Bli en skicklig
mediefostrare
med hjälp av
Mediestigarna
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Följ med på Mediestigarna
Mediefostran är en viktig del av småbarnspedagogik. Rollen som
media spelar och vad den betyder i barnens liv är uppenbart i varje
barngrupp: i lekar, i prat, i barnens kläder och i deras leksaker.
Planen för småbarnspedagogik (Utbildningsstyrelsen, 2018)
förpliktigar till genomförande av mediefostran som en del av den
helhetsbetonade fostran. På så sätt främjas barnens medieläskunnighet och övriga vittomfattande kompetens inom mediekultur.
Medieinnehållet i planen för småbarnspedagogik i korthet hittar
du i slutet av den här guiden.
Genomförandet av mediefostran är varierande i praktiken
– hur fungerar det på ditt arbete?
På mediestigarna sammanfattar utgångspunkterna för och
målen med mediefostran baserad på grunderna för planen för
småbarnspedagogik, men lämpar sig även bra för förskoleundervisning. Materialet omfattar guidning och redskap för såväl
barns som fostrares och fostringsgemenskapers lärande- och
utvecklingsstigar. Mer information och idéer hittar du på
www.mediapoluilla.fi (på finska).
Hoppas att ni får givande och inspirerande utflykter
på mediestigarna!
Guiden På mediestigarna har producerats av Nationella audiovisuella institutet
KAVI. Guiden utarbetades under Mediekunskapsveckan 2020 i samarbete med
Utbildningsstyrelsen. Guiden kan beställas kostnadsfritt
på www.mediataitokoulu.fi/tilaa (på finska).
Text:
Johanna Sommers-Piiroinen (ped. mag., BTL),
Satu Valkonen (samh. dr., ped. mag., BTL) och
Saara Salomaa (ped. mag., BTL)
Layout och illustrationer: Emmi Jormalainen

Medfinansierat av Europeiska unionens
fond för ett sammanlänkat Europa
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Varför är
mediefostran
viktigt?

Många tänker att barn redan använder medier i så stor utsträckning att
den inte behöver införlivas i småbarnspedagogik. Saken är dock den
motsatta:

Medier är en allt mer närvarande del i

Barn har så mycket medier i sitt liv,

varje barns och vuxens vardag. Vi lär oss

att medieläskunnighet behövs ända

nytt, inhämtar information, tillbringar

från barnsben. Och just därför är

tid och interagerar med andra inom

behovet av mediefostran så stort!

olika medier. Medier med innehåll och

Utan målinriktad mediefostran

fenomen är en synlig och hörbar del av

kan barnens kunskaper och erfaren-

också kompisrelationer, lekar, samtals-

heter gällande medier bli ensidiga

ämnen, arbete och fritid. Ofta sägs det

eller helt förbises. Barnet behöver

också att vi lever i en mediekultur.

trygga vuxna, med vilka det kan be-

Barnens välbefinnande och läran-

arbeta medieerfarenheter som varit

de främjas med hjälp av fostran och

engagerande, orsakat funderingar

utbildning. Mediekultur för med sig nya

eller varit skrämmande.

dimensioner till dessa. Hurdana kunskaper och färdigheter behövs vid arbete
med mediekultur?

Vad allt är media?
Exempel på medieverktyg är traditionella massmedier, såsom
tidningar, television och radio. Även musikinstrument, kameror,
telefoner och olika slags datorer är medieverktyg.
Alla meddelanden som skapas, används och förmedlas
via medier är medieinnehåll. Exempel på dessa är sms, filmer,
fotografier, tv-program, spel och videor. Med ordet media kan
även mer allmänt avses mediebranschen, till exempel nyhetsredaktioner.
Olika medieformer och -innehåll smälter numera samman.
Till exempel kan smarttelefoner förutom som bara ”mobil”
även användas som dator, spelkonsol, musikinstrument, tv
och videokamera.
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När jag tar med barnen
på en utflykt, betyder det
vanligen inte bara att vi går
i en fin rad till vårt mål. För
oss är det observationer och
multilitteracitet! Raden kan
stanna upp och jag kastar ut
frågor som: Vilken trafikskylt
passerade vi just? Vad
annonserades i butiksfönstret?
Vilka ljud hör ni? Det är roligt
med utflykter!
Susanna, barnskötare

