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Används Inläsningstjänst?  
Nuläge enligt enkätsvar

• Eleverna använder det när de lyssnar i vissa ämnesböcker. 

• Lyssna på inlästa läromedel. 

• Elever har lyssnat på böcker och använt inlästa läromedel 

• Jag har tidigare använt det både för elever som inte kan tillgodogöra sig 
mycket text via läsning men även för engelska där eleverna kan få texten på 
engelska för att kunna utvidga sitt ordförråd och få höra ett korrekt uttal.



Skoldatatekets webbsida - en resurs för skolorna

• Information om Inläsningstjänst 

• Film  

skoldatatekmolndal.weebly.com 

Länk via edu.molndal.se   
(Kommande) 

http://skoldatatekmolndal.weebly.com
http://edu.molndal.se


Digital och analog läsning – vad säger forskningen?

Bild: Framtidens karriär 
Grundskolelärare, febr 2017

Inläsningstjänst är digitala böcker som  
påminner om tryckta linjära böcker men kräver 
delvis andra färdigheter än att läsa på papper. 

-Navigering 
-Kunna skapa en mental bild av strukturen i den 
digitala texten  

osv. 



Digitalisering av undervisning och lärprocesser  

”Illustrationen synliggör vinsten med att arbeta för en tillgänglig lärmiljö  
samt relationen till extra anpassningar och särskilt stöd.” s. 9  



Inläsningstjänst: Ljudböcker till alla elever  

Ljudböcker kan läsas i mobil, på iPad och på dator.



Läromedel och lättläst skönlitteratur

edu.molndal.se

Fulltext = ljudbok med text 

Skiljer på  talbok och ljudbok 

Talbok får elever i behov 
av extra anpassning och  
särskilt stöd läsa. 
Ca 10% av utbudet.  
Aktiveras av lärare. 

http://edu.molndal.se


Studiestöd på modersmålet



Instruktionsfilm om Inläsningstjänst 

• Inloggning via edu.molndal.se  
• Sökfunktionen: Använda filtrering och lägga till böcker i din bokhylla. 
• Webbspelaren: Välja en ljudbok och pröva olika funktioner. 

Vi ser en bit i taget och prövar funktioner efterhand. 

Filmen ligger på http://skoldatatekmolndal.weebly.com 

http://edu.molndal.se
http://skoldatatekmolndal.weebly.com


 1. Utforska utbudet i Inläsningstjänst med hjälp av kommande 
bilder i denna presentation.  

 2. Arbeta gärna i lärgrupper och diskutera undervisning i relation 
till elevers lärande i din/dina grupper.  



Studiestöd modersmål F-3 
Ljudböcker på svenska, studiestöd med förklaringar på modersmålet

• Boken om SO 
• Boken om NO 
• Matte Safari 

Arabiska, persiska, tigrinja, dari, somaliska



Studiestöd modersmål 4-6 
Ljudböcker på svenska, studiestöd med förklaringar på modersmålet

• Koll på NO 
• Koll på Sverige / Europa / världen  
• Geografi Sverige / Norden / Europa  
• Biologi människan  
• Historia  
• Religion  
• Samhällskunskap  
• Fysik och kemi  
• Matte Borgen  
• Matte Eldorado  
• Matte Bryggan Bas 

Arabiska, persiska, 
tigrinja, dari, 
somaliska



Nypon förlag 
Lättläst skönlitteratur på svenska  

Mångspråksböcker: svenska, arabiska, dari, somaliska, tigrinja 
Titlar t.ex.  
Biblioteket (svenska, arabiska; ljudbok) 
Biobesöket (svenska, arabiska och somaliska: ljudbok)  
Erik på cirkus (svenska och arabiska: fulltext) 

Kostnadsfritt arbetsmaterial: 
-Handledning för pedagoger kopplade till respektive bok 
-Arbetsmaterial för elever

Läs mer på  https://www.nyponforlag.se 

https://www.nyponforlag.se


Hegas förlag 
• Lättläst skönlitteratur på svenska  
• Indelade i olika "nivåer", teman eller ålder. 
• Till varje bok hör en "Läsnyckel" med ett avsnitt som hjälp vid 

förförståelse, olika övningar som kan användas i undervisningen 
osv.  

• Presentation av böckernas författare.  
• På Hegas YouTube kanal finns det inspelade filmer med boktips. 
• Batman (fulltext) 

Läs mer på https://www.hegas.se 

https://www.hegas.se


Vilja förlag 
• Liknande innehåll på webbsidan som Nypon förlag. 

Läs mer på https://www.viljaforlag.se 

https://www.viljaforlag.se


Translanguaging / korsspråkande 

Ett medvetet sätt att använda elevernas flerspråkighet 
som resurs i undervisningen och låta eleverna använda   
alla sina språk i lärandet.  

Läs mer på Nationellt centrum för svenska som andraspråk.  

http://www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-frågor/grundskola/vad-
innebär-translanguaging-1.265067  

http://www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/vad-inneb%C3%A4r-translanguaging-1.265067
http://www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/vad-inneb%C3%A4r-translanguaging-1.265067

