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30 kreativa aktiviteter för barn 


De här aktiviteterna passar bra för barn i åldrarna 4 till 8+. 
Klicka eller tryck på en aktivitet, så visas projektbeskrivningen.

?   ? ?📚



1. Ge något mänskliga drag 
Ta en bild av en vanlig sak hemma eller utomhus och rita 
på den med Märkning, så den får mänskliga ansiktsdrag. 
Kom igång: Öppna bilden, tryck på Ändra och tryck sedan 
på de tre punkterna överst till höger för att använda Märkning. 

2. Spela in en uppsnabbad video 
Ställ in iPad på att spela in en uppsnabbad video medan 
du bygger en fästning, lagar ditt favoritmellanmål, plockar 
upp dina leksaker eller tittar på medan en isbit smälter. 
Kom igång: Välj läget Uppsnabbat i Kamera-appen. 
Tryck på inspelningsknappen när du vill börja spela 
in och tryck på den en gång till när du är färdig.  

3. Skapa färgläggningsbilder  
Ta några roliga bilder och gör dem sedan svartvita, så att 
du får färgläggningsbilder. Lägg till färg med Märkning. 
Kom igång: Öppna ett foto, tryck på Ändra och använd 
något av de svartvita filtren. Med en mall från appen 
Pages kan du skapa en hel bok om du vill. 

4. Ta bilder av ditt namn  
Ta en bild av varje bokstav i ditt namn. Leta reda på bokstäverna 
i böcker eller på skyltar. Placera bokstäverna bredvid varandra 
så att du får ett färgglatt collage av ditt namn. 
Kom igång: Beskär bokstäverna i appen Bilder och lägg sedan 
till varje bild i en Keynote-fil i rätt ordning. 

5. Gå på en fotorunda  
Välj en färg eller bokstav för dagen och ta bilder av saker som 
har den färgen eller börjar på den bokstaven. Samla den sedan 
i ett collage eller en video. Försök skapa en regnbåge eller göra 
hela alfabetet!  
Kom igång: Lägg till bilderna på varje färg eller bokstav i en 
bild i appen Keynote. Eller lägg till varje bild i Clips och spela 
in din röst när du säger färgernas eller bokstävernas namn.   

6. Se färg i slowmotion 
Spela in en video i slowmotion av karamellfärgsdroppar som 
faller ned i vatten. Gör primärfärgerna först, och blanda dem 
sedan så sekundärfärger bildas.  
Kom igång: Välj Slowmotion i Kamera-appen och spela sedan in.  

7. Visa ditt humör med en emoji 
Rita en cirkel och lägg sedan till roliga ögon, ett lyckligt ansikte 
eller ögonbryn som visar vilket humör du är på. Du kan också 
lägga till former och bilder och sedan dela bilden med kompisar!  
Kom igång: Lägg till bilderna i en Keynote-bild och tryck sedan 
på plustecknet för att använda ritverktygen. Eller använd former 
för att komma igång och pynta sedan med en emoji. 

 
8. Gör en storyboard av dina dagliga vanor 
Ta en bild av något som visar var och en av de aktiviteter du 
brukar göra. Kombinera bilderna och lägg till en titel, tid och 
kryssruta för varje aktivitet. Fyll i kryssrutorna varje dag! 
Kom igång: Lägg till dina bilder i en bild i Keynote, lägg till  
text och kryssrutor och exportera den sedan som en bild. 
Du kan därefter kryssa av aktiviteter du gjort i bilden. 

9. Fyll i en kalender tillsammans 
Hämta den här roliga mallen där du kan skriva in rätt dag, månad, 
årstid, väder, temperatur – och till och med ditt humör!  
Kom igång: Öppna dokumentet med appen Keynote. Kopiera 
etiketterna och klistra in dem på rätt ställe i kalendern. 

