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Det senaste året blev inte som någon hade tänkt sig, 
och 2021 är just nu ett oskrivet blad. En sak är i alla fall 
säker. Även om vi inte kommer att ses på olika mässor, 
utställningar och träffar runt om i landet, så kommer vi att 
kunna mötas både enklare och på fler sätt det här året.

För vi ställer inte in, vi ställer om. Utan begränsningar av 
fysisk plats är förutsättningarna bättre än någonsin.  
På gleerups.se upptäcker du nyheter, beställer provexemplar 
av böcker och testar digitala läromedel. Dessutom kan 
du boka tid för personlig rådgivning och lyssna på våra 
författare. Missa inte heller att anmäla dig till Gleerups Live, 
intressanta webbinarium inom olika ämnen.

Vi ses på gleerups.se

I år kan vi ses  
mer än någonsin!
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Snart kan upptäcktsfärden börja. I den här katalogen 
hittar du både tryckta och digitala läromedel för 7–9. 
På gleerups.se kan du kan läsa mer, titta på filmer 
och prova alla digitala läromedel gratis. Välkommen!

Upptäck mer! 



Upptäck alla digitala 
nyheter 2021!
Allt fler upptäcker möjligheterna med digitala läromedel.  
Ett ständigt aktuellt innehåll som är tillgängligt för eleverna 
oavsett var de befinner sig innebär stora fördelar, vilket 
blivit extra tydligt det senaste året. Spana in allt nytt som 
kommer framöver!

Förbättrad navigering i 
planeringsverktyget
Ett av de mest populära verktygen i Gleerups 
digitala läromedel är planeringsverktyget. 
Nytt för 2021 är att planeringarna blir helt 
avgränsade från själva läromedlen, vilket gör 
det enklare för eleverna att följa en specifik 
planering. Du som lärare får dessutom nya 
möjligheter att följa dina elevers framsteg.

Nya möjligheter att följa 
aktivitet och resultat
Det senaste året har vi gjort en rad förbätt-
ringar på resultatsidorna i form av bland 
annat nya översiktsvyer och förenklad 
uppföljning. Under 2021 tar vi nästa steg 
genom att lyfta fram mer allmän aktivitet 
i läromedlen, samt låta eleverna göra en 
självbedömning av svårighetsgraden på 
olika arbetsområden.



Fler filmer och  
interaktiva illustrationer
Under 2021 satsar vi särskilt på filmer  
och interaktiva illustrationer i läromedlen.  
Filmer kompletterar text och bild på 
ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt. 
Interaktiva illustrationer hjälper till att visa på 
mer komplexa samband och processer utan 
att presentera all information på en gång. 

Innehåll i samarbete  
med ILT Inläsningstjänst
Tillsammans med ILT erbjuder vi olika 
typer av innehåll som särskilt är till hjälp 
för elever som har läs- och skrivsvårig-
heter samt elever med annat modersmål 
än svenska. Löpande under året kommer 
innehåll från ILT i form av inlästa texter, 
Begreppafilmer och guider på moders-
mål i ännu fler ämnen. Håll utkik!

Ord och begrepp
I varje läromedel finns viktiga nyckelord 
och begrepp som är centrala för förståel-
sen av ämnet, och i språkläromedel finns 
det glosor som eleverna behöver lära 
sig. Nytt för 2021 är att vi samlar 
viktiga ord, begrepp och glosor för 
varje avsnitt i läromedlet så att 
eleverna får översikt och kan 
träna på egen hand, t ex med 
hjälp av flashcards.
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Mängder av möjligheter
Gleerups digitala läromedel är utvecklade för att hjälpa varje elev att inhämta kunskap 
och utveckla förmågor utifrån sina förutsättningar och behov. Här ger vi dig en 
snabbgenomgång i olika funktioner som kan stötta dig och dina elever i arbetet med 
läromedlen. På gleerups.se kan du prova valfritt digitalt läromedel gratis i 30 dagar 
och själv uppleva alla möjligheter. Vi ses där!

1. Mina läromedel
Här hittar du alla dina digitala läromedel, lägger 
till nya licenser och kan prova fler ämnen gratis.

2. Planera
Skapa planeringar genom att kombinera innehåll 
från ett eller flera läromedel med länkar till eget 
och externt material. 

3. Innehållsförteckning
Navigera via den visuella kortvyn eller välj den 
klassiska, textbaserade listvyn.

4. Lärarmaterial
I alla läromedel finns handledning och tips för 
undervisningen, samt extra material att dela ut.

5. Nyheter
Du hittar enkelt aktuella arbetsområden och 
nyheter i varje läromedel.

6. Kom igång
Här hittar du instruktionsfilmer och guider för att 
snabbt komma igång med dina digitala läromedel.

7. Senast besökta artiklar
Du hittar snabbt tillbaka till dina senast besökta 
artiklar.

8. Sök i läromedlet
Allt innehåll i läromedlet är sökbart.

9. Visa media
Du kan filtrera innehållet på övningar, filmer, 
presentationer och simuleringar.

10. Favoriter
Favoritmarkera innehåll för att lätt hitta tillbaka.

11. Bra överblick med delad vy
Genom att öppna innehåll i delad vy kan man vara 
på två ställen samtidigt. Till exempel kan eleverna 
arbeta med övningar i den ena vyn, samtidigt som 
de läser text eller ser på film i den andra vyn. 

