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iPad grunder


Du behöver namn på trådlöst nätverk (WiFi), samt användar-id och lösenord
eller du kan använda din mobiltelefon som router. Välj inställningar,
internetdelning, tryck på på-reglaget för internetdelning på din telefon.
Lösenordet ser du där under.



En giltig e-postadress



Apple-ID: logga in med Apple-ID alt. skapa ett Apple-ID
(befintlig e-postadress eller iCloud-e-postadress, lösenord för e-postadress)



Ladda ner appar från App Store



För att använda App Store behöver du en internetanslutning.
Du behöver också ett Apple-ID som är kopplat till ett kreditkort - eller som är
laddat med pengar från ett iTunes-kort. iTunes –presentkort finns i olika valörer,
150 kr, 250 kr, 500 kr och går att köpa t ex på Pressbyråer. På baksidan av
kortet finns instruktioner till hur man laddar sitt konto med det valda beloppet.

iPad inställningar
•

När din iPad är trådlöst uppkopplad mot ett Wi-Fi kan du se
symbolen för Wi-Fi högst upp i den vänstra hörnan på skärmen.
Eller om du har kopplat upp dig genom mobilen, ser du två ringar.

•

För att kunna hämta hem appar/program till din iPad måste du ha
ett Apple-ID till ett Apple-konto. Ett Apple-ID kan även kallas för:
Mac-konto, iTunes-konto, iChat-konto och iCloud-konto. Här får du
hjälp med alla de steg för att registrera ett Apple-konto.

•

Ange e-post och lösenord. Ditt Apple-ID kommer att bestå av två
delar, dels en epostadress samt ett tillhörande lösenord.
Det anger du här. Lösenordet skall bestå av åtta tecken och måste
innehålla minst en stor bokstav och minst en siffra. Detta Apple-ID
används för allt du gör hos Apple.

•

Skriva ut från din iPad
Du behöver installera programmet Printer Pro på den dator
(bärbar/stationär) som är ansluten till en skrivare. Programmet är
gratis.

WiFi

Surfa på iPad


För att surfa på internet behöver du först och främst uppkoppling till Internet
antingen med hjälp av ett trådlöst nätverk, Wi-fi, eller via ett 3G/4G-simkort.
Du kan också använda din mobil som router.



Sedan behöver du en programvara eller app som klarar av att läsa av
Internet, en s.k. webbläsare. Som standard på iPad finns webbläsaren
Safari. Här går vi igenom hur webbläsaren Safari fungerar.
- adressfältet
- sökfältet
- flik för varje webbsida
- gå framåt/bakåt
- dela-knappen
- bokmärk webbssidor

Läsa på iPad


På din iPad har du en app som heter iBooks. Med hjälp av den appen kan du
hämta böcker från iBookstore. Men framför allt kommer iBooks bli viktig för de
böcker som användarna själva skapar med hjälp av andra appar. Böckerna
lagras på hyllorna i iBooks.



I iBooks kan man välja bland sju olika typsnitt, tre lättlästa sidfärger och tre
praktiska sidlayouter i form av ett bokläge, helskärmsläge och rullningsläge.



Du kan markera favoritstycken och lägga till anteckningar med den inbyggda
bokmärkningsfunktionen.



Du kan hitta ett ord, ett tecken eller en fras var som helst i boken med den
inbyggda sökfunktionen.



Du kan enkelt justera skärmens ljusstyrka för en behaglig läsupplevelse i olika
miljöer.



Du kan även få texten uppläst med hjälpmedelsfunktion VoiceOver som finns i
iPhone och iPad.

Låna en iBook till sin iPad


Idag kan man låna e-böcker via internet från de flesta bibliotek. Utbudet är
ännu inte fantastiskt stort men det utökas för varje dag som går. Det kostar
ingenting att låna en e-bok via ett bibliotek men du behöver ett lånekort hos
det bibliotek som förmedlar e-böckerna. E-böcker kan du antingen läsa på
en läsplatta, på iPad eller annan datorplatta.



Ladda hem appen Bluefire Reader (gratis)



Skapa ett Adobe-konto
För att kunna logga in i Bluefire Reader behöver du ett Adobe-konto.
Öppna webbläsaren Safari, gå till webbsidan www.adobe.com/se
På Adobes hemsida står det ”Logga in”. Klicka där. Där står ”Har du inget
Adobe-ID?” Klicka där och du kommer vidare till registreringsformulär. Fyll i
formuläret.