Mediefostran inom
småbarnspedagogik
Med mediefostran avses fostran och utbildning inom och med
hjälp av medier. När det gäller små barn är det målinriktad småbarnspedagogik och interaktion, där parterna består av fostrarna,
den som fostras och mediekultur.
Med mediefostran stärks medieläskunnigheten: sådana
kunskaper och färdigheter och sådan förståelse, som krävs för att
förstå och producera medier och i självuttryck samt vid medieanvändning och granskningen av den egna medierelationen. Mediefostran lär oss moderna medborgarfärdigheter.
Mediefostrans uppgift är i enlighet med grunderna för planen
för småbarnspedagogik stödja barnens möjligheter att uttrycka sig
själva och agera aktivt i sin gemenskap. I mediefostran utgår man
från barnens lärandebehov, som föds av deras erfarenheter och tidigare kunskap. Ur dessa utvecklas lärandebehoven. Mediefostran
berikar barns upplevelsevärld och förståelse av medier, samtidigt
som den genomgripande främjar målen för småbarnspedagogik.
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Många gånger funderar man på mediernas inverkan på
barnen — kommer man ihåg att tänka på vad barnet kan
göra och åstadkomma med medier?
När man utgår från barnens erfarenheter och mediekultur
som är viktig för barn, är det enklare att hitta de pedagogiska
och undervisningsmässiga möjligheterna som medierna
erbjuder småbarnspedagogik.
Medieläskunnighet lärs ut på sätt som lämpar sig för små barn:
genom lekar, rörelser, undersökningar och olika uttryckssätt.
Lärandet sker genom att uppleva tillsammans, göra själv och
diskutera. Verksamheten ska vara målinriktad och motiverad
med tanke på lärandet.

Fundera över mediefostran när du
planerar och utför:
Vad lär sig barnet om media
eller om sig själv i relation till
media med hjälp av den här
verksamheten?

Hos oss är informations- och kommunikationsteknologi (IKT) införlivat i många vardagliga situationer, till exempel under utflykter och
vid planering av utflykter. Vi söker tillsammans med barnen efter
lämpliga destinationer och undersöker de bästa rutterna med hjälp
av ruttplanerare. Vi söker även information och bilder på fenomen
som intresserar barnen och skapar meddelanden till föräldrarna
tillsammans med barnen. Jag tar med barnen i allt sådant här, så
att informations- och kommunikationsteknologin blir en naturligt
bekant del av deras vardag.
Heli, lärare
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Barnet agerar och lär sig
med hjälp av medier
Redan från födseln är barnet en aktiv aktör och lär sig nya saker i
interaktion med andra människor och miljön. Lärande och tillväxt
sker överallt och även i relation till medier. Den vuxna gör barnet
sällskap inom mediekultur, både som förebild och trygg hjälp.
Varje barn för med sig sin egen medierelation till småbarnspedagogiken. För småbarn innebär medierna andra saker än för
förskolebarn. Trots detta kan barn i samma ålder ändå ha mycket
olika kunskaper i och erfarenheter av medier. Barnens medierelationer påverkas även av familjernas olika medieanvändning,
fostringsstil och livssituation.
En av småbarnspedagogikens viktigaste uppgifter är
ett erbjuda alla barn lika möjligheter till lärande med hjälp
av medier.
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Det är aldrig för tidigt att börja med mediefostran. Med små
barn övar man på grundläggande färdigheter, som behövs för
interaktion och självuttryck, att agera och lära sig tillsammans och
att delta i mediekulturen. Utveckling av medieläskunnigheten sker
gradvis medan man lär sig nytt via medier – genom att utvidga tidigare kunskaper och berika erfarenheter. En trygg och uppmuntrande lärmiljö, där medier är mångsidigt införlivade, är viktigt
med tanke på utvecklingen av medieläskunnigheten.
Vid planering av mediefostran uppmärksammas barnens kunskaper, behov, intressen och medierelaterade erfarenheter. Även
barnens ålder och utvecklingsfas ger en fingervisning om vad man
kan och bör göra och lära sig med dem.
Läs mer om medierelationer och mediefostran för barn i olika
åldrar på webbplatsen www.mediapoluilla.fi (på finska).