12. Artikel-ID
Varje artikel har ett unikt ID så att alla i klass-
rummet snabbt kan hitta till samma ställe.



11

20, 17, 21, 22, 23

12 13 15 1614 17

19

10

18

13. Inbyggd ordförklaring
Utvalda ord i läromedlet har inbyggda 
översättningar och förklaringar. 

14. Djuplänkning
Snabblänka till ett specifikt stycke i läromedlet och 
dela till Google Classroom samt Microsoft Teams. 

15. Guide på modersmål
En inläst pedagogisk bearbetning som förklarar 
innehållet på elevens modersmål.

16. Lägg till eget material och dela
Bygg ut läromedlet med innehåll som du skapat 
själv eller länkat från webben och dela med elever 
och kollegor.

17. Lyssna
Alla texter går att få upplästa med talsyntes. 
De flesta läromedel innehåller även inläst text.

18. Aktivitet & resultat 
Följ upp aktivitet och resultat för såväl enskild elev 
som hela klassen.

19. Inställningar och verktyg
Ställ in textstorlek, bakgrundsfärg och typsnitt 
utifrån egna behov. Du hittar också anpassade 
verktyg, som t ex kalkylator och grafräknare. Här 
kan du även ladda ner avsnitt för läsning offline.

20. Markera och kommentera
Markera text och kommentera i anslutning till 
markeringen.

21. Ordbok
Markera valfritt ord och få en ordförklaring direkt 
i läromedlet.

22. Översätt
Översätt texter i läromedlet med Google Translate. 

23. Sök på hela webben
Du kan markera ett ord och välja om du vill söka i 
läromedlet eller på Wikipedia, Lexin eller Google.
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Följer de reviderade kursplanerna!Gleerups digitala läromedel
Gleerups digitala läromedel är heltäckande läromedel  
med tydlig förankring i mål och centralt innehåll för  
de reviderade kursplanerna.

Gleerups svenska/svenska som  
andraspråk 7–9 består av två delar:

Handbok – uppbyggd utifrån centrala 
innehållet så att du lätt hittar det innehåll 
som passar din egen planering.

Teman – en färdig arbetsgång med pro- 
gression, tydlig stöttning och uppgifter 
speciellt anpassade för svenska som 
andraspråk.

I båda delarna finns tydliga genomgångar, både som film och text, rikligt 
med självrättande övningar och många varierade uppgifter inom områdena 
läsa, skriva och tala. 

I det fylliga lärarstödet finns planeringstips och introducerande uppgifter 
av olika slag.

Gleerups engelska 7–9 är uppbyggt 
kring breda teman som ger flera vinklar 
på samma ämne. Här får du och dina 
elever många möjligheter att träna kom-
munikationsförmågan i autentiska si-
tuationer. 

Texterna finns i två svårighetsnivåer. I 
bastexten finns de viktigaste orden och 
fraserna. Efterföljande text ger en för-
djupad förståelse.

I Basic Training finns material för språkvalsundervisning och elever som 
behöver extra stöd.

Avsnittet Digital Competence presenterar tips på hur och med vilka 
verktyg du kan höja din digitala kompetens. 

I lärarmaterialet finns förslag på arbetssätt, planeringar och underlag för 
bedömning.

I Gleerups matematik 7–9 finns in-
teraktiva, självrättande uppgifter i tre 
svårighetsnivåer med tips och lösnings-
förslag.  Eleverna får en trygg bas på rätt 
nivå och får utveckla sina kunskaper 
och träna alla förmågor i kommunikativa 
gruppuppgifter. Den inbyggda räknaren 
och grafritaren (Desmos) gör en extern 
miniräknare överflödig. 

Filmade teorigenomgångar hjälper till 
att ge en grundläggande förståelse. Till varje avsnitt finns interaktiva, 
självrättande diagnoser med tillhörande självbedömning.

I det fylliga lärarmaterialet finns planeringstips, muntliga och skriftliga prov 
med bedömningsanvisningar.

Med Gleerups idrott och hälsa 7–9 
får eleverna bra förutsättningar att ut-
veckla sin rörelseförmåga och sina kun-
skaper inom träning i olika former. Här 
finns inspirations filmer och bilder som 
uppmuntrar till diskussion kring hälsa, 
kost och träning, och självrättande frå-
gor på begrepp och faktakunskaper. 

Gleerups idrott och hälsa innehåller 
ett fylligt lärarmaterial med förslag 

på lektionsplanering och bedömning, stöd för undervisningen och 
övningsuppgifter.

Gleerups hem- och konsumentkun-
skap 7–9 är uppbyggt kring lektioner 
där teori och praktik varvas. Lektioner- 
na underlättar din planering och har en 
tänkt progression där eleverna utveck-
lar en allt större säkerhet när det gäller 
olika val i hemmet och hur dessa påver-
kar hälsa, ekonomi och miljö. Text och 
foton kompletteras med interaktiva il-
lustrationer och metodfilmer, och avslu-
tas med självrättande frågor. För den 

som önskar ett friare upplägg finns all fakta samlad i en uppslagsdel. 

I lärarmaterialet finns stöd för genomgångar och underlag till prov och 
andra slutuppgifter.

Gleerups bild 7–9 ger en bred kunskap 
om material och verktyg, konsttekniker, 
färglära och bildanalys. Det finns också 
praktiska övningar som ger eleverna en 
djupare förståelse, och filmer att inspire-
ras av. Till varje avsnitt finns interaktiva, 
självrättande repetitionsfrågor, kring be-
grepp och faktakunskaper. I resultatvis-
ningen kan du enkelt följa upp resultaten 
av de övningar som varje elev gör.

I lärarversionen av Gleerups bild finns tips och förslag på lektionsplanering 
och bedömning samt stöd för undervisningen.

NyhetNyhet

Prova vilka ämnen du 
vill gratis i 30 dagar!

Läs mer om 
Matematikportalen  

på s 21
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Omarbetade utifrån de reviderade kursplanerna!

