
Medioteket

Kompetensutveckling

hösten 2016 • våren 2017
Förskola



Produktion: Medioteket, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad



Förskolan, Medioteket och 
det livslånga lärandet
”I förskolan och skolan möter eleverna engagerade pedagoger 
som behandlar alla jämlikt. Mänskliga rättigheter och norm-
kritiskt tänkande är förankrat i verksamheten. Moderna verktyg 
inspirerar till nya sätt att dela kunskap och samarbeta i den digi-
tala omvärlden.”

  
           Ur Vision 2040 – Ett Stockholm för alla

Digitala verktyg har fått ordentligt fotfäste i förskolan och de kreativa möjligheterna 
är många för både barn och pedagoger. Att visualisera, skapa och dokumentera sitt 
lärande är alla viktiga kompetenser som kommer att vara än viktigare i framtiden.

Som pedagog i Stockholm stad möter du under kommande år nya digitala möjligheter 
och utmaningar med Skolplattformen där förskolans verksamhet, kommunikation och 
dokumentation ska mötas. Medioteket hjälper dig med kompetensutvecklingen inom 
användning av digitala verktyg och att dokumentera med ord, bild och film i digital 
form. 

Digitala verktyg hjälper oss också att skapa nya aktivitetsområden och spännande 
upplevelser utan att vara passiva. Det finns alla möjligheter att vara kreativa.

Kurserna kan beställas och skräddarsys för att passa er förskoleverksamhet och kan 
anordnas både på din förskola och hos oss på Medioteket.

Väl mött hos dig eller hos oss på Medioteket!
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Lära tillsammans

Nätverk för IKT-utvecklare 
och pedagoger
Har du en ledande eller drivande roll inom IKT på din 
förskola eller i ditt förskoleområde? Möt andra som också 
brinner för IKT och pedagogik, som vill utveckla verk-
samheten på förskolan och hitta nya arbetssätt med hjälp 
av olika digitala möjligheter.

De fyra träffarna innehåller workshoppar, pedagogiska 
diskussioner, erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning i 
form av studiebesök eller föreläsningar.

Som deltagare bidrar du med dina egna erfarenheter, 
tankar och frågor samt en lust att utveckla både dig själv 
och andra.
 
Innehåll:

• Digitala verktyg i förskolan, användningsområden och 
utvecklingsområden.

• Erfarenhetsutbyte  kring planering och genomförande 
av IKT-strategier.

• Omvärldsbevakning och forskning.

• Externföreläsare/studiebesök.

• Workshoppar. 

Tid: 4 tillfällen x 3 timmar under 2016/2017

Datum: 29 september, 30 november, 7 februari och 6 april 
klockan 13.30–16.30

Kostnad: 2 400 kronor/deltagare 

Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen

Information: Katrin Jäverbring  
Telefon: 08–508 33 692 
E-post: katrin.javerbring@stockholm.se

Sista anmälningsdag: 31 augusti 

Anmäl dig på: stockholm.se/medioteket

Studiecirkel/processträffar 
för pedagoger
Vill ni komma igång eller vidareutveckla ert sätt att an-
vända Ipads och andra digitala verktyg på era förskolor? 
Har ni ojämn IKT-kompetens och behöver lyfta in fler 
pedagoger i ert IKT-arbete? Medioteket erbjuder proces-
sinriktad kompetensutveckling där hela arbetslag eller ut-
valda pedagoger från förskolor i ett område eller stadsdel 
deltar vid ett antal tillfällen under ett verksamhetsår eller 
en termin. 

Varje tillfälle innehåller både teori och praktik där vi blan-
dar praktiska exempel från förskolan med omvärldsbevak-
ning och forskning. De olika kurstillfällena bygger på att 
du som deltagare är aktiv och jobbar praktiskt både när vi 
ses och mellan träffarna.
 
Olika teman för träffarna kan vara:

• Tips och trix för Ipads i förskolan.

• Digital kompetens, vad är det?

• Bild, film och skapande.

• Dokumentation i digital form.

• Skapa lek och aktivitet med visualisering och projektor.

• Programmering och datalogiskt tänkande i förskolan.

• E-böcker.

• Animering och stopmotion.

Träffarna utformas efter gruppens förkunskaper. De kan 
ordnas antingen hos er eller hos oss på Medioteket. 

