
Guide:

Hvordan evaluere
et digitalt 
bildeboksverktøy
til barnehagen



Når du står overfor valget om å kjøpe et digitalt bildeboksverktøy 
til barnehagen din, kan det være greit å vurdere de forskjellige 
alternativene som er tilgjengelige på markedet. Med denne guiden 
ønsker vi å tipse deg om noen ting du kan tenke på for å gjøre 
valget litt enklere.



Sjekkliste
Er alle bøker lest på norsk?

Hvor mange bøker finnes innlest på andre språk?

Hvor mange leste språk er representert i bildeboksverktøyet?

Hvor mange språk er hver bok lest inn på?

Finnes de funksjoner du vil ha, for eksempel QR-koder, 

mange språk og annet?

Tilbyr verktøyet merverdi i form av arrangementer, 

konkurranser, tips og mer?

Hvordan er utvalget av bøker kvalitetssikret?

Er innholdet tilrettelagt for barnehagen

Inngår det en pedagogiskveiledning?

Kan man enkelt kontakte kundeservice?

Hvordan opprettes og slettes kontoer?



Barn vil gjerne høre en historie mange 
ganger - mer enn du som pedagog 
kanskje rekker over. Gjentagelse er 
viktig for barns språkutvikling. Sjekk hvor 
mange av bøkene i verktøyet som finnes 
innlest på norsk, og hvor mange som 
bare er tilgjengelige som e-bøker uten 
innlesning. Det finnes verktøy der alle 
bøker er innlest og andre der bare ett 
fåtall bøker kan lyttes til. 

Er det viktig for dere 
at alle bøker i verktøy-
et finnes opplest 
på norsk?

Vil dere kunne bruke verktøyet til å 
støtte flerspråklige barns språkutvikling? 
Sjekk da hvor mange av bøkene som 
leses på andre morsmål enn norsk, og i 
så fall på hvilke språk. Samsvarer disse 
språkene med språkene barna du har på 
barnehagen kan? Hvor mange språk blir 
hver bok lest på? 

Vil dere utvikle 
flerspråklige
barns morsmål?



Finnes det en funksjon for å lage QR-koder for hver bok som deretter kan 
lagres, deles eller skrives ut? Hvis denne funksjonen eksisterer, kan dere 
henge opp QR-koder på veggen som er koblet til et bestemt tema.
Slik kan barna enkelt skanne kodene og lese og lytte til bøkene.

Se hvilke andre nyttige funksjoner som er tilgjengelige i verktøyet, 
for eksempel barnemodus, bla sider automatisk, tekstmedfølging, 
bokmerker og mulighet å laste ned bøker offline, språkhyller, 
zoomfunksjon, bytte språk i bøkene og muligheten til å søke etter 
nøkkelord, språk, forfattere, illustratør og kategori.

Jobber dere med QR-koder i barneha-
gen? Finnes det andre nyttige funksjoner i 

Tilbys det noe ekstra?
Tilbys det merverdi i form av arrangementer, 
konkurranser, tips, julekalendere og annet 
inspirerende materiale som gjør det enkelt 
og morsomt å bruke verktøyet?



Er utvalget gjort for å passe til
barnehagen?
Finnes det bøker som passer for ulike 
anledninger og pedagogiske formål?
Finnes det bøker i temaer som er knyttet 
opp mot rammeplan for barnehagen?

I Rammeplan for barnehagen står 
det at Barnehagen skal fremme 
kommunikasjon og språk ved blant 
annet «…bidra til at språklig mangfold 
blir en berikelse for hele barnegruppen, 
støtte flerspråklige barn i å bruke sitt 
morsmål og samtidig aktivt fremme og 
utvikle barnas norsk-/samiskspråklige 
kompetanse.» 
(Rammeplan for barnehagen, 
Utdanningsdirektoratet 2017, s 19)

I Rammeplan for barnehagen står også
”Gjennom kommunikasjon, språk og 
tekst skal barnehagen bidra til at barna:
uttrykker sine følelser, tanker, meninger 
og erfaringer på ulike måter
bruker språk til å skape relasjoner, delta i 
lek og som redskap til å løse konflikter
videreutvikler sin begrepsforståelse og 
bruker et variert ordforråd” (Rammeplan 
for barnehagen, Utdanningsdirektoratet 
2017, s. 36-37)

Er innholdet tilpasset 
barnehagen?



Hvordan er det
med opplæring 
og oppfølging?

Hvordan har
bokutvalget
blitt gjort?

Finn ut om det ligger en prosess 
og en tanke bak utvalget av bøker i 
verktøyet. Samarbeider firmaet som 
tilbyr verktøyt med noen som har 
kunnskap om bildebøkers kvalitet? 
Sjekk om utvalget er basert på en høy 
litterær og kunstnerisk kvalitet.

Tilbyr firmaet opplæring og 
oppfølging? Sjekk om mulighetene for 
kostnadsfrie webinarer. Sjekk også om 
det tilbys opplæring på plass hos dere 
når kommunen / konsernet kjøper inn 
verktøyet.

Møter og utbytte av erfaringer er 
viktig og lærerikt!



Kontroller at det tilbys en pedagogisk veiledning med kunnskap og 
inspirasjon til hvordan man kan jobbe pedagogisk på barnehagen med 
lesing, boksamtaler og litteratur. Ettersom lesing og litteratur er så viktig 
for barns utvikling bør lesing være en del av pedagogisk planlegging på 
barnehagen. Med veiledning vil dere få tips til hvordan man kan sette opp 
arbeidet.  

Inngår det en pedagogisk veiledning?



Er de lett å få
tak i når dere
trenger hjelp?
Fins det kundeservice dere kan 
ringe og be om hjelp, eller må 
man maile og vente på svar? 
Sjekk om firmaet har et nettsted 
med ofte stilte spørsmål og svar 
der dere enkelt kan finne svar på 
spørsmål og forstå mer. Spør også 
om du kan se statistikk om din 
bruk av verktøyet for å evaluere 
hvor mye dere bruker den.



Har du flere spørsmål eller funderinger rundt hvordan man evaluerer
en digital bildeboksverktøy? Kontakt oss på info@polylino.no eller
22 27 22 27, så sørger vi for at du kommer i kontakt med rett person
hos oss på Polylino.


