Snabbguide kapitel – LÄRARE
Lyssna

Meny

Navigera i hela
kursen/läromedlet

Tryck här för att slå
på/av uppläsning
och tryck sedan på
ett textstycke som
du vill lyssna på.
• Talsyntes
• Inläst tal/ILT*

Anpassa

Läs mer i Snabbguide lässtöd.

Uppläsning (talsyntes)
Gör inställningar och
val för uppläsning och
talsyntes t.ex. röst,
rösthastighet,
textmarkering och
textmedföljning.

Lässtöd
• Scrolla/Bläddra
• Typsnitt/textstorlek
• Färgtema (bakgrund)
• Färgmarkeringar i text
• Läslinjal
• Endast text

Hjälp

Här hittar du guider och
hjälpartiklar samt kommer
till personlig support/chatt.

Sök

Sök i alla läromedel på Digilär
som du har tillgång till.

Konto

Tryck på ditt namn för att
komma till ditt konto och
inställningar. Härifrån
kommer du också till
Administration av konton
och licenser.

Textversion*

Innehållsförteckning
för kapitlet

Visar den valda
textversionen i det fall
det finns flera, t.ex.
standard, lättläst.
Textversionen väljer du
på kapitlets första sida.

Uppgifter

Här hittar du olika typer av
färdiga frågor, övningar
och uppgifter från Digilär.
Här kan du också skapa
läraruppgifter till kapitlet.

Kunskapskrav

Ordlistor

Se vilka kunskapskrav
som är i fokus i kapitlet.

•
•

Information

Basinformation för
kapitlet såsom källor och
uppskattad lästid.

•

Kopiera djuplänk

Kopiera en djuplänk till
kapitlet och klistra t.ex. i
din skolplattform.

Dela

Dela en direktlänk till
kapitlet via Microsoft
Teams, Google
Classroom eller skicka
via e-post.

Lärarhandledning*

Innehåll

Olika typer av innehåll
som kan ingå i kapitlet:
• Ordförklaringar**
• Fördjupningar
• Bilder/bildspel
• Filmer

Färdiga listor med
glosor/begrepp*.
Publicera egna
glosor/begrepp i listor
som eleverna kan
träna på.
Spara gulmarkerade
ord med förklaringar
från texten i dina
ordlistor.

Anteckningar

Skriv egna anteckningar
till kapitlet eller fortsätt
skriva på dina påbörjade
anteckningar från arkivet.

** Ordförklaring eller
översättning till svenska.

Specifik lärarhandledning
till kapitlet, i det fall en
sådan finns tillgänglig,
hittar du här uppe.
* Observera att alla läromedel inte inkluderar alla typer av olika innehåll, t.ex. inläst tal, ILT, olika textnivåer, färdiga glos-/begreppslistor och lärarhandledning på kapitelnivå.
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