För mer information eller för att skräddarsy det som 
passar just era pedagoger kontakta:  
Katrin Jäverbring  
Telefon: 08–508 33 692 
E-post: katrin.javerbring@stockholm.se

mailto:katrin.javerbring%40stockholm.se?subject=
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=98475
mailto:katrin.javerbring%40stockholm.se?subject=
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Från utvärderingar av Studiecirkel/processträffar för pedagoger 2016

”Jag har fått massa inspira-
tion och mer handfasta 
kunskaper om olika verktyg 
att använda med barnen 
och i verksamheten.”

”Superbra att prova på rele-
vanta appar. Att själv få 
utforska och testa på våra 
träffar!”

”Ett nytt sätt att jobba, att 
använda mig av lärplattan så 
att barnen görs delaktiga.”
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Förskolans eventdag
Välkommen till en lärorik dag om digitala möjligheter 
och utmaningar i förskolan. Vi bjuder på frukost, intres-
santa seminarier och föreläsningar samt spännande 
workshoppar för alla pedagoger från Stockholm stads 
förskolor. Dessutom får du chans att mingla och träffa 
andra som brinner för framtidens pedagogik. 

Ledarspår på förmiddagen
Förmiddagen är för dig som arbetar som förskolechef 
eller pedagogisk utvecklingsledare. Efter en lyxig 
frukost blir det intressanta föreläsningar om nytänkande 
arbetssätt och digitala verktyg i förskolan.
Tid: klockan 9.00–12.00.
Frukost serveras från klockan 8.30.

Spännande seminarier och workshoppar för alla 
i förskolan
På eftermiddagen väljer du som deltagare bland ett stort 
antal seminarier och workshoppar. Det blir Smart-
boards, Projicering, Bild och film, Animering, Att 
skriva sig till läsning, QR-koder, Programmering och 
mycket mer.
Tid: klockan 13.00–16.30
Valet av workshoppar görs du på plats genom att skriva 
upp dig på deltagarlistor. Först till kvarn från klockan 
12.30.

Datum: 16 november klockan 9.00–12.00 och/eller 
klockan 13.00–16.30

Kostnad: Kostnadsfritt men obligatorisk anmälan.

Plats: Medioteket

Information: Katrin Jäverbring  
Telefon: 08–508 33 692 
E-post: katrin.javerbring@stockholm.se

Anmäl dig på: stockholm.se/medioteket
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mailto:katrin.javerbring%40stockholm.se?subject=
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Utbildningsforvaltningen/Medioteket/Kurser--Seminarier/Anmalan-till-kurser/
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Lärande med digitala verktyg

SMART Board™
SMART Board™ och programmet Notebook är en 
fantastisk pedagogisk resurs för förskolan. Lär och lek, 
låt barnen ”styra” den interaktiva tavlan på ett lustfyllt 
sätt. Använd bilder, ljud och interaktivitet på tavlan för att 
skapa spännande och kreativa pedagogiska aktiviteter. 

På kursen får du lära dig att hantera en SMART Board 
samt grunderna i Notebook, kursen innehåller både teori 
och eget praktiskt arbete.

Digitala möjligheter i förskolan

Ipad – grund
Behöver du lära dig Ipadens grunder och inställningar?

Innehåll:   

• Vad finns det för tekniska möjligheter med en Ipad?

• Hur växlar jag mellan olika appar? 

• Hur anpassar jag innehållet på min skärm? 

• Hur kan jag hantera olika språk på tangentbordet? 

• Hur kan jag använda kameran och sortera bilder?

• Hur använder jag Ipaden som en dokumentkamera?

• Kan jag använda Ipaden för ordbehandling och  
presentationer? 

• Hur delar jag material från min Ipad?

Datum: Anordnas på begäran

Kostnad:  
1 tillfälle x 3 timmar, kostnad 4 700 kronor per grupp
2 tillfällen x 3 timmar, kostnad 9 400 kronor per grupp
Max 15 deltagare.

Plats: Efter överenskommelse

Information: Carola Rehn Lindberg  
Telefon: 08–508 33 258 
E-post: carola.rehn-lindberg@stockholm.se

Många förskolor har Ipads som utrustning men behöver 
inspiration och konkreta tips om användningsområden 
för att verkligen komma igång och hitta arbetssätt där det 
digitala berikar och tillför något kreativt. 

