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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!

Matematik
Olga Pugachova, 040-20 98 81 
olga.pugachova@gleerups.se  

Fordon och transport,  
El och energi
Sanna Lundberg, 040-20 98 54
sanna.lundberg@gleerups.se  

Vård och omsorg  
Stina Willquist
stina.willquist@gleerups.se 

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

Vård och omsorg, 
Barn och fritid
Malin Arnberg, 040 -20 98 36
malin.arnberg@gleerups.se 
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Kontakta oss om ni vill veta mer.  
Vi besöker gärna er skola!

Affärsområdeschef
Lars Åkerblom, 040-20 98 22 
lars.akerblom@gleerups.se

Ekonomi, Juridik, Idrott 
Annika Pennanen, 040-20 98 61
annika.pennanen@gleerups.se

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

Samhällskunskap, Historia, 
Geografi, Kinesiska
Cecilia Barnes, 040-20 98 51
cecilia.barnes@gleerups.se

Svenska, Filosofi, Religion
Mattias Lygård, 040-20 98 23
mattias.lygard@gleerups.se

Svenska, Sva, Sfi, Psykologi
Jessica Anderlind, 040-20 98 09 
 jessica.anderlind@gleerups.se

Biologi, Kemi, Naturkunskap 
Niclas Ekelund, 040-20 98 40
niclas.ekelund@gleerups.se 

Fysik, Matematik,  
Programmering, Teknik
Per-Olof Bergmark, 040-20 98 07
per-olof.bergmark@gleerups.se





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 förstå-
elsen av ämnet, och i språkläromedel 
finns det glosor som eleverna behöver 
lära sig. Nytt för 2021 är att vi sam-
lar 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.
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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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Nyhet

Utkommer 2022

Prefix
Prefix är en alldeles ny serie digitala läromedel för gymnasiet som ger  
unika möjligheter till individanpassning. Det flexibla och varierande  
materialet underlättar inlärningen för alla dina elever. Här finns dessutom  
en rad smarta funktioner som sparar dyrbar lärartid och ger stöd vid 
bedömning. Samtliga komponenter i serien är anpassade efter den 
reviderade ämnesplanen som gäller fr o m 1 juli 2021.

Matematik 1b, 2b och 3b
 ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Digitalt läromedel

Prefix för b-spåret är läromedel utvecklade med digitaliseringens möjligheter i fokus. I de hel -
täckande digitala läromedlen finns teoritext, filmer, exempel, interaktiva övningar, spelmoment, 
diagnos och sammanfattning. Alla uppgifter är dessutom självrättande. Digitala hjälpmedel 
finns integrerade i läromedlet, till exempel Desmos-räknare och grafritare, vilket gör en separat 
grafräknare överflödig. De digitala läromedlen finns som elev- respektive lärarversioner.

Matematik 1a och 2a
 ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Digitalt läromedel

Prefix för a-spåret är heltäckande digitala läromedlen med teoritext, filmer, exempel, interaktiva övningar, 
spelmoment, diagnos och sammanfattning. Alla uppgifter är dessutom självrättande. Digitala hjälpmedel 
finns integrerade i läromedlet, till exempel Desmos-räknare och grafritare, vilket gör en separat grafräknare 
överflödig. 

Innehållet är anpassat för elever som läser på yrkesprogram. Här finns t ex massvis av filmer som 
förklarar lösningar till exempel och uppgifter, vilket underlättar förståelsen för nytt innehåll och före bygger 
att eleven gör samma misstag upprepade gånger. Det finns också möjlighet till extra mängdträning för 
elever som vill befästa vissa grundläggande delar. I lärarmaterialet finns bland annat tips om hur man kan 
motivera eleverna att studera matematik. 

De digitala läromedlen finns som elev- respektive lärarversioner.
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Nytt innehållExponent 
Matematik 1a och 2a

 ✔  YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM      

Tryckt bok

CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra 
delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbild-
ning men passar även för t ex introduktionsprogrammet. 
Serien ger studerande med invandrarbakgrund stöd i sin 
språkutveckling.

Serien består av tre böcker som utvecklar elevernas 
grundläggande begreppsförståelse och innehåller 
uppgifter inriktade på att utveckla förmågan till resone-
mang och kommunikation.

Övningsbok

I serien finns två övningshäften, till delkurs 1 och 2,  
för de elever som behöver extraträning. 

Elev- och lärarwebb

Elev- och lärarwebbar är komplement till böckerna. Här 
finns filmer, interaktiva övningar, programmeringsavsnitt, 
delkursprov och mycket annat.

Tryckt bok

Exponent för kurserna 1a och 2a kommer här i alldeles 
nya upplagor. Dessa är helt anpassade efter de reviderade 
kursplanerna som gäller fr o m 1 juli 2021.    

Lärarmaterial

Ett gediget lärarmaterial till böckerna finns i lärarversio-
nerna av de digitala läromedlen. 

Digitalt läromedel

För dig som vill jobba digitalt finns Exponent för kurserna 
1a och 2a som heltäckande digitala läromedel helt 
anpassade efter de reviderade kursplanerna som gäller 
fr o m 1 juli 2021. Läromedlen finns i form av elev- 
respektive lärarversioner. 

Här finns teorigenomgångar, interaktiva laborationer, 
återkommande kunskapskontroller och självrättande 
prov. Materialet ger många möjligheter att både forma-
tivt och summativt bedöma eleverna.  

CordaNova
Grundläggande matematik    

 ✔  GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING      ✔  INTRODUKTIONSPROGRAM
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IK Programmering 1 och 2
C#, C++ och Java

Tryckt bok

Detta är en serie läroböcker i programmering med en 
tydlig struktur och genomtänkta övningar som gör det 
lätt för dina elever att arbeta självständigt. Böckerna är 
bundna i ringpärm för praktisk användning vid datorn.

Lärarmaterial

Lärarwebben är ett gemensamt komplement till samtliga 
böcker. Här finns material som underlättar ditt arbete,  
t ex lösningar, provförslag och extrauppgifter.

Tryckt bok

Denna lärobok hjälper eleverna att snabbt komma in i program-
meringen. Här finns övningar som ger omedelbar respons och en 
spelinriktning som väcker elevernas intresse. Boken är bunden  
i ringpärm för praktisk användning vid datorn.

Lärarmaterial

Lärarwebben är ett komplement till läroboken. Här finns material 
som underlättar ditt arbete, t ex provförslag, facit och förslag på 
lektionsupplägg.

Programmering 1 JavaScript 

Teknik 1
Tryckt bok

Teknik 1 lyfter hela teknikutvecklingsprocessen, från idé och 
behovsanalys till färdig produkt. I denna bok förklaras olika  
tekniska moment från grunden och det viktiga samspelet  
mellan teknik, människa och samhälle analyseras. 

Arbetsbok

I arbetsboken finns instuderingsuppgifter, projektbaserade 
uppgifter och användbara sammanfattningar.

Digitalt läromedel

För dig som vill jobba digitalt finns Teknik 1 i form av ett heltäck-
ande digitalt läromedel, som elev- respektive lärarversion. Texter 
varvas med filmer, interaktiva övningar och ett rikt bildmaterial. 
Lärarversionen ger dig tillgång till ytterligare funktionalitet som 
underlättar och varierar undervisningen.
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Tryckt bok

I serien Meta finns faktaböcker och uppgiftshäften som ger 
en bred introduktion till respektive kurs.

Digitalt läromedel

För dig som vill jobba digitalt finns Meta som heltäckande 
digitala läromedel.  Här finns en rad smarta funktioner som 
underlättar både undervisning och inlärning. I serien finns ett 
digitalt läromedel per kurs, som elev- respektive lärarversion.

