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Förskolan ska lägga grunden för ett 
livslångt lärande. Verksamheten ska 
vara rolig, trygg och lärorik för alla 
barn som deltar. Förskolan ska stimu-
lera barns utveckling och lärande samt 
erbjuda en trygg omsorg. Verksam-
heten ska utgå från en helhetssyn på 
barnet och barnets behov och utfor-
mas så att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet. I samarbete 
med hemmen ska barnens utveckling 
till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar främjas.

Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010)
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Förskolan, framtiden och  
Medioteket!

PIM har medfört ett gigantiskt lyft för det digitala 
lärandet i Förskolan. Runt om i Stockholm utforskar 
pedagoger och barn tillsammans de nya verktygen. 
För oss på Medioteket är det tydligt hur väl för-
skolans utforskande lärande och arbetssätt passar 
med den nya digitala tekniken.

Men hur tar vi tillsammans vara på arvet efter PIM? 
Vi på Medioteket fortsätter gärna vårt inspirerande 
samarbete med förskolan. Unna dig nu en välförtjänt 
paus. Luta dig tillbaka i skön fåtölj och titta igenom 
vår speciella förskolekatalog. Kanske hittar du något 
i den som passar just dig, dina kollegor och din barn-
grupp…

Alla våra kurser och erbjudanden är speciellt an- 
passade till förskolans lärande och kursplan. De  
kan anordnas både på din förskola och hos oss på 
Medioteket. 

Väl mött i vår!
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IKT, kultur och språk
En studiecirkel i digitalt lärande 
speciellt framtagen för dig som 
pedagog inom förskolan.

Studiecirkeln ska leda till utveckling och lärande 
för dig så att du kan tillämpa och använda olika 
digitala verktyg i förskolans lärandeprocesser.

Innehållet inriktar sig på kreativ användning av 
lärplattans funktioner för, bild, video, ljud och 
text. Vi tittar också på den interaktiva skrivtavlans 
funktioner för det pedagogiska arbetet med för-
skolans barn. 

Vi träffas tio gånger under ett år och du förväntas 
dela med dig av dina erfarenheter muntligt 
och digitalt. Vi utforskar och lär tillsammans, 
diskuterar och reflekterar kring det vi tillämpar 
mellan kurstillfällena.

Innehåll:
• Språklek på datorn
• Skriva och läsa
• Skapa själv – Ge form och berätta
• iPad – Workshop
• Interaktiv skrivtavla – Skapa ditt eget material
• Erfarenhetsutbyte – Både fysiskt och på sociala 

medier
• Avslutningsevenemang

Kostnad: Kontakta oss för offert
Plats: På din förskola eller hos oss på Medioteket
Information: Anna Engström
Tel: 508 32 708
E-post: anna.engstrom@stockholm.se
Läs mer på: stockholm.se/medioteket
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Skapa, bilda, språka
Digitalt lärande i förskolan.

Barn i förskoleåldern använder många uttrycksformer för att förmedla tankar och upplevelser. 
Vi reflekterar över barns tillgång till bilder och texter av olika slag. Hur kan vi stödja barns 
språkliga utveckling och kommunikativa förmågor med digitala hjälpmedel? Att berätta 
historier är en viktig del av språkutvecklingen. Att berätta dem digitalt är ett sätt att ge 
liv åt berättelserna med bilder, röster, musik och ljudeffekter. Det blir också till en digital 
kommunikation.

Du kommer att få framställa en digital berättelse. Vi använder verktyg som du har eller 
kommer att få tillgång till på din förskola. Det blir lite teori och många praktiska övningar.

På Medioteket
Tid: 6 timmar
Datum: 21/5 och 11/6  kl.14.00-17.00 
Kostnad: 1 560 kronor/deltagare
Plats: Medioteket
Information: Anna Engström
Tel: 508 32 708
E-post: anna.engstrom@stockholm.se
Läs mer och anmäl dig på: stockholm.se/medioteket

På din förskola
Tid: 6 timmar
Kostnad: 7 600 kronor per grupp om  
högst 12 personer
Plats: Din förskola
Information: Anna Engström
Tel: 508 32 708
E-post: anna.engstrom@stockholm.se
Läs mer på: stockholm.se/medioteket

Barns lärande
Det bästa av två världar – Utbildningar som kombinerar 
förskolans lärande med nya digitala verktyg och arbetssätt.
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Svamp, mossa,  
kottar och pinnar
Utomhuspedagogik med digitala 
verktyg.