Öppna Bluefire Reader på din iPad och logga in med det Adobe-ID du nyss
registrerade.

Ladda hem en iBook/eBook


Se till att du har ditt lånekort med
lånenummer tillhands.
Gå till ditt eget bibliotek...



Välj den bok du vill låna. För att
läsa på iPad/iPhone ska du välja
bokformatet EPUB.

Läs dagstidningar från hela
världen


Du kan ladda ner hela dagstidningar direkt till din mobil eller surfplatta. Via
appen Pressreader får du gratis tillgång till dagstidningar från 97 länder på
57 språk. Ladda ner tidningarna till mobilen när du är på biblioteket. Sedan
kan du läsa när som helst och var som helst – hemma eller på bussen.
Och du behöver inte vara uppkopplad.



Gör så här: Koppla upp dig mot bibliotekets trådlösa nätverk.
På Stadsbiblioteket heter nätverket Biblioteket och är öppet.



Ladda ner appen Pressreader till din mobil eller surfplatta.



Välj vilka dagstidningar du vill läsa.



Läs uppkopplad eller ladda ner dagstidningarna. Du kan ladda ner upp till 7
tidningar per dag.



Ladda ner så här: Välj vilken tidning du vill ladda ner och tryck på
Download.
Då kommer ett meddelande: "This newspaper is brought to you by
Biblioteken i Södertälje. Tryck på OK. Nedladdningen startas. Fortsätt vara
uppkopplad på bibliotekets nätverk ända tills nedladdningen är färdig.
Du kan även läsa dagstidningarna direkt på datorerna i biblioteket eller från
din dator hemma. Då heter tjänsten Library PressDisplay.

Läsa på Internet
Appen Safari är standard på iPad, Apples egen webbläsare för att surfa på
Internet.
1.Öppna läsvänlig version av webbsidan.
När du har en webbsida uppe i webbläsaren Safari så hittar du i adressfältet en
liten knapp som heter "Läsare".
Tryck på knappen så får du upp aktuellt fönster i webbläsaren i en mer
läsvänlig version.
2.Ändra teckenstorlek
I den läsvänliga versionen kan du även ändra storlek på tecknen. Klicka
upprepande på den stora bokstaven i den övre vänstra hörnan för att förstora
och på den mindre bokstaven för att förminska.
3.Stäng läsvänlig version av webbsidan
När du har läst färdigt trycker du på knappen "Läsare" så stängs den läsvänliga
versionen.

Läsa PDF:er


Det finns otroligt mycket gratis material på internet i form av PDF-dokument:
böcker, rapporter, forskning m.m. Detta kan du enkelt ladda hem till en iPad.
PDF-dokumenten kan du öppna och läsa i t.ex. iBooks (standard på en iPad).
MEN det finns särskilda PDF-läsare för iPad som har många, många fler
möjligheter!



Om man söker på PDF-läsare eller PDF-reader får man flera förslag. Även om
de kallas för PDF-läsare så klarar de ofta av att öppna många fler dokumenttyper
än PDF såsom Word-dokument och PowerPoint.



Anteckna, stryk över och under samt kommentera!
Men det allra fiffigaste är att det går att göra egna under- och överstrykningar,
handskriva anteckningar i marginalen, infoga egna kommentarer i textrutor. Detta
går dock bara att göra i PDF-dokument, ej i andra dokumenttyper.
Men inte nog med det: De över- och understrykningar samt kommentarer du gör
kan du skicka till sig själv via e-post. Då får du en snyggt utdrag av dina
anteckningar.

Dela filer från iPad
•

Den böjda pilen som strävar ut ur en ram är symbolen för att dela eller
skicka något från sin iPad till en annan plats. En sådan symbol hittar du i
nästan alla appar som du skapar något i.

•

Dela via e-post. Du kan skicka det mesta på din iPad via e-post: bilder,
videos, länk till en sida du har hittat på Internet, ljudfiler m.m. Anledningen
till att du vill skicka dessa saker via e-post är att du vill dela dem med andra
eller att du vill skicka texten till dig själv för utskrift från annan dator.

•

Dela bilder via e-post
Du kan skicka bilder från Bild-albumet på din iPad via e-post som du vill
dela med andra. Eller till dig själv för att du vill använda bilden på en annan
dator.
Börja med att gå in i appen "Bilder”

Dela via YouTube


Ett mycket enkelt sätt att dela med sig av till exempel filmer är att använda
YouTube. Här finns en manual som visar hur du kommer igång!



