Fråga till lärare i Gagnef efter genomgången utbildningssatsning

Vad är du själv mest nöjd med vad gäller utvecklingen av din
digitala kompetens och din användning av den i ditt arbete?
Att jag törs prova och att jag försöker använda de digitala hjälpmedel jag har.
Arbetet och dess variation med Ipad.
Det har blivit ett naturligt inslag i undervisningen och gjort det möjligt för mig som lärare att enklare ge
feedback och följa elevens kunskapsutveckling. Nu kan vi nå ut till fler och ge eleverna mer.
Att kunna använda IT Spontant i undervisningen
Det funkar ju :)
Och innebär en kvalitetssäkring
Att jag enkelt kan nå eleverna och ha en god översikt på vilka uppgifter de gjort och lämnat in.
Att jag vågar prova och att jag inte behöver kunna för att våga prova.
Att jag vågar och kan använda IT i min undervisning.
Användandet av digitala verktyg för att utveckla elevers kunskaper
Att jag vågat prova.
Att jag faktiskt lärt mig en del.
Jag har inte jobbat så länge i kommunen och har än inte använt digitala verktyg så mycket men är
villig att lära mig mer.
Att jag vågar prova nu.
jag har utvecklats en del...kunde inte mycket innan
Jag är mest nöjd med att jag faktiskt har börjat använda dessa olika verktyg, och att jag har hittat ett
nytt sätt att tänka kring redovisning och undervisning i stort. Att jag har hittat nya sätt och vägar att
göra saker på
Mina ökande kunskaper om Ipads
Bloggar
Formulär
Det har gått framåt.
Jag är egentligen inte så intresserad av tekniken men jag provar mig fram och lär mig mer och mer
hela tiden och upptäcker olika saker
hela tiden och det gör att jag börjar tycka att det är intressant.
Att jag vågat prova trots att jag inte kunnat allt från början.
Att jag törs prova och ständigt lär mig nya saker.
Jag är mest nöjd över att jag fått bättre tid med eleverna. Jag upplever det som att den tid jag har med
eleverna är mer betydelsefull. Med hjälp av de tekniska verktygen (film, bilder, internet) har mina
stunder framför eleverna minskat och istället kan vi alla vara delaktiga i att finna och diskutera
information m.m.
Att tanken på hur jag kan göra detta digitalt kommer naturligt.

Att den går att vidareutveckla.
en kurs i digital bildhantering på högskolan för ett par år sedan som har lett till att jag själv har ägnat
en hel del fritid åt att jobba med just det.
Att jag har blivit modigare.
Att ha hittat former för att arbeta formativt med lärande och bedömning samt att eleverna ges större
möjlighet att få tid till ökad kunskap och möjlighet till samarbete, diskussioner och ökad
metakognition.
Att jag har använt Ipads i undervisningen ganska ofta och att eleverna har visat intresse och tyckt att
det har varit roligt och lärorikt
Jag är mest nöjd med att jag har kommit igång att arbeta med de digitala verktygen. Jag känner att
det är ett hjälpmedel.
Att vi kommit igång med blogg på skolan.
att få olika infallsvinklar från olika användare med olika behov och användningsområden
Att jag börjat använda några nya saker.
Det är mer naturligt idag att starta datorn och kolla mail och schoolsoft. Även att söka/googla på nya
tips kring moment som ingår i mitt ämne är idag mer naturligt för mig än tidigare
Att jag provat olika saker och inte blivit negativ om utfallet inte blev vad man önskade. Blivit tryggare
med fler appar,
Jag har blivit bekväm med att erbjuda eleverna träning med olika appar i undervisningen. Jag vet hur
många olika appar fungerar och för/nackdelar med dem så att jag kan välja rätt utifrån en särskild
situation och ett särskilt behov.
Jag känner mig orädd att ta till digitala verktyg inför olika grupper vid
t ex redovisningar inför förräldrar osv.
Jag har kommit igång riktigt bra med IT i undervisningen. Och vill gärna utveckla ännu mer, riktigt kul
och givande.
Att man lärt sig nya saker, och haft användning av dem i mitt arbete.
Att lära eleverna nya möjligheter att lära sig saker på ett annat vis.
Att våga införa det i större delar av undervisningen och i flera ämnen.
Att jag kunnat dokumentera elevernas lärande, visa för dem och tillsammans med eleverna sätta upp
nästa steg. Jag använder de digitala verktygen för att nå kunskapsmål, inte tvärtom. De digitala
verktygen är en hjälpande hand och en naturlig del i min undervisning.
Än så länge är det bara att jag vågar stå för att jag är tröglärd och behöver mera input på min nivå.
Att åk 7 kan så mycket själva att jag vågar fråga dem hur jag ska göra
King of math  en rolig och utmanade matteapp. Kul och intressant att se elevernas engagemang när
de använt den.
Är även nöjd med att jag numera förstår mig på ipaden mycket bättre!
Att vi provat att arbeta med ipads i klassen.

