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Studentlitteratur tar helhetsgrepp om 
lärares kompetensutveckling
Studentlitteratur har under lång tid erbjudit kvalificerad fortbildningslitteratur och 
digitala informationstjänster för lärare och ledare inom förskola och skola. Nu vid-
gas erbjudandet till att även omfatta utbildningar som riktar sig till målgruppen.

– Vi är starka på att leverera innehåll med hög kvalitet och nu gör vi det även med vårt 
utbud av utbildningar, vilket innebär att vi blir en heltäckande partner för att stötta 
förskolans och skolans kompetensutvecklingbehov, menar Stefan Persson som är VD på 
Studentlitteratur.

Med ett förvärv av JL Utbildning AB under förra året i ryggen och goda kontaktnät bland 
framstående forskare, lärare och andra företrädare för förskola, skola och universitet är 
uppdragsutbildningar och kurser ett naturligt nästa steg för Studentlitteratur.

– Lärarna förtjänar all uppmärksamhet men också det allra bästa stödet de kan få för att 
lyckas och fortsätta utvecklas i sitt viktiga arbete. Vi kan leverera högsta kvalitet oavsett 
om det är en bok, en utbildning, en digital informationstjänst eller en kombination av 
dessa produkter och tjänster som efterfrågas, avslutar Stefan Persson.

Läs mer på www.studentlitteratur.se/utbildning

För ytterligare kommentarer kontakta:
Johan Ohlsson, Produktchef Kompetensutveckling förskola och skola 
Tel: 046-31 21 18, e-post: johan.ohlson@studentlitteratur.se

Fakta om Studentlitteratur

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, 

grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget 

produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som 

är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 

anställda.
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