Med digital utomhuspedagogik upptäcker barnen 
omvärlden med alla sinnen. Vi utforskar och 
dokumenterar tillsammans och allt sparas för 
vidare reflektion. 

Kursen vill inspirera till ett tänk där de digitala 
verktygen på förskolan följer med ut och tillför 
nya möjligheter och upplevelser i lärandet. Vi 
går ut i naturen och jobbar praktiskt med olika 
appar, ljud, bild och QR-koder. Du lär dig ett 
pedagogiskt arbetssätt med lärplattor, mobiltele-
fon och kamera. På förskolegården, i skogen, 
på stadens gator och museer. Kursen innehåller 
mycket praktiska övningar och en del teori. 

Denna kursomgång är avgiftsfri och det är först 
till kvarn som gäller. 

Tid: 6 timmar
Datum: 9/4 och 23/4  kl. 13.00-16.00
Kostnad: Kostnadsfritt
Plats: Medioteket
Information: Maria Vuoriniemi • Tel: 508 33 144 
E-post: maria.vuoriniemi@stockholm.se
Läs mer och anmäl dig på:  
stockholm.se/medioteket

Obs! Gratis  provapå-kurs!
Geocaching  
– Digital skattjakt
Geocaching är en spännande 
modern skattjakt med mobil, 
lärplatta eller GPS.

Natur, historia, teknik, motion och friluftsliv 
är exempel på områden som geocaching berör. 
De som gömmer cacher är ofta måna om att 
berätta intressanta detaljer om de platser där 
skatterna göms. Det är ett strålande sätt att lära 
känna en stad.

Under kursen går vi ut och letar cacher med 
hjälp av mobilen och vi lär oss att logga dem 
på internet. Vi går igenom hur du gör när du 
ska lägga ut egna cacher till din barngrupp, 
samt vad du gör om du hittar en Travel Bug. 
Vi har hela tiden ett lärandeperspektivet och 
går igenom hur du kan arbeta med geocaching 
i förskolan. Det du behöver är en GPS, t.ex. en 
mobil. Det här är riktigt roligt!

Tid: 4 timmar
Kostnad: Kontakta oss för offert
Plats: På din förskola eller hos oss på 
Medioteket
Information: Carola Rehn Lindberg  
Tel: 508 33 258  
E-post: carola.rehn-lindberg@stockholm.se
Läs mer på: stockholm.se/medioteket
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Kom igång med din 
iPad
Det här är en kurs för dig som snabbt vill 
komma igång med att använda din iPad.
Du står själv för kostnaden för de eventuella 
appar du väljer att ladda ner i samband med 
kursen.  
OBS! Du tar med egen iPad.

Innehåll:
• Digitalt lärande, vad är det?
• Tips på pedagogiska appar
• Hantera skrivbordet
• Vanliga inställningar
• Växla mellan olika appar

iPad, lär dig mer
Här går vi djupare in på hur du arbetar både 
pedagogiskt och praktiskt med din iPad. Du 
får även se inspirerande exempel hur förskolor 
som kommit långt med iPad arbetar.  
OBS! Du tar med egen iPad.

Innehåll: 
• Skapa, redigera och hantera bilder
• Skriv och presentera
• Smarta appar för kreativt arbete
• E-post, kalender och påminnelser

iPad för ledning 
och administrativ 
personal
Det här är en kurs för dig som snabbt vill 
komma igång med att använda din iPad.
Här går vi igenom hur du som chef/admini-
strativ personal kan använda en iPad för att 
underlätta ditt arbete.  
OBS! Du tar med egen iPad.