Att berätta något med film. Det enklaste sättet att sedan använda filmen är
att först ladda upp den på ett eget YouTube-konto även kallat YouTubekanal. När den väl ligger där så är det lätt att dela länken till filmen eller att
t.o.m. bädda in filmen på bloggar och andra webbplatser.



Det är otroligt enkelt att göra en film på sin iPad och att sedan publicera den
på Internet. En sak man dock behöver göra är att först skapa ett YouTubekonto.



Vad inte alla känner till är att det går att anpassa hur man vill att en film ska
visas: helt publikt eller för dem som har fått länken.



Stäng av kommentarfunktion och gillar inte-funktionerna.



Här kan du hämta PDF: YouTube-kanal via din iPad

Dela via Dropbox


Ett vanligt förekommande sätt att lagra och flytta sina filer från t. ex. sin iPad till
en annan dator är att använda en tjänst på Internet som heter Dropbox. Man
skulle kunna säga att Dropbox är som ett virtuellt USB-minne - fast på Internet.
Med hjälp av lagringsutrymme i Dropbox kommer du åt dina filer från vilken dator,
datorplatta och smartphone som helst.



För att få tillgång till Dropbox måste man registrera sig på deras hemsida
www.dropbox.com. När man registrerar sig som användare och får ett konto får
man 2 GB lagringsutrymme gratis. Vill man ha mer lagrings-utrymme så kan man
antingen rekrytera fler användare eller betala.



Skapa ett gratis konto hos Dropbox
Starta appen Dropbox. Du kommer till startsidan där du kan skapa ett nytt konto.
Tryck på "Create Account" för att komma till den sida där du registrerar ett konto.
Fyll i: förnamn, efternamn, e-postadress, lösenord.



Se till att du kan bekräfta ditt nya Dropbox-konto i din mejlbox för den
e-postadress du har angett.

Vy i Dropbox


Så här ser det ut i Dropbox. I det stora
visningsfönstret till höger ser man det
dokument som är markerat i listan över
dokument och mappar. (Syns inte listan får
du fram den genom att trycka på pilen i
vänster övre hörna.)



Längst ner i listan över dokument och
mappar finns fyra flikar. Dropbox, Bilder,
Favoriter och Inställningar. Tryck på ikonen
med Dropbox-symbolen.



+-tecknet: När du vill ladda upp en fil från
din iPad till Dropbox trycker du på plustecknet. När du gör det får du också upp en
ruta där du ska välja vilken mapp du vill
lägga dokumentet i (Upload Here) eller om
du vill skapa en ny mapp att lägga filen i
(Create Folder)



Dela-knappen

Kommunicera i realtid


Skapa egen SkypeID



Logga in och leta efter dina vänner som också har SkypeID.



Du kan välja videosamtal, röstsamtal, chatt eller mer. Videosamtal över
nätet är gratis.



Vy infrån Skype

iPad kamera


Fördelen med en datorplatta är att den är allt-i-ett. I samma enhet finns både
kamera, video, redigeringsverktyg och publiceringsverktyg. iPaden är lätt att ta
med ut och när man använder sina bilder behöver man inte flytta över bilderna
till en dator.



Att fotografera med iPad
Den ordning som står här under kan man följa när man fotograferar. Är det
bråttom kanske man får hoppa över steg 4 och 5. Samtidigt är det många som
inte känner till dessa steg vilket kan ha en avgörande betydelse för att det ska bli
bra bilder.
1. Välj mellan kameran på framsida eller baksida
2. Välj mellan stillbildskamera och videokamera.
3. Alternativ: visa Rutnät
4. Zooma: nyp med fingarna på skärmen för att få fram zoomlisten. Dra spaken
och anpassa efter motivet.
5. Fokus. Tryck på skärmen på motivet du vill ha fokus. Du kan också trycka på
mörka partier för att få dem ljusare, eller på ljusare partier för att få dem
mörkare.
6. Tryck av och ta bild. OBS! Du kan även använda volymknappen på iPadens
kant som avtryckare.
7. Klicka på miniatyr för att öppna senast tagna bild för granskning i bildalbumet.

