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Varför valde vi ämnet? 

• Vi hade ett brett utbud av digitala verktyg på vår enhet

MEN de användes inte för att det saknades…

1. Teknisk kunskap – fler av oss hade stor rädsla för att ta dem i bruk

2. Vilja och intresse för att bekanta sig med verktygen

3. Kunskap att använda verktygen på ett pedagogiskt sätt



Varför just vi?

• Vi har alla blivit ombedda att vara med

• Vi har ett brinnande intresse för utveckling

• Vi var alla beredda på att binda oss till ett långt projekt



Första träffen med Tiina 21.11.2018

• Det är attityderna vi vill och måste jobba med

• Vi vill väcka en nyfikenhet och ett intresse

• Vi vill att kollegorna ska se möjligheter istället för hot

Vår roll i projektet 

- MENTOR – HANDLEDARE – VÄGVISARE – INSPIRATÖR -



Digitala verktygen tas i bruk
2019

Januari 2019

• Förhandsuppgift till personalen innan vår kick off- ”Hur vill jag använda 
digitala verktyg i verksamheten?”(med en liten text från Planen för 
småbarnspedagogik)
• Målet ->Väcka diskussion och fundera på sin egen syn till digitala verktyg

Februari 2019 Kick off

• John Henriksson hade en föreläsning för hela personalen. 
• Fokus på användning av iPads
• Inspirera och visa vilka möjligheter som finns(appar, program)
• Övervägande budskapet – ”digitala verktyg är inget vi lägger till, utan något som 

berikar det vi redan gör”



Vi ska SKAPA-UPPLEVA-DOKUMENTERA

• Johns besök väckte iver och nyfikenhet

• Det diskuterades mycket, med en positiv attityd mot digitala 
verktygen

• Fokus var nu på  vad man kan göra och hur man kan göra

• Vår uppgift som handledare var att få alla med i processen, ingen fick 
falla bort

• Vi fick varsin egen ansvarsgrupp att handleda, tyvärr fick vi konstatera 
att tiden var en begränsning här.



Johns mellanuppgift

• Välja en funktion eller app från ipaden, som man jobbar med till nästa 
gång (tid 2 mån)

• Enskild uppgift för att kunna utgå från de egna färdigheterna och 
börja sin egen lärostig

• Vi uppmuntrade att börja med något lätt, så att upplevelsen av 
uppgiften skulle vara positiv och ge en känsla av att det här klarar jag 
av!



Skype träff med Tiina 14.2

• Använda vår resursperson som ett tekniskt stöd vid praktiska frågor

• Kontinuerlig uppföljning av våra ansvarsgrupper

LIVE träff med Tiina 20 mars

• Vi funderade kring om man inte vet varför vi använder digitala verktyg 
och kan koppla den till läroplanen - påverkar det attityden ?

• Vi hade stor oro över att hamna i app träsket där man bara gör utan 
tanke på varför man gör det

• Vissa hade fortfarande ett stort motstånd, och de hade inte alls 
kommit igång med sin mellanuppgift

• Vi ville att John på sin nästa föreläsning skulle ha fokus på 
pedagogiska kopplingen

• Handbok för personalen inför kommande termin



2:a träffen med John 4.4.2019

• Presentation av sin mellanuppgift i blandade smågrupper

• De som visade störst motstånd hade “missförstått” uppgiften och 
gjort den parvis, men alla hade gjort något

• Johns mål var att vi skulle förstå varför barnen inte kommer att klara 
sig i vuxenlivet utan dessa digitala kunskaper

• Han ville att vi skulle förstå hur viktiga vi är för denna utveckling 



Jakten på den konkreta nivån

• Vi upplevde en liten svacka i grupperna, från att ha varit ivriga att 
pröva på nya saker så kändes det plötsligt svårt att se helheten

• Hur kopplar jag konkret digitala verktyg till vasun? 

• Ny mellanuppgift – hur går jag vidare? 

• Använd gärna andra verktyg än iPaden

• Fundera på varför du tar in digitala verktyg



Hela personalen får träffa Tiina 15.5

• Då fokuserade vi på 
• Varför vi använder digitala verktyg
• Hur använder jag verktygen på ett pedagogiskt sätt som en del av helheten –

planeringen, genomförandet och utvärderingen
• Se de pedagogiska verktygen som ett komplement till den redan existerande 

verksamheten 

• Förändringsprocesser:
• Alla går sin egen lärstig, I sin egen takt. Ingen kan lära åt dig, du har eget 

ansvar för ditt lärande
• Du behöver inte ändras som människa utan det är ditt sätt att arbeta som 

behöver utvecklas/ändras
• Våga pröva på nya saker, gå utanför komfortszonen



Diskussionsuppgift – hur kommer jag att använda digitala verktyg nästa 

vecka?



Augusti 2019 
– Hur håller vi igång det vi började med på våren?

Bakgrundsarbete under sommaren

• Broschyren

• Ändringar i gruppvasun



9.9.19 skypeträff med Tiina

• Kick off för att komma igång igen – frivillig inspirationskväll

• Kontinuerlig uppföljning – individuella svar på frågor kring hur man 
arbetar med digitala verktyg 

”Fundera på hur du använde digitala verktygen i augusti. Hur har du 
gått vidare sedan dess? Motivera ditt svar pedagogiskt”



Sista liveträffen med Tiina 
Utvärdering och fortsättning

• Uppföljningen fortsätter 

• Mapp i GD där vi kan inspirera varandra

• Plan över digitala kompetenser på kommande

• Revidering av vår plan för småbarnspedagogiken

• Tåget – den svåraste biten för oss handledare


