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HEM-KNAPPEN
Du lämnar en app genom att trycka på 
HEM-knappen. Om du har många sidor 
med appar, kommer du tillbaka till 
hemskärmen (startsidan) genom att trycka 
på HEM-knappen. Om du håller ner 
strömknappen och sedan trycker på 
HEM-knappen tar du ett foto av skärmen, 
en så kallad skärmdump.

STRÖMKNAPPEN
Ovanpå iPaden till höger finns 
strömknappen. Om du håller den intryckt 
kommer du få frågan om du vill stänga av 
din iPad. Om du klickar en gång på den 
släcker du skärmen. Du tänder skärmen 
igen genom att antingen klicka på ström- 
eller HEM-knappen.

VOLYM
På iPadens högra sida finns 
volymknapparna. Här höjer och sänker du 
volymen. Där finns även en knapp där du 
stänger av allt ljud. Funktionen av den 
knappen kan ändras, men vi 
rekommenderar att den används till TYST-
funktionen.

APP STORE
I App Store köper du appar (program). Det 
finns både betal- och gratisappar. För att 
överhuvudtaget kunna hämta appar 
måste du ha ett Apple-ID. Apparna ligger 
sorterade i olika kategorier. Leta bland 
menyerna längst ner på skärmen.

SKAPA APPLE-ID
I App Store väljer du I blickfånget längst 
ner. Scrolla ner till botten av sidan och välj 
Logga in. Knacka därefter på Skapa 
Apple-ID och följ därefter instruktionerna. 
När du kommer till Betalningssätt skriver 
du in koden på ditt värdebevis i rutan för 
iTunes-presentkort.

KÖPA APPAR
När du har loggat in i App Store kan du 
köpa och hämta appar. Knacka på appen 
du är intresserad av. För att köpa/hämta 
den, tryck på knappen med priset. Tryck 
sedan på knappen igen för att bekräfta 
köpet. För att fullborda ditt köp behöver 
du skriva ditt lösenord. 

KAMERA
En iPad är utrustad med en bra kamera 
och filmkamera. Det finns två kameror, en 
på varje sida. Du kan välja med vilken du 
ska fotografera/filma. Du kan zooma 
genom att nypa på skärmen.

BILDER
Dina bilder och filmer sparas alltid i appen 
Bilder, som i bland kallas den för 
Kamerarulle. Vill du radera bilder knackar 
du på Ändra och markerar de bilder och 
filmer du vill ta bort.

PHOTO BOOTH
Photo Booth är en app som du kan 
fotografera med. Med den kan du lägga 
på olika effekter.

LÄR KÄNNA PLATTAN
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SÖKFUNKTIONEN
Om du inte hittar en app eller något annat 
i iPaden kan du testa att söka. Svep 
hemskärmen åt höger så kommer ett 
sökfält fram. Börja skriv det du letar efter 
så ger iPaden dig förslag.

ANVÄNDARHANDBOK
Det finns en instruktionsbok till iPaden 
inbyggd i webbläsaren Safari. Öppna 
Safari och knacka på Bokmärken längst 
upp (ser ut som en bok). Längst ner i 
listan hittar du iPad Användarhandbok.

HÅRD OMSTART
En iPad fungerar oftast problemfritt, men 
det kan hända att den låser sig eller beter 
sig underligt på andra sätt. Prova då att 
starta om den. Hjälper inte det kan du 
prova att göra en Hård Omstart. Håll nere 
HEM- och Strömknappen tills den blir 
svart och du ser ett äpple. Släpp sedan.

GUIDAD ÅTKOMST
Om du vill att barnen ska stanna kvar i en 
särskild app kan du aktivera guidad 
åtkomst. Slå på Guidad åtkomst i 
Inställningar - Allmänt - Hjälpmedel.
När du sedan är inne i appen trycker du 
på HEM-knappen tre gånger för att 
aktivera. Du avslutar på samma sätt.

GENVÄGAR
Om du dubbelklickar på HEM-knappen 
dyker de appar du senast använt upp i en 
rad i den ordning du använde dem. 
Smidigt när du snabbt vill tillbaka till en 
app.

LADDNING
Precis under HEM-knappen finns uttaget 
för laddningskabeln. För att ladda din 
iPad sätter du på stickkontakten. När du 
inte har stickkontakten på kan du koppla 
kabeln till en dator via USB-uttaget för att 
föra över bilder.

BEGRÄNSNINGAR 
För att barnen inte ska råka radera eller 
köpa appar är det viktigt att du sätter 
begränsningar i iPaden. Vi förhindrar även 
att barnen köper saker inuti appar. 
Inställningar - Allmänt - Begränsningar. 
Du måste välja att Aktivera begränsningar.
Ändra därefter: Radera program, Köp inuti 
program och Kräv lösenord (direkt).

