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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



Utbildare

Roland Träskelin
lärare och utbildningsplanerare, Åbo Akademi



Hemsida
• Allt material från fortbildningen samlas 

på https://www.abo.fi/centret-for-
livslangt-larande/pedagogik-och-
lararfortbildning/digipep-digitalt-
sjalvfortroende-i-
smabarnspedagogiken/

https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/pedagogik-och-lararfortbildning/digipep-digitalt-sjalvfortroende-i-smabarnspedagogiken/


Rolle Träskelin 
klasslärare 

tjänstledig från Gerby skola 

Utbildningsplanerare

roland.traskelin@abo.fi


050 478 2326

GarageBand
- skapa musik via iPad

mailto:roland.traskelin@abo.fi


Roligt för barnen!

Inled gärna med Slagsequencer.  
Då får man en grundrytm.
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Ackordloop:   C  G  Am  F   



Böcker

Ur ”Alla kan skapa: Musik” Apple Education
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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.
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23.11 kl 13-14:30 Barnets digitala portfölj med ex. ur Seesaw.

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



Tack för idag!

Cll.fi

https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/pedagogik-och-lararfortbildning/

