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Sagoberättande
eller filmande 
med hjälp av 
enkla appar 

Puppet Pals HD
Puppet Pals 2
Sockpuppets



Välkomna!
Presentation
- Caroline Jonasson

Grundskollärare 1993, Förskollärare 2008
Jobbar nu på förskolan Rymden på Teg i en 4-5 årsgrupp

- Deltagarna 
- Upplägget



- allmänt om digitalisering 
- Om apparna Puppet Pals HD/2  och Sockpuppets,  möjligheterna 

med dem, kort genomgång
- Prova på
- Återsamling och tankar. Hur kan vi använda verktygen med 

barnen? Idéer! 
- Avrundning 

Innehållet denna timme



Hur passar dagens innehåll ihop med intentionerna i 
kommande läroplanen



Förslagstext till kommande läroplan



Mål och riktlinjer
Normer och riktlinjer



Utveckling och lärande



Appar för sagor/drama och film
Puppet Pals HD/2

● Ett lätt sätt att göra egen teater och film. Man väljer aktörer och bakgrunder för att sedan agera med 
figurerna på skärmen. Allt man rör och säger spelas in och kan ses/höras igen och spara om man vill. Finns 
två varianter.

● Grunduppsättning figurer och bakgrunder följer med, men med Direktors pass (till HD) och varianten 
School Edition (till 2:an) får man allt material. Det viktigaste: chans att lägga in egna figurer och göra egna 
bakgrunder. Ger oändliga möjligheter!!
Finns paketpris på AppStore 85:-.

Sockpuppets

Liknande men “enklare” app, men det finns en kul funktion där man kan förvränga rösterna så de olika 
“skådespelarna” låter olika, och man känner inte lika lätt igen den som spelat in filmen. Komplett 40:-



Komma igång

Starta appen
Välja figurer, eller skapa egna från foton eller bilder
Välja bakgrunder, eller skapa egna från foton eller bilder
Bekanta er med bakgrunderna så man vet vilken som ligger var, om man väljer flera.

Börja! 

Kan ställa in scenstorlek i HD, så man kan gömma skådisarna om de inte spelar hela 
tiden!



Sockpuppets
Starta appen

Startsida  -välj settings då man ställer in rösterna, annars new

Välja karaktärer

Välja bakgrunder

Välja tillbehör

Köra igång!



Hur kan vi använda verktygen vi testat?

Vilka möjligheter ser ni? 



Övriga funderingar?

Tack för idag!


