
 

 

 

 

 

 

 

 

Du och din klass har fått tillgång till Ebban 

 

Vad är Ebban? 

Ebban är en tjänst som erbjuder tusentals e-böcker och ljudböcker för elever i grundskolan och 

andra stadiet. Böckerna kan läsas via webbläsaren på en mobil, surfplatta eller dator med 

uppkoppling till internet. Böckerna har ingen lånetid och det finns inga restriktioner på antalet 

böcker man får läsa eller lyssna till. Eleverna kan använda Ebban i skolan, på fritiden och på loven 

så länge skolan prenumererar på tjänsten. Ebban har köpts via skolan eller kommunen till ett fast 

pris och er användning av tjänsten medför inga fler kostnader. 

Vad behöver du göra? 

Som lärare ska du börja med att skapa ett eget användarkonto. Sedan kan du göra det möjligt för 

dina elever att skapa konton. Följ anvisningarna i vår SNABBGUIDE FÖR LÄRARE. Guiden får du 

via skolan eller från vår materialsida: om.ebban.fi/material 

När dina elever har tillgång till Ebban kan du fritt använda tjänsten i undervisningen och inspirera 

eleverna att läsa på fritiden. För att kunna stöda eleverna är det bra om du själv bekantar dig med 

tjänsten och lär dig hur den fungerar. Vi har massor med vuxenlitteratur som du kan läsa för jobbet 

och på fritiden. Bekanta dig också med vår guide: DISTANSUNDERVISNING MED EBBAN för tips 

och råd. Guiden hittar du på materialsidan. 

Om ni behöver hjälp? 

Om dina elever behöver hjälp är det i första hand dig eller annan personal på skolan de skall 

vända sig till. I båda guiderna ovan finns hjälp för er lärare och länkar till var du kan hitta mer hjälp. 

Du kan också kontakta oss på Ebban så stöder vi dig.  

kontakt@ebban.fi 

09 886 114 60 

Vem är vi? 

Ebban produceras av Axiell Media Ab. Mer information om oss får du på: om.ebban.fi  

 

Med vänliga hälsningar,  

Mikael ”Bibba-Micke” Gros Du hittar oss på Ebban.fi 
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