Meta 
Mekatronik, Energiteknik och Dator- och kommunikationsteknik

Tryckt bok

Design 1 presenterar designbegreppet och olika former av 
design, tonvikten är lagd på industridesign. Projektarbete är 
en viktig arbetsform och hur detta kan appliceras på design-
processen behandlas. Här finns dessutom en mängd förslag 
på projektuppgifter. 

Design 1

Miljö- och energikunskap
Tryckt bok

Denna lärobok tar avstamp i ett ekologiskt perspektiv  
och erbjuder redskap och övningar som ger bred kunskap.  
Boken ger inblick i de miljö-, energi- och resurshot vi står 
inför och kopplar dessa mot ett brett spektrum av kon- 
struktiva lösningar.

Lärarmaterial

Lärarwebben är ett komplement till elevboken. Den inne-
håller en generös bildbank, förslag på lektionsupplägg, facit, 
underlag till diskussionsuppgifter, bedömningsstöd och 
mycket mer. 

Tryckt bok

Hållbart samhällsbyggande är en lärobok för gymnasiekursen 
med samma namn men passar också som fördjupningslitte-
ratur för alla som är intresserade av samhällsplanering och 
hållbarhetsfrågor. 

Bokens åtta kapitel blandar fakta med exempel ur verklig-
heten och har gott om illustrationer och bilder. Reflektions- 
frågor och frågor till texten finns löpande i texterna. Varje 
kapitel avslutas med centrala begrepp och längre arbets- 
uppgifter.

Hållbart samhällsbyggande
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Naturkunskap 1b
 ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Tryckt bok

Här presenteras grundläggande naturkunskap med 
koppling till samhällsfrågor som miljö, hållbar utveckling, 
hälsa och livsstil. De välskrivna texterna och den tydliga 
strukturen gör det lätt för eleverna att lära. Serien består 
av en lärobok per kurs.  

Lärarmaterial 

Ett gediget lärarmaterial till böckerna finns i lärarver-
sionerna av de digitala läromedlen. Här hittar du labo-
rationsförslag och värderingsövningar som bjuder in till 
intressanta diskussioner och aktiva ställningstaganden.

Synpunkt 
Naturkunskap 1a1, 1b och 2
 ✔  YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM      ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Digitalt läromedel

För dig som vill jobba digitalt finns Synpunkt som hel -
täckande digitala läromedel. I serien finns ett digitalt 
läromedel per kurs, som elev- respektive lärar version. 
Här varvas lättillgängliga texter med själv rättande 
övningar och introduktionsfilmer som ger en kortfattad 
översikt av innehållet. 

Lärar version erna innehåller dessutom laborations-
förslag och värderings övningar som bjuder in till intres-
santa diskussioner och aktiva ställnings taganden.    

Tryckt bok

Naturligtvis är ett aktuellt läromedel som ger stort utrymme till diskus-
sioner, egna ställningstagande och samhällsfrågor med naturveten-
skaplig anknytning. Med relevant fakta och stor variation av övningar får 
eleverna goda förutsättningar till att utveckla sina kunskaper.

Lärarmaterial 

Ett gediget lärarmaterial till boken finns i lärarversionen av det digitala 
läromedlet. Här hittar du planeringstips, kommentarer och stöd till 
uppgifter, laborationsförslag och provfrågor.

Digitalt läromedel

För dig som vill jobba digitalt finns Naturligtvis som heltäckande digi-
talt läromedel, i form av elev- och lärarversion. Här varvas välskrivna 
texter med interaktiv infografik, filmade genomgångar och självrät-
tande övningar. Lärarversionerna innehåller dessutom planeringstips, 
kommentarer och stöd till uppgifter, laborationsförslag och provfrågor. 
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Testa digitala läromedel på gleerups.se!

✓ Bläddra i smakprov ✓ Beställ cirkulationsexemplar ✓ Testa digitala läromedel

Här hittar du också fullständigt sortiment, priser och artikelnummer.
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Iris 
Biologi 1 och 2
 ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Tryckt bok

Impuls kopplar, med sitt pedagogiska upplägg, fysiken till vardags-
fenomen. Här hittar du klassiska beräkningsuppgifter, diskussions-
underlag, reflekterande frågor och laborationer. Serien består av en 
lärobok per kurs. 

Lärarmaterial 

Ett gediget lärarmaterial till böckerna finns i lärarversionerna av 
de digitala läromedlen. Här hittar du lösningsförslag, timplanering, 
provförslag med facit och mycket mer.

Digitalt läromedel

För dig som vill jobba digitalt finns Impuls som heltäckande digitala 
läromedel. I serien finns ett digitalt läromedel per kurs, som elev- 
respektive lärarversion. Här varvas välskrivna texter med bilder, 
animeringar, filmer och simuleringar. Lärarversionerna ger dig till-
gång till timplanering, provförslag och mycket mer. 

Impuls 
Fysik 1 och 2
 ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Tryckt bok

Med ett enkelt språk, tydlig och flexibel struktur och fantastiska 
bilder gör Iris biologin både lockande och inspirerande. De väl -
skrivna texterna och den tydliga strukturen gör det lätt för eleverna 
att lära. Serien består av en lärobok per kurs. 

Lärarmaterial 

Ett gediget lärarmaterial till böckerna finns i lärarversionerna av de 
digitala läromedlen. Här hittar du laborationsförslag, värderings- 
övningar och facit.

Digitalt läromedel

För dig som vill jobba digitalt finns Iris som heltäckande digitala 
läromedel. I serien finns ett digitalt läromedel per kurs, som elev- 
respektive lärarversion. Här varvas texter med fantastiska bilder, 
animationer, filmer och självrättande övningar. Lärarversionerna 
innehåller dessutom laborationsförslag, värderingsövningar, facit, 
lärartips och användbara länkar. 
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Digitalt läromedel

Katalys är ett alldeles nytt läromedel utvecklat med digitaliseringens 
möjligheter i fokus. I serien finns ett digitalt läromedel per kurs, 
som elev- respektive lärarversion. Här finns unikt material i form av 
filmade genomgångar av hela kursinnehållet. Läromedlet bygger på 
en genomtänkt pedagogik som låter eleverna bygga ny kunskap på 
redan kända fakta. Här varvas filmade genomgångar med traditio-
nella faktatexter, självrättande övningar och tester. 

Lärarversionerna innehåller dessutom förslag till demonstrationer och 
laborationer, exempel på skrivningsfrågor, laborativa frågeställningar 
med bedömningsanvisningar och mycket mer. 

Katalys 
Kemi 1 och 2
 ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Tryckt bok

I Syntes finns basen till din kemiundervisning – på ett 
okomplicerat och lättillgängligt sätt, utan att traditionellt 
svåra moment har skalats bort. Här finns exempelupp-
gifter, återkommande kopplingar till vardagen och ett 
pedagogiskt bildspråk. Serien består av en lärobok  
per kurs. 

Lärarmaterial 

Ett gediget lärarmaterial till böckerna finns i lärar-
versionerna av de digitala läromedlen. Här hittar du 
laborationsförslag, handledning och ett rikt bildarkiv.

Digitalt läromedel

För dig som vill jobba digitalt finns Syntes som heltäck-
ande digitala läromedel.  I serien finns ett digitalt läro-
medel per kurs, som elev- respektive lärarversion. Här 
hittar du bl a lättillgängliga texter, filmer, tester och det 
periodiska systemet i interaktiv form. Lärarversionerna 
ger dig dessutom tillgång till laborationsförslag, hand-
ledning och ett rikt bildarkiv.  

Syntes 
Kemi 1 och 2
 ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM



17

Mycket mer på 
gleerups.se!