Utforska 30 roliga, konstruktiva och kreativa aktiviteter som har att göra 
med de inbyggda funktionerna i iPad (du kan även använda en iPhone). 
Aktiviteterna är utformade för barn i åldrarna 4–8 år, men kan anpassas 
så de passar hela familjen.

30 kreativa aktiviteter för barn
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10. Hitta former i naturen  
Ta en bild utomhus och skissa sedan alla former du kan hitta 
i bilden med Märkning.  
Kom igång: Öppna bilden, tryck på Ändra och tryck sedan på 
de tre punkterna överst till höger för att använda Märkning.  

 
 
11. Skapa en enkel bok  
Kom på en berättelse. Ta bilder eller videor som visar olika delar 
i berättelsen. Skapa en bok med alla foto- eller videosceneroch 
lägg till text. Pynta den sedan med teckningar, former eller 
emojibilder.  
Kom igång: Lägg till dina bilder och videor i en bokmall 
med appen Pages. 

12. Berätta en historia med former 
Lägg till en mängd former från menyn Former på en tom 
sida och ändra ordningen på dem så att en berättelse bildas. 
Försök ändra ordningen på formerna så att tre olika 
berättelser skapas.  
Kom igång: Tryck på plustecknet överst till höger i appen 
Pages så att menyn Former öppnas. Ändra ordning på 
formerna genom att dra i dem. 

13. Spela in nyhetsintervjuer 
Roa dig med att spela in dig själv när du ställer och svarar 
på frågor. Använd olika ljud och röster. Du kan till exempel 
föreställa en utomjording som presenterar väderleksrapporten 
för rymden eller en ekorre som pratar om hur man samlar 
in nötter utomhus. 
Kom igång: Använd ljudinspelningen i appen GarageBand.  

14. Rita en serieremsa 
Ta en bild av dig själv och alla dina favoritleksaker som 
karaktärer. Kombinera bilderna i en video, förvandla dem 
med serietidningsfiltret och spela in dig själv när du 
berättar en historia. 
Kom igång: Håll ned inspelningsknappen i appen Clips för 
att importera bilden på varje karaktär från Bilder. Tryck på 
varje klipp för att använda filtereffekten Serietidning. 

15. Få svar på frågor 
Har du en fråga? Till exempel varför himlen är blå? Eller hur  
mycket väger en elefant? Låt Siri hitta svaret åt dig.  
Kom igång: Säg ”Hej Siri” till din iPad. 

16. Åk tillbaka i tiden 
Leta reda på ett gammalt foto. Återskapa motivet, ta en bild  
och använd sedan ett svartvitt filter så att det ser ut som att 
fotot tagits för länge sedan.  
Kom igång: Öppna bilden, tryck på Ändra och tryck sedan 
på de tre cirklarna längst ned för att använda filter.  

17. Skriv ett kärleksbrev till vår planet 
Ta, leta reda på eller rita en bild av din favoritplats. Lägg till 
textrutor eller en röstinspelning om varför du gillar platsen 
och hur du tar hand om den.  
Kom igång: Lägg till bilden i appen Pages eller Keynote. 
Tryck på plustecknet för att välja Spela in ljud eller välj 
Former och lägg till en textruta. 

18. Gör det roligt att hoppräkna 
Spela in dig själv när du hoppräknar genom att räkna framåt 
med 2, 5 eller 10. Använd de roliga rösteffekterna så att du 
låter som ett monster eller en robot. 
Kom igång: Använd ljudinspelningen i appen GarageBand. 

 
 
 
19. Skapa mönster 
Skapa ett mönster genom att lägga till en serie med två eller 
tre former på en tom sida. Upprepa mönstret med nya former 
och öva sedan på att hitta och rita konturen av varje form. 
Kom igång: Tryck på plustecknet i appen Pages så att du 
kan lägga till former med menyn Former. Ordna formerna i ett 
mönster genom att dra i dem. Tryck på plustecknet igen för att 
använda ritverktyget och rita konturerna ovanpå formerna.  
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  Gå tillbaka



20. Gå på skattjakt 
Med den här mallen kan du skapa en egen skattjakt. Byt bara 
ut sakerna i rutorna mot olika former eller bilder. 
Kom igång: Öppna mallen i appen Keynote. Tryck på plustecknet 
överst till höger i menyn Former och byt ut sakerna i varje ruta 
mot egna former. Du kan också byta ut dem mot emojis. 