Gleerups biologi, fysik och kemi 7–9 sätter miljöfrågor i fokus och 
utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle. För att träna 
förmågorna finns innehållsfrågor, fördjupningsuppgifter och diskus-
sionsfrågor med samhällsanknytning. Texterna kompletteras av filmer 
som ger eleverna en god översikt av vad varje avsnitt handlar om. Det 
finns också simuleringar som underlättar förståelsen av biologiska eller 
fysikaliska skeenden, eller hur atomer är uppbyggda. Genom täta fråge-
kontroller och själv rättande repetitionsfrågor kan eleverna testa sig på 
det de läst.

I det fylliga lärarmaterialet finns bildbanker, demonstrationer, laborationer, 
en provbank och bedömningsmaterial.

I Gleerups teknik 7–9 får eleverna ta del av hur en ny produkt skapas, 
från idé på skrivbordet till praktisk användning och slutligen återvinning 
eller återanvändning. Ett annat avsnitt visar hur man steg för steg bygger 
ett hus, och eleverna ges också inblick i den snabbt växande digitala 
tekniken. Här finns många filmer och animationer som underlättar och 
gör inlärningen rolig och varierad. 

I lärarmaterialet finns förslag till större praktiska uppgifter och 
bedömningsmaterial.

Gleerups Geografi, Historia, Religion och Samhällskunskap 7–9 
bygger på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I introduktio-
nen till varje avsnitt skapas förförståelse genom bilder, begrepp och 
frågeställningar. Parallellt med grundtexten finns lättext.

I Geografi får eleverna träna på att se hållbara samband mellan män-
niska, natur och samhälle. I Historia utmanas eleverna att förstå orsak 
och konsekvens och att se de långa linjerna. I Religion visas hur världs-
religionerna och andra livsåskådningar är en del av samhället. I Samhälls- 
kunskap får eleverna arbeta med och identifiera samhällsfrågor.  

Varje artikel avslutas med självrättande faktafrågor. I fördjupning- och 
metoduppgifter tränar eleverna källkritik, analys och användning av 
begrepp och modeller. Här finns också sammanfattningar i textform och 
som film. För elever med annat modersmål än svenska finns Begreppa-
filmer och studiestöd från ILT. 

Månadens fördjupning tar upp aktuella händelser med tillhörande diskus-
sionsfrågor.

I det fylliga lärarmaterialet finns kommentarer till introduktionerna och 
Fördjupning- och metoduppgifterna, planeringstips och stöd för bedömning.

I Gleerups spanska, tyska och franska 6-9 ligger fokus på kom-
munikation utifrån bilder, hörövningar och filmer. Vi får följa ungdomar i 
vardagliga situationer och språket är modernt och autentiskt. Resone-
mang om språkliga strategier återkommer regelbundet. 

Här finns många ordövningar och andra interaktiva övningar som är själv-
rättande för direkt återkoppling. Ord- och frasinlärning ges stort utrymme.

Gleerups spanska, tyska och franska innehåller även ett fylligt lärar-
material med lektionsförslag, grammatikpresentationer, förslag till krea-
tiva projekt och diagnoser för bedömning och självbedömning.

Mycket nytt innehåll!

D
IG

ITA
LA

 LÄ
R

O
M

E
D

E
L



12

WEBB

Mycket mer på gleerups.se!

✓	Bläddra i smakprov ✓	Testa digitala läromedel ✓	Beställ cirkulationsexemplar

Här hittar du också fullständigt sortiment, priser och artikelnummer.

Portal Grundbok 7–9

Portal Grundbok 7–9 innehåller sju block som utgår  
från det centrala innehållet i kursplanen. Här finns 
ett utförligt block om lässtrategier och läsförståelse, 
handfasta tips inför att skriva och tala, och råd kring 
informationssökning och källkritik. 

Både skönlitterära texter och sakprosatexter gås 
igenom utförligt, och litteraturens historia har stort 
utrymme. I slutet av kapitlen finns diskussionsfrågor.

Elev- och lärarwebb 7–9

Portal Elevwebb är ett komplement till Portal 
Grundbok, och ger ökade möjligheter till individuali-
sering. Här finns genomgångsfilmer, självrättande 
övningar av olika slag och särskilda övningar för elever 
som har svenska som andraspråk. 

I Portal Lärarwebb hittar du planerings- och lektions-
förslag, och stöd för svenska som andraspråk.

Portal 
Basläromedel i svenska och svenska som andraspråk 7–9

Portal svenska 7-9 är uppbyggd utifrån det centrala innehållet i svenska. Här hittar 
du inspirerande genomgångar, diskussionsfrågor och förklaringar till hur de olika 
kunskapskraven tränas.
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Stegen
Extra träning i svenska

Bläddra i smakprov på gleerups.se!

✓	Testa digitala läromedel ✓		Beställ cirkulationsexemplar ✓	Bläddra i smakprov

Här hittar du också fullständigt sortiment, priser och artikelnummer.

Reparationskurs 
Hjälper dina elever att klara kunskapskraven

Reparationskurs Läsa innehåller kopieringsunderlag med 
faktatexter och skönlitterära texter som är anpassade för unga 
vuxna. Till texterna finns uppgifter i olika svårighetsgrad. 

Reparationskurs Skriva innehåller kopieringsunderlag där eleverna 
får träna skrivregler och språkriktighet i korta skrivövningar och 
genom att bearbeta befintliga texter. 

Reparationskurs Ord ger eleverna möjlighet att utöka sitt ordförråd, 
både kvantitativt och kvalitativt. De får lära sig fler ord, träna nyans-
skillnader och släktskap mellan ord.

