Guide:

Hur du utvärderar en
digital bilderbokstjänst
för förskolan

När du står inför valet att köpa in en digital bilderbokstjänst till din
förskola 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 alla 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?
Finns våra minoritetsspråk i tjänsten?
Finns böcker med TAKK- och teckenspråksfilmer?
Hur kvalitetssäkras urvalet av böcker?
Är innehållet anpassat för förskolan?
Erbjuds kostnadsfri utbildning av era pedagoger på plats?
Ingår en pedagogisk lärarhandledning?
Finns kundsupport att vända sig till?
Hur skapas och raderas konton?

Är det viktigt för er att
alla böcker i tjänsten
går att få upplästa på
svenska?
Barn vill höra en historia många gånger –
fler än man som pedagog kanske mäktar
med. Repetitionen är viktig för barns
språkutveckling. 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 barns
modersmål?
Vill ni kunna använda tjänsten för att stötta flerspråkiga barns 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 de barn ni har på förskolan? Och hur många språk är
respektive bok inläst på? Finns våra minoritetsspråk med? Ta även reda på
varför just de språk som finns inlästa har tagits med i tjänsten. Är det för
att stötta de skärpta kraven i förskolans läroplan om våra minoritetsspråk?
Eller är det behoven på marknaden som styr språken i tjänsten?

Främjar tjänsten språkutvecklingen hos
barn med med försenad tal- och språkutveckling och särskilda behov?
Enligt läroplanen ska förskolan vara likvärdig och stimulera alla barns
språkutveckling, det inkluderar självklart barn i behov av särskilt stöd.
Ta reda på om tjänsten har eller kommer implementera TAKK- och
teckenspråksfilmer. Genom att kunna erbjuda bilderböcker med TAKKoch teckenspråksfilmer ökar även utbudet av böcker för dessa barn.

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 bilderböcker? Kontrollera om urvalet är baserat på en
hög litterär och konstnärlig kvalitet.

Är innehållet anpassat
för förskolan?
Är urvalet gjort för att passa förskolan?
Finns det böcker som passar för olika
tillfällen och pedagogiska syften?
Och finns det böcker i teman som är
kopplade till förskolans läroplan?
Enligt förskolans läroplan (Lpfö18) ska
förskolan ge barnen förutsättningar
att utveckla både det svenska språket
och sitt modersmål, om barnet har ett
annat modersmål än svenska. Förskolan
ska också ge barnen förutsättningar
att utveckla den egna kulturella
identiteten och det egna nationella
minoritetsspråket, om barnet tillhör en
nationell minoritet.

Erbjuder företaget utbildning?
Hör om det ingår en kostnadsfri utbildning om ni är en större förskola
eller kommun som köper in tjänsten. Syftar utbildningen till att utveckla
pedagogerna i hantverket att läsa för barn, eller enbart till handhavande
av tjänsten?

Ingår det en pedagogisk lärarhandledning?
Kontrollera att tjänsten erbjuder en pedagogisk handledning med
kunskap och inspiration kring hur ni kan arbeta pedagogiskt på förskolan
med läsning, boksamtal och litteratur. Eftersom läsning och litteraturens
plats på förskolan är så viktig för barnens utveckling behöver läsning
vara en del i den pedagogiska planeringen. 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 tjänsten processer
för enkel kontohanteringen?
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 raders?

Har du ytterligare frågor eller funderingar på hur du kan tänka
när du ska utvärdera en digital bilderbokstjänst? Kontakta oss på
kundsupport@inlasningstjanst.se så ser vi till att du kommer i kontakt
med rätt person hos oss på ILT Inläsningstjänst.