21. Koncentration 
Skriv fraser eller meningar med bara emojis eller former  
tillsammans med en kompis eller ett syskon. Ge varandra 
ledtrådar och turas om att lösa dem.  
Kom igång: Öppna ett dokument i appen Pages och tryck på 
globen längst ned till vänster på tangentbordet så att emojis 
visas. Tryck på personsymbolen längst upp till höger om du 
vill samarbeta med en vän.   

22. Lutande torn av kuddar 
Bygg ett torn av kuddar och spela in en slowmotionvideo 
av när tornet faller ned.  
Kom igång: Välj läget Slowmotion i Kamera-appen och 
spela sedan in.  

23. Var med på fotot två gånger 
Låt en familjemedlem ta ett panoramafoto med dig i den 
första rutan. Spring till slutet så att du syns två gånger 
i bilden. 
Kom igång: Starta på vänster sida av kamerabilden 
och spring sedan bakom den som fotograferar så att 
du kommer in i bilden igen på den högra sidan. 

24. Skicka blommor 
Skapa en blombukett med hjälp  
av former. Lägg till lite text och  
skicka den som ett vykort till  
någon speciell.  
Kom igång: Tryck på plustecknet  
överst till höger i appen Pages  
så att menyn Former öppnas.  
Exportera som en bild och  
dela den. 

25. Skratta 
Be Siri att berätta ett skämt.  
Kom igång: Säg ”Hej Siri, berätta ett skämt” till din iPad.  

26. Nudda stjärnorna 
Ligg på marken och titta upp. Ta en bildserie på en familjemedlem 
som hoppar upp och sträcker sig efter stjärnorna.  
Uppåtvinkeln får det att se ut som att personen nuddar himlen. 
Kom igång: Håll ned slutarknappen och ta en bildserie. Tryck på 
Ändra och välj den bildruta där personen som hoppar är högst 
upp i luften.  

27. Bli en konstnär 
Ta en bild av dig själv eller din favoritleksak. Rita konturer 
ovanpå bilden och radera sedan bilden så att bara ditt 
konstverk syns. 
Kom igång: Lägg till bilden på en tom bild i Keynote. Tryck på 
plustecknet för att använda ritverktyget och rita konturer 
ovanpå bilden. Spara den som en bild när du är klar.  

28. Använd din röst 
Skapa ett ljudmeddelande med Röstmemon. Du kan berätta 
ett roligt skämt för en kompis, skicka en inbjudan att leka 
virtuellt eller bara säga hej!  
Kom igång: Spela in ett meddela i appen Röstmemon och dela 
det sedan med Meddelanden eller Mail. 

29. Placera saker i rätt ordning 
Ta en bild av varje steg i en vardagsaktivitet, exempelvis att tvätta 
händerna: slå på vattnet, tvåla in händerna, skrubba dem, skölj 
dem och torka dem. Sätt bilderna i rätt ordning så en sekvens 
bildas. Du har precis lärt dig ditt första kodningskoncept! 
Kom igång: Lägg till bilderna i appen Keynote eller Clips och 
sortera dem i rätt ordning. I Clips kan du skapa en kort film som 
innehåller musik, titlar och märken. 

 
 

30. Gör ETT porträtt personligt 
Ta en bild på dig själv och rita på den med Märkning så att 
din personlighet kommer fram. Har du en slängkappa eller 
vingar? Kanske ett enhörningshorn? Gröna slingor i håret? 
Kom igång: Öppna bilden, tryck på Ändra och tryck sedan på 
de tre punkterna överst till höger för att använda Märkning. 

30 kreativa aktiviteter för barn 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