Sätt ord på NO, Sätt ord på SO, Sätt ord på vardagen

Sätt ord på NO och Sätt ord på SO hjälper eleverna att utöka sitt 
aktiva ordförråd och ger dem förbättrade möjligheter att klara 
kunskapskraven i svenska, NO och SO. Orden är samlade tematiskt 
och de tränas genom uppgifter av varierande slag.

Sätt ord på vardagen är ett kompletterande läromedel i svenska, 
svenska som andraspråk, och hem- och konsumentkunskap. 
Eleverna får arbeta med ord som de behöver för att klara vardagen.
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WEBB

Beställ cirkulationsexemplar på gleerups.se!

✓	Bläddra i smakprov ✓	Testa digitala läromedel ✓	Beställ cirkulationsexemplar

Här hittar du också fullständigt sortiment, priser och artikelnummer.

Elevbok

Entré Elevbok B är en kombinerad text- och arbetsbok som ger 
eleverna den första språkutvecklingen hand i hand med en intro-
duktion till skolans ämnen och förmågorna i Lgr 11. Boken är 
uppbyggd efter cirkelmodellen och varje kapitel omfattar en genre. 

Varje kapitel inleds med en målsida med rubrikerna Tala, Läsa, 
Skriva, Språkliga drag och Förmågor. I slutet av kapitlen finns en 
utvärderingssida kopplad till målen.

Elevwebb

Entré Lärarwebb B innehåller den digitala lärarhandledningen  
med en inledande sida om varje genre och en utförlig instruktion 
för läraren till varje sida i elevboken. Här finns också ett bildspel 
med elevboken uppdelad genrevis, extraövningar och uppgifter till 
samtliga genrer.

Entré
För nyanlända elever i årskurs 7–9

Språkkraft
Svenska för nyanlända årskurs 7–9

Elevbok

Språkkraft riktar sig till elever i årskurs 7–9 som nyligen kommit 
till Sverige och är även lämplig för språkintroduktion. Upplägget 
bygger på genrepedagogik och syftar till att stötta och utveckla 
elevernas vardags- och skolspråk. 

Med hjälp av texter som eleverna möter i sin vardag och cirkel-
modellens fyra faser blir de medvetna om att olika textgenrer har 
olika språkliga mönster, strukturer och syften. 

Arbetsuppgifterna stärker elevernas läs- och skrivutveckling och 
utökar ordförrådet. Varje kapitel avslutas med självbedömning, 
respons och utvärdering.
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Mycket mer på gleerups.se!

✓	Bläddra i smakprov ✓	Testa digitala läromedel ✓	Beställ cirkulationsexemplar

Här hittar du också fullständigt sortiment, priser och artikelnummer.

Jalla – raka vägen!
Svenska som andraspråk

Jalla – raka vägen! är ett genrepedagogiskt och stöttande arbetsmaterial för 
svenska som andraspråkselever. Aktuella och autentiska texter engagerar eleverna 
till diskussioner. I omväxlande och stimulerande övningar arbetar eleverna med 
hjälp av stödstrukturer i grupp, i par och enskilt.

Elevbok A, B och C

Jalla – raka vägen! A-, B- och C-bok vänder sig till åk 7, 8 respektive 9. 
Böckerna är flexibla och fungerar även utmärkt att arbeta med över stadi-
erna eftersom innehållet är kopplat till kursplanen i SVA åk 9. 

Genrepedagogikens cirkelmodell ger Jalla – raka vägen! en struktur som 
skapar tydlighet och trygghet, och hjälper eleven att förstå och upptäcka 
språkliga mönster som finns i olika texttyper.

Varje kapitel i böckerna är uppbyggt utifrån genrepedagogikens cirkelmodell 
med sina fyra faser:

1. Förförståelse och bygga kunskap inom genren

2. Modelltext med språkutvecklande övningar

3. Gemensam text

4. Individuell text

Detta arbetssätt hjälper elever att förstå och upptäcka språkliga mönster 
som finns i olika texttyper samt att olika texter har olika syften.

Med sina omväxlande och stimulerande uppgifter skapar Jalla – raka vägen! 
ett kommunikativt klassrum som möjliggör ett formativt arbetssätt för 
läraren såväl som för eleven.

S
V

E
N

S
K

A
S

V
E

N
S

K
A

 S
O

M
 A

N
D

R
A

S
P

R
Å

K
/G

R
A

M
M

A
TIK



16

WEBB

Beställ cirkulationsexemplar på gleerups.se!

✓	Bläddra i smakprov ✓	Testa digitala läromedel ✓	Beställ cirkulationsexemplar

Här hittar du också fullständigt sortiment, priser och artikelnummer.

Sparks 
Basläromedel i engelska 7–9

I Sparks finns utmaningar för alla elever. Breda teman, nivåindelade texter och gott om 
fördjupningsuppgifter. Dessutom finns extramaterial för elever som läser engelska som 
språkval. Med Sparks får dina elever träna kommunikationsförmågan i autentiska situationer, 
i teman som involverar och är ”på riktigt”.

Textbook 7, 8, 9

Sparks Textbook är uppbyggt kring breda teman  
som ger flera vinklar på samma ämne. I varje tema 
finns sex texter som hör ihop parvis. Varje par har två 
nivåer – en bastext, där de viktigaste orden och fraserna 
finns, och en fördjupningstext, som ger möjlighet att 
bredda ordförrådet, ge fördjupad förståelse och befästa 
kunskapen. Till alla texter finns ljudinspelningar från 
olika delar av världen. 

Elev- och lärarwebb 7, 8, 9

I Sparks Elevwebb finns färdighetsträning 
inom ordkunskap, grammatik, multimediala 
uppgifter och ljudfiler. 

I Sparks Lärarwebb hittar du planeringar, tydliga 
lektionsupplägg, tips på hur du kan arbeta med 
skönlitteratur, prov och bedömningsunderlag.