Jag tycker att det är bra att eleverna visar sina kunskaper, och vad vi gör i skolan, för andra än bara
klasskompisar och lärare t ex genom att blogga, så det är jag mest nöjd över. Tyvärr har det inte blivit
som jag tänkt, men ändå är jag nöjd över att den finns.
Osäkerheten minskar och jag känner mig mer hemma med ITanvändandet. Ivriga elever som jobbar
gärna med frågorna uppmuntrar även mig själv att använda mer IT i undervisningen.
Hur jag har fått igång skrivande som ett naturligt inslag i Fklassen genom att göra sagor med
berättande, skrivande, illustrationer och röstinspelningar i book creator, som en del i skolans arbete
med ASL.
Även arbete med appar gällande läs och skrivinlärning och matematik.
Att man inte bara använder olika appar som motiverar och underlättar färdighetsträning, utan att man
ser tekniken som ett verktyg där jag som lärare har ett ansvar att se till att man lär sig att granska
kritiskt och ställa frågor kring det man möter. Att jag vågar använda tekniken själv och lär mig nytt
hela tiden.
Jag har svårt att hinna med att lära mig så mycket som jag skulle vila lära mig.
Jag har blivit mer öppen inför den nya tekniken och kan ta till mig den mer naturligt. Jag använder den
mycket mer spontant idag!
Att jag blivit mer aktiv vad gäller att prova nya saker som jag inte "kan" el provat på tidigare. Det känns
inte lika läskigt och främmande att bara testa.
Jag har haft tid att smälta det vi har lärt oss och känner mig redo nu att köra igång! Att jag har börjat
någonstans redan, om än väldigt enkelt. Motståndet håller på att släppa. Det har redan underlättat för
mig att dokumentera vissa delar av elevernas arbeten för att sedan kunna göra bedömningar.
*att faktiskt boka iPad vagnen och jobba med t ex sidorna Elevspel.se, matteboken, mattemagistern,
mattemastaren.se mult.se osv under matematiklektionerna
*gjort film för att t ex sammanfatta ett tema/ arbetsområde med hjälp av amimote.se
Allt!
Att jag vågar testa nya saker!
Att jag vågar använda dator och iPad och att jag har kommit över min rädsla inför "datorer" och IT. Jag
tycker att det är jättekul nu och vill kunna allt på en gång.
Jag är nöjd med att ha bidragit till att elever har fått upp ett intresse för ex fotoredigering som de kan
ha så mycket glädje av. När de är nöjda blir jag nöjd.
Bloggen jag skapat.
Att jag stegvis har lyft in ITtekniken i klassrummet utifrån de kunskaper jag fått. ( På en mycket
grundläggande nivå).
Har underlättat vardagen. Har i och med digitala kompetensen mer "fått in världen i klassrummet".
Mycket bra pedagogiskt verktyg för lärande.

