
VÄLKOMNA!



FÖRSKOLANS 
HUVUDUPPDRAG

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett 
livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för 
alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på 
barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och 

lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska 
förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar.”  (Lpfö 18, s. 7)



FÖRSKOLANS 
UPPDRAG 

KOPPLAT TILL 
DIGITAL 

KOMPETENS



Adekvat digital 
kompetens 
– vad är det? 

”Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. 
Det ska finnas en digital likvärdighet i det svenska 
skolväsendet.” (Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, 
Utbildningsdepartementet 2017)

I den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet används 
uttrycket adekvat digital kompetens. Användandet av ordet 
”adekvat” innebär att den digitala kompetensen förändras över 
tid i takt med att nya verktyg och tjänster utvecklas. Dessutom är 
det inte möjligt att precisera en absolut nivå eftersom denna inte 
är statisk.

Skolverket lyfter fram fyra aspekter av digital kompetens:

◦ Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället.

◦ Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier.

◦ Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.

◦ Att kunna lösa problem och omsätta idéer till handling.

När samhället förändras genom en allt snabbare digitalisering 
måste också förskolans och skolans undervisning utvecklas, 
uppgraderas och förändras. Undervisningen behöver anpassas 
utifrån ett inkluderande förhållningssätt där digitaliseringens 
möjligheter tas tillvara i mötet med de individuella behoven.



När och hur ska digitala verktyg användas?

Ystads kommun lyfter begreppet moget digitalt användande. Digitala verktyg ska förstärka lärandet, 

verka inkluderande, skapa likvärdighet och effektivisera administration för att skapa ett mervärde. I de 

fall de digitala verktygen inte skapar ett sådant mervärde bör deras användning vid detta tillfälle 

ifrågasättas. Moget digitalt användande innebär alltså att vara så pass förtrogen med digitala verktyg 

och dess pedagogiska värde att kunna besluta i vilka situationer de bör användas. Digitala verktyg får 

aldrig bli ett självändamål.



Förväntat läge – rektor Digital utvecklingsplan

◦ Rektorer är adekvat digitalt kompetenta och både leder och driver enhetens digitalisering.

Strategier

◦ Använda digitala verktyg och system som en naturlig del i det dagliga arbetet.

◦ Delta i enhetens utbildningsinsatser kring digitala verktyg.

◦ Omvärldsbevaka för att hålla sig uppdaterad kring lärande med digitala verktyg.

◦ Skapa förutsättningar för att personalen, under kollegiala former, utvecklar sin digitala kompetens.

◦ Skapa en adekvat organisation med IT-ansvarig och skolbibliotekarie som stöttar tekniskt, 

administrativt och pedagogiskt, i digitaliseringsprocessen på enheten.

◦ Ta fram en lokal digital utvecklingsplan som bygger på ett identifierat nuläge och konkretiserar 

enhetens utvecklingsområden för adekvat digital kompetens.



Effektkedja i LDUP



Förväntat läge – pedagoger Digital utvecklingsplan

◦ Alla pedagoger är adekvat digitalt kompetenta och utnyttjar digitaliseringens möjligheter till att 
förstärka lärandet för barn och elever. De digitala verktygen förenklar administration och 
kommunikation.

Strategier

◦ Använda digitala verktyg och system som en naturlig del i det dagliga arbetet.

◦ Delta i enhetens utbildningsinsatser kring digitala verktyg.

◦ Omvärldsbevaka för att hålla sig uppdaterad kring lärande med digitala verktyg och utifrån detta 
utveckla arbetssätt och metoder.

◦ Aktivt verka för en positiv delakultur på enheten och i kommunen under förhållningssättet 
#gilla_våga_dela.

◦ Skapa förutsättningar för att barn och elever utvecklar sin digitala kompetens. Bland annat genom att 
samverka med skolbiblioteken.

◦ Arbeta inkluderande med de digitala verktygen och ha goda kunskaper i hur dessa går att 
individanpassa efter barn och elevers olika behov.



Vi organiserar uppdraget i intressegrupper

Uppdraget

Rollen betyder att du är 

drivkraften och fokuserad inom 

ett område. I intressegruppen 

diskuteras utvecklingsfrågor 

kring verksamheten, forskning, 

verksamhetens mål och 

visioner, etiska frågor, 

värdegrund, förhållningssätt etc. 

Tanken är att gruppen ska 

kunna ta beslut och vara 

ansvariga för praktiska 

förändringar.

Våga vara testpiloter!

Digitala lärmiljön och SKA

◦ Fördjupa arbetet i intressegrupperna genom att diskutera De yngsta 

barnen och läroplanen, Det här med vetenskaplig grund… Se ”Pröva i 

praktiken” s.162. Vilka tankar väcker texten? Formulera och skriv ner 

förändringar i arbetet utifrån diskussionen. Var är vi? Vart ska vi? Hur gör 

vi? Gå tillbaka till anteckningarna och diskutera. Hur har det gått? Hur går 

vi vidare?