Sparks Elev- och Lärarwebb innehåller också extra- 
material för språkvals- och specialundervisningen. 

Workbook 7, 8, 9

I Sparks Workbook tränas ord, uttryck och grammatiska 
strukturer som förekommer naturligt i texten. Här finns 
också läsförståelse övningar, olika typer av skrivupp-
gifter och varierade muntliga övningar där eleverna får 
tillämpa språket i autentiska situationer. Eleverna får 
också träna på att söka information på nätet och att 
kritiskt granska sina källor.
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WEBB

Bläddra i smakprov på gleerups.se!

✓	Testa digitala läromedel ✓	Beställ cirkulationsexemplar ✓	Bläddra i smakprov
Här hittar du också fullständigt sortiment, priser och artikelnummer.

Happy 
Basläromedel i engelska 7–9

Vilken dresscode bör gälla i skolan? Pac-Man och PONG – hur har datorspelen förändrats? 
Med intressanta och aktuella texter blir engelskan levande och fångar elevernas intresse. 
Med tydliga mål blir det enkelt att följa kunskapsutvecklingen, både för lärare och elev.

Textbook 7, 8, 9

Kapitlen i Happy Textbook inleds med en dialog som 
hjälper till att introducera temat och ordförrådet. Sedan 
följer texter på tre svårighetsnivåer; A, B och C. Varje 
kapitel avslutas med ett annorlunda uppslag som t ex en 
sång, roliga historier eller en seriestrip. 

Elev- och lärarwebb 7, 8, 9

Happy Elevwebb innehåller självrättande övningar för att 
öva mer och befästa kunskaperna, presentationer som 
kan användas som introduktion till varje kapitel, gram-
matikfilmer, ljudfiler och hörövningar.

Happy Lärarwebb innehåller nivåindelade diagnoser, 
extra reparationsövningar, prov och ”mocktests” base-
rade på de nationella proven. Här hittar du också 
kommunikationsövningar och ”Happy Supreme-texter” 
för elever som behöver lite mer utmaning.

Workbook 7, 8, 9

I Happy Workbook finns både enklare och mer utma-
nande övningar. Här hittar du extra hörförståelse, 
skrivövningar, kommunikativa övningar och mycket mer. 
Grammatiken hittar du längst bak i ett separat kapitel.

Lärarhandledning, 7, 8, 9

I Handy Helper finns allt som hjälper dig att göra din 
undervisning omväxlande och stimulerande. Utöver 
innehållet i en traditionell lärarhandledning finns tips 
på UR-program, förslag på filmer, övningar, sånger och 
mycket mer.
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WEBB

Reparationskurs Engelska
För godkänt i årskurs 9

Mycket mer på gleerups.se!

✓	Bläddra i smakprov ✓	Testa digitala läromedel ✓	Beställ cirkulationsexemplar

Här hittar du också fullständigt sortiment, priser och artikelnummer.

Top Up
Basläromedel för elever som behöver extra stöd

Har du elever som behöver extra stöd eller som nyligen har börjat läsa engelska?  
Med Top Up får de den hjälp de behöver.

Elevbok 7, 8, 9

Top Up 1–3 är allt-i-ett-böcker med tjugo kapitel i varje 
bok. Texterna är intressanta och spännande – special-
skrivna för elever som behöver extra stöd. Övningarna 
är många och omväxlande. Grammatiken är tydlig och 
befäster baskunskaperna.

Lärarwebb 7, 8, 9

Top Up lärarwebb innehåller facit till övningarna i elev-
boken, test, kopieringsunderlag, ljudfiler till alla texter 
och hörförståelseövningar.

Reparationskurs engelska är en kopieringspärm för alla 
som behöver uppnå godkänt i årskurs 9 och gå vidare till 
gymnasiestudier, samt för de elever som följer gymnasiets 
Introduktionsprogram.

Eleverna kan arbeta metodiskt med övningar som inkluderar 
färdigheterna Vocabulary, Speaking, Writing, Grammar och 
Reading. Här finns också ett ”National Test” som liknar riktiga 
nationella prov i Engelska åk 9 och steg 5.
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Beställ cirkulationsexemplar på gleerups.se!

✓	Bläddra i smakprov ✓	Testa digitala läromedel ✓	Beställ cirkulationsexemplar

Här hittar du också fullständigt sortiment, priser och artikelnummer.

WEBB

Mondo matematik 
Basläromedel i matematik 7–9

Med Mondo får alla chansen att förstå och tillämpa matematikens grunder. Välj nivå för att 
skapa en trygg bas och låt därefter eleven utveckla sina kunskaper i det unika avsnittet 
”Tillämpa förmågorna” – mindre projekt enskilt eller i grupp. Programmering ingår i 
grundkursen!

Elevbok 7, 8, 9

Innehållet i elevböckerna är tydligt förankrat i det 
centrala innehållet och är strukturerat så att man lätt 
kan individanpassa undervisningen. Grundkursen har 
tre nivåer. Eleven väljer i samråd med läraren vilken nivå 
som är lämplig efter utvärdering av fördiagnosen med 
självbedömning. 

Efter grundkursen finns en kapiteldiagnos i två nivåer. 
Därefter finns mer färdighetsträning, utvecklande 
problemuppgifter, och flera läxor till varje kapitel. 
Programmering finns som eget kapitel i alla årskurser. 

I vardagsnära mindre projekt, Tillämpa förmågorna, 
får eleven visa samtliga förmågor i matematik, och träna 
förmågorna i ett sammanhang där eleven ser nyttan 
med att använda matematik.