Testa digitala läromedel

Bläddra i smakprov

Beställ cirkulationsexemplar
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A Språket och berättelsen 
Svenska 1, 2 och 3
 ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Tryckt bok

Språket och berättelsen är ett modernt och innehållsrikt läromedel 
som kombinerar det bästa av två världar – skönlitterära texter som 
väcker elevernas intresse och tränar läsningen, samt teoriavsnitt 
kring de språkliga momenten. Materialet ger dig möjlighet att välja 
hur du vill arbeta – du kan välja och vraka ur läromedlet eller följa  
ett genomtänkt upplägg från start till mål. I serien finns en tryckt 
bok per kurs.

Lärarmaterial 

Ett gediget lärarmaterial till böckerna finns i lärarversionerna av de 
digitala läromedlen. Här hittar du tips och råd, extraövningar, länk-
samlingar och facit.

Digitalt läromedel 

För dig som vill jobba digitalt finns Språket och berättelsen som 
heltäckande digitala läromedel. I serien finns ett digitalt läromedel 
per kurs, som elev- respektive lärarversion. Här hittar du texter, 
interaktiva övningar och digitala tidslinjer. Lärarversionerna innehåller 
dessutom tips och råd, extraövningar, länksamlingar och facit. 

Metafor 
Svenska 1, 2 och 3
 ✔  YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM      ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Tryckt bok

I Metafor finns tydliga stödstrukturer som gynnar alla: lässtrategier, 
skrivmallar, kamratrespons och självskattning. Strukturen är tydlig 
vilket gör det lätt för både dig och dina elever att veta vad som 
tränas och vilka målen är. I serien finns en tryckt bok per kurs.  

Lärarmaterial 

Ett gediget lärarmaterial till böckerna finns i lärarversionerna av de 
digitala läromedlen. Här hittar du tips och råd som underlättar ditt 
arbete.

Digitalt läromedel 

För dig som vill jobba digitalt finns Metafor som heltäckande digitala 
läromedel. I serien finns ett digitalt läromedel per kurs, som elev- 
respektive lärarversion. Här varvas texter med en mängd bilder och 
interaktiva övningar. Lärarversionerna innehåller dessutom tips och 
råd samt utökad funktionalitet. 
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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.

Serien utökas med  
Patos, Svenska 3 under år 2022. 

Håll utkik!

På gång

Nyhet
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Patos 
Svenska 1 och 2
 ✔  YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM      ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Tryckt bok

Insikter i svenska är ett läromedel med en tydlig struktur som är lätt att 
följa. I serien finns två trycka böcker, en för kurs 1 och en för kurs 2–3.

Lärarmaterial 

Ett gediget lärarmaterial till böckerna finns i lärarversionerna av de 
digitala läromedlen. Här hittar du bl a lektions- och länktips.

Digitalt läromedel

För dig som vill jobba digitalt finns Insikter i svenska som heltäckande 
digitala läromedel. I serien finns två digitala läromedel, som elev- 
respektive lärarversion. Här varvas texter med självrättande övningar, 
länkar, förslag på skrivövningar och förklarande grammatikfilmer. 
Lärarversionerna innehåller dessutom lektions- och länktips.

Tryckt bok

Patos är ett läromedel som fungerar utmärkt i både klassrummet och 
vid självstudier. Här finns pedagogiska genomgångar som passar 
både på studie- och yrkesförberedande program. Varje genomgång 
följs av många praktiska övningar. Större skrivuppgifter varvas med 
gruppdiskussioner och snabbt, kreativt egenarbete. Eleverna kan 
stanna upp och träna kontinuerligt efter varje nytt delmoment. I 
serien finns en tryckt bok per kurs. 

Lärarmaterial 

Ett gediget och personligt lärarmaterial finns i lärarversionerna av  
de digitala läromedlen. Här hittar du författarens tips och råd kring 
hur du kan lägga upp kurserna.

Digitalt läromedel

För dig som vill jobba digitalt finns Patos som heltäckande digitala 
läromedel. I serien finns ett digitalt läromedel per kurs, i elev- och 
lärarversion. Här varvas texter med interaktiva övningar. Lärar- 
versionerna innehåller dessutom tips och råd samt utökad funktio- 
nalitet. Lärarversionerna innehåller dessutom lektions- och länktips.

Insikter i svenska 
Svenska 1, 2 och 3
 ✔  YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM      ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM
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Nästa steg 
Svenska som andraspråk 1 och 2
 ✔  YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM      ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Tryckt bok

Nå målen är ett läromedel med material som rustar eleverna för vidare 
studier och ett aktivt samhällsliv. I serien finns två böcker skapade 
utifrån de fyra delkurserna på den grundläggande vuxenutbildningen, 
den ena för delkurs 1 och 2 och den andra för delkurs 3 och 4.

Lärarmaterial 

Ett gediget lärarmaterial till respektive bok finns i form av lärar- 
webbar. Här hittar du bl a handledning kring hur du kan lägga upp 
lektionerna och momenten, ordlistor, facit och nivåtester.  

Tryckt bok

Sprint är en serie utvecklad för nyanlända ungdomar på språkintroduk-
tionen. I serien finns en textbok för nybörjare och en allt-i-ett-bok på 
mer avancerad nivå. 

Övningsbok

Till textboken på nybörjarnivå finns en kompletterande övningsbok.

Lärarmaterial 

Till Sprint nybörjare finns lärarmaterial i form av en tryckt lärarhand-
ledning och till Sprint avancerad finns en lärarwebb – båda delar ger 
dig ett gediget lärarstöd. 

Tryckt bok

Nästa steg är ett läromedel med ett klart och direkt språk. Här finns 
tydliga genomgångar, omfattande övningsmaterial och en stor mängd 
utmanande diskussionsövningar. I boken för kurs 2 hittar du också en 
konkret och utförlig genomgång av litteraturhistorien. 

Lärarmaterial 

Ett gediget lärarmaterial finns i lärarversionerna av de digitala  
läro  medlen. Här hittar du planeringstips, lektionsförslag, förslag  
på lärar introducerade uppgifter och avsnittstest. 

Digitalt läromedel

För dig som vill jobba digitalt finns Nästa steg som heltäckande digitala 
läromedel, i form av elev- och lärarversioner. Här hittar du lättillgängliga 
texter varvat med en mängd övningar och smarta funktioner. Lärar- 
versionerna ger dig dessutom tillgång till utökad funktionalitet och ett 
gediget lärarmaterial med planeringstips, lektionsförslag, förslag på 
lärarintroducerade uppgifter och avsnittstest.

Sprint 
Svenska som andraspråk
 ✔  INTRODUKTIONSPROGRAM

Nå målen 
Svenska som andraspråk
 ✔  GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING     
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Viewpoints 
Engelska 5, 6 och 7
 ✔  YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM      ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Digitalt läromedel 

För dig som vill jobba digitalt finns Viewpoints som 
heltäckande digitala läromedel. I serien finns ett digitalt 
läromedel per kurs, som elev- respektive lärarversion. 
För kurs 5 finns dessutom ett läromedel utvecklat 
för de yrkesförberedande  programmen och ett för de 
studieförberedande. 

Här finns engagerande och aktuella texter, inspelat ljud, 
interaktiva övningar, länkar och filmer. Lärarversionerna 
innehåller dessutom övningar  baserade på nationella 
prov, yrkesindelade aktiviteter, lektionstips, facit och 
mycket mer.  

Tryckt bok

Viewpoints är inkluderande basläromedel som fungerar 
för alla elever, oavsett kunskapsnivå. Serien erbjuder 
engagerande och varierade texter av olika genrer som 
presenterar olika perspektiv från den engelskspråkiga 
världen. I serien finns en bok per kurs. För kurs 5 finns 
dessutom en bok utvecklad för de yrkesförberedande 
programmen och en för de studieförberedande.

