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VERKTYG FÖR PEDAGOGIK  

OCH DOKUMENTATION I FÖRSKOLAN 
 

Bakgrund 

Förvaltningen har utarbetat 10 strategier för utveckling av informations och 

kommunikationsteknik (IKT) och lärande i Öckerö kommun som antagits av Barn- och 

utbildningsnämnden. 

 

Utgångspunkter 

Under arbetsåret 2012-2013 genomfördes en fördjupad IT-utbildning för IT-ansvariga i 

grundskola och gymnasium. Nu vill vi genomföra en liknande satsning i förskolan där vi arbetar 

under en heldag i månaden, får enklare hemuppgifter där emellan och disponerar en egen iPad 

under hela projektet. 

 

IT-ansvarig, specialpedagog och chef kommer att bli nyckelpersoner vid införande av iPad i 

förskolan och det förändrade arbetssätt som det kommer att innebära.  

 

Deltagare i projektet 

Robert Nordberg - Kaprifolen 

Ylva Brattgård – Vipekärr 

Maria Lilja - Vipekärr 

Sara Brugård - Hälsö 

Ulrika Bryngelsson - Högåsen 

Lena Olausson - Högåsen 

Maria Forsberg - Heden 

Sara Emilsdottir - Knippla 

Ellinor Johannesson - Rörö 

Lillvor Gillholm- Björkö 

Lena Hast Gustafsson - Fotö  

Anna Bensby – Öckerö förskola  

Maria Hammar, specialpedagog 

Anne Aldebrink, specialpedagog 

Anna Gustafsson, specialpedagog 

Rachel Wanter, förskolechef 

Eva Wiktorsson, förskolechef  

Per Röjfors, förskolechef 

Britt-Marie Bertrandsson, förskolechef 

Carolina Peyron, förskolechef 

Cecilia Manfredsson, IKT-pedagog  

Torben Ferm, IKT-samordnare 

 

Dag 1 

Torsdag 19 september 8.30-16.30 Öckerösalen 
 

Deltagare 

Robert Nordberg - Kaprifolen 

Ylva Brattgård – Vipekärr 

Maria Lilja - Vipekärr 

Sara Brugård - Hälsö 

Ulrika Bryngelsson - Högåsen 

Lena Olausson - Högåsen 

Maria Forsberg - Heden 

Sara Emilsdottir - Knippla 
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Ellinor Johannesson - Rörö 

Lillvor Gillholm- Björkö 

Lena Hast Gustafsson - Fotö  

Anna Bensby – Öckerö förskola  

Anne Aldebrink, specialpedagog 

Rachel Wanter, förskolechef 

Eva Wiktorsson, förskolechef  

Carolina Peyron, förskolechef 

Per Röjfors, förskolechef 

Cecilia Manfredsson, IKT-pedagog  

Torben Ferm, IKT-samordnare 

 

 

Du kommer  att få disponera en iPad under perioden. 

Inför första träffen är det bra om du har läst artikeln 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/relationer-

larande/datorplattor-resurs-i-forskolan-1.190874 och varit inne på Facebookgruppen iPads i 

förskola och skola och botaniserat. https://www.facebook.com/groups/paddagogik/  

 

8.30  Introduktion i Öckerösalen  

Aktuell forskning 

Klipp från SVT om Susanne Kjällander  

Gruppsamtal om Petra Petersens forskning 

Omdefinierat lärande 

LPFÖ och IKT 

 

9.30  Fika 

 

Utdelning av iPad mini 

Om avtalet med Lin Education 

Om Appstore och basappar 

Repetition baskunskaper 

Kallboot – Håll in hemknappen och on-knappen samtidigt och länge. Kan hjälpa 

när paddan krånglar 

Tangentbordsfunktioner , delat tangentbord 

Siri - förstår när du pratar med henne 

Om www.iktockero.com, Se till att kollegorna också prenumererar 

Lägg in deras e-postadress om de inte gör det själva. 