Elev- och lärarwebb 7, 8, 9

I Mondo matematik Elevwebb finns utökad färdighets- 
träning och stöd till elever när de räknar på egen hand. 
Här finns självrättande interaktiva diagnoser med till-
hörande självbedömning, utökad ”Träna mera” i form av 
självrättande övningar och filmade teorigenomgångar. 

Mondo matematik Lärarwebb innehåller allt som 
finns i elevwebben. Dessutom finns en lärarhand-
ledning till respektive kapitel, kopieringsunderlag, 
fördiagnoser med facit, lärarhandledning och bedöm-
ningsförslag till Tillämpa förmågorna och prov med 
bedömningsanvisningar.
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Mycket mer på gleerups.se!

✓	Bläddra i smakprov ✓	Testa digitala läromedel ✓	Beställ cirkulationsexemplar

Här hittar du också fullständigt sortiment, priser och artikelnummer.

WEBB

Formula
Basläromedel i matematik 7–9

Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans årskurs 7–9. 
Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till eget tänkande. 
Aktiviteter och övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband.

Elevbok 7, 8, 9

Elevböckernas välstrukturerade och pedagogiska 
upp lägg vägleder eleverna genom de olika momenten. 
Övningsuppgifter varvas med praktiska aktiviteter, 
problem lösningsuppgifter och reflekterande frågor  
som hjälper eleverna att utveckla olika begrepp, 
metoder och samband. 

Varje kapitel har två minidiagnoser och en kapitel-
diagnos som underlättar återkoppling och gör det lätt  
att följa den matematiska kunskapsutvecklingen och 
individanpassa undervisningen. Minidiagnoserna följs  
av träning i olika nivåer.

Elev- och lärarwebb 7, 8, 9

I elevwebben finns filmade teorigenomgångar som 
hjälper till att ge en grundläggande förståelse för kapit-
lens innehåll. När läraren inte finns till hands kan eleven 
se och lyssna på genomgångarna om och om igen. 
Självrättande övningar testar begreppsförståelse och 
procedurförmåga. 

Lärarwebben innehåller allt som finns i elevwebben och 
dessutom lärarhandledning med stöd och tips, gruppled-
trådar som utvecklar elevernas begrepp och förmåga att 
samarbeta, prov med bedömningsanvisningar och extra 
övningsuppgifter för färdighetsträning.
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Prova gratis på gleerups.se!

✓	Bläddra i smakprov ✓	Testa digitala läromedel ✓	Beställ cirkulationsexemplar

Här hittar du också fullständigt sortiment, priser och artikelnummer.

Matematikportalen 
Adaptivt läromedel för hela grundskolan

Med Matematikportalen får lärare och elever ett heltäckande digitalt läromedel i matematik för 
årskurs F–9 som helt följer den svenska läroplanen. Här finns adaptiv träning som utmanar 
varje elev på sin kunskapsnivå, över två miljoner uppgifter och 2000 filmade genomgångar. Och 
dessutom planering för varje årskurs och statistik så att du lätt kan följa elevernas lärande.

Adaptivitet, självrättande övningar och filmer ökar motivationen 

Matematikportalen bygger på individualisering och är helt adaptiv, 
vilket innebär att uppgifterna anpassas automatiskt efter elevernas 
kunskapsnivå inom de olika områdena i ämnet matematik. Läro-
medlet utgår från filmade genomgångar med självrättande övningar. 
Utifrån kunskapsnivån individanpassas uppgifterna så att varje elev 
utmanas och kunskaperna fördjupas och breddas.

Stöd i planeringsarbetet och överblick över elevernas lärande 

I Matematikportalen finns färdiga årskursplaneringar som utgår 
från ämnesplanen. Du som lärare kan själv anpassa planeringarna 
till olika elevgruppers kunskapsnivå. Här finns också detaljerad 
statistik som på ett enkelt sätt ger dig en tydlig bild över vilka delar 
som eleven behärskar bra eller behöver träna mer på.
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Bläddra i smakprov på gleerups.se!

✓	Testa digitala läromedel ✓	Beställ cirkulationsexemplar ✓	Bläddra i smakprov

Här hittar du också fullständigt sortiment, priser och artikelnummer.

WEBB

Matteresan 
Matematik för särskolan

Matteresan är ett matematikläromedel för grundsärskolans senare del. Det är framtaget  
i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten och är unikt för målgruppen.

Grundböcker 1–6

För att passa målgruppen är sidorna i grundböckerna 
tydliga och luftiga. Dessutom skriver eleverna direkt i 
böckerna, vilket också hjälper eleverna att fokusera. 
Varje kapitel inleds med en målbeskrivning och en lista 
på matematiska begrepp som eleverna kommer att 
möta i kapitlet. Målbeskrivningarna hjälper eleverna att 
förstå vad som förväntas av dem i varje kapitel.

Elev- och lärarwebb

Matteresan Elevwebb gör matematikundervisningen 
variationsrik och ger eleverna möjlighet att träna och 
befästa matematiken i övningar som finns i två nivåer. 

Matteresan Lärarwebb innehåller en kortfattad lärar-
handledning, grundböckernas målsidor, facit, läxor  
och ordlistor.
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Mycket mer på gleerups.se!

✓	Bläddra i smakprov ✓	Testa digitala läromedel ✓	Beställ cirkulationsexemplar

Här hittar du också fullständigt sortiment, priser och artikelnummer.

Programmering 
Att förstå och använda programkod

Programmering ingår som en del i läroplanen och lyfts fram som en viktig del för all 
kunskapsinhämtning i grundskolan. Programmering för högstadiet är ett läromedel som på  
ett enkelt och lustfyllt sätt hjälper dina elever att förstå och använda programkod.

