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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



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/


Exempel och övningar med hjälp av verktyget Seesaw, ett enkelt 
verktyg där eleven/barnet själva kan vara delaktiga i 

dokumentationen

Anna Wulff 23.11 2020

Digital dokumentation







Hur har vi gjort tidigare?



"Window Shopping" by Sumarie Slabber is licensed 

under CC BY-NC-ND 2.0

https://www.flickr.com/photos/28770457@N03/35116521956
https://www.flickr.com/photos/28770457@N03
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich




Digital dokumentation



tydlig med 
vårdnadshavarna att 
vi dokumenterar för 

lärande

genom hela 
lärprocesser

ej skyltfönster av 
verksamheten



Digitala lärplattformar



Seesaw: digital portfölj för 

barnets lärande
iPad

iOS enheter

App Store

Kindle

Appsto
re

Android

Google 
Play

Chromebook

Chrome
Web Store

Dator

Website

app.seesaw.

me

https://itunes.apple.com/us/app/seesaw-multimedia-journal/id930565184?ls=1&mt=8
https://www.amazon.com/Seesaw-The-Learning-Journal/dp/B01B5CISHI/ref=sr_1_1?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1454020473&sr=1-1&keywords=Seesaw
https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.classroom&hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/seesaw-the-learning-journ/adnohgfkodfphemhddnmikhflkolfjfh?hl=en-US
https://chrome.google.com/webstore/detail/seesaw-the-learning-journ/adnohgfkodfphemhddnmikhflkolfjfh?hl=en-US
http://app.seesaw.me/


Vad är Seesaw? 
En digital portfölj som samlar barnens digitala och 

fysiska arbeten på ett ställe. 

En plattform som barnen kan äga. Verktyg inbyggda i 
appen som hjälper dem att fånga lärandet, reflektera 
och utveckla nya kunskaper och färdigheter

Ett kommunkationsverktyg mellan skolan och hemmet 
där verksamheten i skolan lätt kan delas.

Verktyg för att ge respons som föräldrarna också kan ta 
del av, gilla och kommentera.

https://www.youtube.com/watch?v=LbADgksW2L8

http://youtube.com/v/LbADgksW2L8
https://www.youtube.com/watch?v=LbADgksW2L8


Pedagogen 
godkänner 
posten

Aktiviteten syns i 
barnets portföljVårdnadshavaren får 

följa med i realtid

Lättare att diskutera 
aktiviteter och lärande i 

hemmet > ökad 
möjlighet till 
samarbete

Barnet eller 
pedagogen 
laddar upp 
aktiviteten



I Seesaw portföljen kan man...

.





w to =

PreK-2

Barnen kan dokumentera själva



Brand New 

to Seesaw

PreK-2

och lägga till ljud till sina bilder

Reflektioner, tankar, frågor, 
sammanfattningar, 

dokumentera läsning



Copyright © 2018 Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan 
Novia, All rights reserved.



och rita på ditt foto



Exempel:



Om du redan är inloggad...logga ut såhär: 





Samla in information ur barnets perspektiv – barnets delaktiget/röst i verksamheten:

- Foto av din favoritplats på gården – berätta vad du brukar leka och med vem

- Fota din teckning/bildkonstarbete – berätta vad du har gjort (vuxen som intervjuar)

- Fota vad du lekte idag under inneleken – berätta vad du gjorde och vad som var roligt

VAD MERA?

Vad kan barnen själva fota i er verksamhet?





Rita i ”drawing” och banda



Banda in bild och röst



När skulle ritfunktionen med inbandning
kunna ge ett mervärde?







Exempel:













Tips!

Spara digitala arbeten från många appar direkt till Seesaw. 

Foton, videon, länkar, PDF – allt kan laddas upp i Seesaw

Se listan för kompatibla appar här

http://help.seesaw.me/hc/en-us/articles/204910545-What-apps-is-Seesaw-compatible-with-


Ladda upp arbeten från andra appar:



Tips! Använd mappar för att organisera arbetet

Låt barnen välja vad de sparar hit 
– användbart på föräldrasamtal





Hur ändra på sådant som redan är inlagt i portföljen?



Skapa QR-koder



I vårdnadshavarens telefon...



Seesaw kommentarer och anteckningar kan översättas

https://help.seesaw.me/hc/en-us/articles/218102343-
How-does-translation-work-

https://help.seesaw.me/hc/en-us/articles/218102343-How-does-translation-work-


Seesaw privacy, safety och security

★ Besök “privacy center” för mera info

web.seesaw.me/privacy

Samtyckesblankett på engelska, spanska, franska, tyska och holländska

Detta lovar Seesaw:

Vi säljer inte din eller elevernas data.
Vi annonserar inte i Seesaw.
Vi äger inte det material som laddas upp i Seesaw.
Barnens arbeten är privata och ev. delning kontrolleras av läraren
Vi använder de senaste ”best pracices” som finns inom säkerhetsbranchen för att skydda dej och 
barnen.
Vi är kompatibla med FERPA, COPPA och GDPR

https://web.seesaw.me/privacy/
https://docs.google.com/document/d/1gRkQREpR-r1_O7hUn33nr_CiP-WyvDA0FxDHFv3oxEA/edit


Följ Seesaw!



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)



Inför nästa gång: 
- Gå igenom materialet och ev. lärdagbok

- Lyft en sak som du är nöjd över att du testat på eller jobbar digitalt med i 
din verksamhet! 

- Berätta eller visa med hjälp av skrämdelning något foto, video, 
skärmdump eller app under nästa tillfälle.



Tack för idag!

Cll.fi

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

