
Välkommen på en inspirationsdag kring IT i förskolan! 
Tid: 3 nov 2016, 09.00-16.00  

Plats: Umeå, Tegs Centralskola 
Nu kör vi för andra året, vår dag för dig i förskolan som vill träffas och inspireras kring pedagogiskt 

arbete med IT. En dag full med föreläsningar, prova-på-tillfällen, workshops och inte minst, 
kollegiala möten! Läs programmet här nedan, bestäm vilka workshops du önskar och anmäl dig! 

Kostnadsfritt för pedagoger i Västerbottens förskolor, lunch och fika ingår! 

Anmälan enbart via www.mittmediacenter.se  

(öppnar 3/10 kl 15.00, först till kvarn…)

IT i förskolan - 2.0 
Umeå 3 nov 2016

Program 

0900-11.30 Föreläsning:  

Markus Bergenord, Reggio Emilia Institutet. 
Hur kan tekniken användas som ett av de ”100 
språken” och vara ett 
verktyg för att 
sammanfoga dem i 
projektinriktat arbete med 
pedagogisk 
dokumentation? Markus 
berättar och visar exempel 
på detta samt om hur IKT 
har en plats i förskolans 
pedagogiska miljö, i 
relation till Reggio Emilias 
barnsyn. 

10.00 Fika och mingel 

11.30 Lunch 

12.30 Workshop-pass 1 

13.45 Workshop-pass 2 

14.45 Fika och mingel 

15.15 App-tips och inspiration 

15.45-16.00 Avslutning, utvärdering 

Med reservation för ändringar.

http://www.mittmediacenter.se/2016/09/it-i-forskolan-en-inspirationsdag/
http://www.mittmediacenter.se/2016/09/it-i-forskolan-en-inspirationsdag/


Workshops 

Ges två gånger var under eftermiddagen; du gör 
dina val i din anmälan. OBS! Först till kvarn, ingen 
platsgaranti kan ges. 

Lyssna på barnens berättelser. Om man 
lyssnar på barnens lek så hör man allt som oftast 
berättelser, genom att använda digitala verktyg 
kan vi lyssna in barnen och låta dem skapa sina 
egna berättelser att arbeta vidare med. En gammal 
teknik är stop motion som har gjorts mycket 
enklare med hjälp av moderna verktyg. Under 
workshopen kommer deltagarna få lära sig 
grunderna i stop motion och 
filmberättande. Markus Bergenord, Reggio 
Emilia Institutet 

Ut med plattan! Vi tittar på exempel samt 
provar på appar med enklare GPS-verktyg för t ex 
skattjakt; dokumentation och skapande.  Tomas 
Svedgård, MediaCenter 

Språk- och bildskapande med lärplattan. 
Genom att ritprata med hjälp av plattan kan de 
yngre barnen träna både språk och bildskapande. 
Orden ger en extra dimension till bilden och hela 
"rit-pratet" blir en tecknad film med inspelad 
berättelse. Vi provar och funderar också på hur vi 
tar barnets kreativitet vidare. Jenny Lindmark, 
Länsbiblioteket, Region Västerbotten 

Kollegialt lärande med Pedagog 
Västerbotten. Pedagog Västerbotten erbjuder en 
plattform för pedagoger att dela med sig av goda 
exempel till andra pedagoger. Lär dig hur du med 
foto och film kan dokumentera ert arbete på ett 
sätt som inte tar för mycket tid från övrig 
verksamhet och sedan på ett enkelt sätt dela med 
sig. Peter Lundström och Pär Sundström, 
MediaCenter och Umeå kommun 

Lek och lär med programmering. Inspiration 
och exempel på hur ni kan komma igång med 
kodlek och programmering i förskolan, med eller 
utan ”bottar” eller annan teknik. Inga-Maj 
Gradin, Förskolan Kungsgården 

Bloggen som pedagogiskt verktyg. Inspiration 
och exempel på hur ni kan jobba med bloggen som 
verktyg i och för verksamheten. Vad vill man som 
förskola förmedla och varför? Hur kan pedagoger 
tänka kring val av bild och text till det som ska 
förmedlas? Hanna Vretblom och Eva Persson, 
Förskolan Uven 

Lärplattan - ett verktyg för matematik En 
Workshop där Lärplattan blir ett verktyg för 
matematik i förskolan. Fokus riktas mot kreativ 
matematik där barnen själva blir producenter. 
Under passet undersöker vi också genomtänkta 
appar för sortering, mönster, kategorisering, 
former och färger. Andreas Hedlund, Skellefteå 
kommun 

Trixa och trolla med Greenscreen! Lyft ert 
filmskapande med Greenscreen; en teknik som gör 
att ni enkelt väljer bakgrund till personerna ni 
filmar. Och på så vis kan låta barnen ”resa” mellan 
olika platser. Vi tittar på hur ni enkelt kommer 
igång med verktyget och skapar sedan tillsammans 
några korta filmer. Erik Bergwall, Linblomman/
Linneaskolan 

Kul med QR! Att jobba med QR-koder i 
förskolan är både roligt och intressant för barn och 
pedagoger. I denna workshop får du veta hur du 
skapar QR-koder och exempel på hur du kan 
använda dem med barnen i förskolan. Robert 
Granlund, Sjöfruskolan 

iMovie - Gör dina filmer ännu bättre! 
Lärplattan är perfekt att fota och filma med. Och 
ännu bättre blir det med den enkla men kraftfulla 
appen iMovie. Jonas Burman, Tavelsjö förskola
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Med reservation för ändringar.


