedicin 
vid Universitetssjukhuset i Linköping

Till varje kapitel kopplas centrala ord och 
begrepp samt relevant medicinsk termi-
nologi. De uppgifter som återfinns i slutet 
av varje kapitel är formulerade så att de 
i första hand ska ge en förståelse för de 
samband som finns mellan kroppens olika 
funktioner, samt för hur sjukdom uppstår. 

Uppgifterna kompletteras av fallbeskriv-
ningar som vill ge en mer realistisk bild av 
ett sjukdomsförlopp.

Stor vikt har lagts vid vård och omsorg vid olika sjuk-
domstillstånd. Dessa kunskaper ska utveckla elevens 
förmåga att observera och rapportera förändringar 
i patientens och brukarens hälsotillstånd samt 
förmåga att handla vid akuta sjukdomstillstånd och 
skador. Den medicinska terminologin ingår som en 
naturlig del i texten.

Avsedd för:  
Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveck-
ling för vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshög-
skolan. 

119118 NUTRITION OCH MATSPJÄLKNINGKAPITEL 6

Tunntarmen, intestinum tenue
Tunntarmen är ett ungefär 5 meter långt tarmavsnitt som utgör den 
längsta delen av matsmältningskanalen. Den indelas i tolvfinger
tarmen, duodenum, jejunum och ileum.

Tunntarmen utgår från magsäcken, nedre magmunnen, och mynnar 
i tjocktarmen vid övergången mellan blindtarmen och den uppåtgå
ende delen av tjocktarmen. 

I tolvfingertarmen insöndras olika enzymer som bryter ner kolhy
drater och fett. Galla utsöndras från levern när födan kommer in 
i tolvfingertarmen. Gallan utsöndras från gallgången, ductus cho
ledochus och bukspottskörtelgången, ductus pancreaticus, dessa 
mynnar gemensamt i papilla vateri. Gallan hjälper till att sönderdela 
fettet så att bland annat enzymet lipas kan spjälka fettet till mindre 
beståndsdelar. Brist på enzymet lipas medför att fett istället för att 
sönderdelas och tas upp i blodet följer med avföring ut. Kroppen går 
då miste om mycket energi samt fettlösliga vitaminer. Typiska tecken 
på detta är lös fettglänsande avföring, steatorré, och viktnedgång. 
Steatorré ses främst vid pankreatit, inflammation i bukspottkörteln. 

tjocktarmen

tunntarmen

ändtarmen

ändtarmsöppningen

blindtarmsbihanget

blindtarmen

magsäcken
tolvfingertarmen

Tunntarmens huvudsakliga uppgift är att absorbera näringsämnen, 
mineraler och vitaminer. För att en maximal absorption av närings
ämnen ska kunna ske är tunntarmens slemhinna genomsläpplig för 
olika näringsämnen.

Slemhinnan som täcker tunntarmens yta är starkt veckad med så 
kallade villi, tarmludd (se bild). Den veckade slemhinnan ger en 
mycket stor yta som kan ta upp näringsämnen.

Tunntarmen består av tre lager: epitelskiktet, bindvävsskiktet och ett 
tunt lager av glatt muskulatur. I stort sett är hela mag–tarmkanalens 
slemhinna uppbyggd av dessa tre lager.

Epitelskiktet, den innersta slemhinnan, består av tättpackade celler 
som benämns enterocyter. Enterocyterna har som huvuduppgift att 
absorbera de olika näringsämnena till blodet. Enterocyterna har en 
hög omsättning och ersätts inom 2–3 dagar vilket gör att mikroor
ganismer inte hinner fästa och orsaka skadliga inflammationer. En 
del enterocyter har till uppgift att producera slem, andra är viktiga i 
det immunreglerande systemet.

Absorptionen av näringsämnen till blodet sker till det bindvävskikt 
som finns under epitelskiktet. Här finns också lymfatisk vävnad som 
är viktig för kroppens försvar mot mikroorganismer. Ytterst finns 
två lager av glatt muskulatur som ansvarar för tarmens rörelser, 
peristaltiken, vilket gör att tarminnehållet drivs framåt.

Tarmludd, villi.

peristaltiken

Peter Wide, överläkare i 
Barn- och ungdomsme-
dicin och en av förfat-
tarna till Medicin 1 och 
Medicin 2

Medicin 1

Medicin 1 beskriver människokroppens uppbyggnad, utveckling och 
funktion samt orsaker till  och symtom på vanliga sjukdomar. För varje 
diagnos beskrivs undersökningsmetoder och olika behandlingar.

Medicin 2

Medicin 2 ger en djupgående beskrivning av kroppens olika organsystem, 
deras anatomi och fysiologi samt ger även fördjupad kunskap om några 
sjukdomar som är kopplade till de respektive organsystemen. 

Medicin 1  523-0222-4 407:-

Finns för komplettering så länge  
lagret räcker.

Medicin Medicin Medicin 111
Urban Gillå

Finns att köpa som E-bok  
via Adlibris och Bokus.

Om du skulle skicka med ett råd 
till användarna av böckerna, både 
lärare och elever, vad skulle det 
vara?
Böckerna innehåller mycket fakta, 
men var inte rädda att förenkla för 
att söka förståelse och kom ihåg att 
vi behöver olika mycket detaljer för 
att nå förståelse. Jag använder själv 
gärna bilder och skisser när jag vill 
förklara något och jag hoppas att 
bokens illustrationer kan underlätta 
i undervisning och lärande.

Studiehandledningar och mp3-filer finns kostnadsfritt på sanomautbildning.se 

Ny upplaga!
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Förstå och känna igen!
Psykologiämnet ska ge dina elever möj  lighet att se hela människan ur olika perspektiv 
och leda till större förståelse för sig själva och andra. I Mänskligt – Psykologi 1 och 2b 
finns överskådliga texter, tydliga modeller och engagerande bilder. Genom hela 
läromedlet följer exempel som eleverna kan identifiera sig med, både privat och i sina 
kommande yrkesroller. Parallellt med läsningen finns ”Tänk efter”- frågor för att stanna 
upp och relatera till egna erfarenheter.

Innehåll
Genom att boken omfattar både kurs 1 och 2b finns det stor valfrihet i planeringen och 
naturliga möjligheter till både fördjupning och repetition. Innehållet är redan i 1-delen 
anpassat för målgruppen genom val av exempel och uppgifter. Ämnesplanen för kurs 
2b ger en rad valmöjligheter. Här har vi gjort urvalet för att passa just vård- och 
omsorgsprogrammet respektive barn- och fritidsprogrammet. 

Mänskligt  – Psykologi

MÄNNISKANS I STÄNDIG UTVECKLINGKAPITEL 9280 281

9:3 Kognitiv utveckling
Kognitionen handlar om tänkandets alla olika processer, som du 
minns från kapitel 3. Tänkandet utvecklas till att kunna vara allt 
mer abstrakt. Några av de som närmare studerat den kognitiva 
utvecklingen är Lev Vygotskij och Jean Piaget. Vi ska nu titta på 
deras teorier om kognitiv utveckling.

