Guide:

Hur du utvärderar en
digital bilderbokstjänst

När du står inför valet att köpa in en digital bilderbokstjänst kan det
vara bra att utvärdera de olika alternativen som finns på marknaden.
Med denna guide vill vi tipsa om några saker du kan tänka på för att ditt
beslut ska bli lättare.

Checklista
•

Är de flesta böcker inlästa på svenska?

•

Hur många böcker finns inlästa på andra språk?

•

Hur många inlästa språk representeras i bilderbokstjänsten?

•

Hur många språk är respektive bok inläst på?

•

Hur många böcker finns inlästa på minoritetsspråken?

•

Hur många böcker finns det med TAKK- och teckenspråksfilmer?

•

Hur många böcker finns det med syntolkning?

•

Finns de funktioner ni önskar så som QR-koder, textmedföljning etc?

•

Vad finns det för mervärde i form av event, tävlingar, tips och annat?

•

Finns det möjlighet att läslyssna hemma?

•

Hur kvalitetssäkras urvalet av böcker?

•

Är innehållet anpassat för skolan?

•

Erbjuds kostnadsfria utbildningar?

•

Ingår en lärarhandledning?

•

Finns kundsupport att vända sig till?

•

Hur skapas och raderas konton?

•

Är kontohanteringen enkel?

•

Kan man använda tjänsten på både lärplattor, mobil och webb?

•

Dela böcker och bokhyllor till elever (enskilt eller i grupp), och kollegor

Är det viktigt för er att
alla böcker i tjänsten
går att få upplästa på
svenska?
Kontrollera hur många av böckerna i
tjänsten som finns inlästa på svenska och
hur många som endast finns som e-bok.
Det finns tjänster där alla böcker är
inlästa och andra där endast ett fåtal går
att lyssna på.

Vill ni kunna utveckla
flerspråkiga elevers
modersmål?
Vill ni kunna använda tjänsten för
att stötta flerspråkiga elevers språkutveckling? Fråga då hur många av
böckerna som finns inlästa på andra
modersmål än svenska och i så fall på
vilka språk. Överensstämmer dessa språk
med ni har i klassen? Och hur många språk
är respektive bok inläst på? Finns våra
minoritetsspråk med?

Främjar tjänsten språkutvecklingen hos
elever med med försenad tal- och språkutveckling och särskilda behov?
Ta reda på om tjänsten har eller kommer implementera TAKK- och
teckenspråksfilmer och syntolkning. Genom att kunna erbjuda
bilderböcker med TAKK- och teckenspråksfilmer samt syntolkning ökar
även utbudet av böcker för dessa elever.

Arbetar ni med QR-koder i skolan?
Finns andra användbara funktioner i tjänsten?
Finns det en funktion för att skapa QR-koder för varje bok och språk som
sedan kan sparas ner, delas eller skrivas ut? Om denna funktion finns kan ni
sätta upp QR-koder på väggen som är kopplade till ett visst tema. På så sätt
kan eleverna enkelt skanna koderna och läslyssna på böckerna.
Se över vilka andra användbara funktioner som finns i tjänsten så som vänd
blad automatiskt, textmedföljning, bokmärken, möjlighet
att ladda ner böcker offline, språkbokhyllor, zoomfunktion, växla språk
i böckerna och möjlighet att söka på nyckelord, språk, författare och
kategori.

Vad finns det för mervärde?
Erbjuder företaget mervärde i form av event,
tävlingar, tips, julkalender och annat glädjande
material som gör det enkelt och roligt att använda
tjänsten?

Kan man läslyssna
hemma?
Ta reda på om företaget erbjuder
möjlighet att läslyssna hemma. På så
sätt kan man använda tjänsten till att
ge t.ex. läsläxor.

Är innehållet anpassat
för skolan?
Är urvalet gjort för att passa skolan?
Finns det böcker som passar för olika
tillfällen och pedagogiska syften?
Och finns det böcker i teman som är
kopplade till skolans läroplan?