Vi kan erbjuda ett 3-timmars inspirationspass som del av 
en planeringsdag så att alla pedagoger får möjlighet att ta 
del av kompetensutvecklingen tillsammans. 

Här lyfter vi fram tydliga användningsområden av lärplat-
tor/Ipads i förskolan: dokumentation, att arbeta med bild 
och film, att skapa visuella och utmanande lekmiljöer på 

Vårt upplägg bygger på att du som deltagare är aktiv och 
prövar själv. Ta med dig en egen Ipad. 

Tid: 3 timmar

Datum: 22 september klockan 13.30–16.30

Kostnad: 810 kronor per deltagare
Kursen kan även anordnas på din förskola. Kostnaden är  
4 700 kronor per grupp, max 15 deltagare.

Plats: Medioteket, Trekantsvägen 3, Liljeholmen

Information: Katrin Jäverbring  
Telefon: 08–508 33 692 
E-post: katrin.javerbring@stockholm.se

Anmäl dig på: stockholm.se/medioteket

förskolan, projicera och förstora för att sätta fart på upp-
levelser och på fantasin. 

Tid: 3 timmar

Datum: Anordnas på begäran

Kostnad: 4 700 kronor per grupp

Plats: Efter överenskommelse

Information: Katrin Jäverbring  
Telefon: 08–508 33 692 
E-post: katrin.javerbring@stockholm.se

mailto:carola.rehn-lindberg%40stockholm.se?subject=
mailto:katrin.javerbring%40stockholm.se?subject=
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=97147
mailto:katrin.javerbring%40stockholm.se?subject=
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Programmering – datalogiskt tänkande
Programmering är redan på väg in i skolans kursplaner, 
vad innebär det för förskolan och hur kan vi arbeta förbe-
redande med detta?

Förmågan att tänka datalogiskt  kommer precis som läs- 
och skrivutveckling, språkutveckling och andra kompe-
tenser vara något som hjälper barnen att både förstå och 
forma sin omvärld. 

På olika lekfulla sätt, med både analoga och digitala 
hjälpmedel, kan vi i förskolan arbeta med barnens viktiga 
förmågor som till exempel att tänka logiskt, sortera 
information, se matematiska mönster, formulera mål och 
problem samt felsöka. 

Barnen kan arbeta med  programmeringsverktyg (t.ex. 
BeeBots) eller använda sig själva i leken och program-
mera varandra.

Vill du lära dig mer om programmering och datalogiskt 
tänkande i förskolan? Kontakt oss för mer information 
och för att skräddarsy det som passar just dig och dina 
kollegor. 

Information: Katrin Jäverbring  
Telefon: 08–508 33 692 
E-post: katrin.javerbring@stockholm.se

”Datorer är jättebra och snabba på att göra som du säger, men de kan  

inte tänka själva. Men det kan du! Du har både fantasi och är smart.”
Linda Liukas, finsk barnboksförfattare och programmerare

mailto:katrin.javerbring%40stockholm.se?subject=
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Dokumentation, bild och film i förskolan
Som pedagog i förskolan möter du idag nya digitala  
möjligheter och metoder att dokumentera.

Kombinera ord, bild, film och berättande och gör det till 
en levande del av verksamheten. Det ger barnen möjlighet 
att vara delaktiga i sin egen dokumentation samtidigt som 
pedagogerna både kan följa upp sin verksamhet och dela 
dokumentationen digitalt, till exempel i nya skolplattfor-
men.

Medioteket erbjuder kompetensutveckling med Ipad som 
verktyg för dokumentation, bild och film. Till exempel:

• Använd Ipadens kamera, album och bild- 
redigeringsmöjligheter. 

• Skapa film i iMovie. Kombinera bild, filmklipp och 
ljud/musik till färdiga filmer. Proffsigt blir lätt!

• Animering. Använd era sagor, sånger eller barnen 
själva som ingredienser i animeringar i olika appar. 

• Stopmotion. Skapa egna rörliga filmer med lera, lego 
eller andra föremål.

• Timelapse. Arbeta med naturvetenskap och utforska 
snabba skeenden i slowmotion eller långa förlopp i en 
kort film. Perfekt för plantering, experiment, vatten som 
ändrar form och annat spännande utforskande. 