Elev- och lärarwebb 

Elev- och lärarwebbar är komplement till böckerna 
och innehåller övningar, ljudfiler, film- och litteraturtips, 
ordlistor, länkar och mycket mer. Lärarwebbarna ger dig 
dessutom ett gediget lärarstöd.

Pick & Mix 
Engelska 5 och 6
 ✔  YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM      ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Tryckt bok

Pick & Mix är en unik och nytänkande serie läromedel med 
ett flexibelt och varierande upplägg som ger dig möjlighet att 
skräddarsy undervisningen och fängslar dina elever. I serien 
finns en tryckt bok för kurs 5 och en för kurs 6. Serien har  
reviderats, i de uppdaterade läromedlen hittar du bl a en rad nya 
texter och övningar.  

Lärarmaterial 

Ett gediget lärarmaterial till böckerna finns i lärarversionerna av 
de digitala läromedlen. Här hittar du en mängd extramaterial.  

Digitalt läromedel 

För dig som vill jobba digitalt finns Pick & Mix som heltäckande 
digitala läromedel. I serien finns ett digitalt läromedel per kurs, 
som elev- respektive lärarversion. Här finns texter, självrättande 
övningar, ljud, ordlistor, extra glosövningar, massor av inspire-
rande länkar och aktuella avsnitt med texter och tillhörande 
övningar som uppdateras löpande. Lärar versionerna innehåller 
dessutom en mängd extramaterial. 
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A Stepping Stone 
Grundläggande engelska
 ✔  GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING      ✔  INTRODUKTIONSPROGRAM

Tryckt bok

Stepping Stone är ett mycket populärt läromedel i 
grundläggande engelska. I serien finns tre böcker, 
anpassade efter de fyra delkurserna inom grund-
läggande vuxenutbildning. Samtliga böcker revideras.

Elev- och lärarwebb 

Elev- och lärarwebbar är komplement till böckerna och 
ger gott om möjligheter till träning och utvärdering. 
Här finns extraövningar, prov, studieanvisningar, bilder, 
länkar, texter om engelsktalande länder, kartor, ljudfiler 
och yrkesinriktat material. Här hittar du även ytterligare 
hörövningar och bedömningsstöd.

Tryckt bok

New Levels är en läromedelsserie i grundläggande 
engelska, skriven för dagens elever, med avstamp 
i dagens samhälle. Serien är framtagen för de fyra 
del kurserna på den grundläggande vuxenutbildningen 
och består av en bok per delkurs. Här finns ett rikt bild-
material, övningar, aktuella texter och mycket mer. 

Elev- och lärarwebb 

Elev- och lärarwebbar är komplement till böckerna. Här 
finns bl a interaktiva övningar, ordlistor, ljudfiler, delkurs- 
och kapitelprov, hörförståelsemanus och aktiviteter. En 
guldgruva för både elever och lärare, nya som erfarna.

Digitalt läromedel 

För dig som vill jobba digitalt finns New Levels 3  och 
New Levels 4 som heltäckande digitala läromedel, i form 
av elev- respektive lärarversioner. Här varvas texter med 
interaktiva övningar, ordlistor, ljudfiler och en rad smarta 
funktioner. I lärarversionerna hittar du ett gediget lärar-
material med bl a delkurs- och kapitelprov.

New Levels 
Grundläggande engelska
 ✔  GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING      ✔  INTRODUKTIONSPROGRAM
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Testa digitala läromedel på gleerups.se!

✓ Bläddra i smakprov ✓ Beställ cirkulationsexemplar      ✓ Testa digitala läromedel

Här hittar du också fullständigt sortiment, priser och artikelnummer.
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Gleerups tyska, franska och spanska
För nybörjare

Digitalt läromedel 

Gleerups tyska, franska och spanska 6-9 är tre  
hel täck ande digitala läromedel skapade för grund- 
skolan men fungerar även för gymnasieskolans  
grundkurser. Här ligger fokus på kommunikation  
utifrån bilder, hörövningar och filmer. Dina elever  
får följa ungdomar i vardagliga situationer och  
språket är modernt och autentiskt. Re sone mang  
om språkliga strategier återkommer regel bundet.  
Här finns många ordövningar och andra själv- 
rättande övningar. Ord- och frasinlärning ges  
stort utrymme.

Lärarversionerna innehåller ett fylligt lärarmaterial 
med lektionsförslag, grammatikpresentationer, förslag 
till kreativa projekt och diagnoser för bedömning och 
självbedömning.

Digitalt läromedel 

Excelente är heltäckande digitala läromedel för 
kurserna Spanska 3 och 4 som presenterar alternativa 
sätt att arbeta med de mest utmanande grammatiska 
momenten. Här finns en mängd moderna funktioner och 
inslag som filmer, inbyggt ljud och interaktiva övningar 
som hjälper eleverna i sina studier. Lärarversionerna 
innehåller dessutom ett gediget lärarstöd med mängder 
av extramaterial.

Excelente
Spanska 3 och 4
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Tryckt bok

En människa, tusen världar är ett modernt och väldigt omtyckt läromedel som 
lyfter diskussionen, livsfrågorna, samtiden och mångfalden. Människosynen, 
identitets- och samtidsfrågor står i centrum. 

Lärarmaterial

Ett gediget lärarmaterial till den tryckta boken finns i lärarversionen av det digitala 
läromedlet. Här hittar du bl a extrauppgifter och tips på länkar och filmer. 

Digitalt läromedel

För dig som vill jobba digitalt finns En människa, tusen världar i form av ett 
heltäckande digitalt läromedel, som elev- respektive lärarversion. Här finns texter, 
självrättande övningar, bilder och länkar. Lärarversionen innehåller dessutom 
extrauppgifter, bildspel och mycket mer.

En människa, tusen världar 
Religionskunskap 1
 ✔  YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM      ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Relief Livsvägar 
Religionskunskap 1
 ✔  YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM

Kaos och kosmos 
Filosofi 1
 ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Tryckt bok

Relief Livsvägar presenterar de stora världsreligionerna på ett tydligt och enkelt 
sätt. Fokus ligger på praktiska riter och traditioner. 

Lärarmaterial

Ett gediget lärarmaterial till boken finns i lärarversionen av det digitala läromedlet.  

Digitalt läromedel

För dig som vill jobba digitalt finns Relief Livsvägar i form av ett heltäckande 
digitalt läromedel, som elev- respektive lärarversion. Här hittar du intressanta 
diskussionsuppgifter, självrättande övningar, tidslinjer och en fyllig ordlista. 
Lärarversionen ger dig dessutom ytterligare stöd och funktionalitet. 

Tryckt bok

Kaos och kosmos är ett läromedel i filosofi där de stora frågorna diskuteras: det 
goda livet, den vetenskapliga metoden, verklighetens natur, språket och värdena. 
Fokus ligger på teorier och modeller som är väl förankrade i dagens samhälle, 
med nedslag och exempel i filosofihistorien. En tydlig struktur med inledande 
översikter gör det enkelt att få bra grepp om innehållet i kursen. 

Lärarmaterial

I lärarversionen av det digitala läromedlet hittar du en lärarhandledning med 
författarens tips och råd kring hur du kan lägga upp momenten.   

Digitalt läromedel

För dig som vill jobba digitalt finns Kaos och kosmos som heltäckande digitalt 
läromedel, i elev- och lärarversion. Här varvas texter med interaktiva övningar. Lärar- 
versionen innehåller dessutom en lärarhandledning och utökad funktionalitet.
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Perspektiv på historien 
Historia 1a1, 1b, 2 och 3
 ✔  YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM      ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Tryckt bok

Perspektiv på historien är en klassiker bland läromedel i 
historia. Med välskrivna texter och ett innehåll som en-
gagerar och problematiserar har detta blivit en mycket 
omtyckt läromedelsserie. I serien finns fyra böcker 
som tillsammans täcker gymnasiets kurser i historia. 
Perspektiv på historien 50p revideras och kommer i en 
alldeles ny upplaga.

