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Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Helen Henriksson (Göteborg) 
Peter Stöök (Göteborg (Göteborg) 
Viktor Möller (Härryda)  
Andreas Logg (Kungsbacka) 
Åsa Blide–Larsson (Kungsbacka) 
Therese Kraffke (Kungälv)  
Carolin Birk (Lerum) 
Tobias Ågren (Lilla Edet)  
Anders Karlsson (Mölndal)  
Frida Lindén (Partille)  
Axel Karlsson (Stenungsund)  
Monica Hakefjord (Tjörn) 
Lena Hast Gustafsson (Öckerö)  

DELTOG PÅ DELAR AV MÖTET 

Jerker Rellmark (Ale)  
Johan Borvén (Göteborgsregionen)  

EJ NÄRVARANDE 

Eva Welander (Alingsås) 
Cecilia Manfredsson (Göteborg) 
Jens Holm, ordf. (Mölndal) 
Rickard Hagerberg (Mölndal) 
Malin Mogren (Göteborg) 

 

Mötet öppnades kl.9.00 
(Frida Lindén, vice ordförande) 

 
Nya representanter i nätverket, Therese Kraffke (Kungälv) och Carolin Birk (Lerum) hälsades 
välkomna. 
 

 
  

Digitala läsaktiviteter i förskolan 
(Malin Nilsen, GU)  

Malin Nilsen (GU) presenterade resultat och slutsatser utifrån den studie hon gjort på 
förskolor i fyra utbildningsområden i Göteborg med syfte att utvärdera användningen av den 
digitala bokstjänsten Polyglutt. Nio förskolor deltog i studien och underlag samlades in 
genom intervjuer med pedagoger samt genom videoobservationer av pedagoger och barn. 
 
Malin utgick i sin studie utifrån följande forskningsfrågor: 
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• Hur ser samspel och kommunikation ut mellan barn, personal och det digitala 
verktyget vid användning av Polyglutt i förskolan? 

• Hur använda Polyglutt för att främja och stödja det svenska språket och flerspråkighet. 
 

Övergripande resultaten utifrån studien på de 9 förskolor som deltog: 

• Polyglutt är en omtyckt och väletablerad tjänst på förskolorna. 

• Enligt pedagogerna ger tjänsten ett ökat intresse för böcker och läsning bland barnen.  

• Användningen är i hög grad kontextbunden. 
 

Slutsatser: 

• Digitala läsaktiviteter är komplexa och sker på flera plan (tekniskt, pedagogiskt, 
språkdidaktiskt) 

• Pedagogen spelar en viktig roll i att uppmuntra till samtal i digitala läsaktiviteter 

• Läsning i grupp motiveras utifrån en inkluderingsaspekt 

• Utvecklingspotential finns när det gäller att stödja barns slutsatsledningsförmåga och 
flerspråkande 

 
 

Digitala lärresurser 
(Henrik Krantz & Rasmus Jonsson, GR) 

Två nya digitala lärresurser för förskola och särskola, MIK-templet och Bao, presenterades. 
 
 
Bao, pandaspelet 
 
Spelet är framtaget i ett Erasmus+ - projekt ”E-Safety for SEN” i samverkan mellan 
Göteborgsregionen, Buckinghamshire County Council och Rectorat de Montpellier. Spelet ska 
lanseras i samband med BETT-mässan i januari 2022. 
 
Spelet lär ut viktiga aspekter om att kunna använda internet på ett säkert och tryggt sätt. 
Elevernas får följa pandan Baos resa genom en djungel, där de längs vägen i spelet stöter på 
olika djungelkaraktärer och kommunicerar med vänner och okända via det sociala nätverket 
Djungelgram. 
 
Spelet består av 4 kapitel, sociala medier, nätmobbning, kritiskt tänkande och främlingar. Till 
spelet följer en lättillgänglig handledning för lärare och vårdnadshavare, med förslag på 
diskussionspunkter och begreppslistor till varje kapitel i spelet.  
 
 
MIK-templet  
 
MIK-Templet är framtaget genom ett samarbete mellan Göteborgsregionen och Göteborgs 
Förskoleförvaltning.  
 
I upplägget MIK-Templet finns MIK-Templet för personal samt MIK-Templet Jr. 
 
MIK-Templet Jr är upplagt som en digital saga där barnen tillsammans väljer hur de tar sig 
framåt på ett äventyr i ett hemligt tempel. I och utanför templet lurar faror och karaktärer som 
både vill hjälpa men kanske också stjälpa barnens jakt på skatter djupt inne i templet. 
 
