
Utgivare:
Lärarförbundet

Segelbåtsvägen 15,  
Stora Essingen

Box 12239,  
102 26 Stockholm  
Tel 08-737 65 00  

Redaktionellt
Pedagogiska magasinet är Sveriges största 
forskningstidskrift på utbildningsområdet och ett forum 
för pedagogisk debatt, forskning och utbildning. Den ska 
skapa intresse, väcka nya tankar och vidga perspektiven. 
Tidningen används även som kurslitteratur och för 
kompetensutveckling i lärarutbildningen, förskolor och 
skolor. 
 

Målgrupp
Lärarförbundets medlemmar, lärare, lärarutbildare, 
pedagoger, skolledare, beslutsfattare, tjänstemän och 
politiker inom hela utbildningsområdet.

Upplaga
225 400 ex TS-upplaga (2015) 

Utgivning
4 nummer/år.

Webb
Komplettera digitalt med 
annonspaketet LärarnasWebb.
Digital annonsering även möjlig 
på lektionsbanken.se 
samt nyhetsbrev.
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plus han var fånge hos is ✷ 17 år och förstaklassare ✷ »låt barnen tolka böckerna«

hur mår eleverna?
tema 
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Tidningen distribueras som miljöanpassad Klimatekonomisk Posttidning.

Annonsprislista 2017



plus betyg i fyran kan sänka svaga elever ✷ sfi:s ödesfråga ✷ lärare innanför murarna
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Lever skolan upp till kravet?
tema

skaplig grund

veten
 

01 omslag1.indd   1

2015-02-13   11:37

Bokning bilagor och annonser  
i tidning, nyhetsbrev och webb

ConMedia Konsult AB, tel: 08-601 25 20 
Box 1105, 131 26 Nacka Strand  
E-post: info@conmedia.se 
www.conmedia.se

Annonsmaterial
Traffic: Maria Hamqvist, Lärartidningar Produktion AB,  
tel 08-737 67 36, e-post: annons@larartidningar.se

Lämna material via den materiallänk som skickas i samband  
med bokning.  
Du kan också lämna färdigt material som PDF på vår materialinlämning 
larartidningar.se/materialinlamning 
Där finns även materialspecifikationen och inställningsfiler att hämta. 
Ofullständigt annonsmaterial som ska sättas skickas till:  
annons@larartidningar.se Eventuellt layout- och originalarbete 
debiteras för minst 30 minuter (325 kr/halvtimme).

Tekniska uppgifter: 
Tidningsformat: 210x265 mm   
Satsyta: 183x240 mm 
Utfallande format: 210x265 + 3 mm skärsmån runt om 
Raster: 150 linjer/tum (54 linjer/cm)  
Tryckförfarande: Offset 
Tryckfärger: CMYK Europaskalan 

Nummer           Utkommer    Bokning senast         Material senast

1  3/3 2/2 9/2

2 15/5 13/4 21/4

3  22/9 24/8 31/8

4  17/11 19/10 26/10

  

Utgivning & 
lämningstider

Tidningen är momsbefriad. Annullering av annons/bilaga skall ske senast sista bokningsdag för ak-
tuellt nummer.  Vi tillämpar normer för annonsering enligt TU och Sveriges Tidskrifter. Redaktionen 
förbehåller sig rätten att avböja annons av innehållsskäl eller utrymmesbrist. Tidningens ansvar på 
grund av uteblivet eller felaktigt införande av annons är begränsat till högst annonseringskostna-
den. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt annonsunderlag ansvaras ej.

Annonsprislista 2017

 

Uppslag
398 x 240 mm
Utfallande: 
420 x 265 mm + 3 mm
skärsmån runt om
64 800:- 

1/1-sida 
183 x 240 mm
Utfallande:  
210 x 265 mm 
+ 3 mm skärsmån 
37 100:-

1/2-sida 
183 x 117 mm 
22 500:-

1/2-sida 
88 x 240 mm 
22 500:-

1/3-sida  
183 x 78 mm
14 600:-

Omslag 3: 40 900: -
Omslag 4: 43 500:-
Satsyta: 183 x 215 mm
Utfallande format: 210 x 225 mm 
+ 3 mm skärsmån på sidorna samt i 
underkant.

1/4-sida  
183x59 mm  
13 400:- 

Upplaga: 225 400 ex TS-upplaga (2015) 

Bilagor
Hela upplagan, upp t o m 25 gram, 1:-/st. Testupplaga 30 000 – 50 000 ex, 1:15/st.
Bilagor, övriga vikter och upplagor enligt offert. Maximalt (falsat) mått för bilaga är 205 x 260 mm.
Hela upplagan eller selekterad på bl a geografi, kön och/eller ålder. I priset ingår kostnad för ibladning och distribution.  
Provex. av bilagan till Lärartidningar Produktion senast 15 arbetsdagar före utgivningsdag.  
Bilagan levereras senast 10 dagar före utgivningsdagen till Sörmlands Printing Solutions AB, Ankommande gods,  
Högmossevägen 7, 641 82 Katrineholm.  Tel 0150-750 14. Försändelsen märks med tidningens namn och nummer.

1/4-sida 
88x117 mm  
13 400:-

1/8-sida 
88x59 mm  
8 400:- 

Komplettera med banner på lärarnasnyheter.se och lärarnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet
lektionsbanken.se och i Lektionsbankens nyhetsbrev