Kompletterande material  

Till respektive lärobok finns ett kommentarshäfte där 
författarna ger utförliga kommentarer och sin syn på hur 
man kan lösa uppgifterna i böckerna. 

Lärarmaterial

Ett gediget lärarmaterial till böckerna finns i lärarversio-
nerna av de digitala läromedlen. Här hittar du bilder med 
historisk statistik, historiska kartor, tips till övningar på 
nätet, utförliga kommentarer till övningarna i böckerna 
och mycket mer.

Digitalt läromedel 

För dig som vill jobba digitalt finns Perspektiv på historien i 
form av heltäckande digitala läromedel, som elev- respek-
tive lärarversioner. Här finns filmer, ljudklipp och musik 
från olika epoker som ger fördjupning och konkretion åt 
den kronologiska framställningen. Pedagogiska samman-
fattningar, självrättande övningar samt interaktiva kartor 
och tidslinjer ger stöd åt inlärningen. 

Läromedlen uppdateras löpande med aktuella arbetsupp-
gifter med kopplingar mellan historien och nuet. I lärar-
versionerna finns dessutom bilder med historisk statistik, 
historiska kartor, tips till övningar på nätet, utförliga 
kommentarer till läromedlens övningar och mycket mer.  

Temabok 

I serien finns dessutom två temaböcker, Perspektiv på 
historien Kulturhistoria och Socialhistoria, för kurs 2 och 3.  

På väg mot lika villkor? 
Svensk genushistoria under 150 år
 ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Tryckt bok

Under 1900-talet skedde stora förändringar på det genuspolitiska 
fältet. Kvinnor blev myndiga och fick rösträtt, p-pillren kom, kvinnor- 
na försvann från arbetsmarknaden och kom tillbaka, homosexualitet 
avkriminaliserades. På väg mot lika villkor? skildrar och ger bakgrund 
till dessa förändringar. 

Boken är skriven för alla som är intresserade av genuspolitiska 
frågor. Den passar utmärkt som ett komplement till de ordinarie 
gymnasieläromedlen i historia, men kan också användas inom 
temabaserad undervisning samt i exempelvis samhällskunskap och 
sociologi. 
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Bläddra i smakprov på gleerups.se!

✓ Beställ cirkulationsexemplar ✓ Testa digitala läromedel ✓ Bläddra i smakprov

Här hittar du också fullständigt sortiment, priser och artikelnummer.
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IA Möt historien 
Historia 1a1 och 1b
 ✔  YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM      ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE  PROGRAM

Alla tiders historia 
Historia 1a1,1b, 2 och 3
 ✔  YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM      ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Tryckt bok

Möt historien är en läromedelsserie med fokus på att genom 
historien förklara dagens värld. Genusperspektivet har en fram-
trädande roll. I serien finns två läroböcker, en för respektive kurs.    

Lärarmaterial

Ett gediget lärarmaterial till böckerna finns i lärarversionerna av 
de digitala läromedlen. Här hittar du facit, förslag på avsnitts- 
uppstarter, ytterligare arbetsuppgifter och mycket mer.  

Digitalt läromedel 

För dig som vill jobba digitalt finns Möt historien i form av heltäck-
ande digitala läromedel, som elev- respektive lärarversion. Här 
hittar du berättande och lättlästa texter, rikt bildmaterial, interak-
tiva kartor och tidslinjer, sammanfattningar i text och bild, filmer 
och ljudklipp. Läromedlen uppdateras löpande med aktuella 
arbetsuppgifter med kopplingar mellan historien och nuet. 
Lärarversionerna innehåller dessutom facit, förslag på avsnitts-
uppstarter, ytterligare arbetsuppgifter och mycket mer.

Tryckt bok

Detta är en klassisk läromedelsserie i historia som 
utmärker sig med ett enkelt, berättande språk och 
pedagogiskt upplägg. Här finns ett tydligt fokus 
på källkritik, historiebruk och historiesyn. I serien 
finns tre böcker som tillsammans täcker gymnasiets 
kurser i historia.  
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Arena 
Samhällskunskap 1–3, Internationell ekonomi och Internationella relationer
 ✔  YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM      ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Reflex 
Samhällskunskap 1a1,1b, 2 och 3
 ✔  YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM      ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Tryckt bok

I Arena finns spännande fördjupningar och ett omsorgs-
fullt bildval som väcker intresse och lust för samhälls-
kunskapen. I serien finns fyra böcker med ett tydligt 
upplägg som underlättar för både dig och dina elever. 
Arena 123 revideras och kommer i en alldeles ny 
upplaga.

Lärarmaterial

Ett gediget lärarmaterial till böckerna finns i lärarversio-
nerna av de digitala läromedlen. Här hittar du extra stöd 
som underlättar ditt arbete.

Digitalt läromedel 

För dig som vill jobba digitalt finns Arena i form av 
heltäckande digitala läromedel, som elev- respektive 
lärarversioner. Här finns aktuella arbetsuppgifter och  
en mängd smarta funktioner som underlättar både  
inlärning och undervisning. Lärarversionerna ger dig  
dessutom tillgång till extra stöd och funktionalitet.

Tryckt bok

Reflex fungerar som ett bra verktyg för diskussion och 
debatt i klassrummet. Med ett enkelt och berättande 
språk och många vardagsnära exempel fångas elevernas 
intresse. De tre böckerna utmärks av den tydliga struk-
turen som underlättar både inlärning och undervisning.  

Lärarmaterial

Ett gediget lärarmaterial till böckerna finns i lärarver-
sionerna av de digitala läromedlen. Här finns facit till 
frågorna i böckerna, ytterligare arbetsuppgifter, diagram, 
flödesscheman, litteraturtips och aktuella arbetsuppgifter. 

Digitalt läromedel 

För dig som vill jobba digitalt finns Reflex som heltäck-
ande digitala läromedel, i form av elev- respektive 
lärarversioner. Här finns  genomtänkta texter, interaktiva 
tester, aktuella övningar, nyhetskryss och filmer. 

Lärarversionerna ger dig dessutom tillgång till facit,  
ytterligare arbets- och instuderingsuppgifter, källtexter 
och utökad funktionalitet.
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Tryckt bok

Kompass är rikt illustrerade läromedel med en tydlig struktur 
och ett tillgängligt språk. Fakta tas upp med verkligheten som 
bas och sätts i sitt vardagliga sammanhang. I serien finns en 
bok för kurs 1a1 och en för kurs 1b /1a1 + 1a2. 

Lärarmaterial

Ett gediget lärarmaterial till böckerna finns i lärarversionerna av 
de digitala läromedlen. Här hittar du bl a ytterligare arbets- och 
diskussionsuppgifter.

Digitalt läromedel

För dig som vill jobba digitalt finns Kompass som heltäckande 
digitala läromedel, i form av elev- respektive lärarversioner. Här 
varvas text med bild och självrättande övningar. Lärarversionerna 
ger dig dessutom tillgång till  ytterligare arbets- och diskussions- 
uppgifter, utökad funktionalitet och mycket mer.  

Kompass 
Samhällskunskap 1a1, 1a2 och 1b
 ✔  YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM      ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM 

Se samhället! 
Grundkurs i samhällskunskap
 ✔  GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING      ✔  INTRODUKTIONSPROGRAM

Digitalt läromedel

Samhällskunskap – så klart! är ett heltäckande digitalt läromedel, som finns i 
form av elev- respektive lärarversion. Här varvas enkla texter med bilder, frågor 
och en rad smarta funktioner som underlättar inlärningen. Lärarversionen inne-
håller bl a undervisningstips.