Bilder – översikt, granska och ändra


När du går in i appen Bilder kommer du till ett bildalbum där du har en översikt
över alla bilder i form av små miniatyrer av bilderna.
Lägg märke till att även videofilmerna du gör med kameran hamnar här. Dessa
miniatyrer har en liten filmkamera i hörnan.



Tryck på miniatyren av bilden/filmen för att öppna bilden.



Bilder - granska och ändra
Genom att trycka på en miniatyr i bildalbumet får du upp bilden över hela
skärmen.
Här kan du göra enklare redigering av en bild i kameraalbumet.
Tryck på den bild du vill granska och ev. ändra.
Tryck på "Ändra". Längst ner får du upp några alternativ:
- rotera
- förbättra bilden - autoförbättring
- ta bort röda ögon
- beskär
I denna vy kan du även radera bilder, dela bilder samt starta bildspel.

Bilder – skärmdump


Att ta en "skärmdump" menas att man tar en bild av det som syns på iPadens
bildskärm. Detta kan vara väldigt användbart. Ex. alla bilder i detta material som
illustrerar iPad skärmen i sin helhet eller delar är gjorda som en skärmdump.
Hittar du en intressant artikel på Internet med både text och bild så kan du spara
artikeln som en bild.
Så här gör du:
Se till att det du vill ta en skärmdump av syns på bildskärmen. Tryck på vilaknappen och hemknappen samtidigt. iPaden blinkar till och ett kameraklick hörs.
Ibland misslyckas man och iPaden släcks. Men då är det bara att väcka iPaden
igen genom ett tryck på "hemknappen" och göra ett nytt försök.

Skriva på iPad


En iPad är i sig inte det ultimata skrivverktyget. Men i dagens samhälle och i
vissa sammanhang har vi krav på att skrivverktygen ska klara mycket mer än
vad traditionella skrivverktyg klarar. Vi vill att det enkelt och snabbt ska gå att
kombinera traditionella texter med bilder och filmer. Vi vill också snabbt och
enkelt kunna dela och publicera texter.



Det är lite annorlunda att skriva på en iPad. För det första skriver man på ett
virtuellt tangentbord på skärmen. Sedan kräver det också lite fingerfärdighet
när man ska markera text och sedan kopiera och klistra in. Fördelen med
digitala texter är ju att det är så enkelt att disponera om texten, prova olika
formuleringar och att radera fel. Här får du lära dig grunderna för hur man
skriver på en iPad.

Anteckningar


Börja skriva. Tryck med fingret på skrivytan när du vill börja skriva. När du gör det
kommer det virtuella tangentbordet upp. Vill du fälla ner tangentbordet finns det
en tangent för det i den nedre högra hörnan.



Skapa en ny anteckning. För att skapa en ny anteckning trycker du på
plustecknet (+) i den övre högra hörnan.



Placera markör i texten. På en iPad finns det ingen mus eller några piltangenter.



När du vill placera markören i texten för att t.ex. lägga till text mitt i en mening
lägger du fingret på texten, låter fingret vila på skärmen ett ögonblick och strax
reagerar iPaden med att ta fram en markör i ett litet förstoringsglas.



Markera text. För att markera ett stycke text lägger du fingret på texten, låter
fingret vila ett ögonblick på skärmen. När du har fått fram markören drar du över
den text du vill markera. Släpp. Behöver du justera markeringen drar du i de blå
markeringarna med fingret.



När du har markerat din text väljer du bland alternativen: klipp ut, kopiera, klistra
in



När du kopierar text ligger det kvar i iPadens klippminne även om du byter app.



Alternativa tecken. En sak som är fiffigt och bättre än på vanliga datorer är
alternativa tecken. De får du fram om du håller på den virtuella tangenten en lite
längre stund. Lyft sedan fingret och välj det tecken du vill ha.

Anteckningar – fortsätter ...


Dela anteckning
Anteckningarna sparas automatiskt i appen Anteckningar på din iPad.
Längst ner på anteckningssidan hittar du "Dela-knappen". Du kan sända
anteckningarna via e-post, via SMS (om du har SIM-kort) eller till skrivare.



Pilarna: föregående/nästa anteckning
Med hjälp av pilarna kan du blädda till föregående anteckningar eller nästa
anteckning.



Papperskorg
Radera aktiv anteckning.