Innehåll:
• Kom igång med e-post och kalender
• Vad är bra att tänka på vid införande av  

iPad i förskolan
• Användbara appar i förskola

Nya redskap
Se till att förskolans nya digitala verktyg kommer till användning 
i verksamheten med våra uppskattade utbildningar. iPad är ett 
pedagogiskt ”allt-i-ett-kit” som passar förskolans behov. Med 
en interaktiv skrivtavla skapar barn och pedagoger spännande 
interaktiva lärresurser tillsammans.

Kostnad: Kontakta oss för offert
Plats: På din förskola eller hos oss på 
Medioteket
Information: Mikael Fallmo
Tel: 508 32 702
E-post: mikael.fallmo@stockholm.se
Läs mer på: stockholm.se/medioteket
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Att skapa och kommunicera med hjälp 
av olika uttrycksformer såsom bild, 
sång och musik, drama, rytmik, dans 
och rörelse liksom med hjälp av tal- 
och skriftspråk utgör både innehåll och 
metod i förskolans strävan att främja 
barns utveckling och lärande. Detta 
inbegriper också att forma, konstruera 
och nyttja material och teknik. Multi-
media och informationsteknik kan i 
förskolan användas såväl i skapande 
processer som i tillämpning.

Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010)
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Animera med iPad i förskolan
Idag är det lätt och roligt att komma igång med animation med iPad. Animation och 
rörlig bild är ett betydelsefullt språk som tack vare tekniken har gjorts tillgängligt för 
många och som passar utmärkt till förskolans lärande.Det finns en mängd bra appar, 
varav många är gratis. Cirka en vecka innan kursen får du en lista på de appar vi 
kommer att arbeta med. Kursen omfattar tre delar. OBS! Du tar med egen iPad.

Innehåll:
• Grunderna i animationens språk, bygg din egen berättelse
• Appar för animation och videoredigering
• Workshop med erfarenhetsutbyte

Tid: 9 timmar
Kostnad: Kontakta oss för offert
Plats: På din förskola eller hos oss på Medioteket
Information: Stefan Didon • Tel: 508 33 474 
E-post: stefan.didon@stockholm.se
Läs mer på: stockholm.se/medioteket

Skriv och berätta med iPad
Vi ger dig inspiration och motivation att utforska det digitala lärandets möjligheter 
med iPad. I den här kursen ligger tyngdpunkten på produktiva appar som används 
vid skrivandet och presenterandet. Vår utgångspunkt är en kreativ och berättande 
pedagogik. OBS! Du tar med egen iPad.

Innehåll:
• Skriv och läs med iPad – enkla berättelser och presentationer
• Skapa och formge digitala böcker med bild och ljud
• Använd resurser på nätet och se hur andra använder iPad tillsammans med elever

Tid: 3 timmar
Kostnad: Kontakta oss för offert
Plats: På din förskola eller hos oss på Medioteket
Information: Carola Rehn Lindberg • Tel: 508 33 258  
E-post: carola.rehn-lindberg@stockholm.se
Läs mer på: stockholm.se/medioteket
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SMART Board™ på förskolans vis
Med en interaktiv skrivtavla skapar du och barnen spännande aktiviteter 
med ett inkluderande pedagogiskt tilltal. Lär dig hantera en SMART 
Board™ och grunderna i programmet Notebook. Som deltagare är 
du aktiv och prövar på. Kursen avslutas med en workshop där 
deltagarna tillsammans utvecklar nya pedagogiska 
upplägg och aktiviteter.

Innehåll:
• Grunderna i programmet Notebook
• Galleriet och interaktiva moduler
• Objektläge/Sortering/Länkar/Låsa
• Internetresurser
• Interaktiva berättelser/sagor
• Respons/återkoppling
• SMART Board™ utanför Notebook
• Workshop
 
OBS! Om kursen äger rum på Förskolan är det önskvärt att kursdeltagarna tar med  
sig bärbar dator med programmet Notebook 11 installerat.

