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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
+ grunder i molntjänsterna Onedrive och Google Drive

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/




Enbildstagningar av figurer och miljöer som successivt 

flyttas/byter ställning mellan tagningarna

lura ögat att "döda" föremål rör sig













När barnen får följa en 

process får de möjlighet 

att utveckla en djupare 

förståelse för vad det är 

som egentligen sker









Starta nytt 

projekt



Godkänn åtkomst till 

kamera
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Manuell 

fotografering



skuggning av 

föregående 

bild

blixt

stödlinjer



Visningshastighet 

(frames/second)



Spara i bilder och 

öppna i iMovie för 

att lägga till ljud



Importera filmen i iMovie, 

lägg till ljud
Kom ihåg att flytta tidslinjen till början av 

filmen när ljudet bandas in.



https://padlet.c
om/Fortbildnin
gsteamet/digip
ep2010

...

Ladda upp eller Foto 

https://padlet.com/Fortbildningsteamet/digipep2010
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Tack för idag!

Cll.fi
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