Språkets betydelse för utvecklingen
Den sovjetiske psykologen Lev Vygotskij, som levde och verkade  
i början av 1900-talet, har haft stort inflytande över utvecklings-
psykologin och pedagogiken. Precis som många andra utvecklings-
psykologer utgick han från det kulturella och sociala sammanhang 
som barnet befinner sig i. Interaktionen (samspelet) med andra är 
helt av görande för hur barnet utvecklas, menade Vygotskij. Vi ut veck-
lar våra tankar och vårt språk genom detta samspel. Han ägnade 
stort intresse åt kognitiva processer som språk, lek och inlärning.

Vygotskij betonade språkets betydelse för utvecklingen. När vi 
utvecklar vårt språk utvecklar vi vårt tänkande. Genom språket 
förmedlar vi våra erfarenheter och därför är språket centralt för 
utvecklingen och samspelet med andra. Ofta startar den språkliga 
utvecklingen med en gemensam social upplevelse – sedan skapar 
barnet sina egna symboler och bilder. I gemenskapen med en vuxen 

kognitiv 
utveckling

interaktion

upplever barnet olika begrepp, ord och äventyr under en sagostund. 
Barnet kan sedan själv fundera och reflektera över innehållet i 
sagan. Verktyg för funderingarna är barnets egna språk och bilder. 

Från början är barnets språk rent socialt och används för kommu-
nikation. Lite längre fram i utvecklingen utvecklar barnet också ett 
egocentriskt språk. Barnet talar helt enkelt högt med sig själv, för  
att överblicka och förstå sina handlingar. 
När barnet blir lite äldre blir det ego-
centriska talet ett inre samtal. Genom det 
inre samtalet blir saker och ting begrip-
liga. De flesta fortsätter att ha inre sam-
tal med sig själva genom livet. 

Kognitiv utveckling
Schweizaren Jean Piaget var en av 1900-talets mest betydelsefulla 
psykologer. Piaget ville få inblick i barnets tankevärld och förstå  
hur tankarna – intellektet – utvecklas. För att ta reda på detta inter-
vjuades och observerades barn när de utförde olika uppgifter. 

I sin forskning prövade Piaget vilka typer av uppgifter barnen kla-
rade vid olika åldrar. Han kallade dessa kognitiva processer för 
tankeoperationer. Piaget ansåg att intellektet utvecklas stegvis i olika 
stadier (se nästa uppslag). 

egocentriskt 
språk

 

TÄNK EFTER!
Samtalar du också tyst 
med dig själv ibland? 

Jean Piaget (1896–1980) med barn på teckningslektion.

Mänskligt  
– Psykologi 1 och 2a   
finns även för de  
teoretiska programmen. 

Mänskligt
– Psykologi 1 och 2a
GABRIELLA BERNERSON KATRI CRONLUND

Avsedd för: 
Psykologikurserna 1 och 2b på Vård- och 
omsorgsprogrammet samt Barn- och 
fritidsprogrammet.

Mänskligt – Psykologi 1 och 2b  523-4446-0   379:-

Onlinebok, 1 år 523-5684-5 129:-

Mänskligt – Psykologi 1 och 2a  523-2582-7   379:-

Onlinebok, 1 år 523-5683-8 129:-

Författare  
Katri Cronlund, legitimerad lärare i psykologi, 
samhällskunskap, sociologi och historia 
Gabriella Bernerson, lärare i pedagogik, psykologi 
och samhällskunskap 

Mänskligt – Psykologi 1 och 2b. Upptäck vår nya läromedelsserie i psykologi: Mänskligt!  
Allt är nyskrivet och helt i linje med ämnesplanens centrala innehåll, syfte och kunskapskrav. 
Mänskligt för kurs 1 och 2b är inriktad mot vård- och omsorgsprogrammet respektive barn- 
och fritidsprogrammet. 

Tips och råd  

Gabriella Bernerson och Katri Cronlund, lärare och författare  
till Mänskligt – Psykologi-serien, ger råd.

 · Låt uppgifterna ta tid. 

 · Är det tidsbrist, prioritera! 

 · Det är bättre att göra några utvalda uppgifter grundligt än 
att hasta igenom alla. 

 · Använd er av sammanfattningarna. 

 · Glöm inte att gå genom ord och begrepp.

Studiestöd på  
modersmål finns hos 
Inläsningstjänst
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Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för 
att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskva-
litet. Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas 
upp utifrån olika teorier och perspektiv.
I boken förklaras hur man planerar, genomför, utvärde-
rar och dokumenterar hälsofrämjande aktiviteter.

Avsedd för: 
Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritids-
programmet, kan med fördel användas vid Yrkeshög-
skolan samt vid utbildningar inom friskvård och hälsa.

Hälsopedagogik 523-3117-0 337:-

Onlinebok, 1 år  523-3999-2  129 :-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Författare  Anna-Karin Axelsson gymnasielärare och skolledare

Specialpedagogik 2

Specialpedagogik 2  fördjupar och utveck-
lar kunskaperna inom specialpedagogiken. 
I boken har författaren lyft fram barnper-
spektivet även om innehållet ska kunna 
användas i verksamheter som vänder sig till 
alla åldrar. 

Innehållet i boken präglas av det saluto-
gena perspektivet och de fyra grundpelarna 
i värdegrundsarbete: ömsesidig trygghet 
– hänsyn – respekt – tillit. Med utgångspunkt 
i berättelser vill författaren förtydliga be-
grepp och förklaringar samt ge eleven möj-
lighet till reflektion över etiska dilemman. 

Avsedd för: 
Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och 
fritidsprogrammet, kompetensutveckling 
för vård- och omsorgspersonal inom för-
skola och fritidsverksamhet samt Yrkeshög-
skolan.

Specialpedagogik 2 523-1606-1 334:-

Onlinebok, 1 år  523-5204-5   129:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

 
Författare Sonja Svensson Höstfält vårdlärare

Hälsopedagogik 

Etik och människans livsvillkor

Etik och människans livsvillkor ger eleven kunskaper 
om hur människors livsåskådning och kultur påverkar 
synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Etik 
och människosyn har en central roll inom yrkesområdet.

Avsedd för:  
Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling 
för vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.

Etik och människans livsvillkor 523-3398-3 347:-

Online bok, 1 år 523-5202-1  129:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Författare  Katri Cronlund legitimerad lärare i psykologi, samhälls-
kunskap, sociologi och historia

Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till 
det specialpedagogiska området. Boken ger grundläg-
gande kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur 
de påverkar människors liv och delaktighet i samhället. 

Avsedd för: 
Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidspro-
grammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgs-
personal och personal inom barn- och fritidsområdet 
samt Yrkeshögskolan.

Specialpedagogik 1 523-3197-2 352:-

Onlinebok, 1 år  523-3948-0   129:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Författare Sonja Svensson Höstfält vårdlärare 

Specialpedagogik 1

Studiestöd på  
modersmål finns hos 
Inläsningstjänst

Studiestöd på  
modersmål finns hos 
Inläsningstjänst

Finns att köpa som E-bok  
via Adlibris och Bokus.

Studiestöd på  
modersmål finns hos 
Inläsningstjänst
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Psykiatri 1
ANN-MARIE GÖRANSSON

Psykiatri 1
A

N
N

-M
A

R
IE G

Ö
R

A
N

SSO
N

Jag arbetar i hemtjänsten och har kontakt med Elsa, 
som är deprimerad sedan många år. Elsa vill inte stiga 
upp, inte klä sig och hon bryr sig inte om frukost.  
Det är min uppgift att få hennes dag att bli någorlunda 
normal. Vad gör man då?”

