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Om fortbildningen
Målsättning:

• Att stöda personalen inom småbarnspedagogik och förskola att

utveckla sin digitala kompetens och stärka sitt digitala självförtroende

för att främja barnens digitala kompetens och multilitteracitet.



Om fortbildningen
Sammanlagt sex närstudiedagar + distansuppgifter

Uppbyggd av tre moduler:

1. Digitalt skapande på ett lekfullt sätt (12-13.11.2019)

– Skapande av digitalt material

– Digital vardagskompetens

– Små steg mot programmering



Om fortbildningen

2. Multilitteracitet (4-5.2.2020)

– Källkritik (Är allting sant på YouTube?)

– Att förstå sin omgivning med hjälp av förstärkt verklighet och

andra digitala verktyg

– GDPR och kopieringsrätter



Om fortbildningen
3. Digital pedagogisk dokumentation och vårdnadshavares delaktighet 

(28-29.4.2020)

– Att stöda barnens synliggörande av sitt lärande genom 

dokumentation

– Vårdnadshavares delaktighet i verksamheten och hur digitala 

verktyg kan stödja detta



12.11.2019
kl. 8.45 Kaffe 

kl. 9.00 Välkommen och introduktion till fortbildningen 

kl. 9.15 Digital vardagskompetens 

kl. 10.00 Paus 

kl. 10.15 Digitalt mervärde praktiskt med hjälp av olika verktyg 

kl. 11.30 Lunch (på egen bekostnad) 

kl. 12.30 Fortsättning Digitalt mervärde 

kl. 13.30 Små steg mot programmering 

kl. 15.00 Tack för idag! 



13.11.2019
kl. 9.00 Skapa digitala böcker och planscher 

kl. 10.00 Paus 

kl. 10.15 Skapa och producera egna filmer

kl. 12.00 Lunch (på egen bekostnad) 

kl. 13.00 Gör Green screen-film med eget tema 

kl. 14:50 Information om kommande närstudiedagar 

kl. 15.00 Tack för idag! 



Utbildare

John Henriksson och Anna Wulff

lärare och utbildningsplanerare, Åbo Akademi



Hemsida
• Allt material från fortbildningen samlas på https://www.abo.fi/centret-

for-livslangt-larande/pedagogik-och-lararfortbildning/digipep-digitalt-

sjalvfortroende-i-smabarnspedagogiken/

https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/pedagogik-och-lararfortbildning/digipep-digitalt-sjalvfortroende-i-smabarnspedagogiken/


Distansuppgift
• Inför nästa träff i februari (4-5.2.2020) önskar vi att ni testar en eller flera av de 

appar som vi gått igenom under dessa dagar

• Nästa gång vi träffas får ni i mindre grupper berätta om vilken app ni använt 

och hur det gått

• Ni behöver inte skriva ner och lämna in textmaterial, men skriv gärna ner några 

anteckningar kring hur det gått för att stöda minnet!


