
Utbildningspaketets innehåll och upplägg  
 
Vi rekommendera max ca 20st deltagare per steg och varje steg tar ca 3 
timmar/steg, med raster vid lämpliga tillfällen. Dessa steg anpassar vi för att 
passa olika årsgrupper, så att materialet är riktas mot tex. förskolan, 
mellanstadiet osv.. Tid för utbildningsstegen bokas enligt överenskommelse.  
 
STEG 1   
Första steget förklarar hur ”allt hänger ihop” tekniskt för att avdramatisera och 
ger en överblick i vad det innebär att arbeta med de it-verktyg som ni har att tillgå i er undervisning 
(tex interaktiva projektorer, iPads, PC osv) dvs.  ett interaktivt digitalt lärande. Utbildningsansvarig 
visar konkreta exempel från olika undervisningssituationer.  
 
Deltagarna kommer att få se och prova på: 

 
• ITPWB Live! (webbkoppling med elevernas surfverktyg) 
• Arbeta trådlöst med surfplatta eller mobil i klassrummet 
• Surfläget (skriv och ”samla ihop” fakta och underlag från andra program,  

tex digitala läromedel) 
• Skriva/Notera anteckningar/lektioner 
• Integrerad talsyntes på flera språk v.s. spela in egna ljud och uttal. 
• Spara, maila och skriva ut anteckningar/lektioner 
• Spela in egna instruktionsfilmer, fånga stunden med hjälp av skärminspelning (spela in det 

du gör på tavlan) 
• Integrerad webbläsare med fiffiga en-till-en funktioner 
• Discoläget (presentationsläge) där du kan skapa egna övningar/spel 
• Webb/dokument-kamera (visar hur enkelt det är att få upp en kamerabild direkt på 

ITPWB tavlan. 
• Visa på andra funktioner i ITPWB så som; 
• Autokloning 
• Matchning 
• Enklare tips så som slumpfärger, magnetiskt rutnät, talsyntes osv 

 
Grundpris: 11.995kr – Nu 0:- 

 
STEG 2 - Workshop 
Utbildningen startas upp med en repetition av de mer avancerade funktionerna i ITP Whiteboard 
som visades i STEG 1.  
Därefter skapar deltagarna pedagogiska lektionsupplägg tillsammans med ansvarig utbildare. Dessa 
övningar är anpassade efter deltagarnas ämneskunskaper och årskurs de undervisar i.   
 
Målet med utbildningen är att pedagogerna efter avslutad utbildning känner att de hittat nya sätt att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande.   
 
Deltagarna får praktiskt skapa enklare interaktiva lektioner, ”Learning by doing”.   
 
Under utbildningen är vi två utbildare som är med och handleder alla deltagare.  
 
Grundpris: 11.995kr – Nu 0:- 
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