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Utbildare

John Henriksson och Anna Wulff 
lärare och utbildningsplanerare, Åbo Akademi



14.9 kl 13-14:30 Konkreta tips och tricks med iPad 

24.9 kl 13-14:30 Skapa digitala böcker med Bookcreator 

29.9 kl 13-14:30 Digitala lärstigar. Har vi en tanke om progression i barnets kunnande och vad 
förväntas av mig som lärare? 

5.10 kl 13-14:30 Datalogiskt tänkande genom programmering. Hur kan vi jobba utan att använda 
digital utrustning? 

20.10 kl 13-14:30 Genom barnets digitala lins – mångsidig användning av kameran. Kan vi göra 
barnet mera delaktig i dokumentationen? 

26.10 kl 13-14:30 Garageband, introduktion. 

27.10 kl 13-14:30 Green Screen-metoden. 

3.11 kl 13-14:30 Stop Motion/iMotion, introduktion. 

9.11 kl 13-14:30 Kartor – virtuella besök i storstäder 

17.11 kl 13-14:30 Skapa QR-koder 

23.11 kl 13-14:30 Barnets digitala portfölj med ex. ur Seesaw.

1.12 kl 13-14:30 Avslutning med utvärdering (obligatorisk)

Välj minst sex 
tillfällen av dessa



Hemsida
• Allt material från fortbildningen samlas på https://www.abo.fi/centret-

for-livslangt-larande/pedagogik-och-lararfortbildning/digipep-digitalt-
sjalvfortroende-i-smabarnspedagogiken/ 
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Inför 24.9 
Mellanuppgift:  
Ladda ner BookCreator appen om ni inte har den från 
förr. Gratisversionen räcker för testbruk nästa gång. Länk 
till gratisversionen. Vi kommer även att bekanta oss med 
Pages som är en gratisapp.  

Har du använt Book Creator förr? Förbered dig att berätta 
muntligt i smågrupper hur ni jobbat i Book Creator.  
Om du inte själv använt: Hör dig för på din enhet om 
någon annan har prövat på appen (i så fall behöver du 
inte presentera detta nästa gång).

https://apps.apple.com/us/app/book-creator-one/id661166101
https://apps.apple.com/us/app/book-creator-one/id661166101


John Henriksson 
Utbildningsplanerare


 PeM, doktorand

john.henriksson@abo.fi


050 331 2970

Skapa digitala böcker med 
Book Creator

mailto:john.henriksson@abo.fi


Book Creator 
Populär app för att skapa digitala böcker. 

Testversion på iPad  
endast en bok, gratis 

Betalversion iPad 
obegränsat antal böcker, ca 5€ för konsumenter 

Webbversion app.bookcreator.com  
Lärarinloggning krävs, följer GDPR men bör kollas med kommunen

https://apps.apple.com/fi/app/book-creator-one/id661166101
https://apps.apple.com/fi/app/book-creator-for-ipad/id442378070
http://app.bookcreator.com


Lägg till 
innehåll



Ändra 
innehållet



Dela din bok ePub: Sparar din bok som en 
ePub-fil. Allt innehåll kommer med. 
Använd för att dela till Apple 
Books för att lagras som en färdig 
produkt. 

PDF: Sparar din bok som en pdf-fil. 
Ljud och video sparas ej. Använd 
för böcker som t.ex skall skrivas ut. 

Video: Skapar en video av din 
bok. Allt innehåll spelas upp en 
sida i taget. Använd för att dela i 
lärplattformer.  

Online: Sparar boken i Book 
Creators molntjänst och kan delas 
med länk. Lärarinloggning krävs 
och ok kan behövas från 
kommunen (GDPR). 



Pages på iPad 
Apples egen app (gratis). Har likheter med Microsoft Word men innehåller även funktion för att skapa 
böcker. 

OBS: På kommunens plattor kan Pages första gången du startar appen be om ett iCloud-konto. I så 
fall: Radera appen från plattan och ladda ner den på nytt från kommunens katalog.



Skapa 
bok 
Öppna Pages 
Tryck på plusset i övre balken 
och välj någon av mallarna för 
böcker. Observera att 
eventuella bilder kan ersättas i 
efterhand.



Lägg till 
innehåll 
Via plusset i övre balken 
OBS: Ny textruta hitas via 
plusset, former och enkla 
former (första sidan). 



Ändra 
innehåll 
Via penseln i övre balken 



Dela 
din bok 
Via tre prickar i övre balken 



Lagring av digitala 
böcker 
Halvfärdiga och färdiga böcker i Book Creator 
eller Pages lagras på plattan endast. Säkerhetskopieras i 
samband med plattans säkerhetskopiering.  

Färdiga böcker som skall lagras kan delas till (ex): 
- Apple Books. Lagras endast på plattan.  

- Lärplattform. ex Seesaw/Prion 
- Intern molntjänst. Google Drive/OneDrive 



Varför digitala böcker? 
Dokumentera process & lärande. Dokumentera det analoga. 
Video, ljud, bild etc 

Grund för reflektion tillsammans med barn och 
vuxna. Lätt att sitta tillsammans och bläddra 

Övar digitalt skapande - grund för fortsatt 
verksamhet. Arbeta mot läsning och textproduktion, presentation av process, hitta rätt 
format för målgrupp. Skapa tillsammans med andra eller individuellt - ansvar och samarbete etc. 



14.9 kl 13-14:30 Konkreta tips och tricks med iPad 

24.9 kl 13-14:30 Skapa digitala böcker med Bookcreator 

29.9 kl 13-14:30 Digitala lärstigar. Har vi en tanke om progression i barnets kunnande och vad 
förväntas av mig som lärare? 

5.10 kl 13-14:30 Datalogiskt tänkande genom programmering. Hur kan vi jobba utan att använda 
digital utrustning? 

20.10 kl 13-14:30 Genom barnets digitala lins – mångsidig användning av kameran. Kan vi göra 
barnet mera delaktig i dokumentationen? 

26.10 kl 13-14:30 Garageband, introduktion. 

27.10 kl 13-14:30 Green Screen-metoden. 

3.11 kl 13-14:30 Stop Motion/iMotion, introduktion. 

9.11 kl 13-14:30 Kartor – virtuella besök i storstäder 

17.11 kl 13-14:30 Skapa QR-koder 

23.11 kl 13-14:30 Barnets digitala portfölj med ex. ur Seesaw.

1.12 kl 13-14:30 Avslutning med utvärdering (obligatorisk)

Välj minst sex 
tillfällen av dessa



Inför 29.9 
Mellanuppgift:  
För er som deltagit idag: Skapa en digital bok 
med ett eller flera barn och dokumentera för 
egen del hur ni jobbade.  

För samtliga: Ta reda på om det finns en digital 
lärstig/IT-strategi som gäller för er verksamhet inom 
kommunen/organisationen. Om ni har en sådan, 
bekanta dig med den innan vi träffas.



Tack för idag!

John Henriksson 
Utbildningsplanerare


 PeM, doktorand

john.henriksson@abo.fi
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