◦ Använd Förskoleforum och kombinera litteratur, rapporter, forskning etc. 

med “spaning på fältet” - diskutera och utmana 

varandra.

◦ Följ upp och diskutera hur respektive arbetslag arbetar med målen kopplat 

till LDUP i Verksamhetsplanen

◦ Följ upp respektive arbetslags FÖPP kopplat till projektarbete och ge 

konstruktiv feedback, 2 ggr/termin.



Även kritiska ögon…

◦ Smartphones och läsplattor är de stora 
bovarna

◦ Ju yngre barnen är, desto skörare ögon

◦ Prognosen är att över hälften av alla 
människor kommer att vara närsynta år 2050

◦ Risken att drabbas av närsynthet minskar om 
man tillbringar mycket tid utomhus, och rör 
sig

◦ När barnet sitter framför skärmen ska 
avståndet till ögonen vara minst 30 cm

◦ Man bör inte sitta längre än 30 minuter i 
sträck



DELA BARNETS ÅLDER MED FYRA

SÅ MÅNGA TIMMAR SKA HEN MAXIMALT SPENDERA FRAMFÖR EN SKÄRM

DET BETYDER MAXIMALT TRE TIMMAR FÖR EN TOLVÅRING, SAMMANLAGT I SKOLAN OCH PÅ FRITIDEN

TUMREGEL



Vad använder Erici förskola digitala verktyg till?
Ur Erici förskolas Verksamhetsplan:

◦ Vi ska, i samspel med barnen, färdigställa fungerande lärmiljöer så att barnen får inflytande och möjlighet till att 
påverka sin dag på förskolan. Vårt mål är att kunna erbjuda barnen tillgängliga och inspirerande mötesplatser där 
kunskap och lärande bildar en helhet. Vi ska erbjuda lärmiljöer och igångsättande lärprocesser som genom olika 
material och medel, samt val av plats i rummet skapar mötesplatser som främjar språk, matematik, lek och det 
sociala samspelet med värdegrund i fokus. Med miljön som den tredje pedagogen ska vi fånga upp barnens 
reaktion, nyfikenhet och utformande om hur och vad de handskas med för medel, material och information för att 
utveckla barnens kreativitet och stärka deras nyfikenhet till att utforska och erövra ny kunskap. 

◦ Skapa och utveckla inspirerande lärmiljöer genom att varje pedagog är tilldelad en särskild lärmiljö som hen är 
ansvarig för. Ansvarig pedagog ser till att lärmiljön erbjuder igångsättande lärprocesser genom stimulerande 
material och medel. 

◦ Hur presenteras materialen så att de framträder på intressant sätt? Hur stöttar materialet det barnen är 
intresserade av? Vad bjuder lärmiljöerna in till? Leda barnen till ett utforskande och kreativt lärande genom att 
“duka upp” med material som stimulerar flera sinnen och på så sätt fånga dem att stanna vid. Lärmiljöerna ska 
även tydligt signalera hur många som bjuds in i miljön, till exempel tre stolar. Använda förskolans Verksamhetsidé 
om den pedagogiska miljön i förskolan utifrån Pedagogisk miljö i tanke och handling (Linder, 2016) kontinuerligt i 
våra pedagogiska diskussioner, planering, uppföljning, utvärdering och analys av lärmiljöerna. 

◦ God introduktion av respektive lärmiljö så att de fungerar som den tredje pedagogen. Bredda och förändra 
lärmiljöerna med hjälp av digitala verktyg. 



Positiva effekter!
◦ Olika sätt att lära - ”de 100 språken”. De digitala verktygen är ett komplement bland många andra för att skapa en lustfylld, stimulerande, 

varierande och lärorik miljö och handlar absolut inte om att ersätta pedagogernas närvaro

◦ Samspel och samarbete till exempel koppla lärplattorna till större skärmar så att barnen i grupp kan lösa exempelvis uppgifter om motsatsord 
eller skapa koreografier framför dansspel

◦ Pollyglutt - alla barn ser bilderna i boken hela tiden. Det uppstår många fler samtal och barnens intresse håller i sig längre

◦ Reflektion tillsammans med barnen för att fånga upp till exempel deras syn på sitt lärande. Hen som inte varit på plats vid den aktuella 
undervisningen kan bidra utifrån sina erfarenheter

◦ Processer till exempel låta barnen själva filma t.ex. gosedjuren och i efterhand spela in tal och ljud eller sätta ord på sin dokumentation. Skapar 
en självkänsla att de också kan göra film och förståelse för det de ser t.ex. på TV. 