Medieläskunnighet
från småbarnsåldern
till förskoleåldern
Genomförande av mediefostran kan betyda många olika saker
i praktiken. I tabellen på nästa uppslag beskrivs stegvis
genomförande av mediefostran i enlighet med grunderna
för planen för småbarnspedagogik i olika åldersgrupper.
I fostran behövs även upprepning och kontinuitet. Många
av sakerna i början av tabellen är fortsatt viktiga även då
barnet växer.
Det lönar sig att använda tabellen som inspirationskälla. Som
stöd för den egna planeringen hittar du en tom tabell på webbsidan Mediapoluilla (på finska).
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Utveckling av medieläskunnighet hos barnet
Inom småbarnspedagogik
är mediefostrans uppgift
att stödja barnets
möjligheter att agera

Mål för mediefostran
Vi bekantar oss med olika
medier

aktivt och uttrycka sig
själv i sin gemenskap.

www.mediapoluilla.fi (på finska)

under 2 år
tal och språk, bilder och bilderböcker, ljud och ljudkällor,
rytm och rim, videoklipp om
bekanta saker
genomförs också som en del av
den grundläggande vården

Vi funderar på medieinnehåll som hör ihop
med barnens liv och hur
sanningsenliga de är.
Samtidigt tränar vi/stöder
vi utvecklingen av källoch mediekritik.

trevliga och bekanta innehåll

Barnen får erfarenheter
av medieproduktion i
lekfull anda i en trygg
miljö

att prata och leka med språk
och kroppsuttryck t.ex. dans,
ljud och musicerande

Vi undersöker och observerar informations- och
kommunikationsteknologins roll i vardagslivet
samt bekantar oss med
olika IKT-enheter, appar
och spel

klä omgivande medier och
teknologier i ord

Vi lär oss att använda
medier på ett ansvarsfullt
sätt med hänsyn till
vårt eget och andras
välbefinnande

lugna och korta stunder med
vuxna

t.ex. musik och mediefigurer
vi tittar, lyssnar och sätter ord
på det upplevda

bilder t.ex. genom att måla och
att fotografera tillsammans
med en vuxen

trygga medieleksaker, t.ex.
låtsaskameror och -telefoner

tydlig inspirationsvärld
skydd mot starka bilder, ljud och
innehåll

2–3 år
korta sagor, dikter och böcker,
ljudvärldar och audiovisuella
berättelser, sånger och musik
olika medieframställningar
mångsidigt

4–5 år
mångsidig barnlitteratur- och
musik

informationssökning i lärandet,
t.ex. faktaböcker, internet

informationssökning och
kommunikation, symboler och
logotyper

informationsförmedling,
t.ex. nyheter, tidningar, radio

tv-program, digitala spel

mediefigurer och egna
mediefavoriter

undersökning av sant och falskt,
identifiering och förebilder

vi sätter ord på det som är
saga

vi diskuterar, tolkar och
producerar gemensamma
betydelser

vi läser, undersöker och leker
tillsammans

gester, uttryck och känslotillstånd med olika uttryckssätt,
känslor i medierna
fotografier och videor genom
fotograferingslekar, berättande och sagotering
pyssel med anknytning till
medier
Observation av användningen
av IKT i vardagen, t.ex.
informationssökning och kommunikation med mobiltelefon
förtrogenhet med
ljudinspelnings- och
fotograferingsenheter
medier och IKT mångsidigt
i lekmiljön
den vuxna som förebild, att
be om tillstånd att fotografera
identifiering av känslor som
väcks av medier
öva på harmonisk gemensam
användning

6–7 år
filmer, mediekonst
olika typer av medier, t.ex.
konstbild, tidningsbild
medier som innehåll producerat
av människor: olika perspektiv,
informationskällor och
tillförlitlighet
reklam och stereotyper, t.ex.
könsindelade roller i medier
vi bedömer och funderar kritiskt

egna berättelser och sagor,
bildspel, videor och inspelningar
spelbeskrivningar, spelvärldar
som man själv har planerat
spellika sätt i verksamheten,
t.ex. motion och motivation

IKT som hjälp i vardagen, t.ex.
väder-, kart- och ruttappar
grundläggande färdigheter
i att använda verktyg, t.ex.
fotografering
lekfull förtrogenhet med
teknologi, t.ex. robotar och
smarta leksaker

att fatta egna medieval
bearbetning av känslor som
väcks av medier
säkerhetsfärdigheter och att
förlita sig på en vuxen

egengjorda tidningar, böcker
och tecknade serier,
filmmanuskript, animation
berättelsemetoder, t.ex.
redigering och beskärning av
en bild, lek med dimensioner
och ljudvärldar

