Föräldraguide
Introduktion – digitala läromedel

I Gleerups digitala läromedel utnyttjas de digitala möjligheterna fullt ut för
att levandegöra ett rikt och aktuellt kvalitetsinnehåll. Allt är utvecklat i samarbete med elever, lärare och skolledare runtom i Sverige.
I den här guiden får du en genomgång av alla funktioner och möjligheter
med Gleerups digitala läromedel. Häng med på en guidad tur!

Min sida
På min sida hittar du snabbt alla dina digitala
läromedel.

Översikt
Du förflyttar dig snabbt och enkelt i ditt digitala
läromedel på det sätt som passar dig bäst.
Navigera via den visuella översikten eller välj den
klassiska, textbaserade innehållsförteckningen.
I den visuella översikten kan du utforska innehållet utifrån avsnitt eller medietyp. Allt är dessutom sökbart.

Aktuellt
Innehållet i Gleerups digitala läromedel är alltid
aktuellt. Du har alltid tillgång till ett uppdaterat
läromedel. Du hittar snabbt till aktuella arbetsområden och nyheter i varje läromedel.

Favorit
Favoritmarkera innehåll för att lätt hitta tillbaka.

Ljud, film och bild
I ditt digitala läromedel hittar du ljud, bildmaterial,
filmklipp, animationer och annat levande material i
digital form som ger både interaktion och motivation.
Allt kan visas i helskärmsläge och som bildspel.

Testa kunskaperna
Det finns flera olika slags övningar för färdighetsträning och kunskapskontroll.
I de självrättande testerna kan du snabbt och enkelt
testa hur mycket du lärt dig. Varje test går att göra
hur många gånger som helst.

Delad vy
Genom att öppna innehåll i delad vy kan du
vara på två ställen samtidigt utan att tappa
orienteringen.
Till exempel kan du arbeta med övningar i den
ena vyn, samtidigt som du läser text eller ser på
film i den andra vyn.

Lyssna
Med talsyntes får du innehållet uppläst. Det går
även att få medföljning i texten för att ännu
lättare hänga med i det som läses upp.
Läshastigheten går att reglera utifrån önskemål
och behov.
En stor fördel med talsyntes i jämförelse med
inläst text är att den alltid är uppdaterad efter
senaste textversionen.

Läsinställningar
Ställ in textstorlek, bakgrundsfärg och typsnitt
utifrån egna behov. Ett av typsnitten är särskilt
avsett för dyslektiker, två av bakgrundsfärgerna
är speciellt framtagna för synskadade.

Markera och anteckna
Markera text och anteckna i anslutning till markeringen. Du kan också göra helt fristående anteckningar.

Inbyggd ordförklaring
Glosor och utvalda ord i läromedlet har inbyggda
översättningar och förklaringar.

Offline
Du kan vid behov ladda ner en offline-version
av önskat avsnitt i det digitala läromedlet. Det är
en förenklad variant, som endast innehåller text
och bild, ett avsnitt i taget.

Översätt
I webbläsaren Google Chrome är Google translate inbyggt. På så
sätt kan du enkelt översätta hela eller utvalda delar av ditt digitala
läromedel till ett annat språk.

Verktyg
I verktygsmenyn hittar du flera olika verktyg beroende på ämne.
Till exempel studiestöd på arabiska, periodiska systemet, miniräknare och grafritande räknare.

Studiestöd
I flera av Gleerups digitala läromedel ingår också ett studiestöd
på arabiska.
Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring
av innehållet.

Enklare inloggning
För att underlätta inloggningen till Gleerups digitala läromedel
kan du enkelt använda ditt befintliga konto hos Google, Facebook eller Office 365. Är din skola ansluten till Skolfederation
klickar du direkt på Skolfederationsknappen för att logga in.

Hjälp och support
Du hittar filmer och guider som hjälper dig på vägen på gleerups.se.