◦ Barnen tränar då sitt uttal, ordförråd, kommunikation och berättande. Argumentera för sin sak, lyssna på andra, samarbete, konflikthantering

◦ Barnen lär sig förmedla berättelser med hjälp av bilder, ljud och musik. Vad vill du ha för musik till det du berättar? Koppla rätt bilder för att 
förmedla rätt känsla

◦ Källkritik till exempel genom arbete med greenscreen

◦ Ett helt vitt rum kan få känslan av färg genom att projicera eller projicera en bild av till exempel Eiffeltornet och låt barnen bygga med stora vita 
lådor. Då får klossarna samma bild projicerad på lådorna. Låta barnen själva lösa hur de ska kunna bygga högt

◦ Projicering med mjuka speglar, plastlock, plast och lakan för att göra barnen till subjekt istället för objekt. Bli en del av det som är på väggen och 
kunna förändra det som projiceras

◦ Appar innehåller framför allt sådant som barnen inte har tillgång till hemma, förskolan ska vara ett komplement. Vår intention är att göra barnen 
till aktiva producenter, inte enbart konsumera teknik utan själva skapa

◦ Alla barn har rätt till likvärdig möjlighet att utveckla digital kompetens. Som rektor är det mitt ansvar att se till att verksamheten erbjuder det. Allt 
tyder på att hälften av framtidens jobb inte ens finns i dag, det är vårt uppdrag att redan från start rusta alla barn att kunna ta aktiv del i ett 
sådant samhälle.



Göra det 
omöjliga 
möjligt!

Utmanar vi 
barnen 

eller 
begränsar vi 

dem?



”- Vi kan exempelvis förändra rummen på nolltid utifrån barnens intressen och lekar. Vips kan 
projektorn och tillhörande ljud skapa en känsla av att befinna sig i en rymdraket eller djupt inne i 
djungeln. Att få till det förut tog flera veckor med målning och ommöblering. Och i de flesta fall 
hade barnens intresse då falnat och övergått i något annat.”
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Programmering

”Utbildningen ska också ge 
barnen förutsättningar att 
utveckla adekvat digital 
kompetens genom att ge dem 
möjlighet att utveckla en 
förståelse för den digitalisering
de möter i vardagen. Barnen ska 
ges möjlighet att grundlägga ett 
kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt till digital 
teknik, för att de på sikt ska 
kunna se möjligheter och förstå 
risker samt kunna värdera 
information.” (Lpfö 18, s. 9)



Film



Skapande
”Barnen ska ges tid, rum och ro till 
eget skapande. De ska få möjlighet 
att utforska, reflektera kring och 
beskriva sin omvärld. Utbildningen 
ska ge barnen möjlighet att uppleva, 
gestalta och kommunicera genom 
olika estetiska uttrycksformer som 
bild, form, drama, rörelse, sång, 
musik och dans. Detta inbegriper att 
barnen ska få möjlighet att 
konstruera, forma och skapa genom 
att använda olika material och 
tekniker, såväl digitala som andra. 
På så sätt är skapande både ett 
innehåll och en metod i förskolan för 
att främja barnens utveckling och 
lärande.” (Lpfö 18, s. 9)



Bygg och 
konstruktion
”Förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla förmåga 

att bygga, skapa och konstruera med 

hjälp av olika tekniker, material och 

redskap.” (Lpfö 18, s. 14)



VÅRDNADSHAVARE SKA ERBJUDAS MÖJLIGHET TILL INFLYTANDE ÖVER UTBILDNINGEN OCH ENLIGT DEN NYA SKOLLAGEN 

SKA ETT FORUM FÖR SAMRÅD FINNAS VID VARJE FÖRSKOLA. DÄR SKA SÅDANA FRÅGOR BEHANDLAS SOM ÄR VIKTIGA 

FÖR ENHETENS VERKSAMHET OCH SOM KAN HA BETYDELSE FÖR BARNEN OCH VÅRDNADSHAVARNA. VIDARE ÄR 

SAMRÅDET ETT FORUM DÄR SYNPUNKTER KAN DISKUTERAS INNAN BESLUT FATTAS.

DENNA GÅNG INBJUDER VI ER VÅRDNADSHAVARE TILL ETT SAMRÅD OM BARNENS SKÄRMTID PÅ FÖRSKOLAN. VI 

KOMMER ATT DELGE ER HUR FÖRSKOLAN TÄNKER OCH ARBETAR MED VÅRA DIGITALA VERKTYG FÖR ATT SEDAN I 

MINDRE GRUPPER FÅNGA UPP ERA TANKAR KOPPLAT TILL ÄMNET.

Utifrån vad ni hört ikväll – hur önskar ni att förskolan ska förhålla sig till skärmtid?

SAMRÅD