IKT i lärande och undersökning,
olika verktyg, appar och
inlärningsspel, byggande som
utnyttjar teknologi
förtrogenhet med datorer,
lekfullt skrivande

fundera på medier i familjerna,
t.ex. tidsanvändning, regler
åldersgränser och att följa dem
god praxis och ergonomi i
medieanvändning
åsikter och påverkan

Mot en medveten
mediefostran
Alla som arbetar med barn är också mediefostrare, då fostransarbetet genomförs i en mediekultur. Utan medvetna funderingar
på frågan, tänker få personer på sig själva som mediefostrare. Då
förblir medierelaterade fostringsåtgärder lätt slumpmässiga eller
så styrs de mer av personliga preferenser och uppfattningar än mål
som ställts upp för småbarnspedagogik.
Som

Fostraren behöver inte vara medieguru eller kunna

professionell inom

allt för att kunna främja barnens medieläskunnighet.

fostran är du redan

Stigen mot att bli en bra mediefostrare kan bestå

mediefostrare, men

av många olika rutter och kompetenser. Det räcker

en bra mediefostrare blir

med att man hittar sitt eget sätt att genomföra

man inte av misstag!

sådan fostran och undervisning, med vilken man
uppnår de mål som planen för småbarnspedagogik
förpliktigar till och som motsvarar barnens behov.

Nu förstår jag att mediefostran väldigt långt innebär att ändra sitt
eget tankesätt, se saker och göra på ett annat sätt!
Jarno, lärare
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Avstamp i medierelationer
Utvecklingen mot att bli en medveten mediefostrare börjar med
att man granskar sin egen medierelation och de värderingar och
uppfattningar som ligger till grund för ens eget fostringsarbete. De
återspeglas oundvikligen i arbetet. Alla har en individuell relation till medier. I professionellt arbete ska man ändå i första hand
genomföra gemensamma fostringsriktlinjer och inom småbarnspedagogik styrs dessa av grunderna för planen för småbarnspedagogik.
När man känner till sina förmågor och sin relation till medier,
är det enklare att medvetet göra fostringsval i enlighet med planen
för småbarnspedagogik och förkovra sin egen kompetens. Målinriktad utforskning av de känslor som medier väcker hjälper till att
få ett bättre och mer medvetet grepp om fenomenet.
Det är bra om fostraren lyhört följer med vilken betydelse
medier har i barnens liv. Genom att iaktta barngruppens
lekar, samtalsämnen och interaktionsrelationer lär man

På vilket sätt använder

sig identifiera vilka saker och lärmiljöer som är viktiga

jag själv medier?

för barn.

Vilka medier är bekanta

Den bästa experten på barns medierelationer är

och vilka behöver jag

barnet själv. Barn berättar ofta gärna om medieinnehåll

lära mig mer om?

som intresserar dem, såsom spel, program och filmer.

Vilka medier var viktiga

Föräldrarna och andra vuxna i hemmet har också infor-

för mig när jag var

mation om barnets medieanvändning och är medvetna

barn? Hur visar sig

om vikten av sin roll som mediefostrare. Det är viktigt

medier i mitt eget

att ha ett uppskattande och intresserat förhållningssätt

fostransarbete?

till barnens medieerfarenheter.

Från tanke till handling
I planen för småbarnspedagogik anges hurdana saker som ska
göras och övas med barn, även inom mediefostran. Teamets observationer om barnens intressen och behov hjälper dessutom till
att välja lämpliga innehåll, metoder och verktyg för just ens egen
barngrupp.
När man bekantar sig med olika metoder att genomföra
mediefostran och prövar idéerna själv, märker man snabbt hur
mångsidigt och inspirerande medier kan bearbetas med barnen.
Det är även viktigt att identifiera den mediefostran som redan
genomförs.
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Mediefostran i enlighet med grunderna för planen för småbarnspedagogik är i praktiken lätt. Med småbarn behöver man inte
göra någonting som är så komplicerat att en vuxen inte med lite
övning kan lära ut det.
Det lönar sig att sätta sig in i möjligheterna med medier och
olika IKT-enheter med hjälp av inspirerande aktiviteter som lätt
smälter in i vardagen. Det är bra att först bekanta sig med medier
på ett lekfullt och prövande sätt tillsammans med barnet och först
därefter gå över till större produktioner och projekt.
Ett av de bästa sätten att stärka sin egen kompetens är att undersöka och pröva medierelaterade saker tillsammans med barnen.
Samtidigt som du övar och lär dig nytt (själv) förverkligar du även
mål för mediefostran från planen för småbarnspedagogik för barnens del: ni bekantar er med olika medieformer och IKT-enheter.
Jag har upptäckt att jag under en arbetsfylld dag även kan lära mig
att använda medieenheter och appar. Under lekstunden tar jag fram
läsplattan och så undersöker vi den tillsammans med barnen. Vad
skulle man kunna göra med den här?
Susanna, barnskötare

