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Tisdag 6 oktober 
Kl 13:00 – 14:00 
Luleå tekniska universitet sal N233 

 

Gleerups digitala läromedel. På dina villkor. 

 F-6, 7-9 samt gymnasium och vuxenutbildning 
Presentation av möjligheterna med Gleerups interaktiva böcker. Till exempel hur du 
kan bygga ut boken med eget material och se resultaten av elevernas övningar. 
 
Med våra digitala läromedel kommer du att uppleva en ny dimension av lärande 
tillsammans med dina elever - vare sig du föredrar att komplettera den tryckta 
läroboken med en webb eller har bestämt dig för att arbeta helt digitalt med en 
interaktiv bok. Vilket alternativ passar bäst för dig och din klass? Möjlighet att prova 
gratis i tio dagar. 
 

Lägg till eget material 
I Gleerups interaktiva böcker kan du nu enkelt lägga till eget material, sådant du skapat själv eller 
länkat från internet. Var du än befinner dig i boken har du möjlighet att lägga till text, bild, 
filmklipp eller länkar som då blir en naturlig del av den interaktiva boken.  
 
Det finns också möjlighet att göra egna noteringar i Anteckningar, ett digitalt anteckningsblock 
fristående från den interaktiva bokens innehåll som är helt privat.  
 
Dela  
Det material du själv lagt till i din interaktiva bok, kan du enkelt dela till en eller flera elever och 
även till dina kollegor på skolan. På så sätt stöds det kollegiala lärandet – och du kan spara värdefull 
tid.  
 
Enklare inloggning  
För att öka tillgängligheten till Gleerups interaktiva böcker har vi skapat fler 
inloggningsmöjligheter. Förutom att använda Google- eller Facebookkonto kan du nu också logga 
in med ditt Office 365-konto. För de skolor som är anslutna till Skolfederation finns redan 
möjligheten att logga in den vägen.  
Alla Gleerups digitala läromedel har sedan start varit plattformsoberoende och fungerat såväl på 
dator som surfplatta och mobil.  

 

 

Petra Gustafsson 
Läromedelskonsulent Gleerups utbildning 
070-389 36 46 
petra.gustafsson@gleerups.se   

 

mailto:petra.gustafsson@gleerups.se

