


”Livet är ett kortsiktigt projekt som jag 
ska genomföra på ett så storartat sätt 

som möjligt.” 

Replik ur pjäsen ”Titta pappa, cirkusen är död ” 

av Kristina Lugn (1948-2020)  
och  

Staffan Westerholm (1934-)



Dator 
Ipad 

Digitalt mikroskop 
Webbkamera 

Overhead 
Projektor 
Appletv

Stopmotion 
Madpad 
Bloom 

Facewarp 
Easiscope 

Webbcamtoy 
Moviemaker 
Musicmaker 
Powerpoint 

Word 
Photoshop 

Youtube 
Streaming



Douglas Adams, The Salmon of Doubt (2003)

”Allt som finns i världen när du föds är normalt och 
vanligt, det är bara som en naturlig del av hur världen 

fungerar.  

Allt som uppfinns mellan du är femton och trettiofem är 
nytt, spännande och revolutionerande och du kan nog få 

en karriär i den.  

Allt som uppfunnits efter du är trettiofem är mot sakers 
naturliga ordning”



”Barnens liv är en odelbar enhet. De rör sig 
snabbt och lätt från ett ämne till ett annat, lika 
lätt som från en plats till en annan, men är inte 

medvetna om några övergångar eller avbrott. 
Det finns ingen medveten isolering, knappast 

någon medveten avgränsning”

John Dewey, 2004, sid 108, Individ skola och samhälle:  
utbildningsfilosofiska texter



Bubbla

”Barnen är inte på ett speciellt sätt, de blir, på olika sätt i 
relation till de möjligheter och normer som de olika miljöerna 

och aktiviteterna utgör.” (Nordin-Hultman 2004, s 168) 

Varje barngrupp och dess pedagoger är unika, liksom 
pedagogernas närvaro.  

Hur avspeglas dessa intressen i miljön och materialet? 

Ur boken ”Pedagogisk miljö i tanke och handling, Lärarförlaget, 2021 



Arrangera miljön för 
vardaglig tillgång  

Stå i samspel med 
rummet 

Lättåtkomlig och mobil  

Ge utrymme för rörelse 

Fungera med både 
större och mindre 

grupper 



Bubbla

Vad vi erbjuder signalerar vad vi tror att barnen kan. 

Hur signaleras tillit till deras förmåga att hantera och ta ansvar 
för miljö och material? 

Ur boken ”Pedagogisk miljö i tanke och handling, Lärarförlaget, 2021



iMotion 

Digitalt verktyg i ateljéerna/byggrummet 

Dokumentera barnens egna berättelser



Brian Eno

Bloom Air Trope



Facewarp



”Ett redskap som förändrar 
villkoren  

för att uttrycka sig”

Berner Lindström



Digital kompetens

• Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället

• Att använda och förstå digitala verktyg och medier

• Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt

• Att lösa problem och omsätta idéer i handling


                                Svenska läroplanen




• Digitala verktyg och medier

• Ett kritiskt förhållningssätt

• Barn har rätt till sin integritet


• Låt världen komma in i förskolan 
• Använd barnens alla språk 
• Upplev kultur via webben 
• Skapa stämningar och miljöer 
• Lär barnen delta i och påverka samhället 
• Låt barnen själva bli producenter



Bubbla

”Alla stora tänkare som talar om estetik uttrycker den som 
förbindelser.” Gregory Bateson (Gedin 2006, sid 10)  

Hur kan vi skapa förbindelser mellan det rationella och det 
fantastiska, det kända och det okända? 

Ur boken ”Pedagogisk miljö i tanke och handling, Lärarförlaget, 2021 



Tack för att ni lyssnat!

Boktips 

”Pedagogisk miljö i tanke och handling” 

(Kapitel: Att resa mellan öar”) 

Lärarförlaget, 2021 


