Digikirjat vertailussa
Sisältö, hinta, käyttäjälisenssin pituus ja innostavuus –
ainakin nämä asiat kannattaa ottaa huomioon digitaalista
oppikirjaa ostaessa. Järki vertaili koulumme käyttämiä
digikirjoja ja listasi jokaisen hyvät ja huonot puolet sekä
antoi jokaiselle arvosanan asteikolla 1-5.
TABLETKOULU
Tabletkoulun oppikirjojen jokaisessa kappaleessa on runsaasti
ja monipuolisesti sisältöä. Tekstit ovat pitkiä eli
informaatiota on kattavasti, mutta asiat on kuitenkin esitetty
selkeästi. Kappaleissa on perustekstin lisäksi myös erillisiä
lyhyitä ”lisätietoja”, joten lukija voi syventymisensä tason
perusteella valita hiukan vastaanottamansa tiedon määrää.
Kirjassa on monipuolisesti erilaisia tehtäviä kaikille
taitotasoille.
Tabletkoulun
kirjoja
saa
kaikkiin
kouluaineisiin, ja yhden kirjan hinta on noin 13€ eli ei
kovinkaan paljoa.
Vaikka Tabletkoulussa on paljon hyvää, sen digitaalisissa
kirjoissa on myös yksi iso miinus: ulkomuoto. Harvoin tulee
ajatelleeksi, että kirjan ulkonäöllä olisi kovinkaan
merkittävää roolia teoksen toimivuuden kannalta, mutta
todellisuudessa innostavuus on yksi tärkeimmistä asioista. Se,
onko kirja ulkoisesti houkutteleva, voi vaikuttaa
ostopäätökseen ja pahimmillaan jopa opiskelun määrään kurssin
aikana. Tabletkoululla on paljon tekstiä mutta kohtalaisen
vähän kuvia, ja yleisestikin teoksen ulkomuoto on enemmän
asiallinen ja virallinen kuin innostava. Kirjojen
käyttäjälisenssi on myös joissakin tapauksissa lyhyt.
Arvosana: 3/5
SANOMA PRO
Sanoma

Pro:n

sivuille

kirjautuessa

silmille

pomppaa

ensimmäiseksi runsas kuvien ja värien määrä, mikä on hyvä
asia. Kirjan ulkomuoto innostaa lukemaan ja tutustumaan
sivustoon tarkemminkin. Tavallisten oppikirjojen lisäksi
Sanoma Pro tarjoaa käyttäjälleen myös paljon muita asioita,
kuten tietoa, tilaisuuksia, muita kirjoja ja niin edelleen.
Toisaalta sivusto ei ole kovinkaan selkeä. Esimerkiksi
oppikirjoihin pääseminen on pienen pohdinnan ja parin
klikkauksen takana, ja näin ei tulisi olla. Hetken aikaa
sivulla vietettyään alkaa myös tulla tunne, että kuvia ja
räikeitä värejä on liikaa, ja olo muuttuu ylikuormittuneeksi.
Arvosana: 2/5
GRIP CHANSEN (Peda.net)
Grip Chansen on kokonaisuudessaan hyvin vaikea ja epäselvä, ja
tuntuu kuin kaikki olisi aivan liian monen mutkan takana.
Yksi kirjan pahimmista ongelmista on sanastot, joiden sijainti
tekstiin nähden on vaikea ja tekee lukemisesta työlästä.
Lisäksi kirjan sanastoista ei löydy kaikkia tuntemattomia
sanoja. Myös kuuntelutehtävissä on ongelmia: kuunneltavan
tekstin nauhaa on vaikea kelata tai pysäyttää, mikä tekee
tehtävän tekemisestä haastavaa ja pahimmillaan harhauttaa
keskittymisen kokonaan pois itse kuunneltavasta sisällöstä.
Jotain hyvää tässäkin kirjassa kuitenkin on: käyttäjälisenssi
on ikuinen, eli käyttäjän ei tarvitse huolehtia kirjan
menettämisestä. Parannettavaa kuitenkin löytyy runsaasti.
Arvosana: 1/5
OTAVA
Otavalla on tähän mennessä paras alusta digikirjoille.
Ensinnäkin kirja on selkeä: käyttäjän on helppo hahmottaa,
missä on mitäkin, ja eri osiot on jaoteltu loogisesti ja
huomattavasti. Käyttäjän avatessa kirjan, ensimmäisenä

näkymään tuleva sisällysluettelo on suurella tekstillä jaettu
eri kappaleisiin. Kappaleiden alta löytää helposti eri osiot,
kuten sanastot ja kielioppiosiot. Tehtävät sopivat kaikille
taitotasoille, sillä ne ovat helppoja, ja tehtävänannot ovat
yksinkertaisia. Kirja on myös innostava: sivusto on värikäs ja
sisältää paljon kuvia, ja kuvat vieläpä useimmiten liittyvät
aihepiiriin – esimerkiksi saksan kirjassa on saksateemaisia
kuvia. Viimeinen plussa tulee ehdottomasti sivuston
sisältämästä omasta sanakirjasta.
Toisaalta Otavan kirjoissa muistiinpanotilaa on vähän. Sen
lisäksi tehtävien ollessa varmasti kaikille helppoja, ne ovat
myös ajoittain liian helppoja, ja samanlaiset tehtävätyypit
toistuvat liikaa. Kirjassa ei myöskään ole paljoa ollenkaan
esimerkiksi ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä. Suuri miinus
tulee varsinkin viime aikoina esiintyneestä ongelmasta,
runsaasta pätkimisestä ja jumittamisesta.
Arvosana: 4/5
Alunperin kirjottanut Henni Savolainen