Grundbok

Programmering för högstadiet är en grundbok i 
programmering för årskurs 7–9. Eleverna skriver kod i 
programspråket JavaScript och övningarna ger omedel-
bara grafiska resultat. På den tillhörande hemsidan 
arbetar eleven i programmeringslaboratoriet. Det enda 
som krävs är en webbläsare. Boken utgår från enkla 
övningar som övergår i allt svårare uppgifter för eleven.

Lärarmaterial

I lärarmaterialet får du hjälp med att komma igång med 
undervisningen i programmering, tips på bra arbetsme-
todik och exempel på lektionsplaneringar som beskriver 
hur programmering kan integreras i andra ämnen.

Hitta koden! 
Programmering i matematik 

Hitta koden kopplar samman programmering och  
matematik för grundskolan. Med en tydlig progression  
från de lägre stadierna till de högre utmanas eleverna  
till att skriva kod för att lösa problem.

Elev- och lärarhäfte

Hitta koden 7–9  innehåller inspirerande programmeringsuppgifter 
kopplade till respektive område i det centrala innehållet. Eleverna får 
möjlighet att tolka och skriva riktig kod för att kunna lösa matematiska 
problem. Programspråket är JavaScript och koden kan testas enkelt 
direkt i webbläsaren. I det tillhörande lärarhäftet får du stöd med facit 
och riktlinjer till hur problemen kan lösas.
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Mycket mer på 
gleerups.se!

Testa digitala läromedel

Bläddra i smakprov

Beställ cirkulationsexemplar
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N
O

Bläddra i smakprov på gleerups.se!

✓	Testa digitala läromedel  ✓	Beställ cirkulationsexemplar ✓	Bläddra i smakprov

Här hittar du också fullständigt sortiment, priser och artikelnummer.

WEBB

WEBB

Titano 
Basläromedel i NO-ämnen och Teknik

Titano-serien sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle 
genom det återkommande avsnittet Hållbar utveckling. I lärarmaterialet finns det gott om 
laborationer och provuppgifter som testar förmågorna och hjälper dig med bedömningsarbetet.

Grundböcker Biologi, Fysik, Kemi och 
Teknik 7–9

Varje kapitel i stadieböckerna består av 
en basdel, med kursens centrala innehåll, 
och en fördjupningsdel ”Lär mer”, med 
inspirerande och engagerande fakta i de 
naturvetenskapliga ämnena. För att träna 
förmågorna innehåller Titano innehållsfrågor, 
fördjupningsuppgifter och diskussionsfrågor 
med samhällsanknytning.

I Titano Teknik får eleverna exempelvis lära 
sig att förstå elektriska apparater, hur man 
bygger ett hus och få inblick i vad som kan 
bli det framtida digitala hemmet.

Elevwebb Biologi, Fysik, Kemi 7–9

I Titano Elevwebb finns introduktionsfilmer 
som ger förståelse av innehållet i varje 
kapitel.  Animationer förklarar naturveten-
skapliga förlopp på ett tydligt sätt. I elev-
webben finns dessutom ett stort antal  
interaktiva, självrättande frågor. 

Lärarwebb Biologi, Fysik, Kemi  
och Teknik 7–9

Titano Lärarwebb innehåller allt som finns i 
elevwebben, och dessutom hela lärarmate-
rialet med lärarhandledning till varje kapitel, 
bildbanker, bedömningsmaterial, en provbank 
med E- C- och A-frågor och förslag till svar. 
I lärarmaterialet finns också underlag till 
praktiskt arbete och laborationer. Här finns 
studiekurser i form av arbetshäften till varje 
kapitel i faktaboken.  

Titano Teknik Lärarwebb innehåller många 
illustrativa filmer och animationer som 
beskriver olika tekniska processer och 
system.  I de interaktiva animationerna kan 
du som lärare visa olika apparaters och 
större systems uppbyggnad och funktion, 
steg för steg. 
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N
O

Mycket mer på gleerups.se!

✓	Bläddra i smakprov ✓	Testa digitala läromedel ✓	Beställ cirkulationsexemplar

Här hittar du också fullständigt sortiment, priser och artikelnummer.

Extramaterial inom NO

Makro 
Basläromedel i NO

Makro-serien är ett omtyckt och lättillgängligt material i NO-ämnena. Innehållet är välstruktur- 
erat med ett gediget innehåll, tydliga förklaringsmodeller och ett generöst bildmaterial.

Grundböcker Biologi, Fysik och Kemi

En väl fungerande struktur, korta textstycken och  
rikligt med foton och illustrationer fångar intresset och 
konkretiserar de moment och delar som ibland kan  
vara svåra att ta till sig inom respektive ämne. 

Till varje kapitel finns frågor i tre nivåer, och som  
avslutning finns en sammanfattning i text och bild.

Lärarpärmar Biologi, Fysik och Kemi

Med Makro Lärarpärm får du en rik och kraftfull källa att 
ösa ur till den experimentella undervisningen. Här finns 
förslag till både elevlaborationer och lärardemonstra-
tioner, tips, kommentarer och repetitionsuppgifter.

Ordvalen NO & TE är en 
kombinerad ordlista och 
arbetsbok, som ger eleverna 
möjlighet att bygga upp 
ord förrådet inom NO-ämnena.

Sätt ord på NO hjälper eleverna 
att utöka sitt aktiva ordförråd 
och ger dem förbättrade 
möjligheter att nå målen i NO.
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Beställ cirkulationsexemplar på gleerups.se!

✓	Bläddra i smakprov ✓	Testa digitala läromedel ✓	Beställ cirkulationsexemplar

Här hittar du också fullständigt sortiment, priser och artikelnummer.