Koppla e-post - enligt instruktion i kom igång med iPad 

Dropbox,  

Bluefire reader,  

Pages, Keynotes,  

 

12.00  Lunch på Nimbus 

 

13.00  TeachMeet 

Hur släcker man ned i IOS7 - Per 

iMovie på Pärlan – Sara B 

BUMP iPhone - Ulrika 

Pic Collage - Rachel 

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/relationer-larande/datorplattor-resurs-i-forskolan-1.190874
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/relationer-larande/datorplattor-resurs-i-forskolan-1.190874
https://www.facebook.com/groups/paddagogik/
http://www.iktockero.com/
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My Story – Sara E 

Småkrypen  - Sara 

Timstock – Sara 

Babblarna - Robert 

Hur man tar en skärmdump/foto av bildskärm 

Hur man skickar dokument 

Hur man lägger till på hemskärmen 

 

Vision - vi arbetar i grupp med visionerna för IKT-utvecklingen på den egna förskolan 

   

 Anna tipsar om http://www.reggioemilia.se/program_host_2013.pdf 

17/10  Digitala småbarn 

En kväll om hur ny teknik kan stödja och utmana barns flerspråklighet och 

experimentella utforskande, och om hur man kan ta vara på de hundra 

språkens gemensamma egenskaper, låta dem flöda fritt och samtidigt 

förbinda dem i olika digitala program. 

Föreläsare: Markus Bergenord, digitalista/pedagogista och Maria Fabien, 

ateljerista på Katarina Västra förskola, Stockholm. 

Pris 550 kr Tid 18.00 – 21.0 

 

15.00  Förfriskningar 

 

iMovie – gör en egen film om ditt nästa steg  i IKT-satsningen 

Uppmana dina kollegor att anmälan sig till Unik Meet 10 oktober 

 

Hemuppgifter till 10 oktober:  

Lek och ha kul! 

Gör ett inlägg i Unikums Blogg elller Lärlogg 

Ladda ner de obligatoriska apparna på din iPad mini 

http://iktockero.com/apptips/ 

Välj ut en app som du vill presentera 10 oktober 

Titta på film med Micke Gunnarsson http://iktockero.com/2013/07/05/sista-

filmtipset-infor-sommaren-var-basta-tid-ar-nu-med-micke-gunnarsson/ 

 

 

Dag 2 

Onsdag 10 oktober 8.30-16.30 Öckerösalen 
 

Deltagare  Sara, Sara, Per, Eva, Lillvor, Ellinor, Maria, Robert, Anna B, Maria L, Ylva, BMB, 

Anna, Rachel, Anne, Lena, Ulrika, Torben, Cecilia. 

http://www.reggioemilia.se/program_host_2013.pdf
http://iktockero.com/apptips/
http://iktockero.com/2013/07/05/sista-filmtipset-infor-sommaren-var-basta-tid-ar-nu-med-micke-gunnarsson/
http://iktockero.com/2013/07/05/sista-filmtipset-infor-sommaren-var-basta-tid-ar-nu-med-micke-gunnarsson/
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8.30  Genomgång hemuppgifter 

Leka och ha kul - jo, minsann. 

Blogginlägg - Lärloggen är enklare att hantera och redigera än Portfolion. Där 

kan man lätt lägga in bild, film, länk. Att användas för det dagliga flödet. 

Portfolion bör kanske användas mer sällan men noggrannare, som 

testexemplar på barnets utveckling. Behöver ni fler presentkort kontakta 

Torben. 

De flesta har laddat ned de obligatoriska apparna. Annars hittar du dem på 

iktockero.com under Våra apptips. Cecilia gör en snabb repetition om vad man 

använder dem till. 

