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SYFTE
ATT	  UNDERSÖKA	  MÖJLIGHETER	  OCH	  

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	  FÖR	  ATT	  PRODUCERA	  OCH	  
PUBLICERA	  EGET	  LÄROMEDEL	  FÖR	  LÄSPLATTOR	  OCH	  

MOBILA	  VERKTYG
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Begrepp
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FÖRDELAR:

Kontroll	  av	  innehåll	  och	  form
Kontroll	  över	  utgivning	  och	  royalty

Snabbhet
”Usable	  -‐	  Useful	  -‐	  Pleasurable”

Grundmaterial	  kan	  användas	  till	  många	  andra	  format:
E-‐bok	  på	  olika	  s	  k	  plattformer	  och	  plattor,	  PDF,	  

Print	  on	  Demand,	  Boktryck
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NACKDELAR:

Kompetens	  måste	  hyras	  in	  om	  man	  inte	  behärskar	  
korrektur,	  bildbearbetning,	  digitalisering	  m	  m

Mindre	  sannolikt	  att	  ta	  fram	  ett	  fullt	  professionellt	  grafisk	  
tilltalande	  produkt

Själv	  måste	  arbeta	  med	  marknadsföring	  via	  både	  sociala	  
medier,	  vanliga	  medier	  och	  andra	  former
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Två	  STORA	  nackdelar

1.	  ”INFORMATION	  IS	  FREE”
Med	  andra	  ord,	  svårt	  att	  hitta	  en	  bra	  affärsmodell
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Två	  STORA	  nackdelar

2.	  Detta	  rubbar	  inte	  sanningen	  
att	  man	  behöver	  en	  bra	  ledare/	  

lärare.	  Självstudier	  har	  sin	  
begränsning.
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BÖCKER	  SOM	  VISITKORT?!

Bra	  för	  PR	  och	  din	  auktoritet,	  men	  är	  
detta	  en	  business?
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Mitt projekt heter....

Prata Pedagogik
Studiedagar i egen regi
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Ta	  mina	  bildspel	  och	  använda	  de	  i	  nya	  format

1.	  Bildspel
2.	  Texter

3.	  Övningar
4.	  Video	  och	  ljudfiler

Erbjud	  ett	  20-‐tal	  studiedagar	  ”i	  egen	  regi”	  -‐	  material	  till	  
ca	  tre	  timmars	  studiedag

1.	  Bokform
2.	  Via	  projektor

3.	  Pdf
4.	  Tryckt	  material
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Med	  IBook	  Author,	  Apples	  format	  kan	  du:

1.	  Lägga	  in	  text
2.	  Lägga	  in	  video	  och	  andra	  media

3.	  Lägga	  in	  html	  (bildspel	  kan	  konverteras	  så	  att	  du	  kan	  
lägga	  in	  hela	  bildspelet)

3.	  Lägga	  till	  s	  k	  gallerier	  med	  bilder
4.	  Lägga	  in	  interaktiva	  bilder

5.	  Lägga	  in	  3D	  material
6.	  Lägga	  in	  tester	  och	  övningar

7.	  Lägga	  in	  diagram,	  tabeller,	  former,	  mm
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http://www.youtube.com/embed/pr076C_ty_M"
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http://www.apple.com/education/ibooks-textbooks/
gallery.html
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http://www.sourcefabric.org/en/booktype/

Det kommer flera format. Man behöver inte använda Apple.
För publicering kolla www.smashwords.com som via den 

går till flera format. Sedan finns även sajter som 
specialiserat sig på publicering av egna produktioner. Se 

www.lulu.com.
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EXEMPEL

Omvärldsorientering
Kurs 1

JOHN STEINBERG

FORTBILDNING OCH STUDIEDAGAR FÖR SKOLANS PERSONAL

 iBooks Author
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Exempel:
1.	  Omvärldsorientering

2.	  Guldstunden
3.	  Lektionen	  är	  helig

4.	  Vad	  är	  bra	  undervisning?
5.	  Värdegrundsfrågor	  på	  ett	  nytt	  sätt

6.	  Teknik	  och	  lärande
7.	  Att	  vända	  en	  klass

8.	  Anknytningsteori	  och	  relationer
9.	  Att	  samarbeta	  med	  lustbarn	  och	  deras	  föräldrar

10.	  Systematiskt	  kvalitetsutveckling
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Andra exempel, t ex filosofi för gymnasiet

Utmärkt ”projektverktyg” för elever

Push Pop Press - Al Gore filmen
http://pushpoppress.com/ourchoice/
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Frågor

1.	  Vill	  jag	  ha	  och	  ta	  kontroll?
2.	  Är	  jag	  beredd	  att	  lägga	  ner	  tid	  på	  

utformningen?
3.	  Är	  jag	  beredd	  att	  lägga	  ner	  tiden	  som	  

krävs	  på	  marknadsföring?
4.	  Vem	  kan	  jag	  samarbeta	  med?	  Man	  måste	  

inte	  göra	  allt	  själv.
5.	  Rättigheter?	  
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Frågor

6.	  Konvertering	  till	  epub	  format?	  Kvalitetén	  
kan	  bli	  olika	  -‐	  Elib	  nog	  bäst	  på	  detta	  i	  Sverige

7.	  Och	  vad	  gör	  förlagen?	  Svar:	  Rätt	  mycket	  
faktiskt.	  De	  måste.	  Så	  visst	  kan	  du	  

samarbeta	  med	  ett	  traditionellt	  förlag.
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Marknadsföring	  -‐	  mitt	  exempel

1.	  Kvalitativt	  bra	  produkter	  kring	  ett	  
angeläget	  tema	  eller	  skolämne

2.	  Betalning:	  per	  ex,	  per	  skola,	  per	  kommun,	  
SKL

3.	  Traditionell	  spridning:	  folder,	  mässor,	  
konferenser,	  egna	  listor,	  köp	  av	  listor

4.	  Otraditionell	  spridning:	  facebook	  sidor,	  
twitter,	  m	  fl	  sociala	  medier,	  vänlistor,	  

kontaktlistor,	  bloggrepliker,	  forum,	  m	  m
	  

Marknadsföring
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Erfarenheter från:
Elib

Amazon: Kindle - läsplatta och store
Barnes & Noble: Nook och store

Apple: Ipad och iTunes store

Avtal: 70/30 
Amazon associates

Agent

Mina fyra publicerade e-böcker på Amazon/Apple

Gratis kontra betalning
Konkurrenter till Apple?
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Vi monterar in text, bild, video 
och ser vad som händer!

Att göra i ordning i förväg:
1. Skriv texterna

2. Skapa bildspelen
3. Samla bilder, diagram, 3D modeller, m m
4. Gör enkla videos som introduktion och 

avsnittsintroduktioner
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Råd till mig själv i denna 
process:

 ”Do what you are willing to do and don’t 
beat yourself if you can’t or won’t get all 
the details right nor sell a million copies. 

Do your thing.”
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SLUTSATSER
Många	  möjligheter	  att	  
ta	  kontroll.	  Men	  det	  är	  
fortfarande	  ett	  hårt	  
arbete	  som	  ligger	  
bakom	  för	  att	  nå	  ut.

Lycka	  till!	  	  	  John
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