• QR-koder. Hur kan man ”sätta upp ljud på väggen”? 
Hur tillgängliggör vi dokumentationen för barnen? 
Skapa ljudfiler på väggen, översättningar i böcker och 
hemliga meddelanden med hjälp QR-koder.

• Projicering. Använd bild och film till att skapa lek och 
aktivitet med nya lekmiljöer som utmanar fantasin.

Vad behöver ni för att utveckla verksamheten och pedago-
gerna på din förskola? Kompetensutvecklingen kan ske i 
utvalda workshops på er förskola eller på Medioteket.

Ta kontakt med oss för mer information och för att skräd-
darsy det som passar just era pedagoger. 

Information: Katrin Jäverbring  
Telefon: 08–508 33 692 
E-post: katrin.javerbring@stockholm.se

mailto:katrin.javerbring%40stockholm.se?subject=


Har du frågor om filmplattformen sli.se/medioteket?
Kontakta support och medierådgivningen:
Telefon: 08–508 33 481  
E-post: mediebokning@stockholm.se

 

Gör film
Idag finns teknik som gör det mycket enkelt att göra film. 
Med Ipad får vi ett verktyg där vi kan göra filmer med 
barnen utan krångliga processer.
 
• Filmspråk. Vi jobbar med manus utifrån klassisk 

dramaturgi, fotograferar stillbilder, lägger på röster, 
ljudeffekter och slutligen musik för att fånga rätt 
stämning. 
 

• Animation. Vi flyttar en figur, tar en bild, flyttar, tar en 
bild, flyttar och tar en bild. När stillbilderna spelas upp 
i snabb följd får vi upplevelsen av att det rör på sig. Det 
går att animera med lera, papper eller använda sig av 
objekt som redan finns.

 

Har du frågor om att göra film med barn på  
förskolan?
Kontakta Mediotekets filmpedagog Elisabet Jonsved  
Telefon: 08–508 32 815
E-post: elisabet.jonsved@stockholm.se

Film och ljud på sli.se/medioteket 
Via sli.se/medioteket kan du som pedagog använda 
strömmande media eller låna filmer och ljudprogram.  
Till många av filmerna och programmen finns pedagogiskt 
material länkat. Alla filmer och program i plattformen har 
institutionell visningsrätt, vilket gör det enkelt att följa 
lagen om upphovsrätt.
 
Kommunala förskolor i Stockholms stad kan teckna avtal 
med Medioteket för att få tillgång till utbudet.

 
Har du frågor om Mediotekets medieavtal?
Kontakta Doris Erixon  
Telefon: 08–508 33 477
E-post: doris.erixon@stockholm.se

 

Använd film
• Som inledning på temaarbete med barnen eller 

fördjupning i olika frågor och ämnen. 
 

• Som utgångspunkt för samtal på föräldramötet. Visa till 
exempel en film om barns lek, om infektionsspridning 
och hygien på förskolan eller om genusfrågor i 
förskolemiljö. 

• Som fortbildning, input och inspiration för pedagoger i 
förskolan, kring till exempel konstens pedagogik, barn 
som far illa eller lekens betydelse.
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Rörlig bild och ljud kan vara ett verktyg för att uppnå mål i Förskolans läroplan och 
ett hjälpmedel för att utmana barnens nyfikenhet och lärande i till exempel språk, 
kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik. 
 

Rörlig bild och ljud

”Film är en fantastisk utgångspunkt att jobba vidare ifrån tillsammans med 
barnen. Med Ipad kan man lätt animera en fortsättning på filmen de just 
har sett. Barnen får rita figurerna från filmen; Vad hände sedan? Vad hände 
innan filmens början? Barnen blir delaktiga i sin egen kulturkonsumtion.”  

Elisabet Jonsved, filmpedagog på Medioteket

mailto:mediebokning%40stockholm.se?subject=
mailto:elisabet.jonsved%40stockholm.se?subject=
mailto:doris.erixon%40stockholm.se?subject=
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Med NTA-programmet (Naturvetenskap och Teknik för Alla) möter du och barnen 
naturvetenskapliga fenomen på ett lustfyllt och utmanande sätt. 
 