Skriva sig till läsning
Skolstil är ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud. När bokstaven trycks ner
på tangentbordet hörs bokstavsljudet. Bokstäverna på skärmen ser ut som de
bokstäver man lär sig att skriva för hand. Talsyntes läser upp ordet vid
mellanslag och hela meningen vid skiljetecken.
 Det är enkelt att skriva i skolstil. För att skapa ett nytt dokument trycker
man på plus-tecknet. Därefter trycker man med fingret på den vita skrivytan. Då
kommer det virtuella tangentbordet upp och man kan börja skriva.




Skolstil – Inställningar
Under symbolen "Inställningar" kan du slå på/av:
Rättstavning
Bokstavsljud (talande tangentbord)
Talsyntes (ord läses upp efter mellanslag och meningar läses upp efter punkt)



Översikt över alla dokument
Tryck på boksymbolen för att få fram en översikt över alla dokument i Skolstil.
I Dokument-översikten kan du också skapa nya dokument genom att trycka på
pennan.
Genom att trycka på ett dokument och sedan trycka på papperskorgen kan du
slänga dokument du inte vill ha kvar genom att trycka på papperskorgen.

Skriva ut dokument från Skolstil


Dela dokument i Skolstil till andra appar eller till skrivare.



Utskrift via appen PrinterPro
Du måste först installera appen PrinterPro på din iPad samt på en vanlig
dator som är ansluten till en skrivare.



Skriv ut via PrinterPro så här:
Tryck på "Dela-pilen" i den övre högra hörnan.



Beroende på hur du vill använda texten i nästa steg välj Dela PDF - Texten
blir oredigerbar, ska inte redigeras vidare i annan app eller på annan dator.
Texten ska bara ut på papper.
Dela Textfil - Texten ska redigeras och bearbetas ytterligare i en annan app
eller på annan dator.

Skriva ut – fortsätter...


Öppna i Printer Pro
Beroende på vad du har för appar
installerade på din iPad får du upp olika
förslag dit du kan "dela" din PDF eller
Textfil. Vill ni använda Textfilen i en annan
app för vidare bearbetning kan ni välja den
appen.



Just nu vill vi skriva ut och väljer "Öppna i
Printer Pro".



Dela textdokument till Dropbox/annan dator
Om du vill lagra textdokument på annan
plats än på iPaden kan du göra det med
hjälp av Dropbox. Dropbox är en tjänst som
tillhandahåller lagringsutrymme för digitala
filer. Du får 2 GB gratis, räcker det inte till
att lagra alla filer så kan du med hjälp av
Dropbox flytta filerna till en annan dator där
du kan sortera upp texter i mappar.

Skriva egna böcker


Ladda ner appen Book Creator



Skapa ny bok i Book Creator
När du har öppnat appen BookCreator skapar du en ny bok genom att först
trycka på plustecknet i nederkanten



Välj sedan "New Book".
(För att bläddra mellan befintliga böcker sveper du med fingret åt höger eller
vänster. För att öppna en bok trycker du en gång på boken)



Välj form på boken
Nästa steg är att du ska välja form på din bok. Du kan välja mellan stående
(Porträtt), kvadratiskt (Square) och littande format (Landskap).



Infoga bild
Nu har du ett tomt bokuppslag. Tryck på knappen för "infoga bild/video”



Välj en bild eller ett videoklipp från ditt bildalbum.
Anpassa bildens storlek på boksidan genom att dra i de blå punkterna på bildens
ram.











Anpassa bild
Om du vill hantera en bild i din bok, trycker du först på bilden så att den
blir markerad med en blå ram. Tryck sedan på:
Nu kan du:
- koppla bilden till en hyperlänk - d.v.s. genom att skriva in adressen till
en hemsida i fältet länkas bilden till den hemsidan.
- bestämma om bilden ska ligga framför eller bakom ett annat objekt,
te.x. en text eller annan bild.
- ta bort bilden från sidan genom att trycka på "Delete".
Infoga text
Tryck på knappen för "infoga textruta”.
Skriv in den text du vill ha i textrutan. Anpassa textrutan med hjälp av
de blå punkterna på ramen.
Redigera text
Om du vill formattera texten i ett textobjekt, trycker du på textobjektet
så att det blir markerat med en blå ram. Därefter trycker du på
Nu kan du:
- anpassa textstorlek (finjustera genom att trycka på bokstäverna på
var sida om spaken).
- stil på texten (fet, kursiv, understruken)
- typsnitt (font)
- textfärg
- bakgrundsfärg
- orientering (vänsterställd, centrerad, högerställd)
- om textrutan ska ligga framför ett annat objekt, t.ex. en bild.
- ta bort textrutan (delete)



Lägg till ljud
För att lägga till ljud på en sida trycker man på noten uppe i den övre högra
hörnan.