Som mediefostrare är du aldrig färdig eller fullärd. Världen och
medierna omkring oss förändras och barngrupperna och teamen
av fostrare byts ut. Det finns skäl att utvärdera sin egen kompetens
och uppdatera den efter behov.
Lyckligtvis består många viktiga saker: att göra tillsammans, en
undersökande inställning samt förmåga att uttrycka sig själv och
vid behov be vuxna om hjälp är exempel på sådana viktiga färdigheter som gäller såväl nya som äldre medier. Det är alltid aktuellt
att lära ut och lära sig dem.
I utvärderingen av den egna kompetensen kan man utnyttja
följande kompetensstigar för mediefostrare. Kompetensen
består av många olika saker: kunskaper, färdigheter och
inställning. Hittar du dig själv på stigen?
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Fostrarens kompetensstigar till mediefostran
1. Jag vet inte varför eller hur jag ska genomföra mediefostran.
Jag överlåter det till andra.
2. Barn är intresserade av medier, så jag låter dem använda
medieenheter. Jag prövar enskilda mediefostrarsaker
om jag kommer på någon inspirerande idé.
3. Jag är intresserad av barns medierelaterade erfarenheter
och intressen. Jag planerar och genomför mediefostran ibland.
Jag använder medieenheter med barnen och instruerar dem
i användningen. Jag bekantar mig med andra fostrares sätt att
genomföra mediefostran. Jag informerar vårdnadshavare om
medier och mediefostran.
4. Jag iakttar aktivt rollen som medier spelar i barnens liv. Jag
planerar och genomför målinriktad mediefostran som är
lämplig för min grupp. Jag prövar modigt olika medieverktyg
och hur de används tillsammans med barnen. Jag diskuterar
barns medierelationer och mediefostran med mitt team och
vårdnadshavarna.
5. Jag planerar och genomför mediefostran på basis av de behov
och intressen som uppkommer av barnens medierelationer och
-erfarenheter. Jag utvecklar mediefostran tillsammans med
mitt team med hänsyn till de allmänna målen för småbarnspedagogik. Jag använder olika medier och verktyg mångsidigt
och ändamålsenligt med barnen i olika lärmiljöer och -situationer. I den pedagogiska dokumenteringen och utvärderingen
utnyttjar jag mångsidigt medieuttryck
och -produktion även tillsammans
med barnen. Jag uppmärksammar
mediefostran i samtalen med vårdnadshavarna och delar information
och kunskaper med vårdnadshavarna.
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Att målmedvetet göra
mediefostran till en del av
vardagen
Inom småbarnspedagogik utförs och utvecklas arbetet i team
och med hjälp av hela fostringsgemenskapen. Lokala planer för
småbarnspedagogik definierar och styr enheterna för småbarnspedagogik och den småbarnspedagogik som deras fostringsteam
genomför. I de årliga planerna beskrivs och diskuteras grunderna
för den pedagogiska verksamheten, praktiska lösningar och verksamhetsmiljön för varje enhet och grupp.
Mediefostran blir inte en naturlig del av planerad småbarnspedagogik utan att man tar tag i saken och utan gemensamma insatser av fostringsgemenskapen. Hur ser situationen ut
i din arbetsgemenskap?
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Fostringsgemenskapens kompetensstigar
till mediefostran
1. Hos oss finns inget intresse för mediefostran.
Vi har inte pratat om det.
2. De som är intresserade av frågan genomför mediefostran,
men vi har inte bearbetat frågan tillsammans.
3. Vi deltar i enskilda jippon eller temadagar. Vi tar emot
de medieverktyg som erbjuds oss och mediefostran som
genomförs av externa aktörer. Vi informerar vårdnadshavarna
om mediefrågor.
4. Vi prövar och genomför mediefostran i vardagen. Vi utnyttjar
befintliga medieverktyg och deltar i utbildningar. Vi diskuterar
mediefostran med vårdnadshavarna. Vi kommunicerar om
kunskaps- och utrustningsbehov eller -problem åt de instanser
som ansvarar för dem.
5. Mediefostran planeras, genomförs och utvärderas tillsammans
som en del av den målinriktade småbarnspedagogiken.
Vi kommer överens om mål och ansvar, samt skaffar mångsidiga
verktyg. Mediefostran är en ändamålsenlig del av samtal
enligt planen för småbarnspedagogik och andra samtal
med vårdnadshavarna. Vi tar hand om vår
kompetens inom mediefostran genom att delta i
utbildningar och dela med oss av vår kompetens.