På introduktionsutbildningen får du aktivt prova på några uppdrag från NTA:s naturvetenskapliga teman luft, vatten, 
ljud och ljus. Du får också veta mer om hur NTA-programmet är upplagt i Stockholm. Tillsammans reflekterar vi 
över olika förhållningssätt då man arbetar med barn och naturvetenskap.
 
Innehåll: 
• Information om NTA.
• Laborationer hämtade från olika NTA-teman.
• Reflektion över undervisningen i NO och teknik.
• Hur NTA-arbetet kopplas till LpFö98 rev. 2010.

Tid: 2,5 timmar   

Datum: 10 november 2016 eller 11 maj 2017 klockan 8.30–11.00 

Kostnad: Kostnadsfritt    

Plats: NTA Stockholm, Avestagatan 29, plan 1, Spånga  

Information: Annika Larsson 
Telefon: 08–508 32 830
E-post: annika.mi.larsson@stockholm.se

Läs mer och anmäl dig på: nta.stockholm.se

Besök oss även i Facebookgruppen NTA Stockholm förskola

NTA – Naturvetenskap och  
Teknik för Alla

mailto:annika.mi.larsson%40stockholm.se?subject=
http://www.nta.stockholm.se


Kultur
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KULTURUTBUDSDAGAR  

Kolla Kultur – kulturutbudsdagar 
Varmt välkommen till Kolla Kultur – en helt ny mötesplats för kunskap, erfarenhetsbyte 
och inspiration! 

Målgrupp: Kulturombud, intresserade förskollärare, 
lärare och pedagogiska ledare. 

Datum: 7 september klockan 15.00–20.00 

Kostnad: Kostnadsfritt

Plats: Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17, Nacka

Information: Elisabeth Söder   
Telefon: 08:508 33 822 
E-post: elisabeth.soder@stockholm.se

Läs mer och anmäl dig på:  
pedagogstockholm.se/kulan

Ta chansen att ta del av ett varierat och högkvalitativt 
kulturutbud. Vi bjuder på  programuppträdanden, verk-
städer om professionell konst och kultur och informella 
samtal med företrädare från branschen. På agendan står 
frågor om makt, normer, identitet och mångfald, dansen 
som uttrycksmedel och inte minst ”best case” från för-
skolan och skolan. Vi får ta del av utdrag ur aktuella 
produktioner och verksamheter från Stina Agnas Band, 
Trupp Trunk, Kompani Giraff, Pantomimteatern, Teater 
Pero, Kulturhuset Stadsteaterns barn- och ungdomsscen i 
Skärholmen, Stockholms läns museum, Musikcentrum och 
Sandra Medina/Bastardproduktion för att nämna några.  

Bland de medverkande finns till exempel Karin Helander, 
professor i teatervetenskap och vice rektor Stockholms 
universitet, Olle Burell, skolborgarråd, Roger Mogert, 
kulturborgarråd, Minna Krook, dansare och danspedagog, 
Anna Karinsdotter, konstnärlig chef Unga på Operan, 
Robert Olsson, kulturdirektör, Kerstin Brunnberg, 
ArkDes t.f. överintendent, Jordi Almeida, skådespelare 
och lärare på Sturebyskolan, Sissela Kyle, skådespelare 
och teaterchef Parkteatern/Stockholms Stadsteater och 
Katti Hoflin, stadsbibliotekarie. 

mailto:elisabeth.soder%40stockholm.se?subject=
http://www.pedagogstockholm.se/kulan/kolla-kultur---kulturutbudsdagar/
http://www.pedagogstockholm.se/kulan/kolla-kultur---kulturutbudsdagar/


Läs mer på: 
stockholm.se/medioteket

Anmälan
Katalogen vänder sig till kommunala verksamheter inom Stockholms stad.  
Anmälan är bindande och görs senast en vecka före kursstart. I god tid 
före startdatum får du en bekräftelse om du fått plats på kursen eller 
seminariet. 
 

Hitta till oss
Medioteket finns på Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen.
Handikappentré finns på Trekantsvägen 1, ta hissen till plan 5 och  
ring på porttelefonen.
 
Kommunikationer:
Ta tunnelbanans linje 13 eller 14 till Liljeholmen eller tvärbanan till 
Liljeholmen eller Trekanten. Kort gångväg från respektive hållplats. 