Antingen spelar man in ljud, t.ex. en berättarröst med hjälp av den inbyggda
mikrofon som finns på iPaden. Du kan också lägga till ett ljud (t.ex. musik) från
iTunes Biblioteket på iPaden.



Ljuduppspelning
När inspelningen är klar och sparad infogas den som en liten högtalar-symbol på
boksidan. När du trycker på symbolen spelas ljudinspelningen upp.



Inställningar sida
Du kan också göra vissa inställningar för sidan. Se till att du inte har några objekt
(bilder/textrutor) markerade.



Nu kan du:
- bestämma bakgrundsfärg på sidan
- lägga till ett bakgrundsljud (soundtrack) till sidan
- synliggöra olika guider som finns till din hjälp



Sidöversikt
Du kan också få fram en översikt över alla dina sidor i boken.
Tryck på: Genom att trycka på "Edit" kan du:
- ta bort sidor genom att trycka på de röda symbolen.
- ändra ordningen på sidorna genom att dra och släppa med fingret på de tre grå
strecken.
- lägga till fler sidor.



Boken är klar. Dags att dela!
När boken är klar kan du dels dela den in-i-från boken eller från startsidan av
BookCreator. För att komma till startsidan trycker du på
- här kan du öppna boken i iBooks.
- här kan du ange titel och författare för boken.
- se hur stor boken är.
- radera boken från BookCreator.
- här kan du e-posta boken
- skriva ut boken (ej ljudfiler och videoklipp)
- skicka boken till iTunes
- öppna i annan app.



Öppna boken i iBooks och läs!
Här provar vi att öppna boken i iBooks. Tryck på Dela-pilen.
Tryck sedan på iBooks - och vips så öppnar appen för iBooks och boken laddas
in i bokhyllan.



Publicera boken i blogg eller på annan hemsida.
Boken kan delas i två olika fil-format: ePub eller PDF. PDF-format kan man
öppna på alla sorters datorer som ett digitalt kompendium. Då kan man inte se
inbäddade videoklipp och lyssna på ljudfiler, ePub-format kan man bara öppna i
särskilda läsare såsom iBooks som även kan ge en multimedial upplevelse.

Skrivverktyg


Pages - traditionellt ordbehandlingprogram
Skapa en text som du sedan exempelvis kan dela via
e-post. Bilder och videoklipp kan infogas.



Google Drive - för samarbete kring texter
Delat textdokument, med version/ändringshistorik. Man kan se vem som skrivit
vad och när ändringen gjorts.



Blogger/Wordpress - skriva för publik
Skriv din text i en blogg, för att få respons på din text från läsare i hela världen.



Evernote - on-line-anteckningar att dela med andra
Skriv din text och nå det online, från valfri apparat.

Skapa filmer på iPad


För att få fram fina filmer så är iPad en trevlig bekantskap! Tveka inte att låta
seniorerna lägga krut på förberedelser som manus och bildmanus.



iMovie är ett filmredigeringsverktyg med vilken du kan skapa en film av både
videoklipp och stillbilder. Det här verktyget kan användas av oss i alla åldrar.



iMovie är, liksom de flesta appar, en app som fungerar på både iPhone och
iPad.
Är man ute och utforskar samhälle och utemiljöer kan det vara enklare att
filma med en liten smartphone. Filmupptagningen kan man sedan redigera i
iMovie antingen på en iPhone eller på en iPad.



Titta på instruktionsfilmen för iMovie. Arbeta två och två. Skapa en kort film i
iMovie med en förtext (rubrik) och en eftertext (vem som har gjort filmen).
Spela in tre korta videoklipp i tre olika miljöer med hjälp av kameran på er
iPad. Prova också att lägga in någon stillbilld (t.ex. till förtext och eftertext).
Sätt samman videoklippen i iMovie. Spara filmen genom att "dela" film till
Kamerarulle - iPadens bildalbum.
Titta på slutresultatet.