Undersköterska i hemtjänsten

Psykiatri 1 ger kunskap om vanliga former av psykisk ohälsa. 
Frågor om psykisk ohälsa och vad psykiatrin kan bidra med 
blir allt viktigare i vårt samhälle. Kursen Psykiatri 1 ska ge 
förståelse för och kompetens att möta människor med psykisk 
ohälsa. I boken kommer därför också de verkliga experterna 
till tals, det vill säga personer som har egna erfarenheter av 
psykisk ohälsa och deras anhöriga. Även olika yrkesgrupper 
inom psykiatrin delar med sig av sina erfarenheter. 

Boken är överskådlig och lättbegriplig. Inlärningen förstärks 
genom att varje kapitel:

• inleds med en tydlig överblick av innehållet

• lyfter fram centrala ord och begrepp

• presenterar det centrala innehåll som är knutet till kapitlet

• är indelat i avsnitt som avslutas med Kan-du-nu?-frågor

• har en sammanfattning i punktform

• avslutas med övningsuppgifter som tränar olika förmågor.

Psykiatri 1 vänder sig i första hand till studerande på  
Vård- och omsorgsprogrammet, men kan med fördel  
även användas vid andra utbildningar där grundläggande  
kunskaper i psykiatri behövs. 

Författaren, Ann-Marie Göransson, har lång erfarenhet som 
lärare i psykiatri och psykologi. Hon har dessutom varit  
skolledare och själv arbetat inom psykiatrin.

”

ISBN 978-91-523-3116-3
ISBN 978-91-523-3116-3

9 789152 331163>

2428-83484 - Vāks 
400 x 276 mm overprint preview disabled

15 174 22 174 15

15
24

6
15

2428-83484-800322-Sanoma Utbildning AB-Psykiatri 1 - Vaks.indd   1 15/11/2018   11:14

Psykiatri 2

I berättelser beskriver författarna kunskaper om behovs-
bedömning, planering, genomförande, dokumentation 
och utvärdering av vården och omsorgen för personer 
med psykisk funktionsnedsättning. Tvångslagstiftning 
och andra bestämmelser inom psykiatrisk vård och so-
cialtjänst belyses. Ett kapitel beskriver förbättrings- och 
kvalitetsarbete inom den psykiatriska omvårdnaden. 
Intresse- och anhörigorganisationernas viktiga arbete 
för att påverka utvecklingen av vården och omsorgen 
lyfts fram i boken.

Psykiatri Psykiatri Psykiatri Psykiatri Psykiatri 22222
Inger Andersson Höglund    Britt Hedman Ahlström

Författarna lägger tonvikten på personalens attityder 
och förhållningssätt till psykisk hälsa och ohälsa samt till 
personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Återhämtning från psykisk sjukdom, rehabilitering,  
arbete och sysselsättning är områden som också tas 
upp i boken. Berättelser ger eleven möjlighet till reflek-
tion och ökad förståelse. Studieuppgifter avslutar varje 
kapitel.

Avsedd för: 
Vård- och omsorgsprogrammet och kompetensutveck-
ling för personal inom socialpsykiatri och psykiatrisk 
omvårdnad samt Yrkeshögskolan.   

Samhällsbaserad psykiatri

Psykiatri 1 523-0759-5 342:-

Finns för komplettering så länge 
lagret räcker.

Psykiatri Psykiatri Psykiatri 11111
Ann-Marie Göransson   

Psykiatri 1

Boken är i första hand skriven för kursen Psykiatri 1 på 
vård- och omsorgsprogrammet, men den kan även 
användas i andra utbildningar. Beskrivningarna av 
symtom, vård och behandling vid psykiska problem och 
sjukdomar utgår från vetenskaplig kunskap. Kursen 
Psykiatri 1 ska ge förståelse för och kompetens att 
möta människor med psykisk ohälsa. I boken kommer 
därför också de verkliga experterna till tals, det vill säga 
personer som har egna erfarenheter av psykisk ohälsa. 
Boken är överskådlig och nära knuten till ämnesplanen. 
Som stöd för lärandet finns olika typer av uppgifter att 
arbeta med.

Avsedd för: 
Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling 
av vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan. 

Psykiatri 1 523-3116-3 342:-

Onlinebok, 1 år  523-5685-2    129:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Författare Ann-Marie Göransson omvårdnadslärare  

Avsedd för: 
Vård- och omsorgsprogrammet, kompe-
tensutveckling för personal inom psykia-
trisk omvårdnad och Yrkeshögskolan.

Psykiatri 2  523-1641-2 384:-

Onlinebok, 1 år  523-5205-2    129:-

Författare   
Inger Andersson Höglund omvårdnads lärare  
och handledare  
Britt Hedman Ahlström lektor och forskare inom 
omvårdnad 

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Samhällsbaserad psykiatri 523-1516-3 312:-

Onlinebok, 1 år  523-5206-9    129:-

Författare   
Inger Andersson Höglund omvårdnads lärare  
och handledare  
Britt Hedman Ahlström lektor och forskare  
inom omvårdnad 

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Psykiatri 1 beskriver vad psykisk ohälsa innebär och hur man med 
psykiatrins hjälp kan stävja eller behandla psykisk ohälsa.  

Psykiatri 2 ger fördjupade kunskaper i vård, omsorg, omvårdnad och 
prevention vid mindre vanliga psykiska funktions nedsättningar. 

Samhällsbaserad psykiatri beskriver den öppna psykiatriska 
verksamheten som bedrivs av kommuner, landsting och regioner. 

Finns att köpa som E-bok  
via Adlibris och Bokus.

Ny upplaga!
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Kapitlen avslutas med frågor och funderingar som manar 
till eftertanke och reflektion. Boken tar upp alla områden 
som finns i Socialstyrelsens riktlinjer om demensvård.
   
Avsedd för: 
Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling 
för personal inom demensomsorg och Yrkeshögskolan. 

Vård och omsorg vid demenssjukdomar

Äldres hälsa och livskvalitet

Margareta Skog    Margareta Grafström

Äldres hälsa  
och livskvalitet

Kost, måltid
och munhälsa
sellin marklund    löf    skagert

Vård- och omsorgspersonal möter ofta människor som 
har problem med ät- och sväljsvårigheter, nedsatt mun-
hälsa eller ett försämrat näringstillstånd.

Goda teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet hos 
vård- och omsorgspersonalen är en förutsättning för att 
patienter eller brukare ska uppnå en god hälsa, ett gott 
näringstillstånd och en god livskvalitet.

Författarna har valt att belysa etiska, kulturella och 
sociala aspekter på måltider och ätande. Dessa aspekter 
tillsammans med måltidsmiljön är av lika stor betydelse 
som den mat som serveras. Boken har faktagranskats 
av tandhygienist, logoped, dietist, arbetsterapeut och 
tandläkare.

Kost, måltid och munhälsa

Studiehandledningar och mp3-filer finns kostnadsfritt på sanomautbildning.se 

Boken tar även upp hur åldrandet påverkar personer 
med utvecklingsstörning, och hur det är att bli äldre som 
homo-, bi-, queer- och transsexuell person. 

