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Gleerups från 1826…



…till idag 

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

• Professionellt framställda och kvalitetssäkrade 
läromedel för en skola för alla

• Stöd och verktyg för den digitaliserade skolan

• Kurslitteratur för högskola och universitet



Det här brinner vi för!

• En likvärdig skola där alla har samma rätt till 
kunskap trots olika förutsättningar och 
utgångspunkter

• Rätten till kvalitativa läromedel som ger 
läraren möjlighet att tillgodose varje elevs 
individuella behov av undervisning

• Att hjälpa läraren att få vara lärare och ge 
stöd och inspiration i undervisningen

• Att löpande stötta Sveriges skolor i den 
förändringsprocess som digitaliseringen 
innebär





• Ämnen:

– Svenska

– Matematik

– Engelska

• Hela stadiets material till alla elever

• Alla lärarversioner till alla lärare

Kompletta digitala läromedel 1-3



• Ämnen:

– Svenska

– Matematik

– Engelska

– Samhällskunskap

– Historia

– Geografi

– Religion

– Idrott och hälsa

• Hela stadiets material
till alla elever

• Alla lärarversioner till
alla lärare

Kompletta digitala läromedel 4-6

– Biologi

– Fysik

– Kemi

– Teknik

– Spanska

– Tyska

– Franska



• Ämnen:

– Svenska/Sva

– Matematik

– Engelska

– Samhällskunskap

– Historia

– Geografi

– Religion

– Idrott och hälsa

• Hela stadiets material
till alla elever

• Alla lärarversioner till
alla lärare

Kompletta digitala läromedel 7-9

– Biologi

– Fysik

– Kemi

– Teknik

– Spanska

– Tyska

– Franska





Så här har vi tänkt…

Innehåll enl. Lgr11

En ren lärmiljö utan 
distraktioner

Typsnitt, spaltbredd 
optimal för 
läsning/inlärning

Orientering och progression

Språkutveckling och 
studieteknik

Begreppsförklaring

Anpassningsbar talsyntes
Anpassningar och 
hjälpmedel –

Bilder, filmer, 
animeringar osv i 
sin rätta kontext –
för lärande och inte 
för dekoration

Begreppaguider/Studiestöd 
- inläst text



Med Begreppaguider (fd studiestöd på modersmål) 
integrerat direkt i Gleerups digitala läromedel får dina 
nyanlända elever större möjligheter att nå målen. 
Med en enkel inloggning kan dina elever arbeta i 
samma läromedel på sitt modersmål. 

Begreppaguider integrerat i digitala läromedel är en 
inläst pedagogisk bearbetning och förklarar 
innehållet på dina elevers modersmål. 





www.gleerupsportal.se

http://www.gleerupsportal.se/


Hoppas vi ses snart igen!
Kontakt: sofia.campbell@gleerups.se