Hur har urvalet av
böcker gjorts?
Ta reda på om det finns en process
och en tanke bakom urvalet av böcker
till tjänsten. Samarbetar tjänsten med
någon som har kunskap om kvalitet
på böcker? Kontrollera om urvalet
är baserat på en hög litterär och
konstnärlig kvalitet.

Erbjuder företaget
utbildningar?
Erbjuder företaget utbildning och
nätverkande? Hör om det ingår
kostnadsfria webinars under hela året.
Hör också om det ingår utbildning på
plats hos er när kommunen/koncernen
köper in tjänsten. Kollegialt lärande är
viktigt och lärorikt!

Ingår det en
lärarhandledning?
Kontrollera att tjänsten erbjuder en
handledning med kunskap och inspiration
kring hur ni kan arbeta med läsning, boksamtal
och litteratur. Med en handledning får ni tips på
hur ni kan lägga upp arbetet.

?

Finns företaget
där när du
behöver hjälp?
Finns det en kundsupport du kan
ringa och be om hjälp, eller måste
du mejla och vänta på svar? Se
om företaget har en webbsida
med vanliga frågor och svar som
du lätt kan hitta och förstå. Fråga
också om ni kan få ta del av
statistik om ert användande av
tjänsten för att kunna utvärdera
hur mycket ni utnyttjar den.

Har företaget bakom tjänst processer
för enkel kontohantering?
Innan ni bestämmer er för vilken tjänst ni vill använda bör ni ställa
frågan om hur kotohanteringen kommer ske. Behöver ni skicka in
Excelfiler med uppgifter på de som ska ha konton eller finns det en
teknisk lösning i tjänsten som gör att konton skapas, hanteras och
raderas automatiskt?
Kan ni själva hantera konton genom att ladda upp Excelfiler på nya
användare eller behöver ni vända er till företaget och be om hjälp
varje gång konton ska skapas eller raderas?
Kan inloggning med Skolfederation, Google och Office 365 läggas till?

Funktioner

Kontohantering

Skapa flera profiler på ett konto (personalkonto)

Kunden kan själv skapa konton via webben

Lätt att växla mellan olika vyer, bokhyllor, kategorier,
språkhyllor, sök etc.

Kunden kan själv ladda upp användarlistor

Växla mellan språk i boken
Autoplay/vänd blad automatiskt

Kunden kan själv synka konton från elevregister via ftps-uppladdnign av fil
Kunden kan själv synka konton från elevregister via
G-Suite

Bläddra snabbt fram och tillbaka i boken via ”slider”
Ladda ner böcker och använd offline

Urval

Quick Start Streaming (behöver inte ladda ner hela
boken innan börja läsa)

Över 2800 böcker

Skapa egna bokhyllor

Ca 30 böcker på minst 50 språk, minst 80 böcker med
TAKK

Språkbokhyllor

Ca 90 böcker med teckenspråk

Zoomfunktion som zoomar hela uppslaget (inte bara
en sida)

Ca 60 böcker med bildbeskrivningar/syntolkning

Spara en bok som favorit

Totalt minst 2000 översättningar

Se senast lästa böcker

Böcker med arabisk, somalisk, engelsk, tysk, spansk,
fransk och finsk text

Skapa QR-koder till alla böcker på valfritt språk

Alla böcker granskas innan de tas med i tjänsten

Hitta nedladdade böcker från meny

Kurerat innehåll i tjänstens bokhyllor

Sätt bokmärken på valfritt uppslag i en bok

Faktaböcker och sångböcker finns

Textmedföljning i över 1100 böcker
Lärarhandledning på svenska inne i appen
Filtrera böcker på språk och kategorier samtidigt
Använda ”sök” med språkfilter på

Service

Sök på nyckelord

Kundsupport

Sök på inläsare

Kostnadsfria utbildningar på plats

Möjligt att läslyssna hemma

Kostnadsfria utbildningar via webinarier

Ger överblick över totalt antal böcker

Ambassadörspaket

Ger överblick över antal böcker på varje språk
Se antal sidor på en bok
Mobil- och webbversion
Dela böcker och bokhyllor med elever och
kollegor

Vi hoppas att denna guide har gjort ert arbete att utvärdera en digital
bilderbokstjänst lättare.