Boken är indelad i fem delar:
 · Hälsa och livskvalitet under åldrandet
 · Kommunikation och förhållningssätt
 · Prevention, boendemiljö och sociala aktiviteter
 · Funktionsbevarande vård och omsorg samt rehabilitering
 · Vanliga sjukdomar vid åldrande

Avsedd för: 
Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling 
för vård- och omsorgspersonal och Yrkeshögskolan.

Äldres hälsa och livskvalitet lyfter fram hälsoperspektivet och hur 
en aktiv livsstil kan påverka den äldres hälsa och livskvalitet. 

Äldres hälsa och livskvalitet  523-1521-7  379:-

Författare  
Margareta Skog  
leg. sjuksköterska, med. dr med inriktning mot  
omvårdnad av äldre och fil.mag. i vårdpedagogik, 
vårdutvecklingssamordnare på Karolinska  
Universitetssjukhuset, vårdforskningschef Stockholms 
Borgerskap samt f.d. rektor för stiftelsen Silviahemmet

Margareta Grafström   
leg. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap  
och docent i omvårdnad vid Karolinska institutet,  
professor emerita i vårdvetenskap 

Vård och omsorg vid demenssjukdomar presenteras utifrån det 
palliativa arbetssättets fyra hörnstenar: symtomkontroll, kommu-
nikation och relation, närståendestöd och teamarbete. En faktadel 
om demenssjukdomar inleder boken.

Vård och omsorg vid  
demenssjukdomar 523-1966-6 362:-

Onlinebok (elevlicens) 1 år  523-5214-4    129:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning
 
Författare   
Margareta Skog  
leg. sjuksköterska, med. dr med inriktning mot  
omvårdnad av äldre och fil.mag. i vårdpedagogik, 
vårdutvecklingssamordnare på Karolinska  
Universitetssjukhuset, vårdforskningschef Stockholms 
Borgerskap samt f.d. rektor för stiftelsen Silviahemmet

Kost, måltid och munhälsa ger eleven fördjupade kunskaper och bygger 
vidare på Vård- och omsorgsprogrammets grundläggande kurser.

Avsedd för: 
Vård- och omsorgsprogrammet, Yrkes-
högskolan,  kompetensutveckling för vård 
och omsorgspersonal samt personliga 
assistenter.

Kost, måltid och munhälsa     523-2432-5 362:-
 
Författare

Ingela Sellin Marklund vård- och omsorgslärare 
Annika Löf leg. sjuksköterska, omvårdnadslärare 
Kerstin Skagert legitimerad dietist

Finns att köpa som E-bok  
via Adlibris och Bokus.

Finns att köpa som E-bok  
via Adlibris och Bokus.
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Teknik i vård 
och omsorg
MONICA IMBORN    BRITTA ÅSBRINK

Palliativ
vård
MARGARETA WIDELL

Palliativ vård beskriver hur man kan 
erbjuda svårt sjuka och deras närstående 
lindring och stöd under den sista tiden i livet. 
Boken redogör för den palliativa vårdens 
fyra hörnstenar: symtomlindring, kontinuitet 
och kommunikation inom vårdteamet samt 
mellan vårdteamet och patienten och den-
nes närstående, samarbete i ett mångpro-
fessionellt arbetslag samt stöd till närstå-
ende under vårdtiden och efter dödsfallet. 
  
Avsedd för: 
Vård- och omsorgsprogrammet, fortbild-
ning för personal inom vård och omsorg 
samt Yrkeshögskolan. 

Palliativ vård  523-1929-1 362:-

Författare Margareta Widell distriktssköterska och 
kvalitetsutvecklare inom palliativ vård

Teknik i vård  
och omsorg

Teknik i vård och omsorg beskriver och 
ger exempel på olika former av tekniska 
hjälpmedel, teknisk utrustning och medi-
cinska informationssystem som vård- och 
omsorgspersonal möter i sitt arbete. 

Den tekniska utvecklingen går fort, därför 
är det viktigt att personal inom vård och 
omsorg får utbildning och kunskap om t.ex. 
välfärdsteknologi och e-hälsa.

Avsedd för:
Vård- och omsorgsprogrammet, kompe-
tensutveckling för vård- och omsorgs-
personal och personliga assistenter samt 
Yrkeshögskolan.

Teknik i vård och omsorg  523-2352-6            314:-

Författare  
Monica Imborn lärare i vård och omsorg 
Britta Åsbrink leg. sjuksköterska och omvårdnadslärare

Palliativ vård 

Socialpedagogik beskriver det mångfacet-
terade arbetet med personer i utanförskap 
eller de som riskerar att hamna i utanförskap. 
För  fattaren tar upp olika förklaringsmodeller 
till utanförskap och problematiska livssitua-
tioner, samt beskriver olika arbets  sätt och 
metoder. Det mellan mänskliga, profes-
sionella och dialogiska förhållningssättets 
betydelse går som en röd tråd genom boken. 

Avsedd för: 
Vård- och omsorgsprogrammet, fritids-
ledarutbildning, utbildning för personliga  
assistenter, kompetensutveckling för 
personal som arbetar med personer som 
befinner sig i en utsatt livssituation samt 
Yrkeshögskolan.

Socialpedagogik 523-2353-3 357:-

Onlinebok, 1 år  523-5208-3    129:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Författare  Helen Carlander vård- och omsorgslärare 
med inriktning mot socialpedagogik

Socialpedagogik

Ledarskap och organisation

Ledarskap och organisation

Faktabok 523-5372-1 321:-

 
Författare: 
Maria Bergengren, pedagog och ekonom, som har 
lång och aktuell erfarenhet från både näringsliv och  
offentlig förvaltning bland annat som linjechef, pro-
jektledare, lärare och konsult.

Ledarskap och 
organisation

Maria Bergengren

Indiv id en   |   G r upp en   |   L e d aren  |   O r g anis ationen

I boken möter vi människorna som enskilda individer, 
i grupper, som ledare och i organisationer. Frågeställ-
ningen om hur man skapar ett arbetsklimat som upp-
muntrar kommunikation, samarbete, engagemang 
och utveckling för att skapa bra resultat går som en 
röd tråd genom boken. 

Användbar kunskap – på riktigt – om och hur vi 
människor fungerar tillsammans i organisationer.

Till boken finns pedagogiska PowerPoint-
presentationer på sanomautbildning.se/
Ledarskap och organisation
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Akutsjukvård beskriver orsak, symtom, diagnos 
och behandling vid akuta sjukdomstillstånd samt 
arbetsuppgifter för vårdpersonal på till exem-
pel sjukhus och vårdcentraler. Att snabbt kunna 
identifiera och åtgärda akuta sjukdomstillstånd 
och skador samt bedöma förändringar i pati entens 
hälsotillstånd är ett genomgående tema i boken. 

Avsedd för: 
Vård- och omsorgs pro gram met, kompetensutveck-
ling för vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshög-
skolan.

Akutsjukvård  523-1520-0 367:-

Onlinebok, 1 år  523-5217-5    129:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Författare Johan Strömberg  
leg. sjuksköterska, omvårdnadslärare och skolledare

Akutsjukvård

Räddningsmedicin beskriver hur den 
statliga och kommunala räddningstjänsten 
samt den prehospitala akutsjukvården är 
organiserade. Boken redogör också för hur 
personalen arbetar vid olycksfall och akut 
insjuknande med att bedöma skadeomfatt-
ning, göra prioriteringar samt att ge första 
hjälpen och ett gott psykosocialt omhän-
dertagande.

