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til barnehagen
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Når du skal kjøpe inn en digital bildeboktjeneste til barnehagen, 
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
  Hvor mange bøker har tekst og tale på norsk?

  Hvor mange bøker har tekst og tale på andre språk?

  Hvor mange innleste språk fins i bildeboktjenesten?

  Støtter tjenesten språklig mangfold og flerspråklighet i barnehagen?

  Finnes det et stort utvalg alderstilpassede bøker?

  Er det mulig å sortere bøker etter emner, kategorier og språk?

  Kan man dele bøker med andre på flere språk, skru av og på lyd, blad-

vending, tekstmedfølging, barnemodus, endre lesehastighet m.m.?

  Er bokutvalget kvalitetssikret og tilrettelagt for barnehagen?

  Inngår en pedagogisk lærerveiledning?

  Kan man enkelt kontakte kundeservice?

  Er kontohåndteringen og brukeroppsettet enkelt?

  Kan man bruke tjenesten på pc, nettbrett, mobil og interaktive tavler?

  Er det mulig å bruke tjenesten hjemmefra? 

  Kan en søke etter boktitler, forfatter, ISBN, nøkkelord eller tema?



Forskning viser at lesing i tidlig alder har en stor 
betydning for senere læring og leseferdigheter. 
Bøker bidrar til at barna lærer og gjenkjenner 
ord og begreper, farger, former, tall, bokstaver, 
dyr og gjenstander, utvikler fantasi og 
forestillingsevne, og lærer å sette ord på tanker 
og følelser. Bøker inspirerer også til lek og 
aktiviteter. Innleste bøker hjelper dessuten 
barna å lære uttale. Lesing gir rom for samtale, 
refleksjon og barnas forståelse av tekstene.

  Har bøker som er lest inn på norsk
  Har kun e-bøker uten innlest tale
  Har kun lydbøker

Er det viktig at bøkene er 
lest inn på norsk?

Forskning viser at barn som får gode vilkår til å 
utvikle sitt morsmål, også har bedre muligheter 
til å lære norsk. I dag har de fleste barnehager 
barn som er født i andre land, eller som er født 
i Norge av utenlandske foreldre. I tillegg har 
vi nasjonale minoritetsspråk som det er viktig 
å forvalte. La derfor barna bruke og utvikle 
morsmålet sitt, samtidig som dere fremmer 
barnas norskspråklige kompetanse.  
 

  Har bøker på andre språk enn norsk
  Har bøker på morsmålene til barna i vår 

barnehage
  Har bøker på nasjonale minoritetsspråk
  Kan lytte til en og samme bok på ulike språk
  Kan bytte mellom språk på en enkel måte

Har dere flerspråklige barn 
i barnehagen?



Kan dere dele bøker med andre ved hjelp av QR-koder? Kan QR-kodene 
skrives ut? Da kan dere skrive ut og henge opp QR-koder til bestemte 
bøker og tema i barnehagen, slik at barna enkelt kan skanne kodene, og 
lese og lytte til de aktuelle bøkene. 

Hvilke andre nyttige funksjoner er tilgjengelige? 

  Autoplay / Automatisk sidevending av/på
  Barnemodus av/på
  Innlest lyd av/på
  Justere avspillingshastighet
  Tekstmedfølging av/på
  Last ned bøker og les offline
  Lag egne bokhyller
  Velg bøker på over 60 ulike språk i språkbokhyllene
  Zoom inn på boksider
  Bytt språk mens du leser og lytter
  Del bøker på valgfritt språk ved hjelp av QR-koder
  Opprett bokmerker i bøkene og gjenoppta lesing derfra senere
  Filtrer bøker etter tekst- og/eller lydspråk
  Filtrer bøker etter alder eller emnekategorier
  Søk etter boktitler, forfatter, illustratør, ISBN, nøkkelord eller tema
  Bruk i nettleser eller i app
  Boktjenesten er alltid tilgjengelig
  Mulig å gi tilbakemelding om bokønsker, funksjonalitet, språk og 

lignende

Kan dere dele bøker med QR-koder?  
Finnes det andre nyttige funksjoner?



Lesing og leseaktiviteter er tydelig beskrevet 
i Rammeplan for barnehagens innhold 
og oppgaver, særlig innenfor fagområdet 
«Kommunikasjon, språk og tekst». Her står 
det blant annet at «barna skal møte ulike 
språk, språkformer og dialekter gjennom rim, 
regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid 
og fortid» og at «barnehagen skal bidra til at 
barn leker med språk, symboler og tekst og 
stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet 
og utvikling». 

• Finnes det godt tilpassede bøker for de 
aller minste barna, så vel som de litt større? 

• Finnes det bøker som passer for ulike 
anledninger og pedagogiske formål?

• Finnes det bøker i temaer som er knyttet 
opp mot rammeplan for barnehagen?

• Fins det et godt utvalg bøker for barn med 
andre morsmål enn norsk?

Hva slags bøker finnes i tjenesten?
  Pekebøker / ordløse bøker
  Let og finn-, myldre- og vrimlebøker
  Tellebøker
  ABC-bøker
  Illustrerte bildebøker 
  Faktabøker
  Skjønnlitterære bøker
  Sangbøker
  Rim og regler
  Bøker på andre språk enn norsk
  Bøker om ulike tema og interesser

Er bøkene tilpasset  
barnehagen?



Hvordan er det med  
opplæring og oppfølging?

Hvordan har bøkene i 
tjenesten blitt valgt ut?

Finn ut om det ligger en prosess og en tanke 
bak bokutvalget. 

  Bøkene er nøye utvalgt av personer 
som har kunnskap om barnelitteratur og 
litteraturformidling

  Barnehagen kan sende inn egne ønsker 
om bøker og bokserier

Tilbyr firmaet opplæring og oppfølging? Sjekk 
om mulighetene for kostnadsfrie webinarer, 
og om dere kan få opplæring hos dere ved 
innkjøp. 

Det er også viktig og lærerikt å dele 
erfaringer, og kollegial læring og kollektiv 
samarbeid er derfor nyttig. Tilbyr leverandøren 
nasjonale og internasjonale seminarer for 
erfaringsutveksling og kompetansedeling?

Nyttige evalueringskriterier:
  Kostnadsfrie webinarer
  Brukerkonferanser
  Opplæring hos kunde
  Opplæring via nett
  Kundeservice på telefon 
  Kundeservice på epost
  Lærerveiledning
  Hjelpesider på nettet
  Muligheter for prøveabonnement



Kontroller at det tilbys en pedagogisk veiledning med kunnskap og 
inspirasjon til hvordan man kan jobbe pedagogisk med lesing, boksamtaler 
og litteratur i barnehagen. 

Ettersom lesing og litteratur er så viktig for barns språkutvikling, er 
leseaktiviteter en vesentlig del av pedagogisk arbeidet i barnehagen. Med 
veiledning vil dere kunne få gode tips om hvordan fremme leselyst og 
leseglede hos barn, også for flerspråklige barn. 

Inngår en pedagogisk lærerveiledning?



Er leverandøren lett å 
få tak i når dere  
trenger hjelp?
Fins det en kundeservice dere 
kan ringe og be om hjelp, eller 
kan man kun sende epost 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 lære mer om 
produktet. Spør også om du kan 
se statistikk om barnehagens bruk 
av verktøyet for å evaluere hvor 
mye dere bruker det.



Har du spørsmål? 
Kontakt oss på epost info@ilteducation.no eller ring oss på 22 27 22 27, 
så sørger vi for at du kommer i kontakt med rett person.

er en tjeneste fra
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