
Showbie kombinerar alla grundläggande verktyg för uppgifter, 
feedback, och kommunikation i en lättanvänd plattform. Oavsett 
vilka enheter du använder, fungerar Showbie för dig.

Få din introduktion av ny teknologi i skolan att fungera genom 
att föra samman elever, lärare, personal, och föräldrar på en 
enda lättanvänd plattform. Showbie uppmuntrar utvecklande 
feedback, främjar samarbete i realtid, och skapar möjligheter för 
att engagera föräldrar i deras barns lärande.

Det är lätt nog för dagisbarn, men kraftfullt nog åt 
gymnasieelever.

Se vad Showbie kan göra för din skola, kommun eller distrikt genom att besöka 
www.showbie.com eller skicka ett e-email till sales@showbie.com för en demo.

VAD ANVÄNDARE SÄGER OM SHOWBIE

“Showbie är en helt ovärderlig app i vårt arbete.” 

– Christian Sørbye Larsen, teknisk chef för Bærum Kommun, Norge

“Så fort vi, tillsammans med eleverna, började använda Showbie så var vi fast! Eleverna 
gjorde enkelt sitt arbete och vi behövde inte längre ta hem läroböcker för att rätta 
läxor. Jag kunde rätta läxorna medan jag väntade på att min dotters danslektioner 
skulle ta slut!”

– Jen Aasvestad, IKT-samordnare, Marikollen Skola, Kongsvinger Kommun, Norge

“Variationen i sätt att ge eleverna feedback i Showbie är väldigt värdefull, och 
detsamma gäller för röstanteckningar. Lärarna tappar hakan när de upptäcker den här 
funktionen. Det inte bara sparar tid, utan kvaliteten på feedbacken som ges genom 
en röstanteckningar kan vara avsevärt mycket högre än med konventionella metoder, 
och går ofta dessutom snabbare.” 

– Robert Isaac, biträdande rektor, Blenheim High School, Storbritannien
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FOKUS PÅ UNDERVISNING, INTE TEKNOLOGIN
Showbie kombinerar alla grundläggande verktyg för uppgifter, 

feedback och kommunikation i en vacker, lättanvänd app. Detta 

innebär mindre tid med att kämpa med tekniska inställningar och 

mer tid på att lära ut och lära in.

INSPIRERA ELEVER
Elever lär bäst när feedbacken är unik, personlig, och läglig. 

Showbies uppsättning kraftfulla verktyg gör det lätt att ge fyllig, 

differentierad feedback till elever, så alla får den hjälp de behöver 

för att lyckas.

BLI PAPPERSLÖS
Lärare hittar omedelbart allt de behöver för att organisera sina 

klassrum och knyta an till elever. I Showbie tappar du aldrig bort 

eller felplacerar arbete, och eleverna förblir produktiva med 

meddelanden för deadlines på uppgifter.

FUNGERAR FÖR NÄSTAN ALLA ENHETER
Från iPads till Chromebooks, Showbie fungerar på nästan varje 

enhet. Det är perfekt för en BYOD-miljö (Bring Your Own Device) 

eller ett 1:1 enhet:elev klassrum.

GER NÄRING ÅT KLASSRUMSGEMENSKAPEN 
Elever är starkare när de lär tillsammans, och Showbie gör det 

möjligt för lärare att hjälpa elever genom att enkelt dela filer 

och idéer med varandra. Lärare kan skapa en mer engagerad 

klassrumsgemenskap med grupparbeten, kamratfeedback, och 

helklassdiskussioner.

SÄKER DATABLAGNING
Branschledande gällande GDPR-kompatibilitet och garanterar 

säkerheten för dig och dina elevers personliga uppgifter.

LÄR UT FÄRDIGHETER FÖR DET 21:A ÅRHUNDRADET
Beredskapsfärdigheter för högskola och karriär är en integrerad 

del av undervisningen. Showbie lär ut och stärker grundläggande 

färdigheter för det 21:a århundradet genom att elever interagerar 

med lärare och kamrater med hjälp av teknologi.

LÅS UPP ELEVERNAS KREATIVITET MED APP-SMASHING
Showbie integreras sömlöst med de jättebra appar som elever och 

lärare redan använder, vilket låter dem samla, plocka från, och dela 

allt sitt kreativa arbete på en plats.

Spela in röstanteckningar med 
verbala anvisningar för elever

Meddela elever när 
uppgifter ska in och 
deadlines närmar sig

Lägg till dokument från din 
dator, iPad app, Dropbox, 
eller Google Drive med 
några knapptryck

Ge läglig feedback direkt 
på uppgifter

Betona detaljer med rika 
anteckningsverktyg utan att 

dölja ditt ursprungliga arbete.

Betygsätta elevarbete, 
lägg betyg i betygsboken, 
och med lätthet exportera 

betyg

VAD KAN SHOWBIE GÖRA FÖR DIG
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