Avsedd för: 
Vård- och omsorgs program met,  
kompetensutveckling för vård- och 
omsorgs personal samt Yrkeshögskolan.  

Räddningsmedicin 523-1522-4       357:-

Onlinebok, 1 år  523-5207-6     129:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Författare Johan Strömberg  
leg. sjuksköterska, omvårdnadslärare och skolledare

RäddningsmedicinRäddningsmedicinRäddningsmedicin
Johan Strömberg

Räddningsmedicin

AkutsjukvårdAkutsjukvårdAkutsjukvård
Johan Strömberg

A
kutsjukvård

Joh
an

 Ström
berg

www.sanomautbildning.se (523-1520-0)

” Anders är på väg till sitt arbete. Han har försovit sig och 
missat bussen. Han tar cykeln, men glömmer cykelhjäl-
men. I en vägkorsning slår trafi kljuset om till rött, men 
Anders chansar och fortsätter. Han ser något komma 
från vänster, men hinner aldrig uppfatta vad det är. ”
Boken är skriven för kursen Akutsjukvård i Vård- och omsorgspro-

grammet. I boken beskrivs orsak, symtom, diagnos, behandling, 

vård och omsorg samt egenvård vid akuta sjukdomar samt arbets-

uppgifter för vård- och omsorgspersonal på sjukhus, vårdcentraler 

och andra vård- och omsorgsinstitutioner.

Att snabbt kunna identifi era och åtgärda akuta sjukdomstillstånd 

och skador samt bedöma förändringar i patientens hälsotillstånd 

är ett genomgående tema i boken.

Patientfall och studieuppgifter ger eleverna möjlighet att värdera, 

fördjupa och granska ny kunskap inom akutsjukvård.

Författare: Johan Strömberg, omvårdnadslärare och skolledare.

Omslag_Akutsjukvard.indd   1 2012-10-23   16.19

Hemsjukvård
Hemsjukvård beskriver vård- och omsorgsperso-
nalens roll och arbetsuppgifter och samarbetet med 
övriga personalkategorier. Boken beskriver också 
hur organisatoriska reformer, den medicintekniska 
utvecklingen liksom kompetensutveckling för per-
sonalen medför att allt fler behandlingsmetoder och 
även omvårdnad kan genomföras utanför sjukhuset 
med bibehållen patientsäkerhet.

Avsedd för: 
Vård- och omsorgsprogrammet och kompetens-
utveckling för vård- och omsorgspersonal samt 
Yrkeshögskolan.

Hemsjukvård  523-1517-0 347:-

Onlinebok, 1 år  523-5203-8    129:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Författare  Elisabeth Levy  
leg. sjuksköterska och omvårdnadslärare

Handbok i vård och omsorg visar 100 praktiska 
vård- och omsorgsuppgifter. Metodbeskrivningarna 
är illustrerade med pedagogiska teckningar och 
placerade i alfabetisk ordning. Handboken är en 
utmärkt uppslagsbok och är lätt att bära med sig.

Avsedd för: 
Vård- och omsorgsprogrammet samt för personal 
inom vård och omsorg.

Handbok i vård och omsorg 523-2157-7 185:-

Författare Britta Åsbrink och Helle Ploug Hansen

Handbok i vård och omsorg

55

Handdesinfektion

före

HAN DsKAr   Ta på sterila handskar

Ta på sterila handskar
så här gör du
– Öppna förpackningen genom att dra isär flikarna  

(fig. 1).
– Vik ut innerförpackningen (dra ut hörnen ordentligt) 

(fig. 2).
– Vik den nedre kanten bakåt så undviker du att pap

peret faller ihop innan du tagit på handskarna (fig. 3)
– Ta tag i vänstra handskens uppvikta krage från 

under sidan med höger hand.
– Stick in vänster hand i handsken som dras på 

utan att röra vid yttersidan (fig. 4).
– Ta den vänstra handen som är steril 

och stick in fingrarna under högra 
handskens uppvikta krage (fig. 5).

– Stick in höger hand i handsken och 
dra på den utan att förändra hand
greppet och utan att komma åt hu
den (fig. 6+7).

– Båda händerna är nu sterila och du 
kan justera handskarna så att de 
sitter bra (fig. 8).

Figur 1.

Figur 2.

Figur 3.

Figur 4. Figur 5. Figur 6. Figur 7. Figur 8.

H

Finns att köpa som E-bok  
via Adlibris och Bokus.
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Internationellt 
arbete Eva Björklund     

PEtra Björklund

Kunskaper om miljöns och livsstilens betydelse 
för hälsa och välbefinnande ska utveckla elevens 
förmåga att arbeta hälsofrämjande utifrån ett 
salutogent och holistiskt förhållningssätt. I boken 
förklaras skillnaden mellan skolmedicin och kom-
plementärmedicin och hur de kan samverka. 

Med hjälp av diskussions- och studieuppgifter får 
eleven möjlighet att reflektera och diskutera egna 
och andras värderingar.

Komplementärmedicin 

Boken ger en kort introduktion till den mentala 
träningens historik och den forskning som har gjorts 
inom området.

Författaren visar i boken att mental träning kan 
ha många olika användnings områden; bland annat 
kan man förbättra sin studieteknik, lättare hitta och 
förstärka sin motivation samt formulera målbilder 
som hjälper till att uppnå det man har föresatt sig.

Mental träning

Mental träning
Maria Braula

Internationellt  arbete 

Internationellt arbete ger en överblick över olika 
internationella bestämmelser som reglerar  
biståndsarbete och fördelningen av resurser och 
olika insatser. För att tydliggöra det komplexa och 
utmanande i att möta och verka i en annan kultur, 
innehåller boken reseberättelser från studerande 
och yrkesverksamma.

Avsedd för: 
Vård- och omsorgsprogrammet, folkhögskolor med 
utbildning som har internationell inriktning och 
Yrkeshögskolan.

Komplementärmedicin beskriver olika komplementära behandlings- 
metoder och deras verkningssätt för att förebygga, lindra och bota sjukdom. 

Avsedd för: 
Vård- och omsorgsprogrammet, kompe-
tensutveckling för personal inom vård och 
omsorg, utbildningar inom komplementär-
medicin, friskvård och hälsa samt Yrkes-
högskolan.

Komplementärmedicin  523-1519-4 357:-

Onlinebok, 1 år  523-5201-4     129:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Författare Eva Björklund omvårdnadslärare samt 
friskvårdsterapeut

Mental träning beskriver hur man genom olika mentala avslappnings- 
och träningsmetoder kan bli bättre på stresshantering och på att skapa 
strategier för att nå sina mål. 

Avsedd för: 
Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och 
fritidsprogrammet, Estetiska programmet, 
idrottsklasser och folkhögskolor.

Mental träning 523-2595-7 339:-

Onlinebok, 1 år  523-5210-6    129:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Författare Maria Braula lärare i idrott,  
mental träning och svenska

Internationellt arbete 523-2429-5 357:-

Onlinebok, 1 år  523-5200-7     129:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Författare
Eva Björklund, vård- och omsorgslärare  
samt friskvårdsterapeut
Petra Björklund, stödassistent med studier i sociologi 
samt utveckling och internationellt samarbete

Internationellt arbete skildrar svårigheter, men också möjligheter med 
att ge vård och omsorg i länder där materiella resurser, hygieniska  
förutsättningar och normer och värderingar är väsensskilda från det  
vi är vana vid. 