Samhällskunskap – så klart!
 ✔  GYMNASIESÄRSKOLA

Tryckt bok

Se samhället! innehåller enkelt skrivna faktatexter och ger eleverna ett ypperligt 
stöd i sin språkutveckling. Här finns många bilder och illustrationer som under-
lättar inlärningen. Svåra ord förklaras genomgående och varje kapitel avslutas 
med faktafrågor, reflekterande frågor samt språkuppgifter som utvecklar elev-
ernas språkliga kompetens.   

Lärarmaterial

I den kompletterande lärarwebben finns ett gediget lärarmaterial. Här hittar du 
begreppsordlistor, arbetsuppgifter, språkövningar, självbedömningsmatriser och 
länksamlingar. Här finns dessutom introduktion till språkutvecklande arbetssätt 
för dig som inte är svenska som andraspråkslärare.  
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Tryckt bok

Detta är en intresseväckande lärobok med klassiska beskrivningar 
av ledarskap och organisation som kompletteras med moderna 
tolkningar. Här hittar du dessutom ett helt kapitel med en rad  
aktuella case.  

Lärarmaterial

Ett gediget lärarmaterial till den tryckta boken finns i lärarversionen 
av det digitala läromedlet.  

Digitalt läromedel

För dig som vill jobba digitalt finns Ledarskap och organisation som 
ett heltäckande digitalt läromedel, i form av elev- respektive lärar-
version. Här varvas texter med självrättande övningar, filmer och 
länkar. Lärarversionen innehåller dessutom ett gediget lärarstöd 
och utökad funktionalitet.

Ledarskap och organisation

Lärobok i kommunikation
Kommunikation

Läromedel i sociologi
Sociologi

Tryckt bok

Lärobok i kommunikation presenterar teorier inom ämnet och ger 
konkreta råd i hur man blir en bättre kommunikatör. 

Lärarmaterial

Ett gediget lärarmaterial till den tryckta boken finns i lärarversionen 
av det digitala läromedlet.   

Digitalt läromedel

För dig som vill jobba digitalt finns Läromedel i kommunikation som 
ett heltäckande digitalt läromedel, i form av elev- respektive lärar-
version. Här varvas texter med självrättande övningar, filmer och 
länkar. Lärarversionen innehåller dessutom ett gediget lärarstöd 
och utökad funktionalitet.

Tryckt bok

Denna lärobok introducerar sociologin och presenterar eleverna för 
klassikerna, de grundläggande metodfrågorna, teorier, modeller och 
centrala begrepp. 

Lärarmaterial

Ett gediget lärarmaterial till den tryckta boken finns i lärarversionen 
av det digitala läromedlet.   

Digitalt läromedel

För dig som vill jobba digitalt finns Läromedel i sociologi som ett 
heltäckande digitalt läromedel, i form av elev- respektive lärarver-
sion. Här varvas texter med självrättande övningar, filmer och länkar. 
Lärarversionen innehåller dessutom ett gediget lärarstöd och 
utökad funktionalitet. 

Intresserad av läromedel i kriminologi?   
– se sidan 31. 
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Testa digitala läromedel på gleerups.se!

✓ Bläddra i smakprov ✓ Beställ cirkulationsexemplar ✓ Testa digitala läromedel

Här hittar du också fullständigt sortiment, priser och artikelnummer.
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Tankar, känslor och beteenden 
Psykologi 1, 2a och 2b
 ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Psykologins vägar 
Psykologi 1 och 2a
 ✔  STUDIEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Tryckt bok

I Tankar, känslor och beteenden finns ett brett underlag för din 
undervisning och mycket material att välja bland när eleverna ska få 
en första inblick eller en fördjupning i psykologiämnet. I serien finns 
en lärobok för kurs 1 och en för kurs 2a och 2b.

Lärarmaterial

Ett gediget lärarmaterial till böckerna finns i lärarversionerna av de 
digitala läromedlen. Här hittar du bl a omfattande bedömningsstöd.

Digitalt läromedel 

För dig som vill jobba digitalt finns Tankar känslor och beteenden 
som heltäckande digitala läromedel, i form av elev- och lärarver-
sioner.  Materialet ger dig möjlighet att välja om du vill arbeta tema-
tiskt eller utifrån perspektiven. Lärarversionerna ger dig dessutom 
tillgång till bedömningsstöd och utökad funktionalitet. 

Tryckt bok

Psykologins vägar är en välskriven och fyllig lärobok som presen-
terar psykologins olika inriktningar, de viktigaste arbetsområdena 
och en mängd teman.  

Lärarmaterial

Ett gediget lärarmaterial till boken finns i lärarversionen av det digi-
tala läromedlet.  

Digitalt läromedel 

För dig som vill jobba digitalt finns Psykologins vägar som ett 
heltäckande digitalt läromedel, i form av elev- respektive lärarver-
sion. Här varvas texter med självrättande övningar, filmer och länkar. 
Lärarversionen innehåller dessutom ett gediget lärarstöd och 
utökad funktionalitet.
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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.

Nytt innehåll

Nytt innehåll
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Privatjuridik, Affärsjuridik och Rätten och samhället 

Kriminologi 

Tryckt bok

LEX är en läromedelsserie i juridik som förenar träning 
med praktik på ett ypperligt sätt. Engagerande texter 
varvas med övningsuppgifter och djupare diskussions-
frågor. Eleverna tränas i att identifiera problem, söka och 
tolka relevant rättsregel och att tillämpa denna. I serien 
finns en bok per kurs. 

Lärarmaterial

Ett gediget lärarmaterial till böckerna finns i lärarversio-
nerna av de digitala läromedlen. Här hittar du bildspel, 
lösningar och rättsfall för fördjupande studier.

Digitalt läromedel 

För dig som vill jobba digitalt finns LEX som heltäckande 
digitala läromedel. I serien finns ett digitalt läromedel 
per kurs, som elev- respektive lärarversion. Här hittar 
du engagerande texter, självrättande tester och en rad 
smarta funktioner som underlättar inlärningen. 

Lärarversionerna ger dig dessutom tillgång till bildspel, 
lösningar, rättsfall för fördjupande studier och utökad 
funktionalitet. 

Tryckt bok

Denna andra upplaga av Kriminologi har aktualiserats och utökats med ett 
helt nytt kapitel. Kriminologi visar på omständigheter och samband kring 
brottslighet. Det problematiseras kring vad samhället gör för att undvika att 
brott begås. 

Läroboken ger eleverna möjlighet att reflektera och diskutera kring före-
komsten av brott och dess inverkan på individer. Det nya kapitlet behandlar 
olika teman utifrån lärobokens tidigare kapitel, och gör nedslag i olika delar 
av världen både i nutid och i dåtid. Varje tema avslutas med olika frågeställ-
ningar, som eleverna kan fördjupa sig i. 

Lärarmaterial

I den kompletterande lärarwebben finns ett gediget lärarmaterial till boken. 
Här hittar du presentationsmaterial, kommentarer till frågor i boken och 
mycket mer.
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Balans 
Företagsekonomi 1 och 2

Tryckt bok

Balans är en inspirerande läromedelsserie som behandlar 
allt från entreprenörskap och hållbar utveckling till bokfö-
ring och marknadsföring. Ordet balans ger associationer 
till balans i räkenskaperna och vikten av ett långsiktigt 
förhållningssätt, vilket fungerar som en röd tråd genom 
hela serien. I serien finns en faktabok för respektive kurs. 

Övningsbok 

Till faktaböckerna finns kompletterande övningsböcker 
med övningar i olika nivåer. 

