
Barns integritet, QR-koder och normkreativa miljöer 
Integrity of each child, QR-codes and normcreative play and learning environment

Lika Olika Unika 
Equal Different Unique



Lövängens 
förskola 

Västerås Stad

9 avdelningar 
3 team 

135 barn  
Ca 30 medarbetare 

The preschool has 9 classrooms 
which isdivided into 3 teams. 

Alltid bästa möjliga möte 

Always the best possible 
meeting



Barns integritet 
Integrity of each child



QR-koder - digital kommunikation 
QR-codes - digital communication 

https://youtu.be/fXKcDgobLNQ 

https://m.youtube.com/watch?v=4u_fiRGHYhg 

https://m.youtube.com/watch?v=jDnMkX1Ktf0 

https://youtu.be/fXKcDgobLNQ
https://m.youtube.com/watch?v=4u_fiRGHYhg
https://m.youtube.com/watch?v=jDnMkX1Ktf0
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MANUAL TILL APPEN CLOUD QR 
 

1. Öppna appen Cloud Qr. 
 

2. Du möts då av denna vy: 
 

 
3. Du gör nu ditt val, vad vill du skapa för 

innehåll i din Qr-kod? 
 
 
 

4. T.ex. du vill göra en kod av en bild som 
du har i kamerarullen. Det är samma 
tillvägagångssätt för alla val. Kanske är 
det dags för några nya sångkort. Att 
använda Qr-koder i sångsamlingen 
skapar en magisk stund, peka på 
bildbibliotek. 

5.  
 
 

6. Du hamnar då i din kamerarulle, du 
pekar på den bild du önskar. T.ex 
tomten 
 
 

 
 

 
 
 

7. Nu laddar den upp och sedan har du 
din Qr-kod. 

  





Miljön är beroende och föränderlig utifrån vem som möter den. Barn 
skapar relationer till den fysiska miljön och hur miljön är organiserad blir 

därmed viktig för barnens identitetsskapande och för vem de har 
möjlighet att bli. 

(Nordin-Hultman, Elisabeth (2009). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. 
Stockholm Liber)

Normkreativa lek och lärmiljöer 
Normcreative play and learning environment 



Blir miljön en resurs i arbetet med att öppna för nya perspektiv och 
vidgade normer? 

Is the environment a resource in the work of opening new perspective 
and expanding the norms?  

(Normkreativitet i förskola - om normkritik och vägar till likabehandling. 2015, Olika förlag)



Vi är alla som pusselbitar, olika men lika unika! 
We are all like puzzle pieces, different but equally unique!



Kontaktuppgifter 

Agnetha Karlsson 
agnetha.karlsson@vasteras.se 

Malena Andersson 
malena.andersson@vasteras.se

Facebook: Lövängens förskola 

Instagram: lovangensforskola
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