15

B
A

R
N

- O
C

H
 F

R
IT

ID
S

P
R

O
G

R
A

M
M

E
T

Pedagogiskt   
ledarskap
 Anna-Karin Axelsson    Agneta Blohm

I boken beskriver författarna synen på kunskap och 
teorier om lärande samt hur olika pedagogiska syn-
sätt påverkat och påverkar den pedagogiska leda-
rens arbetssätt. Ett kapitel beskriver hur värdering-
ar påverkar våra ställningstaganden i livet, våra 
attityder till andra och händelser i tillvaron. Innehål-
let i boken lyfter även fram genus - och jämställd-
hetsperspektivet och hur detta bör genomsyra den 
pedagogiska ledarens arbete. Hur förändringar 
inom arbetslivet påverkar den enskilde individen 
och arbetsgruppen belyses också. 

Pedagogiskt ledarskap

Lärande och Lärande och Lärande och 
utvecklingutvecklingutveckling
Gabriella Bernerson

Lärande och utveckling 

Lärande och utveckling ger eleven inblick i olika 
teorier om människans utveckling och socialisation. 
Boken ger också en förståelse för olika pedagogiska 
teorier och inriktningar samt hur de har färgat synen 
på vad kunskap och inlärning är fram till våra dagar. 
Kunskaper om vad barn behöver för att utvecklas till 
harmoniska individer synliggörs liksom kunskaper 
om barns och ungdomars olika förutsättningar för 
lärande.

Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas 
upp utifrån olika teorier och perspektiv. 

I boken förklaras hur man planerar, genomför, 
utvärderar och dokumenterar hälsofrämjande 
aktiviteter. 

I denna andra upplaga finns ett nytt kapitel om 
vuxnas hälsa och i bokens bilaga ingår ett speciellt 
avsnitt kring källkritiskt arbete. Där hittar du också 
olika tester samt massage- och avspänningsöv-
ningar. 

Hälsopedagogik 

Lärande och utveckling beskriver hur vi formas av den miljö vi 
växer upp i och hur vår personlighet utvecklas eller hämmas i 
samspel med andra.

Avsedd för: 
Barn- och fritidsprogrammet, Samhälls-
vetenskapsprogrammet, inriktning  
beteendevetenskap, kompetensutveckling 
för personal inom förskola och fritidsverk-
samhet samt Yrkeshögskolan.

Lärande och utveckling 523-1578-1  349:-

Onlinebok, 1 år  523-5209-0    129:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Författare Gabriella Bernerson lärare  
i pedagogik, psykologi och samhällskunskap

Avsedd för: 
Barn- och fritids-, Humanistiska, Sam-
hällsvetenskaps- och Teknikprogrammet, 
kompetensutveckling för personal inom 
förskola och fritidsverksamhet och andra 
pedagogiska ledare samt Yrkeshögskolan. 

Pedagogiskt ledarskap 523-1906-2  334:-

Onlinebok, 1 år  523-5211-3    129:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Författare   
Anna-Karin Axelsson gymnasielärare och skolledare 
Agneta Blohm pedagog och Marte Meo-handledare 

Pedagogiskt ledarskap sätter fokus på individen, gruppen och ledaren. 

Avsedd för: 
Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- 
och fritidsprogrammet, kan med fördel 
användas vid Yrkeshögskolan samt vid 
utbildningar inom friskvård och hälsa.

Hälsopedagogik 523-3117-0 337:-

Onlinebok, 1 år  523-3999-2  129:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Författare  Anna-Karin Axelsson gymnasielärare  
och skolledare

Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja 
människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. 

Studiestöd på  
modersmål finns hos 
Inläsningstjänst
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Mental träning

Mental träning
Maria Braula

Boken ger en kort introduktion till den 
mentala träningens historik och den 
forskning som har gjorts inom området. 

Författaren visar i boken att mental 
träning kan ha många olika använd-
ningsområden; bland annat kan man för-
bättra sin studieteknik, lättare hitta och 
förstärka sin motivation samt formulera 
målbilder som hjälper till att uppnå det 
man har föresatt sig. 

Avsedd för: 
Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och  
omsorgsprogrammet, Estetiska program-
met, idrottsklasser och folkhögskolor.

Mental träning 523-2595-7 339:-

Onlinebok, 1 år  523-5210-6   129:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Författare Maria Braula lärare i idrott,  
mental träning och svenska

Förstå och känna igen!
Psykologiämnet ska ge dina elever möj -
lighet att se hela människan ur olika 
perspektiv och leda till större förståelse för 
sig själva och andra. I Mänskligt – Psykologi 
1 och 2b finns överskådliga texter, tydliga 
modeller och engagerande bilder. Genom 
hela läromedlet följer exempel som eleverna 
kan identifiera sig med, både privat och i 
sina kommande yrkesroller. Parallellt med 
läsningen finns ”Tänk efter”- frågor för att 
stanna upp och relatera till egna erfarenheter.

Innehåll
Genom att boken omfattar både kurs 1 och 
2b finns det stor valfrihet i planeringen och 
naturliga möjligheter till både fördjupning 
och repetition. Innehållet är redan i 1-delen 
anpassat för målgruppen genom val av 
exempel och uppgifter. Ämnesplanen för 
kurs 2b ger en rad valmöjligheter. Här har vi 
gjort urvalet för att passa just vård- och 
omsorgsprogrammet respektive barn- och 
fritidsprogrammet. 

Avsedd för: 
Psykologikurserna 1 eller 2b på Vård- och 
omsorgsprogrammet samt Barn- och 
fritidsprogrammet. Kurs 1 och 2a finns även 
för de teoretiska programmen. 

Mänskligt – Psykologi

MÄNNISKANS I STÄNDIG UTVECKLINGKAPITEL 9280 281

9:3 Kognitiv utveckling
Kognitionen handlar om tänkandets alla olika processer, som du 
minns från kapitel 3. Tänkandet utvecklas till att kunna vara allt 
mer abstrakt. Några av de som närmare studerat den kognitiva 
utvecklingen är Lev Vygotskij och Jean Piaget. Vi ska nu titta på 
deras teorier om kognitiv utveckling.

Språkets betydelse för utvecklingen
Den sovjetiske psykologen Lev Vygotskij, som levde och verkade  
i början av 1900-talet, har haft stort inflytande över utvecklings-
psykologin och pedagogiken. Precis som många andra utvecklings-
psykologer utgick han från det kulturella och sociala sammanhang 
som barnet befinner sig i. Interaktionen (samspelet) med andra är 
helt av görande för hur barnet utvecklas, menade Vygotskij. Vi ut veck-
lar våra tankar och vårt språk genom detta samspel. Han ägnade 
stort intresse åt kognitiva processer som språk, lek och inlärning.

