
Tid: Tors 2/11 2017, 
09.00-16.00 
Plats: Tegs Centralskola, Umeå 

Mer info och anmälan: Via 
mittmediacenter.se. Anmälan 
öppnar mån 2/10, kl 15.00, 
först till kvarn…

Program 

09.00-11.30 Digitala vär(l)den - med 
barnen i fokus/Erika Kyrk-Seger 

Det digitala är fortfarande nytt och outforskat 
för många av oss. Gör det att verktyg och appar 
har en tendens att hamna främst i vårt synfält? 
Kan tips och trix göra att vårt eget utforskande 
av det digitala satt barnen i det andra rummet? 
Hur kan vi göra barnen till 
huvudpersoner i 
vårt arbete på 
förskolan, där 
digitala verktyg är 
ett stöd och inte 
ett fokus? Under 
föreläsningen lyfts 
ämnen som 
dokumentation, 
multimodalitet och 
digital jämlikhet. Föreläsningen innehåller såväl 
praktik som teori.  

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 Summering, diskussion, utvärdering 

16.00 Avslutning 

Ett tiotal workshops, ledda av erfarna pedagoger 
från både förskola och skola, finns att välja på. 
Läs mer om dessa gör dina val på vår 
anmälningssida.  

Har du tillgång till iPad, ta gärna med denna 
och håll uppsikt om din valda workshop kräver 
några speciella appar. 

Vi ses! 

Japp, det är dags för tredje upplagan av vår härliga inspirationsdag full av kollegiala möten, 
föreläsningar och workshops; allt kretsande kring IT och pedagogisk utveckling för förskolan.  

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

IT I FÖRSKOLAN 3.0  
EN INSPIRATIONSDAG 

UMEÅ, TORS 2/11 2017 

Med reservation för ändringar.

http://www.mittmediacenter.se/kursutbud/923-2/
http://www.mittmediacenter.se/kursutbud/923-2/


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

Att utforska det outforskade. Utifrån 
förmiddagens föreläsning ger Erika Kyrk Seger 
en workshop som fokuserar på pedagogisk 
dokumentation i relation till det digitalas 
möjligheter. Bring your own device - ta med dig 
din iPad.  

MIK för små barn. Små barns medievardag ser 
väldigt annorlunda ut idag. Vad behöver vuxna 
kunna för att redan från början stötta barnen att 
bli digitala experter? Vi diskuterar och provar de 
små barnens första möten med webb och appar. 
Jenny Lindmark, Länsbiblioteket Västerbotten 

Programmering, nybörjare. För dig som 
aldrig testat, men som är nyfiken på 
programmering för små barn. Vi testar några 
lekfulla övningar och appar och pratar om varför 
det är så viktigt att närma sig detta nya “språk” 
redan i unga år. Robert Granlund, Sjöfruskolan 

Trickfilm i förskolan. Testa hur du med hjälp 
av enkla trix och appar, kan berätta och lura ögat 
med hjälp av dolda klipp och andra trickfilmsknep. 
Roligt och spännande så klart, men också ett bra 
sätt att jobba med källkritik på barnens nivå. 
Jonas Burman, Tavelsjö Fsk 

Speciapedagogiskt perspektiv med 
lärplattan. En workshop med specialpedagogiskt 
perspektiv på användandet av lärplattan. Ni får 
inspiration och exempel på hur ett flertal appar, 
bl.a Memoria kan användas i verksamheten. 
Hanna Vretblom, Fsk Uven 

Digitalt berättande med Puppet Pals 2. Vill 
du arbeta med att främja barnens språkutveckling 
och även uppmuntra och utmana dem till att bli 
sin egen sagoberättare? Anmäl dig och testa på 
denna workshop! Caroline Jonasson, Rymdens 
Fsk 

Skapa film med Green screen. 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, Umeå Område 
SYD 

Pedagogisk dokumentation med digitala 
verktyg. Hur kan vi skapa dokumentationer med 
digitala verktyg på ett tidsbesparande sätt? Vi 
tittar på exempel och testar, bl a via Google 
Presentationer, Pic Collage och Explain 
Everything. Ta gärna med en lärplatta för att ha 
möjlighet att prova på själva. Inga-Maj Gradin, 
Kungsgårdens Fsk 

Digital producent istället för konsument. 
Inspirerande workshop där du arbetar 
multimodalt med appen Book Creator. Du får 
chans att arbeta praktiskt och kollegialt. Lärplattor 
finns men har man en egen med appen Book 
Creator får den gärna tas med. Linda 
Rudolfsson, MediaCenter.  

QR-koder - Koda, göm och leta. QR-koder i 
förskolan är både roligt och spännande. Berätta; ge 
viktiga instruktioner; skicka barnen på skattjakt 
mm. Bara fantasin sätter gränser, när det digitala 
samverkar med vår övriga omvärld. I denna 
workshop lär vi oss att både skapa och läsa våra 
egna QR-koder. Dan Carlsson, Umeå Område 
Syd 

Programmering och digitalt berättande. 
Workshopen för dig som redan kommit igång med 
programmering i förskolan och vill koppla ihop det 
med olika typer av ämnesinnehåll. Vi 
programmerar en berättelse i Scratch jr och ser 
hur den kan knytas mot t.ex matematik eller 
estetiskt skapande. Andreas Hedlund, 
Skellefteå kommun. 

Med reservation för ändringar.
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