Medveten och professionell behärskning av
mediefostran förutsätter gemensamma diskussioner och att prata om begrepp i praktiken inom

utvärderar dem
kontinuerligt
som en del av verksamheten.

teamet och i hela fostringsgemenskapen. Efter-

Fostringsgemenskaperna och teamen är och

som såväl barngrupperna som teamen alltid är

får också vara individuella mediefostrare. Det

olika, måste man ha gemensamma diskussioner

viktigaste är att varje fostringsteam hittar sitt

om utgångspunkterna för mediefostran minst en

eget sätt att genomföra målmedveten och medie-

gång per år och alltid vid behov. Vi funderar på

fostran enligt planen för småbarnspedagogik för

praktiska sätt att genomföra mediefostran och

just sina barngrupper.
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Enhetschefen och andra an-

Vardagen inom småbarnspedagogik är arbets-

svariga pedagogiska ledare

dryg: saker som kräver planering och gemensam

måste se till att det frigörs tid

utveckling är otaliga. Utan medveten uppmärk-

också för gemensam bear-

samhet kan mediefostran och utvecklingen av

betning av mediefostran.

den hamna i skymundan.

Checklista för mediefostran
för chefer

□□ Min arbetsgemenskap vet vad grunderna för
planen för småbarnspedagogik föreskriver om
medier och mediefostran.

□□ Informationen om nya möjligheter att lära sig
och nya material når ut till alla.

□□ Vid min enhet kan man alltid delta
i utbildningar vid behov.

□□ Hos oss har vi mötespraxis och andra
strukturer som stöder gemensam diskussion
och utveckling.

□□ Alla arbetstagare har tillräckligt baskunnande
i mediefostran.

□□ Vi har tillgång till tillräckliga och fungerande
I mitt eget arbete har det varit
centralt att skapa strukturer. Vi
har regelbundna pedagogiska
möten vid vilka vi alltid lyfter
fram ett par saker med anknytning till teman kring medie-

IKT-verktyg för att kunna uppfylla målen
i planen för småbarnspedagogik.

□□ Mediefostran genomförs i alla grupper
i enlighet med planen för småbarnspedagogik.

□□ Vårdnadshavarna vet hurdan mediefostran som
genomförs hos oss.

fostran. Sedan går vi tillsammans igenom vad idéerna och

Hos oss lär vi oss nya saker genom ”kafferumspedagogik”.

verksamhetsmodellerna från det

I kafferummet finns små medieuppgifter och den som löser

föregående mötet har genererat.

uppgifterna får ett pris. Till exempel ledde en QR-kodbana

Jerkka, enhetschef för

till en godisgömma och med BeeBot gick vi igenom en bana

småbarnspedagogik

som gav oss något gott. Också blyga får mod att pröva nytt!
Kirsi, biträdande chef
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Verksamhetsmodell för ändamålsenlig mediefostran
Det är bra att
i varje team och
arbetsgemenskap
gemensamt
diskutera följande
frågor. Genom svaren

1. Ett hurdant gäng är vi som fostrare?

•
•
•

– från individuella funderingar till gemensam diskussion
Teamets medierelationer och intresseområden
Teamets kompetens och utvärdering av den
(bl.a. fostrarens kompetensstigar)
Teamets styrkor och utvecklingsbehov

bildas en stig för den
egna gemenskapen
mot en medveten
och ändamålsenlig
mediefostran.

2. Hurdant gäng har vi att fostra?

•
•
•

– mål som tar avstamp i barngruppen
Barnens medierelationer och intresseområden
Inlärningsbehov på basis av barnens medierelationer
och -erfarenheter
Mediekultur och mediefostran i hemmet

3. Vad förutsätter grunderna för planen för småbarns-

•
•
•

pedagogik av oss? – behärskning av begrepp och mål
Innehåll om medier, mediefostran, multilitteracitet
och IKT-kompetens i grunderna för planen för småbarnspedagogik
Gemensam förståelse av begrepp och mål förknippade med grunderna
för planen för småbarnspedagogik som praktisk verksamhet
Informationssökning och kompetensdelning vid behov

4. Hurdan mediefostran genomför vi?

•
•
•

– daglig verksamhet och granskning av den
Mål, innehåll och metoder. Motsvarar innehållen och
metoderna målen?
Verksamhetsmiljö och verktyg
Vad gör vi, varför gör vi det, hur gör vi det och vad lär vi oss?