 

9.30  Fika 

 

9.45 TeachMeet 

instruktionsfilm om hur man sköter sin padda med kallstart och uppdateringar 

iOS - Per 

ColorBand ett fantastisk liten app där man spelar virtuellt genom sina rörelse - 

Sara E 

Loopseque kids - skapa musik med fingrarna för barn på ett nytt sätt - Sara E 

SoundingBoard Messages - ett bra hjälpmedel för barn som behöver särskilt 

språk stöd. Ljud och bild förenas. Du som pedagog skapar bilder som talar 

(med text) - Robert 

TED.com Föreläsningssite med kvalitetsgranskning. Nu finns även TED subtile, 

textat,Pris 7 kronor. Robert & Maria 

iMovie för att filma barn som till exempel bygger koja och intervjua dem om 

deras tankar om lärande - Maria, Ulrika  

Radioapan, Sveriges Radios app.  Lek, spel, musik - Sara B 

Storykit  App för att dokumentera med bild och ljud, lätt att dela med till 

exempel föräldrar - Anne 

iBooks ett bra ställe att samla dokument i pdf-format, Går även att få den att 

läsa upp text, Köper man e-böcker hamnar de här Anna G 

Goole Maps Här hittar man numera Street viewfunktionen som gör att du kan 

dyka ned på alla större vägar i världen och få en gatvy i 360 grader. Mycket 

användbart 

Om Bilder - hur man delar bilder och filmer med varandra. Airdrop, Bildström 

och Dropbox 

Aktuell forskning Paddagogik, examensarbete om iPad som verktyg i förskolan 

http://iktockero.com/2013/10/10/paddagogik/ 

Om Facebookgtuppen – iPads i skola och förskola. En fantastisk plats att byta 

erfarenheter och hålla koll på vad andra pedagoger och förskolor sysslar med. 

Gå med i gruppen nu om du inte redan gjort det. 

En central blankett för medgivande av bild på nätet är på gång. 

Fråga alltid föräldrar om ni vill använda gruppbilder i Unikum. 

 

 

 

11.20 Hemuppgifter till 14 november  

http://iktockero.com/
http://ted.com/
http://iktockero.com/2013/10/10/paddagogik/
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Filma när barnen använder iPaden och reflektera i arbetslaget över det som 

sker 

 

 

12.00  Mot Kungsbacka 

  

14.00  UNIK MEET Kungsbacka 

 

Cirka 30 personer från Öckerö förskolor 

deltog på Uniik Meet i Kungsbacka. Det 

innebär nästan en tredjedel av all personal 

i vår verksamhet vilket förmodligen gjorde 

oss till den kommun med procentuellt sett 

flest deltagare. Vi fick lära oss mycket nytt 

men vi kunde också se att vi har kommit 

riktigt långt med pedagogisk 

dokumentation på Öckerö och att vi har 

stor nytta av Unikum i det arbetet. Bra 

jobbat alla. Ett särskilt tack till Anna, 

Robert, Eva, Stina och Sara som ställde 

upp och höll i proffsiga seminarier. 

 

 
 

 

Dag 3 

 

Torsdag 14 november 8.30-16.30 Öckerösalen 
 

8.30  Genomgång hemuppgifter 

”Filma när barnen använder iPaden och reflektera i arbetslaget över det som sker” 

Aktuell forskning - omvärldsbevakning 

En central blankett för medgivande av bild på nätet  

 

9.40  Fika 
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10.00 Helene och Leo, pedagoger på Bifrost förskola i Mölndals kommun berättar om hur de 

valt att använda Unikum 

 Gruppdiskussioner kring nästa steg - Unikun Öckerö  

  

12.00  Lunch på Nimbus 

 

13.00  Presentation av Öckerö förskola IKT-projekt 

Teach Meet 

Mera basfunktioner - Pages, Keynote, Dropbox, iMovie, Garageband 

 

15.00  Förfriskningar 

Utdelning 26 iPad mini till pedagoger i förskolan 

 Instruktion av hur man startar upp sin nya iPad mini 

Utvärdering 