WEBB

Nya kursplaner  
– nytt innehåll!Utkik 

Basläromedel i SO 7–9

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9. De nya upplagorna 
bygger på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, och 
innehållet är anpassat till de reviderade kursplanerna. Bland nyheterna 
finns fler korta faktafrågor med jämna mellanrum i texterna, och nya 
inledningar som väcker elevernas förförståelse inför varje kapitel.

Grundböcker Geografi, Historia,  
Samhällskunskap, Religion

I Utkik grundböcker finns hela det centrala innehållet 
för respektive ämne samlat. Här finns berättande och 
förklarande text, rikligt med bildstöd och faktafrågor till 
varje avsnitt. Introduktions uppslag till varje kapitel väcker 
elevernas förförståelse. I fördjupnings- och metoduppgif-
terna tränar eleverna bland annat källkritik, historiebruk 
och analys. Sist i varje kapitel finns en sammanfattning, 
kapitlets centrala begrepp och repetitions- och reflek-
tionsuppgifter som ger eleverna möjlighet att träna mot 
målen. 

Lärarwebb

Utkik Lärarwebb innehåller allt du behöver som lärare:

• Kommentarer till alla förförståelseuppslag

• Kommentarer och svar till alla fördjupnings- och  
    metoduppgifter

• Svarsförslag till alla repetitions- och reflektionsfrågor 

• Sammanfattningsfilmer

• Animationer av grafer med mera

• Planeringstips

• Bedömningsuppgifter
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Mycket mer på gleerups.se! 

✓	Bläddra i smakprov ✓	Testa digitala läromedel ✓	Beställ cirkulationsexemplar

Här hittar du också fullständigt sortiment, priser och artikelnummer.

Gleerups skolatlas 

Gleerups skolatlas innehåller topografiska, politiska och tema-
tiska kartor över Sverige, Norden, Europa och övriga världen. 
Tyngdpunkten i urvalet ligger på de topografiska och politiska 
kartorna, men här finns även temakartor som ger information om 
befolkning, näringsliv, markanvändning och mycket annat.

Gleerups stora skolatlas 

I Gleerups stora skolatlas finns ett stort urval av såväl topogra-
fiska och politiska som tematiska kartor över Sverige, Norden, 
Europa och övriga världen. Det finns även kartor över Stockholms-, 
Göteborgs- och Öresundsregionerna. De många temakartorna 
innehåller material av både naturgeografisk och kulturgeogra-
fisk prägel och ger underlag för omfattande analyser av Norden, 
Europa, övriga världsdelar och världen i sin helhet.

Ordvalen SO ären kombinerad 
ordlista och arbetsbok, som 
ger eleverna möjlighet att 
bygga upp ordförrådet inom de 
fyra SO-ämnena.

Sätt ord på SO hjälper eleverna 
att utöka sitt aktiva ordförråd 
och ger dem förbättrade 
möjligheter att nå målen i SO.
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Nyhet

Nyhet

Nyhet

För fullständiga köpvillkor,  
se gleerups.se

Se gleerups.se för tekniska krav 
gällande Gleerups digitala läromedel
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Gleerups skolatlas   28
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Gleerups stora skolatlas   28

Gleerups svenska och  
svenska som andraspråk    10

Gleerups teknik    11

Gleerups tyska    11

Grammatik och piraten som jagade mås  Se gleerups.se
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Hitta koden   23
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Jalla – raka vägen!   15
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Matematikportalen   21

Matteresan   22

Mondo matematik   19
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Ordvalen NO & TE     26

Ordvalen SO     28
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Portal   12

Programmering för högstadiet   23
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Reparationskurs Engelska   18

Reparationskurs Läsa   13

Reparationskurs Ord   13

Reparationskurs Skriva   13

S

Sparks   16

Språkkraft   14

Stegen   13 

Svenskbiten  Se gleerups.se

Sätt ord på NO   13, 26

Sätt ord på SO   13, 28

Sätt ord på vardagen   13

T

Titano   25

Top Up   18
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Utkik   27 



30

Linda Stackerud Gedeon Medina

Gizela Svensson

För frågor, support eller beställning  
av läromedel, ring oss på kundservice 
och support!

Besök, workshop eller utbildning 
på din skola? Kontakta oss!

Hej, vad behöver du hjälp med? 

Carin Schelin
carin.schelin@gleerups.se
040-20 98 88

Sofia Campbell
sofia.campbell@gleerups.se
040-20 98 38

Jens Malmqvist Capor
jens.malmqvist.capor@gleerups.se 
040-20 98 66

Hanna Oreborg
hanna.oreborg@gleerups.se
040-20 98 35

David Sköld
david.skold@gleerups.se
040-20 98 12

Rikard Fjellstedt
rikard.fjellstedt@gleerups.se
040-20 98 50

Martin Ljungström
martin.ljungstrom@gleerups.se
040-20 98 91
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Välkommen att höra av dig vardagar 
mellan 8.00 –16.00. Tel: 040 -20 98 00  
eller e-post: info@gleerups.se

August Hallgren
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Behöver du diskutera läromedel i just ditt ämne?  
Hör av dig till någon av oss läromedelsutvecklare! 

Matematik, NO
Niclas Ekelund, 040-20 98 40
niclas.ekelund@gleerups.se

Svenska, SO
Inger Blomquist, 040-20 98 11
inger.blomquist@gleerups.se

Engelska, Moderna språk
Monica Carlsson, 040-20 98 82
monica.carlsson@gleerups.se 

SO
Ulf Wagner, 040-20 98 43
ulf.wagner@gleerups.se

Affärsområdeschef,  
grundskola
Maud Ejenstam, 040 - 20 98 41
maud.ejenstam@gleerups.se

Kontakta oss om ni vill veta mer.  
Vi besöker gärna er skola!
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Nyfiken på mer? 
Titta in på gleerups.se