Spela in ljud med iPad


Spela in & Spela upp i Audio Memos Free
För att starta en ljudinspelning tryck på den röda knappen "Record".
Under inspelning får du upp knappen "Pause". Med den kan du pausa och
återuppta inspelning.
För att spela upp din ljudinspelning trycker du på den gröna knappen "Play".
När du är färdig med din ljudinspelning trycker du på den blå knappen "Done”.
Alla inspelningar samlas i en lista till vänster. Markera den inspelning som du vill
lyssna på.



Skicka ljudinspelning via e-post
Du kan skicka din ljudinspelning via e-post. MEN ljudfilen får vara max 3 MB, det
är ungefär 2 minuters ljudinspelning. Om du hämtar betalversionen Audio Memos
Pro,
kan du skicka ljudfiler upp till 15 MB.
Markera den ljudinspelning i listan som du vill skicka.
Tryck på "Send". Fyll i den e-postadress som ljudfilen ska skickas till. Avsluta
genom att trycka på "Email”.

iPad alternativa verktyg


Om man av olika anledningar föredrar att lyssna istället för att läsa kan man
enkelt fotografera av texten och få den uppläst. Det finns en mängd olika
appar du kan använda i din smarta telefon eller iPad.



Skanna med iPad innebär egentligen bara att man tar ett foto av en text och
har en app som kan överföra denna bild till en läsbar text (OCR).



Det finns många appar att välja på idag. En bra app som både skannar och
har en inbyggd talsyntes för uppläsning är Prizmo. Den kostar en slant men
är mycket lätt att använda och finns både för iPhone och iPad.



En billigare variant som kan skanna, läsa upp och som dessutom översätter
snabbt och enkelt till många olika språk är Pixter.
Här formateras inte texten i styckeindelningar, men det kanske inte har så
stor betydelse om man ska ha den uppläst?

Skrivstöd
(Voice assistant)


För personer med skrivsvårigheter eller i situation att man inte kan föra
anteckningar finns ett verktyg som transkriberar inspelat ljud till skrift eller ger
möjligheter att spela in en föreläsning och anteckna eller rita till för att skapa
bokmärken i inspelningen.



Tekniken att spela in ljud som sedan tolkar ljudet till text är inte helt utvecklad men
den blir hela tiden bättre och bättre.



Det gäller att tala tydligt för att det inte ska bli allt för många fel i texten.



Taligenkänningsappen Dragon dictation gör om ditt tal till skriven text. Denna text
kan du skicka som sms, e-post eller kopiera in i andra program.

Talsyntes – VoiceOver


Ett talsyntesprogram på iPad eller annan dator omvandlar text till artificiellt tal.
I iPaden finns en förstärkt läshjälp som heter VoiceOver. Den kan hjälpa till med
att läsa upp allt som visas på skärmen. Observera att vid aktivering av VoiceOver
så förändras vissa navigeringsfunktioner på din iPad.



Talsyntes Voice Over
I iPaden finns en inbyggd talsyntes som kan läsa upp allt eller allt som markeras.
Den heter "Voice Over".
OBS! Om du aktiverar VoiceOver så förändras några av de kommandon av de
finger-kommandon du normalt använder på iPaden:
- ett tryck markerar endast objekt
- två snabba tryck för att aktivera markerat objekt
- rulla och svep med tre fingrar



Aktivera VoiceOver
Gå in i ikonen "Inställningar", gå till fliken "Allmänt". Välj Hjälpmedel och där hittar
du VoiceOver. Aktivera VoiceOver. Avaktivera VoiceOver.
Justera Uppläsningshastighet
Testa

Mer om VoiceOver...


Aktivera eller avaktivera VoiceOver:
Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver.
Tryck sedan på av-/påreglaget för VoiceOver.
(Du kan också ange att trippelklick på hemskärmen ska aktivera eller
avaktivera VoiceOver).



Ställ in uppläsningshastighet:
Öppna Inställningar och välj Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver och dra
reglaget Uppläsningshastighet.



Ställ in Tal vid skrift:
Du kan välja vilken typ av information du får när du skriver. Du kan ställa in
att VoiceOver ska läsa upp bokstav för bokstav, ord, båda eller inget. Om du
väljer att höra både bokstäver och ord läser VoiceOver upp varje bokstav
medan du skriver och läser sedan upp hela ordet när du avslutar det med ett
mellanslag eller interpunktion.

Nyttiga länkar:


ipad.skola.malmo.se



http://www.edudemic.com/best-free-education-tools-2013/



http://www.digital-literacy2020.eu/content/sections/index.cfm



http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/Home

