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DIDIDI FÖR ALLA! 

”Hur ska vi kunna veta vad som fungerar digitalt om vi inte vågar pröva?” 

Orden är Ria Heilä-Ylikallios, prefekt och professor vid Pedagogiska fakulteten och 

ordförande för styrgruppen för projektet Didaktiska Dimensioner i Digitalt lärande (DiDiDi). 

Hon sammanfattade under ett seminarium om Second Life i undervisningen 19.9.2014 

DiDiDis uppgift som: ”att se på det digitala som görs i undervisningen så att vi får veta vad 

som fungerar”. 

Den som följer med skola och skolutveckling vet att ordet digital är ofta förekommande i 

sammanhanget. Det talas om digital kompetens, digitala prov, den digitala skolan, digitala 

lärresurser, digitalt lärande, digitala verktyg etc. 

Klipp från DiDiDi seminarium 9.12.2013 om Talking Tools: 

https://www.youtube.com/watch?v=28AHDOQWFC8  

Forsknings-och utvecklingsprojektet DiDiDi har pågått sedan 2011 i Vasa och är ett 

samarbete mellan Pedagogiska fakulteten, Vasa övningsskola, Centret för livslångt lärande, 

Mediacity vid Åbo Akademi, Vasa stad samt företaget UpCode. Dessutom ingår även 

vetenskapsbiblioteket Tritonia och datacentralen vid ÅA i projektet. 

DiDiDi har som syfte att se på digitaliseringen i skolan ur ett pedagogiskt och didaktiskt 

perspektiv och fungerar som ett tak över all verksamhet som sker både i klassrum och 

forskning inom digitalt lärande. Projektet ska granska, upptäcka och sprida de 

lärandepotentialer som ny innovativ teknik kan innebära för undervisning och didaktisk 

utveckling i skola, lärarutbildning, forskning och fortbildning. 

DiDiDi består av flera delprojekt. Några är redan avslutade, några pågår och några är 

nystartade. Som exempel kan nämnas det avslutade delprojektet Pekplattans Pedagogiska 

Potential (2011- våren 2014), som ville ta reda på hur pekplattan fungerar i undervisningen. I 

pågående delprojektet Talking Tools utvecklas en smarttelefonbaserad lärmiljö som fungerar 

som en kunskapsdatabas och som ett processdokumentationsverktyg i slöjden. På DiDiDis 

hemsida www.dididi.fi finns alla delprojekt beskrivna. 

Förutom laborerande i klass pågår även forskning på både magisters- och doktorsnivå. Pro 

Gradu avhandlingar knutna till DiDiDi finns publicerade på hemsidan. 

DiDiDi ordnar avgiftsfria seminarier kring det digitala lärandet flera gånger per termin. Alla 

seminarier både streamas och bandas. Från hösten 2014 har DiDiDi erhållit medel från UBS 

för att satsa ännu mera på spridningen. Detta projekt har fått namnet DiDiDi för alla!  
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(klicka på bilden för 

högre upplösning) 

Information om seminarierna och bandningarna läggs ut på hemsidan www.dididi.fi och 

Twitter (@projektdididi). Videoklipp kan även ses i DiDiDis Youtubekanal DiDiDi för alla 

(https://www.youtube.com/user/dididiforallavasa/videos). Du kan få direkt information om 

DiDiDi genom att klicka ”följ” nere till höger på hemsidan och ange din epostadress. 

Vill du veta mera, eller kanske tipsa DiDiDi om det som sker inom digitalt lärande i din skola, 

kontakta DiDiDis koordinator Kicki Häggblom, kicki.haggblom@abo.fi 
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