Utvärdering av seminariet på Tekniska Muséet 2019-12-04

Deltagarna och deras helhetsbedömning av seminariet

15 kommentarer
Det tvärvetenskapliga perspektivet om förskolan saknades den pedagogiska forskningen. Det kändes
som att andra forskningsdiscipliner framförde sina perspektiv på en skolform som de till viss del
saknade praktiskt kunskap kring. Det hade blivit en bättre helhet om alla hade getts tillträde, t.ex.
Malin Nilsen.
Ett mycket bra arrangemang
Mkt bra dag, lärorik och jag tar med en hel del tillbaka till förskolan
Mycket intressant med tvärvetenskap
veldig bra arrangement! Og i fine omgivelser.
mycket positivt, informativt och tankeväckande
Hade önskat fler praktiska tips och idéer kring arbetet med de digitala verktygen i förskolan. Mer
konkreta förhållningssätt utifrån vad forskningen säger om barns hjärnor.
Bra upplägg av dagen, där vi fick höra olika perspektiv.
Mycket bra med infallsvinklar från olika områden.
Lokalen var inte den bästa för ändamålet
Bra ,med korta föreläsningar då tappade
Realistisk nivå, information från olika områden, lätt att ta till sig
Intressant information.
Kompetenta och kunniga föreläsare, alla!
Skulle vilja haft mer praktiska exempel
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Av programpunkterna gav:

14 kommentarer
Bra dragning av Barnkonventionen
Väldigt hög standard på allt
Mycket intressant att lyssna på Sissela Nutley. Även Elisabeth Dahlin och Pia Rizell.
Samtalet och barnkonventionen handlade inte så mycket om digitalisering. Blev mycket prat om att
satsningar i förskolan förebyggde gängkriminalitet.
Bra kopplingar till dagens barndom och barns lärande i förskolan
Gunnar Bjursell og Sissela Nutley var midt i blinken. Anna Bjurström la også fram sine poeng på en
utmerket måte. Naturlig nok hadde hun en agenda i tråd med skolepolitisk satsning. Det var svært
interessant å høre henne etter de to første innleggene, som hadde et mer kritisk blikk, så til sammen
ble de tre utvilsomt enda mer interessante.
deltog inte i de sista två programpunkterna
Mycket bra av Lärarförbundets representant att ge professionens syn på digitaliseringen i förskolan.
Panelsamtalen var intressanta och givande, hade kunnat varit längre (om tid funnits...)
Lärarförbundets representant gjorde inget relevant tillägg
Bra med kortare föreläsningar då tappade man inte intresset
Ovan vid att ta in information via samtal. Lite otydligt vad fokuset var, men kändes ändå som jag fick
ut många bra svar.
Bo ställer bra och kluriga frågor En otroligt trevlig dag där jag fått mycket bekräftat men också lärt
mig massa nytt
Mycket kompetenta föreläsare
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Workshops och avslutande samtal gav:

Bra
Det var lite för "stora" frågor so skulle diskuteras mellan deltagare på för kort tid. Hade behövt vara
mer tid till detta under workshopen då frågorna är super viktiga
Deltog endast på en workshop därav mitt svar.
Hade förväntat mig tips och inspiration för arbetet i förskolan där digital teknik används som
verktyg.
för hetsigt med att hinna med att diskutera och skriva ner
spännande workshp där vi fick tid att samla våra tankar kring det arbete som vi gör
Vi har arbetat mkt med anknytning och bildstöd samt samverkat mkt med specialpedaog samt
förskolepsykolog, så mkt var igenkännbart. Dock var det bra saker och bra för de som inte har hört
det tidigare.
Malin Nilsen var bra föreläsare och hade intressanta frågor för oss att diskutera. Lite kort tid för
varje fråga, men superintressant! Det var bra att få en sammanfattning från de olika workshopsen.
Det sista samtalet gav mig inget, dock intressant med spelutvecklarrepresentanten.
Bra med 'bikupor' för att ta del av andras uppfattningar
Hade önskat mer konkreta tips på hur man kan använda digitalisering i leken, vilket var det
seminariet jag gick på. De andra får inte full pott då jag inte gick på dessa och kan ge en
helhetsbedömning.
Då Gunillas samarbetspartner, som jag förstått hade mer information om digitala verktyg inom
ämnet, var sjuk, blev behållningen mycket annorlunda än jag förväntat mig. Ämnet var intressant,
men mycket som jag redan haft diskussioner och utbildningar om. Det var just digitaliseringens
möjligheter jag ville ha mer "kött på benen" av och det saknades. Synd att Gunilla inte hade
möjlighet att väva in kollegans information mer, eller att kollegan lyckats skicka med lite begripligt
material. Särskilt då vi alla betalat för just den informationen, så borde något inte försvinna helt, som
det gjorde där.
Skulle vilja haft mer praktiska exempel
För lite tid för diskussioner i workshops
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Din bedömning av arrangemangen:

20 kommentarer
lokalen var lite svår, det gällde att hitta rätt plats
mycket bra moderator
Mycket bra att det var på Tekniska eftersom man fick en snabbtitt på utställningen också
Super bra arrangemang. En stor eloge till moderatorn som kändes väldigt kunnig inom området och
förskolan och hans fantastiska engagemang och vilja att det ska ske en förändring
Lite otydligt var vi skulle vara efter fikat på morgonen och var lunchen var. Men det fungerade bra.
Bo gjorde ett fantastiskt jobb i sina sammanfattningar. vass men ändå på ett lättsamt sätt.
Mycket proffsig moderator (Bo)
Älskade Bo's fyndiga sätt att kommentera och vinkla allt innehåll och stötta förskolans uppdrag för
framtiden
Bättre informationskyltar vid ankomst och även under dagen
Kaffe, mackor och fikat var bra men lunchen var kall.
långa köer till fika och mat, kunde ha organiserats bättre
Extra stjärna till dig Bo som ställde relevanta frågor
Bo var helt fantastisk och väl insatt i ämnet. Det var en väldigt intressant dag, det kändes som om
den skulle kunna vara längre...
Trevligt att vara på Tekniska men det skulle ha varit bättre att ha enbart stolar då man satt väldigt
snett under föreläsningarna
Bättre om man kan sitta rakt fram mot dom som talar under föreläsningarna.
Bo var bra, Intressant och underhållande
Bo var bra och intressent när han ställde följdfrågor.
Bo vilken underhållning du var, proffsig, rolig och förespråkade förskolans viktiga roll på ett bra sätt.
Bra även att ni riktade viss kritik till politikerna för att höja statusen och arbetsvillkoren för vårt yrke.
Lokalerna var bra, bra ljud och stor yta. Satt längst fram, så lite jobbigt att titta uppåt mot
skärmarna, men med bara 1 timmes sittningar i taget gick det bra. Hade varit kul att veta att det var
vegetarisk mat till lunch. Kanske hamburgare och chips kändes som mest snabba kolhydrater och
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inte något som hjälpte till att hålla hjärnan igång hela em. Men i övrigt väldigt bra och trevligt
arrangerat. Mycket lätt att lyssna till Bo, som ställde skarpa frågor och tog upp mycket aktuellt.
Bra ordnat

Är du intresserad av att få information om BUNT's fortsatta arbete?

Något du saknade under seminariet eller något annat som du tycker att vi
borde tänka på
Vissa av frågorna i samtalen rörde andra delar av förskolläraryrket än ämnet för dagen och det
kändes som det inte hörde dit.
Tror att det hade varit bra med mer representation från proffessionen även på fm t.ex. genom att ha
Malin Nilsen i panelen.
Kanske lägga nästa träff i Göteborg :)
Jag tycker att det vore bättre att skänka något till välgörenhet i föreläsarnas namn istället för att
köpa choklad till dem.
Tycker det är intressant och tar gärna emot allas dokumentation, även alla workshops, inte bara den
som jag gick på. Tack på förhand!
Att digitalisering i förskolan är långt ifrån skärmtid. Man kan inte säga att detta är det samma. Mitt
förskoleområde arbetar mycket med digitalisering och digitalt förhållningssätt där det inte
förekommer 1 till 1. Barnen har alltså ingen egen skärmtid, allt sker i interaktion med andra.
Jag hade önskat mer praktiska tips hur man kan arbeta med digitala medier med barn i
förskoleåldern. Tips på appar, material etc...
Placering av bord/stolar kan bli bättre så att man inte behöver vrida på sig för mycket för att man
sitter på fel ställe.
Skulle vilja haft ett praktiknära exempel som vi kunde diskuterat kring
Saknar alla power points efteråt/
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