Polyglutt – den marknadsledande digitala bilderbokstjänsten
TAKK- och teckenspråksfilmer
Syntolkning

Noga utvalda bilderböcker
•
•
•
•
•

Grundutbudet av böckerna är gjort i samarbete
med litteraturpedagog Agneta Edwards.
Böckerna kan användas för olika tillfällen och
pedagogiska syften.
Målet är att ha ett kvalitetssäkrat innehåll som
är anpassat för förskolan.
Utbud av böcker utifrån kategorier och teman.
Bokurvalet uppdateras kontinuerligt.

•
•
•

•

•

En handledning skriven av litteraturpedagog
Agneta Edwards ingår i tjänsten.
Handledningen innehåller kunskap och
inspiration kring hur förskolan kan arbeta
pedagogiskt med bland annat läsning,
boksamtal och litteratur.

•
•

•

Kostnadsfria utbildningar med syfte att utveckla
och inspirera pedagoger.
Kostnadsfria fortbildningsseminarium runt om i
Sverige med personer som har lång erfarenhet
av att arbeta med barns språkutveckling,
flerspråkighet och böcker i förskolan.
Kostnadsfria webinars.

Urval funktioner i appen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoplay/vänd blad automatiskt
Barnläge
Bläddra snabbt fram och tillbaka i boken
Ladda ner böcker och använd offline
Skapa egna bokhyllor
Språkbokhyllor
Dela böcker och bokhyllor med kollegor
Zoomfunktion (Gäller iOS)
Växla språk i böckerna
Skapa QR-koder till böcker på valfritt språk
Sätt bokmärken på valfritt uppslag i en bok
Textmedföljning
Filtrera böcker på ett eller flera språk

•
•
•

•

Många böcker finns idag inlästa på över
60 språk (inklusive TAKK och teckenspråk).
Majoriteten av böckerna finns inlästa på
svenska.
Böcker med text (och ljud) på många språk,
bl.a. arabiska, somaliska, engelska, dari,
persiska, tigrinja, tyska, spanska, franska,
finska och norska.
Vi arbetar med ständiga förbättringar och
tjänsten fylls löpande på med nya språk.

Enkel kontohantering

Införandestöd

Handledning
•

I Polyglutt finns ca 90+ bilderböcker med TAKKoch teckenspråksfilmer (och fler är på gång).
Bilderböckerna innehåller både bild, ljud och en
aktör som tecknar.
Böcker finns även med svensk text om
man väljer att inte visa TAKK- eller
teckenspråksfilmen till boken.
Böcker med syntolkning.

Böcker inlästa på 60+ språk

•
•
•

•
•
•

Kontosynkronisering förenklar hanteringen
av konton.
Förskolor slipper att administrera konton
med Excelfiler.
Implementeringen innebär att inloggning
med Skolfederation, Google och Office 365
kan läggas till.

Filtrera på ålder
Filtrera på kategori
Sök på nyckelord

Fakta Polyglutt
•
•
•
•

Sveriges marknadsledande digitala
bilderbokstjänst
201 kommuner och sammanlagt 350 000+
barn har idag tillgång till Polyglutt
Finns som version för iOS och Android, en
webbversion är på gång
Bilderbokstjänsten finns även i Finland där
den heter Lukulumo som betyder läsmagi
och i Tyskland och Norge där den heter
Polylino

Home Access
•
•

Läslyssna i hemmet.
Tilläggstjänst för förskolor.