Lärarmaterial

Ett gediget lärarmaterial till fakta- och övningsböck-
erna finns i lärarversionerna av de digitala läromedlen. 
Här finns presentationsmaterial, förslag på blockprov, 
kommentarer till övningarna och mycket mer. 

Marknadsföring
Tryckt bok

Marknadsföring behandlar marknadsföringens historia, lagar, etik, 
hållbar utveckling, marknadskommunikation och analysmetoder. 
Läroboken är en kombinerad fakta- och övningsbok.   

Lärarmaterial

Ett gediget lärarmaterial till den tryckta boken finns i lärarversionen 
av det digitala läromedlet. Här finns presentationsmaterial, mallar, 
facit mm.  

Digitalt läromedel 

För dig som vill jobba digitalt finns Marknadsföring som heltäck-
ande digitalt läromedel, i form av elev- respektive lärarversion. Här 
finns en rad smarta funktioner, intresseväckande case, en mängd 
självrättande övningar och mycket mer. Lärarversionen innehåller 
dessutom presentationsmaterial, mallar, facit mm.

Digitalt läromedel 

För dig som vill jobba digitalt finns Balans som heltäck-
ande digitala läromedel. I serien finns ett digitalt läro-
medel per kurs, som elev- respektive lärarversion. Dessa 
ger dig och dina elever unika möjligheter att lyckas med 
företagsekonomin. 

Här finns fakta, en mängd självrättande övningar, 
förklarande filmer och en rad smarta funktioner som 
underlättar inlärningen. Lärarversionerna innehåller dess-
utom redigeringsbart presentationsmaterial, förslag på 
blockprov, kommentarer till övningarna och utökad funk-
tionalitet – allt för att spara dyrbar tid och underlätta ditt 
bedömningsarbete. 
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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.
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Tryckt bok

Entreprenörskap är en kombinerad fakta- och övningsbok där 
eleverna lär sig att realisera sina idéer utifrån uppsatta mål och en 
projektplan. Eleverna får följa hela projektets process från start, 
via planering och genomförande, till avslut. Här finns en mängd 
övningar, mallar och case som konkretiserar och hjälper eleverna att 
förstå vad entreprenörskap innebär.   

Lärarmaterial

Ett gediget lärarmaterial till boken finns i lärarversionen av det 
digitala läromedlet. Här hittar du bildspel, undervisningstips, extra-
övningar och mallar.  

Digitalt läromedel

För dig som vill jobba digitalt finns Entreprenörskap som heltäck-
ande digitalt läromedel, i form av elev- respektive lärarversion. Här 
finns en rad smarta funktioner, intresseväckande texter och en 
mängd självrättande övningar. Lärarversionen innehåller dessutom 
bildspel, undervisningstips, extraövningar och mallar.

Tryckt bok

Detta är en intresseväckande lärobok med klassiska beskrivningar 
av ledarskap och organisation som kompletteras med moderna 
tolkningar. Här hittar du dessutom ett helt kapitel med en rad  
aktuella case. 

Lärarmaterial

Ett gediget lärarmaterial till den tryckta boken finns i lärarversionen 
av det digitala läromedlet.  

Digitalt läromedel

För dig som vill jobba digitalt finns Ledarskap och organisation som 
ett heltäckande digitalt läromedel, i form av elev- respektive lärar-
version. Här varvas texter med självrättande övningar, filmer och 
länkar. Lärarversionen innehåller dessutom ett gediget lärarstöd 
och utökad funktionalitet.

Ledarskap och organisation
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Bläddra i smakprov på gleerups.se!

✓ Beställ cirkulationsexemplar ✓ Testa digitala läromedel ✓ Bläddra i smakprov

Här hittar du också fullständigt sortiment, priser och artikelnummer.

Nyhet
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Gleerups vård och omsorg
Inför höstterminen 2021 lanseras helt nya läromedel för vård- och 
omsorgsutbildningen – vår viktigaste satsning någonsin. De nya läromedlen 
är framtagna i nära samarbete med lärare och följer helt de nya ämnes- 
och kursplanerna som gäller fr o m 1 juli 2021. I sortimentet hittar du ett 
läromedel per kurs.

Vad utmärker de nya läromedlen för vård- och omsorgsutbildningen?

 ✓ Tillgängligt språk

 ✓ Språkutvecklande verktyg

 ✓ Nya möjligheter till flexibelt lärande

 ✓ Tydlig struktur som följer det centrala innehållet för kursen

 ✓ Komplexa sammanhang och teorier görs begripliga för alla 
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Läromedel för alla kurser kommer att finnas tillgängliga inför  
höstterminen 2021. I utvecklingen av de nya läromedlen lägger vi 
stort fokus på ett pedagogiskt och tillgängligt språk som passar såväl 
gymnasieelever som vuxna. Här finns en rad språkutvecklande verktyg  
till stöd för både dig och dina elever.

Tryckt bok

För varje kurs finns en lärobok som grundar sig på 
kursens centrala innehåll och varje kapitel är uppbyggt 
kring ett eller flera av det centrala innehållets punkter. 
Dessa synliggörs tydligt i början av varje kapitel, så att 
både du och dina elever vet vad syftet är. 

Löpande finns frågor som uppmuntrar eleverna till att 
fundera och diskutera. I slutet av varje kapitel samman-
fattas de viktigaste delarna och eleverna kan testa sig 
med instuderingsfrågor.

Lärarmaterial

Ett gediget lärarmaterial till respektive bok finns i den 
kompletterande lärarhandledningen och lärarwebben – 
välj den form som passar dig bäst. 

Digitalt läromedel

För dig som vill jobba digitalt finns ett heltäckande digi-
talt läromedel för varje kurs, som elev- och lärarversion.  
I de digitala läromedlen finns allt du och dina elever 
behöver, samlat på ett ställe. Här varvas texter med 
bilder, självrättande övningar och en mängd smarta 
funktioner som underlättar inlärningen. I några av läro-
medlen hittar du även filmer som t ex förklarar kroppens 
anatomi och fysiologi. 

Lärarversionerna ger dig dessutom tillgång till utökad 
funktionalitet och ett gediget lärarmaterial.
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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.

Nytt innehåll
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ID Barn och fritid
Gleerups har ett gediget utbud av läromedel för barn- och fritidsprogrammet. 
Hos oss hittar du läromedel för de programgemensamma kurserna, olika 
inriktningar och fördjupningskurser. Läromedlen är mycket populära 
och kännetecknas av ett enkelt språk som gör det lätt för eleverna att 
tillgodogöra sig innehållet.

Läromedlen för barn- och fritidsprogrammet: 

 ✓ Har ett enkelt och rättframt språk som tilltalar eleverna

 ✓ Innehåller fallbeskrivningar som ger en verklighetsförankrad ingång till varje avsnitt

 ✓ Har en tydlig struktur där varje avsnitt behandlar en eller flera punkter av det centrala innehållet

 ✓ Sammanfattar tydligt de viktigaste delarna av varje avsnitt så att det blir lätt för eleverna att repetera

 ✓ Innehåller en mängd frågor som uppmuntrar eleverna till att funderar och diskutera med varandra

 ✓ Lyfter och förklarar ord och termer för att underlätta elevernas läsande, lärande och språkutveckling

 ✓ Innehåller en rad instuderingsfrågor och övningar som leder eleverna till djupare inlärning
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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.
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För de olika inriktningarna och fördjupningskurserna finns en rad olika 
läromedel. Här hittar du ett litet urval, på gleerups.se hittar du mycket mer. 

Tryckt bok

För varje kurs finns en lärobok som grundar sig på 
kursens centrala innehåll och varje kapitel är uppbyggt 
kring ett eller flera av det centrala innehållets punkter. 
Dessa synliggörs tydligt i början av varje kapitel, så att 
både du och dina elever vet vad syftet är. 