5. Hur syns mediefostran i vår verksamhet?

•
•
•

– planmässighet och dokumentering
Anteckningar i barnens och gruppernas plan för småbarnspedagogik
samt i enhetens verksamhetsplan
Pedagogisk dokumentation och synliggörande, även med hänsyn
till familjerna
Utvärdering av genomförandet av mediefostran
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Hur syns mediefostran i
grunderna för planen för
småbarnspedagogik?
I Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2018) har
mediefostran antecknats särskilt som en del av inlärningsdelen
Jag och vår gemenskap. Mål som främjar medieläskunnighet ingår
även i mångsidig kompetens vad gäller såväl multilitteracitet och
informations- och kommunikationsteknik. Utöver dessa nämns
medier eller informations- och kommunikationsteknik
i grunderna för planen för småbarnspedagogik i samband med
de olika formerna av lek, lärmiljöer och uttryck.

Jag och vår gemenskap

•
•

Man bekantar sig tillsammans med barnen med olika medier och
prövar på medieproduktion i lekfull anda i trygga miljöer.
Man funderar tillsammans med barnen på medieinnehållet i deras
liv och hur sanningsenligt det är. Samtidigt tränar man utvecklingen

•
•
•

av käll- och mediekritik.
Barnen handleds att använda medier på ett ansvarsfullt sätt med
hänsyn till sitt eget och andras välbefinnande.
Teman som förekommer i medierna kan behandlas tillsammans med
barnen till exempel genom rörelselekar, teckning eller drama.
Småbarnspedagogikens uppgift är att utveckla barnens färdigheter
att förstå mångfalden i närmiljön och öva på att fungera i den. Man
tar sig an uppgiften ur perspektivet för etiskt tänkande, åskådningar,
närmiljöns förflutna, nutid och framtid samt medier.
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Multilitteracitet och digital kompetens

•
•
•

Tillsammans med barnen namnger vi företeelser och föremål
samt lär oss olika begrepp.
Barnen uppmuntras att undersöka, använda och skapa
meddelanden i olika miljöer, inklusive digitala miljöer.
Vi undersöker och iakttar tillsammans med barnen informationsoch kommunikationsteknikens roll i vardagslivet samt bekantar
oss med olika verktyg, appar och spel med anknytning till

•
•
•

informations- och kommunikationsteknik.
Personalen vägleder barnen till mångsidig och trygg användning
av informations- och kommunikationsteknik.
Digital dokumentering utnyttjas i lekar, undersökningar, fysiska
aktiviteter samt i konstnärliga upplevelser och produktioner.
Möjligheter att med hjälp av informations- och kommunikationsteknik pröva på och producera innehåll själva och tillsammans
med andra barn främjar barnens kreativa tänkande och

•

samarbetsfärdigheter samt läskunnighet.
För att utveckla multilitteracitet behöver barnen vuxna som
förebilder samt en riklig textmiljö, kultur skapad av barn och
kulturtjänster lämpliga för barn.

Mina många uttrycksformer

•

Barn prövar olika sätt, verktyg och material för att skapa
bilder, till exempel genom att måla, rita, bygga och göra

•

mediepresentationer.
Vi iakttar tillsammans med barnen de bilder, konstverk,
medieinnehåll och föremål som de har skapat samt objekt i den
byggda och naturliga miljön.

Leken som grund för utveckling, lärande och välbefinnande

•

Att känna till kultur för barn och medier riktade till barn hjälper
personalen att förstå barnens lekar. Även olika spel och digitala
verktyg erbjuder många möjligheter till detta.

Lärmiljöer inom småbarnspedagogiken

•

IKT utgör en mångsidig och inkluderande lärmiljö.
Inom småbarnspedagogik används informations- och
kommunikationsteknik på ett ändamålsenligt sätt.
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Mer information och praktiska tips
för din mediestig hittar du
på webbplatsen
www.mediapoluilla.fi
(på finska)
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