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BLUEFIRE READER  ELLER  BEYOND PRINT READER

Del 1
Hur man kan låna en e-bok (text) från bibliotek och göra olika inställningar i appen.  
 
 
Del 2 
Exempel på hur man kan arbeta med e-boken. 
 

             Appar för att läsa e-böcker (text) 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Låna e-bok (text) från bibliotek till din till iPad

Först skapar du ett Adobe ID (www.adobe.com/se ) och laddar ner appen 
BluefireReader eller Beyond Print Reader från AppStore.  
Följ länken och klicka på logga in så kommer du till sidan där du skapar ditt Adobekonto. 
Det räcker att fylla i de rutor som är stjärnmarkerade. 
Första gången du startar appen frågar den efter ditt Adobe ID.

 
    

    

    

Nu kan du låna e-böcker i EPUB format  
från biblioteket !  

Följ instruktionen nedan!

http://www.adobe.com/se
http://www.adobe.com/se
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1. Öppna Safari appen och gå till webbsidan för Mölndals stadsbibliotek  
    www.bibliotek.molndal.se/web/arena/barn  

2. Lägg till  webbadressen direkt på ditt skrivbord på din iPad eller bokmärk sidan genom att  
klicka på pilen till höger om adressfönstret: Välj Lägg till på hemskärmen eller Lägg till bokmärke. 
 
Dina bokmärken kan du se under ikonen som ser ut som en uppslagen bok till vänster om 
adressfönstret. 

3. Klicka på Mina sidor och logga in med ditt lånekortsnummer och pinkod. 

4. Skriv e-bok i sökrutan  

5. Sök efter böcker (Avgränsa sökningen) 

6. Alternativ till punkt 4-5: Sök efter bokens titel. Leta efter bok med format E-bok, EPUB offline. 

7. Ladda ner boken till BlueFire Reader appen; Klicka på ”öppna i BlueFireReader” alternativt 
”Öppna i…”	  

 
 
 
 
 

    
     Pröva att göra olika inställningar i boken.

    

http://www.bibliotek.molndal.se/web/arena/barn
http://www.bibliotek.molndal.se/web/arena/barn
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ARBETA MED E-BOKEN

Boksamtal - läsförståelsestrategier 
Projicera boken via projektor och ha boksamtal med eleverna.  

Reflektion och läsförståelse 
-Läs tillsammans med elev och markera ord i texten genom att hålla ner på skärmen. Välj highlight.  
Du kan även välja ”Note” och skriva en fråga till texten.  
Frågorna finner man sedan under ikonen för bokmärke längst ner. Bokmärkesanteckningar / frågor kan 
mailas.  

-Läs inledningen och fundera över hur författaren fångar läsarens intresse.  
Skriv en egen fortsättning i talsyntesappen ClaroSpeak.  

Gör skriften mer tillgänglig genom att lägga till bilder och film.  

Gör en bokfilm i iMovie. Fotografera framsidan på boken, lägg in bilder och berätta om hur boken börjar.  
Filmerna kan användas som inspiration till att läsa böcker.   
 
Skapa en presentation i KeyNote eller Pages. Lägg in egna foton eller  
hämta fria bilder på www.fotofinnaren.se  eller http://pics4learning.com  
för att berätta om boken.  
Så här sparar du bilder:  
Håll ner på skärmen och välj: Spara bild. Bilden lägger sig i Bild-appen.  

 

Del. 2 
Exempel på hur man kan arbeta med e-boken
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http://pics4learning.com
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