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Gleerups idag 

• Gleerups är en av Sveriges ledande aktörer inom 
digitala och tryckta läromedel för grundskolan 
och gymnasiet

• Kurslitteratur för högskola och universitet

• Professionellt framställda och kvalitetssäkrade 
läromedel för en skola för alla

• Stöd och verktyg för den digitaliserade skolan



Digital strategi…
… och dess implementering



Tre steg till en digital skola



Gleerups digitala
läromedel
- oändligt mycket
mer än en bok!

Möjlighet att bygga ut 
läromedlet med egenskapat
material och dela med andra

Kommunikation mellan 
lärare och elever

Övningar med 
resultatuppföljning

Multimedia
Film, animering, 

ljudfil mm

Generella 
funktioner 

Talsyntes, sök m fl

Text och 
bild 

HTML5Gleerups

Användare



Många möjligheter

Heltäckande och aktuellt
Med Gleerups heltäckande digitala 
läromedel får du aktuellt innehåll av 
hög kvalitet, utformat efter Lgr 11.

Personlig lärupplevelse
Låt eleverna läsa, lyssna, titta och 
öva på ett sätt som passar deras 
behov och personlighet. Med stöd 
för smart studieteknik som 
överstrykningar, egen textstorlek, 
typsnitt och färger.

Interaktivt och multimodalt
Ljud, bildmaterial, film, animationer 
och annat levande material i digital 
form. Interaktion och motivation 
kommer på köpet.

Tester och övningar
Med 25 000 övningar och mer än 100 
000 frågor är det du och eleven som 
sätter gränserna, inte läromedlet. Följ 
upp individuellt eller klassvis med 
hjälp av smidiga resultatöversikter.

Lärarstöd
Upptäck det fylliga lärarmaterialet med 
lektionstips, diskussionsfrågor, 
handledning och stöd för pedagogisk 
planering och bedömning.

Individualisering
Strukturerat, heltäckande och ändå 
överraskande flexibelt, med 
möjlighet att enkelt anpassa 
innehållet genom att välja de avsnitt 
du önskar använda, och 
komplettera med eget material.

https://gleerupsportal.se/gbook/startpage/startpage.php


Nyheter ht-17
• Navigering

• Nytt sätt att navigera via visuell översikt

• Även möjligt att navigera via 
textbaserad innehållsförteckning

• Sortera på innehållstyp
• Enkelt att söka på olika typer av 

innehåll, t ex ljud, film eller interaktiva 
övningar

• Markera & anteckna
• Markera text och anteckna i anslutning 

till markeringen



Nyheter ht-17
• Delad vy

• Genom att öppna innehåll i delad 
vy kan man vara på två ställen 
samtidigt utan att tappa 
orienteringen. T ex kan eleverna 
jobba med övningar i ena vyn och 
läsa text eller titta på film i den 
andra vyn

• Inbyggd ordförklaring
• Glosor och utvalda ord har 

inbyggda översättningar
och förklaringar 

•



Kommer ht-17
• Egna planeringar

• Du som lärare kan kombinera 
eget material, filmer och länkar 
från webben med innehåll från 
ett eller flera läromedel. På så 
sätt skapar du dina egna teman 
och planeringar, som du kan 
dela med en eller flera elever

• Check för avklarat
• Elever kan ”checka av” innehåll 

som de är klara med för att få 
en bättre översikt över vad 
som är gjort och vad som 
återstår



Kompletta digitala läromedel

• Hela stadiets material till alla elever

• Alla lärarversioner till alla lärare

• Överleverans om 10%





Vi ger oss in i läromedlet

http://www.gleerupsportal.se/


Hoppas vi ses snart igen!

emelie.allen-ross@gleerups.se
+46 (0)40 20 98 38

fredric.griffon@gleerups.se
+46 (0)40 20 98 55

mailto:emelie.allen-ross@gleerups.se
mailto:fredric.griffon@gleerups.se

