
Digitala lärmiljöer, så gjorde vi!
Digital kompetens i förskolan 2018 - Umeå



Den fysiska miljön signalerar
i allra högsta grad hur vi tänker
om barn och hur vi tänker om 

lärande.
Om vi tänker att lärande

sker i relation till människor och
material och att vi har en 

kunskapssyn som utgår från att
vi skapar kunskap tillsammans.

Vilka förutsättningar skapar vi 
då för möten och interaktion?

Och vad möts vi kring?



komponent

komponent

I den fysiska miljön på förskolan har vi en rad komponenter som är av betydelse när vi bygger våra 
mötesplatser. Några av de komponenterna kan vi inte påverka såsom exempelvis arkitekturen och 
allmänljus, men de flesta har vi faktiskt möjlighet att påverka och vi, som pedagoger, ansvarar för 
att ta de i beaktande när vi iscensätter mötesplatserna på förskolan. 
En förenklad bild av dessa komponenterna kan se ut så här:
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Det fysiska rummet

Innehåll

Om vi tittar på bilden och försöker tänka kring vilka 
komponenter vi som pedagoger har möjlighet att 
påverka – vilka komponenter kan det vara och på 
vilka sätt kan vi göra detta?
Fundera tillsammans med den du sitter bredvid!



På vilka sätt utmanar 
materialen barnen?

Vilka material får oss att vilja utforska, 
experimentera och försöka få oss att förstå

vår omvärld?

Med leksaker finns en förväntan och en 
förutsägbarhet på hur de ska och kan
användas. Går vi miste om något då?

På vilka sätt utmanar materialen barnen?

Kan vi erbjuda material, där barnen blir
aktiva producenter istället?



Öppet/ofärdigt material som inte 
har ett givet blivande.

Vad kan det tillföra?

Kan det ha oanade
möjligheter?

Det vi väljer att erbjuda får
konsekvenser för det som

barnen uttrycker, och hur vi i vår
tur tolkar det. För att kunna utgå
från barns intresse, så behöver vi 

skapa en spännande och
utmanande grundmiljö.



Jenny

Vilka mötesplatser har barnen på vår förskola rätt till?

En grundmiljö är ett innehåll som vi beslutat oss för att alla barn på vår 
förskola har rätt till. En miljö eller mötesplats som ett barn på vår förskola 
möter oavsett avdelning eller ålder. 
Så hur kan en grundmiljö se ut och vad kan den innehålla?



Vilka mötesplatser har 
barnen på vår förskola 

rätt till?
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Detta är ett exempel på hur det skulle kunna 
se ut i utformandet av våra gemensamma 
grundmiljöer.
Dessa miljöer tänker vi att barnen i vårt 
förskoleområde har rätt att möta. 
När vi tillsammans har enats om dessa 
grundmiljöer har vi en bas att förhålla oss till 
som pedagoger.
Vi kan enkelt fördjupa oss i miljöernas 
innehåll och tänka tillsammans kring 
progression, utforskande och utmanande.
Det är här vi sedan går in med de digitala 
verktygen som tillägg utifrån 
frågeställningen:



Vad kan vi utveckla, fördjupa och/eller förstärka med hjälp av digitala verktyg?

Vi tänker att det digitala inte har något självändamål, något som är frånkopplat allt annat 
vi erbjuder, något vi plockar fram en timme om dagen.
Vi tänker att det hjälper oss med iscensättandet, med levandegörandet, med det 
magnetiska.
Men för att tekniken inte skall vara något utöver behöver vi problematisera hur:et på 
vägen.



Exempel på nyfikenhetsfrågor i ateljén:
Hur kan vi förstärka utforskandet av färger, av papper i olika former, av 
intresset för berättande med hjälp utav lera?
Hur kan vi utforska och fördjupa oss i rymdens oändlighet med hjälp av 
digitala verktyg?



I konstruktionsmiljön kan vi, beroende på vad barnen är inne i för utforskande,  ställa följande nyfikenhetsfrågor:
Hur kan vi utmana vidare barnen i byggandet av hus och miljöer?
Barnens intresse för djur och natur – på vilket sätt kan vi få in det digitala utforskandet i deras undersökande?



Platser att längta till...

Blunda, tänk tillbaka och försök
minnas en miljö eller ett material som

har satt minnesvärda spår hos dig.

Kan vi skapa
mötesplatser på förskolan som får

barnen att känna såhär? 

Kan vi skapa platser att längta till?



Vi är helt övertygade om att vi alla har möjlighet och förmåga att göra detta. 
Vi måste ge våra pedagogiska miljöer och mötesplatser på förskolan ett större värde och ta vara på de 
möjligheter vi som pedagoger har att skapa mötesplatser för barnen att längta till.
Men för att göra det behöver vi lägga stor vikt vid utformandet av dessa mötesplatser. 
Vi behöver uppleva dem, utforska dem i dialog med barnen och varandra.



Det är också här vi kan ta stor hjälp av projicering som magnet för att locka barnen till en mötesplats med material 
som kommunicerar med både barn och projektion.
Spännande och meningsfullt material som jag kan bli inspirerad och nyfiken på. Som lockar mig att kommunicera, 
agera och fantisera.



Vad får jag för känsla när jag kommer in i det här rummet?
Vad är magnetiskt för min blick och vad tycks locka barnens blick?



I arbetet med att bygga mötesplatser för barnen behöver vi arbeta med att koppla på våra olika sinnen:
Smak – Kryddväxter, torkade grönsaker och frukt
Lukt – Naturmaterial, sensoriska rör med kryddor
Syn – Ljussättning, bild och projicering
Hörsel – Ambient musik, ljud från naturen, projicering
Känsel – Olika texturer på material, exempelvis lera



Om förskolan ska ge förutsättningar för detta, så behöver jag tänka när jag kommer in I miljön på min arbetsplats:
Får miljön mig att förundras, att vilja utforska? Stimulerar materialet kreativiteten och finns det något som gör mig
nyfiken här?

"Förskolan ska stimulera
barnens kreativitet, 

nyfikenhet och
självkänsla. Barnen ska få
möjlighet att förundras

och utveckla sin förmåga
att utforska, 

kommunicera och
reflektera"
(Lpfö 18)



Hur många sätt att använda ett gem 
kan du komma på?

Kreativitet
Bryta invanda 

tankemönster, nya perspektiv, f
öra samman material och hitta 

nya användningsområden.
Hur skapar vi förutsättningar för 
barnen att skapa ny kunskap på 

förskolan?



"Barn har 
levt färre än 18 år och 
vuxna har levt fler. Det 
medför att vuxna har 
mer livserfarenhet än 

barn, vilket i sig inte är 
något argument för att 
man som vuxen kan tro 

sig veta mer eller bättre."
(M. Lundström - Det 

synliga barnet)

















Vi förstärker mötesplatsens förmåga att bjuda in.
Vi fördjupar upplevelsen och det kunskapandet 
som kan ske.
Vi bygger världar att vara i.
Vi bygger världar man minns.



Tack för oss!

Linnea.Karlsson2@Malmo.se
Jenny.Leyman@Malmo.se
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