
DigiPep på distans
- Digitalt självförtroende i småbarnspedagogiken
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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/

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


QR-koder

- Quick respons

- Länk som rymmer en massa information

- Kan innehålla tex: text, ljud, video, eller länk till en

webbsida



Med QR-koder kan du...

• lagra digitalt material fysiskt

• dela digitalt material (barn och vuxna)

• kombinera digitalt material med lek, utmaningar och 
uppdrag.

• Alla nyare iPads kan läsa en QR-kod med kamera-

appen utan extra inställningar. 



Läsa QR - koder

Så här skannar du en QR-kod

1.Öppna kamera-appen.

1.Välj den bakre kameran. Håll enheten så 

att QR-koden visas i sökaren i Kamera-

appen. Enheten identifierar QR-koden och 

visar en notis.

2.Tryck på notisen för att öppna länken 

som är kopplad till QR-koden.



Cloud QR scanner

- särskiljer sig från andra QR-läsare 
genom att den är fri från 
tredjepartsreklam

- på svenska och enkel att 
använda

- kan skanna QR-koder med 
kameran eller från bildbiblioteket 
och resultatet visas direkt





skapaqrkod.se

1. Kopiera valfri webbadress.

2. Klistra in i rutan nedan.

3. Välj ”Skapa QR-kod”.

4. Kopiera QR koden till den 

plats du vill ha den.
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33

44



Spara och printa ut qr-koder från 

skapaqrkod.se

E-maila, airdroppa eller printa

Lägg till bland dina bilder/foton/videon

Kopiera för att klistra in i ett annat dokument t.ex. Word



Sagobibliotek



Sånger

- rörelsesånger

- skapa egna sånger

- klassiska barnvisor



Skattjakt
- Ta närbilder på olika föremål 

och skapa en skattjakt där 

barnen kan klura ut vad det är 

för något för att komma vidare till 

nästa ledtråd som leder till 

skatten.



Upprdag



Adventskalender

Innehållande aktiviteter, 
berättelser, sånger, instruktioner 

och uppdrag

- Spännande experiment (www-
adress)

- sagor adress
- - rörelsesånger



Skapa eget material - Cloud QR
• Tillverkare: Digitalt

Hjarta AB

• Kostnad: ca 4€

https://cloud-qr.se/

https://cloud-qr.se/tips

Utan inloggning

https://cloud-qr.se/
https://cloud-qr.se/tips


Skapa med inloggning - möjligheter



Ändra färg på 

qr-koden



Spara i appen Bilder



Den inbyggda qr kod 

läsaren kan även läsa 

direkt från en bild i 

bildbiblioteket









Cloud QR Wifi

- QR-koder utan att publicera innehållet på internet 

- sparas istället lokalt på din enhet

- enbart personer på samma wifi-nätverk som du kan 

skanna koderna medan Cloud QR Wifi är igång. 

Detta gör att appen är perfekt för skolor, förskolor och 

andra sammanhang där sekretess är väldigt viktigt.

Några viktiga saker att tänka på:

- Den inbyggda skannern kan endast skanna koder skapade av appen

- Du måste vara ansluten till ett wifi-nätverk för att andra ska kunna avläsa koder skapade med appen

- Det rekommenderas att du har enheten kopplad till en laddare eftersom appen behöver vara aktiv med skärm igång för att koderna 

ska kunna skannas

- Koderna måste skannas med Cloud QR eller Cloud QR Skanner på iOS.



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)

Seesaw class



Tack för idag!

Cll.fi

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

