Gleerups
digitala läromedel
Snabbguide
för elever

Gleerups digitala läromedel
Samlingssida för alla läromedel
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1. Läromedel
Det här är startsidan där de digitala
läromedel du har ligger samlade.
2. Aktivitet & resultat
Här kan du ta del av din aktivitet i de digitala
läromedlen samt resultat från de övningar och
tester du gjort. Har du fått återkoppling från din
lärare hittar du det här.
3. Planeringar
Har dina lärare delat ut planeringar till dig så
ligger de samlade här.
4. Sök i alla läromedel
Sök i alla läromedel från ett och samma ställe.
Sökresultaten går att filtrera utifrån olika typer
av innehåll.
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5. Hjälp
Här finns instruktionsfilmer och svar på vanliga
frågor om Gleerups digitala läromedel.
Hjälpmenyn går att komma åt från samtliga
läromedel.
6. Aviseringar
Du får aviseringar när dina lärare granskat de
uppgifter du skickat in. Här ser du även nyheter
från oss på Gleerups.
7. Kontoinställningar
Under kontoinställningar kan du bland annat
byta lösenord samt lägga till en egen bild.

Gleerups digitala läromedel
Översikt i ett läromedel
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FRÅN LÄRAREN

1. Innehåll
Här får du överblick av alla avsnitt i ditt digitala
läromedel.
2. Öppna
Gå direkt till det ställe i läromedlet där du var senast.
3. Från läraren

6. Kom igång
Här finns instruktionsfilmer, guider och svar på
vanliga frågor om Gleerups digitala läromedel så att
du kommer igång på bästa sätt.
7. Årskursväljare
Om du använder ett stadieläromedel så väljer du
årskurs här.

Här hittar du extramaterial som läraren delat ut.

4. Nyheter
Finns det nyheter i ditt läromedel så hittar du dem
här.
5. Om läromedlet
Här kan du läsa mer om innehållet i
läromedlet och dess författare.
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8. Mina resultat
Här kan du följa aktivitet och resultat från de
övningar och tester du gjort.

Gleerups digitala läromedel
Innehåll och funktioner – del 1
1 2

3

4

5

6, 7

8

9

10

11

4

1. Innehållsförteckning
Navigera i läromedlets innehåll via den
bildbaserade kortvyn eller den textbaserade innehållsförteckningen. Båda
varianterna nås från samma ställe.

innehåll som redan är synligt (nästa sida
visar exempel på hur delad vy ser ut).

2. Sök
Allt innehåll är sökbart. Det går även att
filtrera på olika typer av media.

6. Läsinställningar
Här kan du ändra textstorlek,
bakgrundsfärg och typsnitt.

3. Från läraren
Här samlas extramaterial som läraren
delat ut.

7. Offline
Under läsinställningar är det möjligt
att ladda ner avsnitt för läsning offline.

4. Delad vy
Ikonen med de två pilarna öppnar innehållet i delad vy, sida vid sida med det

8. Markeringar
Alla markeringar och kommentarer
du gjort i läromedlet finns samlade här.

5. Anteckningar
Här kan du göra fristående anteckningar.

9. Tillägg
Har läraren gjort egna tillägg i läromedlet och delat med dig så ligger
de samlade här.
10. Guide på modersmål
Här aktiverar du guider på modersmål*.
11. Övriga verktyg
Beroende på ämne hittar du olika
användbara verktyg under denna meny,
som t ex kalkylator och grafräknare.

*Tjänsten kräver licens hos ILT inläsningstjänst

Gleerups digitala läromedel
Innehåll och funktioner – del 2
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1. Grundtext/lättläst text
I flera läromedel finns det både en
grundtext och en mer lättläst text.
2. ID
Varje sida har ett unikt ID för att det
ska gå snabbt att hitta.

3. Bra överblick med delad vy
Öppna innehåll i delad vy för att vara
på två ställen samtidigt.
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6. Djuplänkning / Dela
Dela ett specifikt avsnitt i läromedlet
via en djuplänk eller direkt till Google
Classroom eller Microsoft Teams.
7. Lyssna
Alla texter går att få upplästa med
talsyntes eller inläst tal*.
8. Inbyggd ordförklaring
Utvalda ord har inbyggda förklaringar.

4. Guider på modersmål
Här finns guider på modersmål*. Ikonen
syns när guiderna har aktiverats.

9. Markera och kommentera
Du kan markera text och kommentera i
anslutning till markeringen.

5. Från läraren
Har din lärare delat ut extramaterial
som är kopplat till en specifik artikel så
hittar du det här.

10. Lyssna
Alla texter går att få upplästa med
talsyntes eller inläst tal*.

11. Ordbok
Markera valfritt ord och få en
förklaring direkt i läromedlet.
12. Översätt
Markera text och få översatt till valfritt
språk. Översättningen går dessutom
att få uppläst.
13. Sök i olika tjänster
Markera valfritt ord och sök i
läromedlet eller hos Wikipedia, Lexin
eller Google.

*Tjänsten kräver licens hos ILT inläsningstjänst