Sagan lär främst ut fyra aspekter inom begreppet MIK för barnen i förskolan, digital 
kunnighet, källkritik/källtillit, bildanalys och reklam. Till sagan finns en mindre handledning 
för personalen att använda, med förslag på fördjupande frågor till de olika delarna i sagan. 
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För vidare frågor kontakta Henrik.krantz@goteborgsregionen.se eller 
Rasmus.jonsson@goteborgsregionen.se 

Förstudien kring breddad mediatjänst 
(Felix Gyllenstig Serrao, GR)  

Vi gavs en sammanfattning av den förstudie GR gjort kring behovet av en breddad 
mediatjänst, med fokus på tillgängliggörandet av fria resurser och bredda utbudet i vår 
mediatjänst. 11 intervjuer har genomförts med 9 av regionens kommuner.  
 
 
Efter en positiv förstudie samt att UC ser positivt på fortsätt kartläggning av möjligheter är nu 
nästa steg att se över kostnader och tekniska möjligheter för att bredda mediatjänsten.  
 
 
För vidare frågor kontakta felix.serrao@goteborgsregionen.se 

Läromedelsutredningen 
(Johan Borvén, GR) 

GR kommer lämna in ett remissvar på betänkandet Läromedelsutredningen, utifrån 
böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap i ett reginalt perspektiv och kopplat 
till GR: s uppdrag som inköpscentral för Läromedel och regional mediacentral.  

 
GR lämnar synpunkter på utredningens förslag gällande: 
 

• att införa en definition av läromedel, 

• att förtydliga skollagens bestämmelser om elevernas tillgång till böcker och lärverktyg, 

• att införa en läromedelsnämnd 

• att det i läroplanerna ska anges att rektor har ansvar för att lärare får förutsättningar 
att göra väl avvägda val av läromedel och lärarhandledningar. 

 

 

Återkoppling ifrån GDPR-gruppen 
(GDPR-gruppen genom Peter Stöök) 

GDPR-gruppen har haft som uppdrag till mötet att ta fram mål/syfte och prioriterade 
uppdrag, vilka presenterades för nätverket. 

Förslag: 

Syfte:  
Att genom samverkan inom GR, stärka och utveckla skolförvaltningarnas arbete med 
personuppgiftshantering kopplat till digitala lärresurser.  
 
Mål:  
Att genom regionalt samarbete:  
 

• Förenkla och effektivisera rutiner för hantering av personuppgifter.  

mailto:Henrik.krantz@goteborgsregionen.se
mailto:Rasmus.jonsson@goteborgsregionen.se
mailto:felix.serrao@goteborgsregionen.se
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• Stärka relationen med Edtech och andra parter för att skickliggöra varandra och 
gemensamt arbeta fram lösningar som underlättar hantering av personuppgifter  

• Främja ökad kompetens och ett professionellt förhållningssätt i frågor som rör 
personuppgiftshantering.  

 
Gruppens förslag på områden att arbeta vidare med:  

• Livscykel 

• Leverantörsdialog 

• Utbildning/förhållningssätt 

• Appar 

• Tredjelandsproblematik 

Arbetsutskottet diskuterar nästa steg för arbetsgruppen och återkommer. 

Att leda i en digitaliserad värld 
(Malin Viberg, GR) 

 
Malin presenterade framtagna områden/teman till utbildningen:  

 

 
 
Nästa steg i arbetet är att starta en pilotomgång, där rektorer får testa den framtagna 
arbetsmodellen för utbildningen och ett temaområde: Skolledare som digital förebild.  
 
Nätverket fick i en workshop utifrån temat” digital förebild” styrkeidentifiera, 
utvecklingsprioritera samt ta fram förslag på frågeställningar/case till temaområdet.  
 
Malin kommer inom kort skicka ut ett formulär med information kring utbildningen och en 
intresseförfrågan kring att delta i en pilotomgång. För vidare frågor kontakta: 
Malin.viberg@goteborgsregionen.se 
 

 
  

mailto:Malin.viberg@goteborgsregionen.se
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Övrigt 
 
Kommande mötesdatum:  

 
Möte 1: 8/3 kl.9-12 (Teams) 
  
Möte 2: 17/5 kl.9-12 eller kl.9-16. (GR) 

  
 

Mötets ordförande Frida Lindén tackade för ett bra möte. 

 
 

Mötet avslutades kl.12.00 

 

Frida Lindén (vice ordförande) 
 
Malin Johansson (sekreterare) 

 
 

 