På Medioteket
Tid: 9 timmar
Datum: 27/3 kl. 13.00-16.00, 3/4 
kl. 13.00-16.00 och 7/4 kl. 12.30-15.30  
(Obs! Tiden sista tillfället)
Kostnad: 2 340 kronor/deltagare
Plats: Medioteket
Information: Andeas Meschke
Tel: 508 33 692
E-post: andreas.meschke@stockholm.se
Läs mer och anmäl dig på:  
stockholm.se/medioteket

På din förskola
Tid: 9 timmar
Kostnad: 11 000 kronor per grupp om 
högst 12 personer
Plats: På din förskola
Information: Andeas Meschke
Tel: 508 33 692
E-post: andreas.meschke@stockholm.se
Läs mer på: stockholm.se/medioteket
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Jobba smartare
Arbeta effektivare med programmen i Office-paketet. Lär dig 
smarta funktioner som underlättar samarbete och bidrar till 
högre kvalitet. 

Välj bland Mediotekets erbjudanden inom Jobba Smartare 
och skräddarsy ett upplägg som passar just din förskola och 
dina medarbetare.
 
Innehåll:
• Outlook – Kontaktlistor, Kalendern, Uppgifter
• Lync – Snabbmeddelanden, Videomöte, Dela skrivbord
• Excel – Grunderna
• Word – Lättlästa dokument, Stadens mallar, Spara som
• OneNote – Samarbeta effektivare i gemensamma dokument

Kostnad: Kontakta oss för offert
Plats: På din förskola eller hos oss på Medioteket
Information: Mikael Fallmo • Tel: 508 32 702 
E-post: mikael.fallmo@stockholm.se
Läs mer på: stockholm.se/medioteket
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Naturvetenskap  
och Teknik för Alla  

i förskolan
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 och ljud. 
Tillsammans reflekterar vi över olika förhållningssätt då man arbetar 

med barn och naturvetenskap.
Du får också veta mer om hur NTA-programmet är upplagt i 

Stockholm. 

Innehåll:
• Information om NTA
• Laborationer hämtade från olika NTA-teman
• Reflektion över undervisningen i NO och teknik
• Hur NTA-arbetet kopplas till LpFö98 rev.

Tid: 2,5 timmar  
Datum: 9/5 eller 13/5 kl. 08.30-11.00  

Kostnad: Kostnadsfritt  
Plats: NTA Stockholm, Avestagatan 29,  

plan 1, Spånga  
Information och anmälan:  

Annika Larsson • Tel: 508 32 830 
E-post: annika.mi.larsson@stockholm.se

Läs mer på: nta.stockholm.se

Obs! Gratis  introduktionsutbildning!



Film i förskolan
Medioteket erbjuder barn och personal i förskolan filmer 
och radioprogram inom många områden. Det är en fantastisk 
resurs och ett viktigt stöd i lärandet som öppnar för ett inklu-
derande arbetssätt. Många program finns på flera olika språk. 
Barnen får stöd för sin förståelse av rörliga bilder och kan 
inspireras till eget skapande. Du kan arbeta med språkutveck-
ling på ett roligt och engagerande sätt. 

Vi har t.ex. program om matematik, språk, sagor och små-
barnsberättelser, musik samt roliga och tänkvärda kortfilmer. 
Många program kan även användas av pedagoger för inspira-
tion och kompetensutveckling. 

Alla våra filmer och program har institutionell visningsrätt, 
vilket innebär att visningar på förskolan följer gällande 
lagstiftning.

Information om avtal och priser:  
Doris Erixon • Tel: 508 33 477  • E-post: doris.erixon@stockholm.se

Vi erbjuder cirka 3.000 
filmer på DVD och i 
strömmande format. 
Utbudet består av det 
bästa från våra svenska 
leverantörer av utbild-
ningsfilm. 

Dessutom tillhandahål-
ler vi UR:s hela utbud 
som består av drygt 
15.000 TV- och radio-
program i strömmande 
format och på DVD/CD. 
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Läs mer på: 
stockholm.se/medioteket

Anmälan till kurser
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. 
 

Kostnad
Kostnaden för kurser på Medioteket står under respektive kurs. Kostnaden för kurser 
som hålls för en grupp på din förskola är 4 200 kronor för 3 timmar, 7 600 kronor för 
6 timmar och 11 000 för 9 timmar. Max 12 deltagare per grupp.

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


