Digitalisering i förskolan
Malmö den 17-18 april 2018

Intervju med Erika Kyrk Seger:

”Det handlar inte enbart om att kunna hantera
digitala verktyg”
Hej Erika, berätta lite kort om dig själv
och varför du ska föreläsa på konferensen
Digitalisering i förskolan?

fotfästet i uppdraget. Det vill säga att digitalitet
i förskolan inte blir till happenings utan att det
förankras i den pedagogiska dokumentationen
och framförallt i ett sammanhang där barns
intressen och utforskande står i fokus,
snarare än roliga appar och verktyg. Alltså att
förbinda det digitala med det som redan sker i
verksamheten kring barnens tankar.

Jag är utbildningskonsult, föreläsare och
bloggare på min sida Lärande Framtid (när
jag inte arbetar som pedagogisk samordnare
för Gråbo förskolor). Medförfattare till boken
”Mediepedagogik på barnens villkor”
Vad ser du som den största
”Barnen lever i en digital värld
som kom ut 2014. Jag började
fördelen och möjligheten med
och liksom det är viktigt att
föreläsa om digitalitet i förskolan
2013 efter att vår förskola hade kunna läsa och skriva i vårt samhälle, ett mer digitalt arbete inom
förskolan?
kräver vår tid att barnen lär sig
fått iPads till enheten. Sen dess
digitala uttryckssätt”
har jag fortsatt fördjupa mig
Det finns många fördelar
och fundera kring detta ämne.
men jag vill nog hellre lyfta
Under våren 2017 fick jag också möjlighet till
demokratiaspekten i arbetet. Barnen lever i en
en projektanställning på Skolverket som expert
digital värld och liksom det är viktigt att kunna
på digitalisering i förskola.
läsa och skriva i vårt samhälle, kräver vår tid att
Vilka är dina tre bästa tips för att komma
igång med sitt digitaliseringsarbete?
Jag tänker att man måste våga testa själv och
leka med tekniken men att samtidigt inte tappa

barnen lär sig digitala uttryckssätt. Det handlar
inte enbart om att kunna hantera digitala
verktyg utan hur de kan användas för att göra
sin röst hörd, för att förstå och granska vår
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värld i en komplex tid och
för att kunna påverka hur världen
utvecklas.
Varför ska man komma på konferensen och
lyssna till ditt föreläsningspass? Vad får
åhörarna med sig?
Jag tänker att det finns många spännande tankar
om digitaliseringen som kommer att lyftas under
konferensen och jag ser själv fram emot att
lyssna på de andra talarna. Varje förskola behöver
dock samla sina egna tankar för att kunna utföra
det uppdrag vi har i förskolan och då kan man
behöva inspiration och hjälp med tankevändor.
Jag hoppas att jag kan bidra med det och att visa
på hur det digitala inte är ett komplement utan
bara ett, av flera, verktyg för att möta och bli till
uttryck för barns lärande.

det finns många aktörer som
tjänar ekonmiskt på detta. Det är snabba
vändningar och många letar därför också efter
snabba lösningar. Jag önskar dock att framtidens
nyckelfråga inte är vilken teknik eller appar vi
har, utan hur vi istället skapar fler möjligheter för
barn att lära, att skapa, att verka i sin kreativitet
och utvecklas med stöd av digitala verktyg. Den
nya stora trenden? Den ska vi ta emot men också
ifrågasätta. Det är sunt!

Vad är din nästa stora framtidsspaning, vad blir
det nya stora trenden/utmaningen inom digitalt
arbete i förskolan?
Svår fråga! Allting går i trender i världen och så
också i arbetet med digitalitet. När till exempel
iPadsen togs in i förskolans verksamhet blev
det mycket fokus på appar vilket försvann ett
tag och sedan kom det tillbaka. Jag kan uppleva
samma trend i programmeringsspåren och
jag tror att liknande trender kommer att fortgå
under kommande år eftersom vi forfarande
försöker förstå digitalitet i vår verksamhet och

Namn: Erika Kyrk Seger
Sysselsättning: pedagogisk samordnare,
Gråbo förskolor.
Talarpass: Digitala vär(l)den – med barnen i fokus

teknologiskinstitut.se