Vygotskij betonade språkets betydelse för utvecklingen. När vi 
utvecklar vårt språk utvecklar vi vårt tänkande. Genom språket 
förmedlar vi våra erfarenheter och därför är språket centralt för 
utvecklingen och samspelet med andra. Ofta startar den språkliga 
utvecklingen med en gemensam social upplevelse – sedan skapar 
barnet sina egna symboler och bilder. I gemenskapen med en vuxen 

kognitiv 
utveckling

interaktion

upplever barnet olika begrepp, ord och äventyr under en sagostund. 
Barnet kan sedan själv fundera och reflektera över innehållet i 
sagan. Verktyg för funderingarna är barnets egna språk och bilder. 

Från början är barnets språk rent socialt och används för kommu-
nikation. Lite längre fram i utvecklingen utvecklar barnet också ett 
egocentriskt språk. Barnet talar helt enkelt högt med sig själv, för  
att överblicka och förstå sina handlingar. 
När barnet blir lite äldre blir det ego-
centriska talet ett inre samtal. Genom det 
inre samtalet blir saker och ting begrip-
liga. De flesta fortsätter att ha inre sam-
tal med sig själva genom livet. 

Kognitiv utveckling
Schweizaren Jean Piaget var en av 1900-talets mest betydelsefulla 
psykologer. Piaget ville få inblick i barnets tankevärld och förstå  
hur tankarna – intellektet – utvecklas. För att ta reda på detta inter-
vjuades och observerades barn när de utförde olika uppgifter. 

I sin forskning prövade Piaget vilka typer av uppgifter barnen kla-
rade vid olika åldrar. Han kallade dessa kognitiva processer för 
tankeoperationer. Piaget ansåg att intellektet utvecklas stegvis i olika 
stadier (se nästa uppslag). 

egocentriskt 
språk

 

TÄNK EFTER!
Samtalar du också tyst 
med dig själv ibland? 

Jean Piaget (1896–1980) med barn på teckningslektion.

Mänskligt – Psykologi 1 och 2b  523-4446-0   379:-

Onlinebok, 1 år 523-5684-5 129:-

Mänskligt – Psykologi 1 och 2a  523-2582-7   379:-

Onlinebok, 1 år 523-5683-8 129:-

Författare  
Katri Cronlund, legitimerad lärare i psykologi, 
samhällskunskap, sociologi och historia 
Gabriella Bernerson, lärare i pedagogik, psykologi 
och samhällskunskap 

Mänskligt – Psykologi 1 och 2b. Upptäck vår nya läromedelsserie i psykologi: Mänskligt!  
Allt är nyskrivet och helt i linje med ämnesplanens centrala innehåll, syfte och kunskapskrav. 
Mänskligt för kurs 1 och 2b är inriktad mot vård- och omsorgsprogrammet respektive barn- 
och fritidsprogrammet. 

Studiestöd på  
modersmål finns hos 
Inläsningstjänst

Mental träning beskriver hur man genom olika mentala avslapp-
nings- och träningsmetoder kan bli bättre på stresshantering och 
på att skapa strategier för att nå sina mål. 

Mänskligt  
– Psykologi 1 och 2a   
finns även för de  
teoretiska programmen. 

Mänskligt
– Psykologi 1 och 2a
GABRIELLA BERNERSON KATRI CRONLUND
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Boken ger grundläggande kunskaper om olika funk-
tionsnedsättningar och hur de påverkar människors 
liv och delaktighet i samhället. Den nya upplagan är 
utökad med ett flertal diagnoser. Utgångspunkten är 
ett perspektiv och ett förhållningssätt som medver-
kar till att personer med funktionsnedsättning ska 
inkluderas i samhället.

Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och 
innehåller också ett utökat avsnitt med övningsupp-
gifter. De centrala orden och begreppen lyfts fram 
i texten och förklaras i en ord- och begreppslista 
längst bak i boken.

Specialpedagogik 1

Författarna beskriver hur man idag med allt större 
precision kan koppla psykologiska och sociala 
faktorer till hälsotillståndet, bland annat personlighe-
tens roll och tänkbara orsaker till ”varför patienten 
inte gör som doktorn säger”. 

Ett nytt kapitel om smärta har tillkommit eftersom 
smärta är det symtom som föranleder flest besök 
inom hälso- och sjukvården. 

Författarna redogör för ny forskning som klarläg-
ger det intrikata sam spelet mellan kroppsliga och 
psyko lo giska faktorer, vilka kan vara orsaken till 
smärtproblematik.

Hälsopsykologi

Specialpedagogik 2
Sonja Svensson Höstfält 

Specialpedagogik 2

I boken har författaren lyft fram barnperspektivet 
även om innehållet ska kunna användas i verksam-
heter som vänder sig till alla åldrar. Innehållet i boken 
präglas av det salutogena perspektivet och de fyra 
grundpelarna i värdegrundsarbete: ömsesidig  
trygghet – hänsyn – respekt – tillit. 

Med utgångspunkt i berättelser vill författaren 
förtydliga begrepp och förklaringar samt ge eleven 
möjlighet till reflektion över etiska dilemman. Varje 
kapitel avslutas med sammanfattning och diskus-
sionsuppgifter.

Hälso 
 psykologi

Hälso  
psykologi

Psykologiska asPekter 
På hälsa och sjukdom
Psykologiska asPekter 
På Hälsa ocH sjukdom

olof rydén

ulf stenström

fj ä r d e  u P P l a g a n

Studiestöd på  
modersmål finns hos 
Inläsningstjänst

Specialpedagogik 1 ger en övergripande introduktion till det 
specialpedagogiska området. 

Avsedd för: 
Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och 
fritidsprogrammet, kompetensutveckling 
för vård- och omsorgspersonal och per-
sonal inom barn- och fritidsområdet samt 
Yrkeshögskolan.

Specialpedagogik 1 523-3197-2 352:-

Onlinebok, 1 år  523-3948-0   129:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Författare Sonja Svensson Höstfält vårdlärare 

Avsedd för: 
Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och 
omsorgsprogrammet, kompetensutveck-
ling för vård- och omsorgspersonal och 
personal inom förskola och fritidsverksam-
het samt Yrkeshögskolan. 

Specialpedagogik 2  523-1606-1 334:-

Onlinebok, 1 år  523-5204-5   129:-

= Onlinebok (licenser) eller pdf/mp3 för nedladdning

Författare Sonja Svensson Höstfält vårdlärare

Specialpedagogik 2 fördjupar och utvecklar kunskaperna 
inom specialpedagogiken. 

Avsedd för:
Högskoleutbildningar inom hälso psykologi, 
hälsovetenskap, vård vetenskap och psy-
kologi.

Hälsopsykologi 523-3113-2  299:-

Författare   
Olof Rydén, professor emeritus i  
personlighetspsykologi vid Lunds universitet. 
Ulf Stenström, fil.dr Docent PhD.  
Associate Professor vid Linnéuniversitetet, 
Institutionen för psykologi Växjö.

I denna fjärde upplaga av Hälsopsykologi har författarna genomgående 
uppdaterat text och litteraturreferenser så att de senaste årens utveckling 
inom hälsopsykologi finns representerad. 
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Leveransadress (om annan än fakturaadress)

Skola/Namn

Gata, väg eller box

Postnummer Ort

Faktura- och leveransadress

Skola/Namn

Gata, väg eller box

Postnummer Ort

Märkning leverans

Best. nr Antal  Titel f-pris

Moms och frakt tillkommer. Kopiera gärna beställningen.   
Posta eller faxa din beställning till: Sanoma Utbildning, Box 30091, 104 25 Stockholm. 