MULTITASK-GESTER
Mulittask-gester är till för att man smidigt 
ska kunna ta sig mellan appar i iPaden. Vi 
tror dock att det kan ställa till mer förtret 
än att vara till nytta för barnen. Vi föreslår 
därför att du stänger av Multitask-gester. 
Du gör det under Inställningar - Allmänt.

AUTOMATISKA HÄMTNINGAR
Om du har mer än en enhet kopplad till ett 
Apple-ID kan du slå på Automatiska 
Hämtningar för att få en hämtad app till 
alla enheter som är inloggade på just det 
kontot. För att aktivera: Inställningar - 
iTunes och App Store. 
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DJUR OCH NATUR
Krax (Gratis)

My Flora (iPhoneapp 7:-)
Solar Walk (22:-)
Imagnifyer (7:-)

Google Earth (Gratis)

BILD
Ritplatta (15:-)

I Luv Drawing Animals (22:-)
Pyssla Och Måla (15:-)
Pics Collage (Gratis)
Ellie´s Wings (15:-)

BLANDAT
Pettsons Memo (7:-)

Pettsons uppfinningar 2 (15:-)
Memoria (28:-)

Sneak (15:-)
Färgmonstret (22:-)

SPRÅKUTVECKLING
Ordens Magi (38:-)

Bokstavspussel (28:-)
Happi Stavar (15:-)
Bokstavslek (22:-)

Letter School (22:-)

MATEMATIK
Räkna:djur (7:-)
Caboose (7:-)

Toca Store (15:-)
Bugs And Buttons (22:-)

Fingu (Gratis)

KOMMUNIKATION
Bambuser (Gratis)

Skype (Gratis)
Spreaker (Gratis)

QR Reader (Gratis)
YouTube (Gratis)

KREATIVT BERÄTTANDE
- FILM OCH TEATER

iMovie (38:-)
Puppet Pals 2 (38:-)

Sock Puppets (Gratis)
Stop Motion Studio (7:-)

Doodlecast For Kids (22:-)

KREATIVT BERÄTTANDE
- BÖCKER OCH BILDSPEL

Story Wheel (Gratis+)
Book Creator (38:-)
Story Patch (22:-)

Story Creator (Gratis+)
Videolicious (Gratis)

LJUD OCH MUSIK
Loopseque Kids (7:-)

Nalle (Gratis)
Garageband (38:-)
Beatwave (Gratis)

Falling Stars (Gratis)

GOING APP...
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PAPPAS APPAR
Daniel Wieselbergs webbsida där han och 
andra recensenter tipsar om appar riktade 
till barn. Alla appar som förekommer på 
sajten är appar som han tycker är 
lämpliga för barn. Apparna får inte 
innehålla våld eller reklam. Ingen av 
apparna får heller utge sig för att vara 
gratis och sedan ta betalt inuti appen. 
Gilla gärna Pappas Appar på Facebook.

http://www.pappasappar.se

https://www.facebook.com/
pappasappar

SKOLAPPAR
Skolappar är en webbplats där 
pedagoger recenserar appar och kopplar 
dem till Lgr 11. Många av apparna är 
riktade till skolan, men det finns även de 
som är lämpade för förskolan. Välj 
målgrupp Förskolan uppe till höger på 
startsidan. Gilla gärna Skolappar på 
Facebook.

http://www.skolappar.nu/

https://www.facebook.com/Skolappar

IPAD I FÖRSKOLAN
Monica Niemi har skapat en resurs kring 
hur man kan använda iPads i förskolan 
som sin femte PIM-uppgift. 

https://sites.google.com/site/
ipadiforskola/

  LÄS, DISKUTERA OCH
  BIDRA PÅ WEBBEN...

IPADS I SKOLA OCH FÖRSKOLA
Den största svenska facebookgruppen i 
ämnet iPads i skola och förskola. Gå 
gärna med här och delta i diskussionerna. 
Här finns massor av tips att hämta. 
Använd sökfunktionen (förstoringsglaset 
längst upp till höger) om du letar efter 
något särskilt.

https://www.facebook.com/groups/
paddagogik/
 

YSTAD - LÄRPLATTOR I FÖRSKOLAN
Vår egen facebookgrupp. Dela med er av 
era erfarenheter. Diskutera för- och 
nackdelar med olika arbetssätt och appar.

Du förväntas delta aktivt i den här 
gruppen.

http://www.facebook.com/groups/
ystadlarplattor/
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