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@erikakyrkseger

erika kyrk se
ger…reflektion…

Hur tror jag att framtiden kommer att se ut?
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Vea Vecchi 
”Formulera” Furness, 2017 s. 7

”Den digitala tekniken har fört med sig många nya 
möjligheter och vi befinner oss på ett 

övergångsställe, där det gäller att återuppfinna och 
föreställa oss förslag som kan blanda traditioner 

med något nytt som vi endast delvis anar. ” 
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”…Ni tänker på teknologi som ett verktyg, vi ser 
det som ett fundament för allt vi gör…”

native IMMIGRANT

Marc Prensky
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Visitor eller resident? 

David S White & Alison La Cornu
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erika kyrk se
ger…reflektion…

Hur påverkar det dig som pedagog om du är  
en visitor eller resident?
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2015-10-26, www.idg.se

”…Media är bara ännu en miljö.                                                                 
Barn gör samma saker som de alltid gjort, bara att de gör det virtuellt…  

….Precis som vilken annan miljö som helst,                                                  
kan media ha positiva och negativa effekter…”  

ur rapport från AAP  
Amerikanska Barnläkarakademin 

”…Med den utveckling som dagens samhälle tagit är totalförbud              
inte realistiskt. Man måste istället ta hänsyn till vad barnen              

faktiskt använder skärmen till…” 

Anna-Karin Edstedt Bonamy,  
vetenskaplig sekreterare i Svenska barnläkarföreningen

http://www.idg.se
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OMARBETning Läroplanen - vad kommer de att innebära?

”…mer än bara verktyg…”

”Barnen ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. Undervisningen ska ge barnen möjlighet att 
skapa, gestalta och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse. Barnen ska även ges möjlighet att undersöka och beskriva sin 
omvärld samt konstruera, forma och skapa med användning av olika material och tekniker. 

utkast för Läroplanen 2018

Dessutom ska undervisningen i förskolan ge barnen förutsättningar att utveckla digital kompetens. 
Detta sker genom att barnen får möjlighet att utveckla förståelse för den digitalisering som de 
möter i vardagen samt ges möjlighet att utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik.”
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Adekvat digital kompetens

”Strategins vision om att alla elever ska ha uppnått adekvat digital 
kompetens är sålunda inte statisk utan föränderlig över tid i harmoni 
med utvecklingen av användandet, tekniken och tjänsterna.” 

Nationell strategi för digitalisering av skolväsendet, s. 14

First Edition Eye Phone
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• att förstå uppdraget 

• vilja erövra tekniken 

• vilja att interagera media och IKT i verksamheten 
med barnen 

• vilja att dokumentera, reflektera och utveckla 
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PRAKTIK
…hur var det då?
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Cirkus Cirkör 
Inuti ett cirkushjärta s. 58

”Balans är en ständig rörelse in i och ut ur 
balanspunkten. Försöker man hålla fast den 

så faller man.” 
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Appanalys 2.0

• Har barnen arbetat med 
appen tidigare? 

• Kan vi koppla ihop appen 
men något annat barnen 
intresserar sig för? 

• Hur ska vi introducera 
appen?  

• Vilka förväntningar har vi på 
hur barnen kommer att ta sig 
an appen?

• Vad gör barnen? 
• Vad säger de? 
• Vad är mina tankar i stunden?

• Vad var magneter för 
barnen? 

• Hände något oväntat? 

• Hur påverkade vår 
introduktion av appen 
arbetet? 

• Hur påverkade jag arbetet 
som pedagog och vad 
kunde jag gjort annorlunda? 

• Vilka nya frågor väcktes?

• Vad gör barnen? 
• Vad säger de? 
• Vad är mina tankar i stunden?

erika kyrk seger
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Vad ska utforskas?

Är det en app/verktyg vi vill utforska?     

#tekniken

Är det något vi vill utforska med en app/verktyg? 

#verktyg

Eller är det ett tillägg i lärmiljön 

#tillägg
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1. dokumentation 
2. iscensätta miljöer 
3. digitala nätverk 
4. verktyg för att utforska 
5. verktyg för att bearbeta
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dokumentation 
 

Keynote 
Pages 

Audiomemos 
Popplet 
iMovie 
Explain 

Everything 
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FOTODETOX 
 



@erikakyrksegerDIGITALA NÄTVERK 
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INSTAGRAM 
   #familjesamverkanerika kyrk se

ger



@erikakyrksegerVERKTYG FÖR ATT UTFORSKA 

erika kyrk se
ger



@erikakyrksegerVERKTYG FÖR ATT BEARBETA 
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POPULÄRKULTUR SOM REFERENSRAM 
 

”…Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att 
barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa 

sammanhang och mening. De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit 
och självförtroende. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska 

uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras.  

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns      
eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och 

historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa…” 

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns      
eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och 

historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa…” 

ur Läroplan för förskolan 
s. 5, 1998 (rev 2016)

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns 
eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och 

historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa…” 
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- när barnens lek får ta plats

erika kyrk se
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…fundera på…

Vad tar jag med mig från idag?
Vilka tankar har jag fått?
Vilka konsekvenser får de tankarna för min praktik?

Vad tar du med dig?

En sak du vill 
testa med 
barnen/dina 
kollegor

En sak du vill 
diskutera med 
dina kollegor

En sak du vill 
bidra med in i 
ert arbete 
med digitalitet
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”…Bättre vara ute på hal is och ha det glatt  
än att gå i lera och sörja…” Robert Broberg 

erika kyrk se
ger
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Applista

Keynote 
Pages 

Audiomemos 
iMovie 

Explain Everything 
Popplet 
Skolstil 

Bokstavspussel 
Patatap 
Bloom erika kyrk se

ger