Märkning faktura

Kundnummer Kundtjänst 08-587 642 10
Fax 08-587 642 02

Beställning
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Orderadress
SANOMA UTBILDNING 
Box 30091, 104 25 Stockholm

Telefon:  08-587 642 10 
Telefax:  08-587 642 02

Beställ gärna via vår hemsida: 
www.sanomautbildning.se

Priser
Samtliga priser i katalogen är f-priser (för-
lagsnettopriser) exkl moms. Priserna gäller 
vid leverans direkt från förlaget. Sanoma 
Utbildning har rätt att prisjustera när som 
helst utan förvarning.

F-pris gäller för bokhandlare och andra av 
förlaget erkända återförsäljare, statliga, 
kommunala och landstingskommunala  
skolor och studieförbund samt, efter be-
dömning, utbildningsanordnare som bedri-
ver organiserad utbildning. F-priset är det 
pris som gäller vid leveranstidpunkten exkl. 
moms. F-priset utgör basen för rabattsätt-
ning och fakturering.

Orderbegrepp
Med order avses
 · en samlad beställning för leverans till
 · en adressat vid
 · ett tillfälle och där godset har
 · en godsmärkning

Beställningsnummer för varje artikel ska 
alltid anges på ordern. Aktuella beställ-
ningsnummer finns i Sanoma Utbildnings 
kataloger och på www.sanomautbildning.se

Rabatter
Två typer av rabatter tillämpas: 
Ordervärdesrabatt och samordningsrabatt.
 
 · Ordervärdesrabatt lämnas med ut-

gångspunkt från orderns f-prisvärde  
exkl moms.

 · Samordningsrabatt lämnas om en titel 
förekommer endast en gång per order. 

Samordningsrabatt och ordervärdesrabatt 
är beroende av orderns värde exklusive 
moms. Vid offertförfarande lämnar Sanoma 
Utbildning inga rabatter.

Ordervärde kr  Rabatt i procent

    Order-  Sam-  Total 
    värde  ordning rabatt

 0 – 14 999 0 0 0

 15 000  – 34 999  2  0  2

 35 000  – 79 999  2  1  3

 80 000  – 179 999  2  2  4

 180 000  – 269 999  2  3  5

 270 000  – 599 999  3  4  7

 600 000  –   4  5  9

Frakter
Frakter betalas av köparen. Frakt för restno-
terade titlar inräknas vid fraktberäkningen 
vid första leveranstillfället och kostnaden 
för frakten portioneras ut proportionerligt 
per leverans av respektive restnoterad titel. 
Vid palleverans debiteras 90 kr per pall om 
pallregistreringsnummer för mottagande 
kund inte lämnats till förlaget.

Plats för gods avlämnande
Godset ska i köprättsligt hänseende anses 
som avlämnat till köparen då självständig 
transportör mottagit varorna. Avläm-
nandeplatsen är m.a.o. normalt förlagets 
lageranläggning.

Betalningsvillkor och leveranstider
30 dagar netto från fakturadatum. För hu-
vudleveranser till statliga, kommunala och 
landstingskommunala skolor (direkt eller 
via kommunal samordningsfunktion) under 
april t.o.m. juli är dock kredittiden förlängd 
till den 31 augusti samma år.

Observera: Om specificerade krav på 
leveranstid under perioden april t.o.m. juli 
önskas, ska detta anges vid orderläggning 
och betalningsvillkor 30 dagar netto gäller. 
Om önskemål om bestämd leveranstid ej 
kan tillgodoses meddelar förlaget kunden 
detta.

Försenad betalning: Om betalning inte er-
läggs inom föreskriven tid är förlaget berät-
tigat att debitera dröjsmålsränta efter en
räntesats som är anpassad till det aktuella 
ränteläget.

Skador och felaktiga leveranser
Levererade varor skall kontrolleras omedel-
bart efter mottagandet. Vid transportskada 
är mottagaren skyldig att senast inom sju 
arbetsdagar göra anmälan om detta till 
transportföretaget. Om något kolli saknas 
ska detta anges på fraktsedeln innan kvit-
tens sker. 

Observera: Transportskadat gods ska som 
regel inte återsändas till förlaget. Om en 
leverans i något annat avseende är felaktig 
ska anmälan göras till Sanoma Utbildnings 
Kundtjänst senast 30 dagar från leverans-
dagen. Eventuellt återsändande får ske 
endast efter godkännande från Kundtjänst, 
som då också ger besked om hur återsän-
dandet ska ske. Fraktkostnaden för återsän-
dandet betalas av Sanoma Utbildning.

Returer
Titlar som inköpts under perioden 1 april 
t.o.m. 30 september får returneras och ska 
då vara SAMDISTRIBUTION tillhanda senast 
den 15 oktober samma år. För bokhandlare 
är tiden utsträckt till 15 november. Lägsta 
returantal för gottgörelse är fem omärkta, 
felfria exemplar av samma titel. Kunden 

ska utan anmaning styrka att inköpet skett 
under den angivna perioden genom att med 
de returnerade läromedlen bipacka kopia 
på faktura eller följesedel. Returfrakten 
betalas av köparen. Returnerade varor kre-
diteras vid mottagandet. Kreditering sker 
till varans pris per den 15:e oktober med ett 
avdrag om 25 %.

Lageradress: 
Samdistribution Logistik Sverige AB, 
Sanoma Utbildnings returlager 
Metallvägen 31 
195 75 Rosersberg

I de fall varor har beställts via en annan 
distributör/kanal än Sanoma Utbildning ska 
reklamationer och returer handhas av den 
distributören.

Kommentarer
 · Om alla i en order ingående artiklar inte kan 

levereras vid samma tillfälle medräknas 
dessa ändå i ordervärdet och debiteras 
vid leveransen med ursprungsorderns 
rabatt. Då en artikel restnoteras är ej alltid 
det slutliga priset bestämt. För beräkning 
av det sammanlagda ordervärdet åsätts 
artikeln ett preliminärt pris som kan skilja 
sig från det pris som senare debiteras. 
Detta preliminära pris ligger till grund för 
rabattberäkningen enligt ovan. 

 · Med ”specificerade krav om leveranstid” 
under rubriken Betalningsvillkor avses 
varje krav om vecka eller månad då 
leverans ska ske, liksom krav om senaste 
vecka eller månad då leverans ska ha 
skett. Krav om bestämt leveransdatum 
kan aldrig beaktas. 

 · Hämtning av leverans med kundens eget 
fraktfordon eller av befraktare, kontrak-
terad av kunden, kan ske om tidpunkten 
får bestämmas av förlaget och dess dist-
ributionsenhet samt om hämtning kan ske 
inom 48 timmar efter påringning från för-
laget till en i ordern angiven kontaktman 
hos kunden resp hos kundens befraktare.

Välkommen med din beställning!  
Kontakta vår kompetenta kundtjänst om  
du har frågor.

Gäller från 2019-01-01

Försäljningsvillkor
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Returadress:  Speed Group AB, Box 4005, 195 04 Rosersberg

tel. 08-587 642 10 | info@sanomautbildning.se | www.sanomautbildning.se

Om olika metoder 
passar för olika 
elever, varför  
bara välja en?

978
9162

2
57521


