Berättarryggsäcken - iPads
I Berättarryggsäckens mjuka innerficka ligger två iPads. Den ena innehåller de inspelade
berättelserna, den andra ska användas för dokumentation som fotografering och inspelning av
barnens berättelser och föremål.
Allmänna instruktioner
När du inte använder iPadsen ska de ligga förpackade i ryggsäcken.
iPadsen ska alltid vara fulladdade. Hur många procents laddning som finns kvar anges bredvid
batterisymbolen i övre högra hörnet. Laddare finns i den mjuka innerfickan i ryggsäcken.
Inga ändringar av inställningar eller installationer av appar får göras på iPadsen.
Här kommer en beskrivning av hur du går tillväga när du ska börja arbeta med en iPad.
På paddans ena kortsida finns en svart påsättningsknapp. Håll in den ett par sekunder tills du ser det
vita äpplet på skärmen.
Lås upp skärmen genom att dra pilen längst ner på skärmen till höger.
När iPaden har kommit igång ser du ett skivbord med flera ikoner.
För att öppna ikonerna trycker du på dem.
Uppspelningspaddan (rosa fodral).
Denna iPad används bara till att lyssnas och tittas på.
Tryck på ikonen för "Bilder" (med solrosen).
I albumet "Berättelser" finns inspelningar av berättelser som är kopplade till föremålen i
ryggsäcken.
Berättelserna ligger i kronologisk ordning (samma ordning som i handledningen). Du ser en bild av
det föremål som berättelsen handlar om.
Tryck på den inspelning du vill se eller lyssna på. Hur lång berättelsen är anges på ikonen (1.48 5.03 minuter).
Några av berättelserna är inspelade i flera versioner:
Hyveln: Den första versionen (1.28 lång) är inläst av ett barn. Den andra versionen 2.11) är inläst av
en vuxen.
Livstycket och strumporna: Den första versionen (1.55) är inläst av ett barn. Den andra versionen
(1.48) är inläst av en vuxen.
Kartonghuset och godispåsen: Den första versionen (3.22) är inläst på svenska. Den andra
versionen (3.22) är inläst på kurmanji/nordkurdiska. Den tredje versionen (5.03) är inläst på
arabiska - skriftspråk. Den fjärde versionen (3.27) är inläst på arabiska – talspråk.

Inspelningspaddan (med svart fodral)
Inspelningspaddan används för att dokumentera barnens arbete.
När du ska ta ett kort eller spela in en film börjar du med att trycka på kamera-ikonen.
Längst ner i högra hörnet kommer du då att finna tecken för vanlig kamera och videokamera.
Den vanlig kamera använder du för att ta bilder på barnens berättelser (teckningar, texter eller
annat).
Videokameran använder du för inspelning av barnens historier.
Att stänga av iPaden.
När du ska stänga av paddan håller du in den svarta knappen på ena kortsidan en liten stund. Då
visar sig texten “Stäng av” på skärmen. För den röda pilen till höger för att stänga av.
Länktips
Paddagogik https://sites.google.com/site/paddagogik
Har du förslag på förändringar/förbättringar av denna manual, hör gärna av dig till:
Karin Forsgren Anderung, litteraturhusprojektet
karin.forsgren.anderung@sandviken.se
026-24 16 35, 070-089 96 65.