Löpande finns frågor som uppmuntrar eleverna till att 
fundera och diskutera. I slutet av varje kapitel samman-
fattas de viktigaste delarna och eleverna kan testa sig 
med instuderingsfrågor. 

Lärarmaterial

Ett gediget lärarmaterial till respektive bok finns i den 
kompletterande lärarhandledningen och lärarwebben – 
välj den form som passar dig bäst.

Digitalt läromedel

För dig som vill jobba digitalt finns ett heltäckande  
digitalt läromedel per kurs, som elev- respektive lärarver-
sion. I dessa finns allt du och dina elever behöver samlat 
på ett ställe. Här varvas texter med länkar, bild spel, själv-
rättande övningar och en mängd smarta funktioner som 
underlättar inlärningen. 

Lärarversion er  na ger dig dessutom tillgång till utökad 
funktionalitet, presentations material, ”nödlektioner”, facit, 
filmtips och förslag på övningar.
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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.
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Gleerups har marknadens bredaste utbud av läromedel för fordons- och 
transportprogrammet.

Tryckt bok

Sortimentet för fordon- och transportprogrammet består 
av en rad läroböcker för ett flertal kurser. Till många av 
läroböckerna finns dessutom övningsböcker som inne-
håller instuderingsuppgifter som behandlar det som lyfts 
i läroböckerna.

Elev- och lärarwebb 

Elevwebbarna innehåller instuderingsuppgifter och 
kontrollfrågor på det som behandlas i böckerna. 
Lärarwebbarna innehåller facit och ger dig möjlighet till 
elevadministration.

Digitalt läromedel

För flera av kurserna finns digitala läromedel som är 
heltäckande och innehåller allt du och dina elever 
behöver. Här finns en rad smarta funktioner som under-
lättar både inlärning och undervisning. Lärarversionerna 
ger dig dessutom tillgång till utökad funktionalitet och 
facit.
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Testa digitala läromedel på gleerups.se!

✓ Bläddra i smakprov ✓ Beställ cirkulationsexemplar ✓ Testa digitala läromedel

Här hittar du också fullständigt sortiment, priser och artikelnummer.
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 Navet
 För år 1 

Navet är en serie digitala läromedel för de två programgemensamma 
kurserna Fordonsteknik – introduktion och Fordons- och transportbranschen.  

Digitalt läromedel

I serien finns ett digitalt läromedel per kurs, som elev- respektive lärarversion. 
Läromedlens struktur utgår huvudsakligen från praktiska utbildningsmoment 
som är vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet, vilket gör 
det lättare att kombinera teoretiska studier med praktiskt arbete i verkstaden. 
Det finns dock moment som är enbart teoretiska. 

Utbildningsmomenten är tolkningar av ämnes- och kursmål, kombinerat med 
den tradition som finns inom branschen och programmet. Ett moment i Navet 
består av: faktatext och filmer, instuderingsfrågor i tre nivåer och kunskaps-
test. I lärarversionerna finns kursprov i tre nivåer i form av utskrivbara pdf:er.

Tryckt häfte

De digitala läromedlen kompletteras med ett tryckt häfte per kurs. I dessa 
hittar du beskrivningar och instruktioner som utgår från det eleven antas 
arbeta med vilket är viktigt för att arbeta säkert och kvalitetsmedvetet. Här 
finns även frågor vars uppgift är att leda eleven till att förstå exempelvis 
funktioner, konstruktioner och samband.

 PbT Inriktning personbil 
 För år 2 och 3

Digitalt läromedel

PbT Inriktning personbil är ett digitalt läromedel med innehåll för 12 av 
kurserna som började gälla 1 juli 2020. Läromedlet finns som elev- och 
lärarversion. Här hittar du faktatexter, den teoretiska delen av övningar 
och självtester. I lärarversionen hittar du dessutom kursprov och praktiska 
övningar.

Tryckt häfte

Som komplement till det digitala läromedlet finns ett tryckt häfte med den 
praktiska delen av övningarna för kurserna inom ämnet service- och under-
hållsteknik, PbT Service- och underhåll P. Häftet kan dina elever enkelt ta 
med sig ut i verkstaden. Praktiska övningar inom övriga ämnen finns i lärar-
versionen av det digitala läromedlet, i form av utskrivbara pdf:er.
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 El och energi
Gleerups har ett gediget utbud av läromedel för el- och energiprogrammet. 
Hos oss hittar du läromedel inom bl a ellära, elektroteknik, installationsteknik, 
och energiteknik. 

Tryckt bok

Sortimentet för el- och energiprogrammet består av 
en rad läroböcker för ett flertal kurser. Till många av 
läroböckerna finns dessutom övningsböcker med 
instuderingsuppgifter som behandlar det som lyfts i 
läroböckerna.

Digitalt läromedel

För el- och energiprogrammet finns fyra heltäckande digi-
tala läromedel – Meta Elektromekanik, Meta Mekatronik, 
Meta Energiteknik1 och Meta Dator- och kommunikations-
teknik. Dessa finns i form av elev- respektive lärarversioner. 

Här finns en rad smarta funktioner som underlättar din 
undervisning: talsyntes, bildspelsfunktion, animeringar, 
möjlighet att komplettera med egen text och externa länkar, 
kommunikation mellan användare och mycket mer. Till varje 
avsnitt finns självrättande övningar som ger eleverna direkt 
återkoppling. Det finns dessutom instuderingsuppgifter som 
du enkelt kan rätta, poängsätta och ge feedback på. Facit 
finns integrerat i lärarversionen och resultaten samlas i en 
lättöverskådlig resultatvy.

Digitalt läromedel

Elektronik och mikrodatorteknik är ett digitalt läromedel för 
kursen med samma namn. Läromedlet finns som elev- och 
lärarversion. Här varvas fakta med övningar och en hel rad 
smarta funktioner som underlättar såväl undervisning som 
inlärning. 

Elev- och lärarwebb 

Elevwebbarna innehåller instuderingsuppgifter och kontroll- 
frågor på det som behandlas i böckerna. Lärarwebbarna 
innehåller facit och ger dig möjlighet till elevadministration.  
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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

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

August Hallgren



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!

Matematik
Olga Pugachova, 040-20 98 81 
olga.pugachova@gleerups.se  

Fordon och transport,  
El och energi
Sanna Lundberg, 040-20 98 54
sanna.lundberg@gleerups.se  

Vård och omsorg  
Stina Willquist
stina.willquist@gleerups.se 

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

Vård och omsorg, 
Barn och fritid
Malin Arnberg, 040 -20 98 36
malin.arnberg@gleerups.se 
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Kontakta oss om ni vill veta mer.  
Vi besöker gärna er skola!

Affärsområdeschef
Lars Åkerblom, 040-20 98 22 
lars.akerblom@gleerups.se

Ekonomi, Juridik, Idrott 
Annika Pennanen, 040-20 98 61
annika.pennanen@gleerups.se

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

Samhällskunskap, Historia, 
Geografi, Kinesiska
Cecilia Barnes, 040-20 98 51
cecilia.barnes@gleerups.se

Svenska, Filosofi, Religion
Mattias Lygård, 040-20 98 23
mattias.lygard@gleerups.se

Svenska, Sva, Sfi, Psykologi
Jessica Anderlind, 040-20 98 09 
 jessica.anderlind@gleerups.se

Biologi, Kemi, Naturkunskap 
Niclas Ekelund, 040-20 98 40
niclas.ekelund@gleerups.se 

Fysik, Matematik,  
Programmering, Teknik
Per-Olof Bergmark, 040-20 98 07
per-olof.bergmark@gleerups.se
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