Hej lärare,

Tillsammans garanterar vi de studerandes kunskaper.

Fördelarna med publicerade läromedel

Materialet är utarbetat i enlighet med läroplanen
De läromedel som utges av förlagen är utarbetade i enlighet med gällande läroplan.
Det är därför lätt att uppfylla de mål läroplanen ställer och läraren har mera tid att i
undervisningen föra in sådana element som speciellt intresserar de egna eleverna.

Är ett klart stöd för undervisningen
De läromedel som är utarbetade av fackmän visar elever och lärare vad som
är målen för undervisningen. Läromedlen ger säkerhet och kontinuitet också
när undervisningen sköts av vikarier. För föräldrarna visar läromedlen vad som
undervisas i skolan och vad deras barn förväntas lära sig.

Läraren kan fokusera på eleverna
Färdiga läromedel innehåller ofta nivåanpassade uppgifter, som läraren under
lektionens gång kan ge åt eleverna för självstudier. Läraren får då tid att gå
runt i klassen och ge mera individuell handledning åt var och en av eleverna.
Studieresultaten blir bättre och gör det lättare för läraren att möta de utmaningar
tidsanvändningen ställer.

Ger en jämlik undervisning
De läromedel förlagen ger ut är av hög kvalitet och alla elever får en jämlik
utgångspunkt för sina studier.

Innebär pedagogisk kvalitet
De arbetsgrupper som förlagen anlitar för att utarbeta läromedel består av lärare
och andra sakkunniga. I framställningen lyfter författarna fram olika pedagogiska
aspekter och anpassar stoffet språkligt och kunskapsmässigt för målgruppen.

Är en säker källa till information
Tillsammans med författarna ser förlagen till att läromedlen är faktagranskade
och ideologiskt objektiva. Läromedlen ger därför en bra utgångspunkt för studier
som beaktar mediekritiskt tänk. Förlagen ser också till att upphovsrättsfrågor i
läromedlen är lagenligt skötta.

Digitalisering är en del av skolvardagen
Förlagen har utvecklat digitala komponenter till många av sina läromedel. Det är
därför lätt att använda digitalt material i skolvardagen. Videofilmer, ljud och olika
interaktiva komponenter är en del av ett mångsidigt lärarande.

Förlagen ger stöd, tips och handledning
Lärarna kan i allmänhet få stöd och handledning för att
använda ett undervisningsmaterial. Också praktiska tips
hjälper läraren att använda ett material i skolvardagen.

