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Vem är jag:

• Bor strax utanför Örebro med min man, 
har tre vuxna barn, en häst och två 
katter

• Tycker om att segla och paddla kajak

• Är nyfiken och vill prova för att lära

• Arbetat som Förskollärare i 30 år och nu 
som IKT-pedagog för förskolans 
pedagoger

• Utbildat mig i och utforskat digitala 
verktyg de senaste sex åren

• Föreläser och har workshops



 Driver Instagramkontot 

@digitalkreativitet

 Författare till boken ”Digital 

kreativitet i förskolans undervisning”
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FÖRSKOLANS 

UPPDRAG

• Utbildningen i förskolan ska lägga grunden 
för ett livslångt lärande

• Barnen ska ges tid, rum och ro till eget 
skapande

• Förskolan ska ge varje barn förutsättningar 
att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust 
att leka och lära



• Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera 
genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik 
och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och 
skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra.
På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja 
barnens utveckling och lärande.

• Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital 
kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den 
digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett 
kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna 
se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.
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Digitala verktyg

Rörelse

Teknik

Fantasi

Lek
Skapande

Naturvetensk

ap

Språk

Skriftspråk

Matematik



Pedagogiska verktyg och appar, finns

det?

Förutsättningar för lärande:

Närvarande pedagog

Dialog och samspel

Små grupper

Samarbete

Feedback



Klottra med digitala 
verktyg som vuxen



• Digitala verktyg i undervisningen



SPRÅK OCH KOMMUNIKATION 















Rörelse 









@digitalistornaisaffle

Skapande











• Naturvetenskap 

















Lek





@iktlyckeby













Tack för idag!


