
 

Engelbrekts förskolas målbild– att arbeta med digital 

kompetens 
Målbilden för digital kompetens är ett stöd för pedagogers planering, genomförande och uppföljning av 
undervisningen samt för att synliggöra förskolans erbjudanden av de målen kring digital kompetens i 
läroplanen. De ger exempel på hur läroplanens mål och riktlinjer kan omsättas i praktiken. Målbilden visar på 
vad Engelbrekts förskola ska arbeta med under barnens år på förskolan för att skapa en god grund för fortsatta 
studier på grundskolan. Målbilden syftar till att säkerställa kvalitet på Engelbrekts förskola och är en del av 
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Målbilden skapar en god grund gällande adekvat digital kompetens 
för barnet. 

Varför och hur vi arbetar med digitala verktyg på Engelbrekts förskola 
I Lpfö18 lyfts digitala verktyg och adekvat digital kompetens fram mer än tidigare, nu skall man använda det i 
undervisningen. Att detta blivit förtydligat beror på att samhället befinner sig i en omvälvande 
digitaliseringsprocess och barnen är en del av den. Digitalisering är något som spänner över hela vår verklighet. 
Den förändrar både vad vi människor gör och hur vi gör det. Den påverkar vårt arbete och vår fritid, hur vi 
skapar och gestaltar, hur vi umgås och roar oss, hur vi kommunicerar och samarbetar, hur vi skaffar oss 
information och ger uttryck för våra åsikter. Digitala verktyg påverkar hur vi möter och tar oss an vår omvärld. 
 
Digitala verktyg ger oss nya möjligheter till kreativitet i förskolan. Digitala verktyg har sin plats i utbildningen 
och undervisningen tillsammans med mer traditionella och fysiska material. De digitala verktygen är ett 
komplement till annat material och kan vara en av många metoder i undervisningen. 
 
De kompletterar och utvidgar lärmiljön. Med hjälp av digitala verktyg blir det möjligt för barnen att leka, 
skapa, uttrycka sig på fler sätt än tidigare. Digital kompetens blir därför en fråga om demokrati. Både barn och 
vuxna behöver ha en bred digital kompetens för att vi ska kunna ta till oss våra rättigheter, våra skyldigheter 
och våra möjligheter i det digitala samhället - och förskolans roll i detta är viktig! De upplevelser och 
erfarenheter barnen får med sig i förskolan lägger grunden för deras fortsatta bildningsresa. När vi använder 
kamera, lärplatta och andra digitala verktyg och lär oss något om hur de fungerar, blir vi också bättre rustade 
att förstå hur de påverkar oss och hur vi själva kan påverka dem. 
 
De digitala verktygen förändrar vår praktik på många olika sätt. Utbildningen i förskolan ska vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i såväl innehåll som arbetssätt, men digitalisering som 
forskningsfält är relativt nytt och därför inte så stort ännu. Samtidigt så går den tekniska utvecklingen fort. 
Inom förskolan måste vi ta stöd i den forskning som finns men vi måste också kunna arbeta med digitalisering 
så att vi skaffar oss beprövad erfarenhet. Om vi tillsammans utvecklar vår undervisning kring digital 
kompetens och digitala verktyg så bygger vi tillsammans upp erfarenheter som kan bli beprövade och synas 
som vetenskapliga metoder.  
 
På Engelbrekt vågar vi prova oss fram och är öppna för de möjligheter som dyker upp med digitala verktyg. Ju 
mer förtrogna vi blir med de digitala verktygen. desto bättre kommer vi också att kunna bedöma vad de kan 
tillföra i vår utbildning och undervisning men likväl i barnens utveckling och lärande. Vi på Engelbrekt ska 
hjälpa barnen att bli medvetna konsumenter och aktiva producenter 
 

 

 

 

 



Läroplanen för förskolan – Lpfö18  

I läroplanen för förskolan, Lpfö18, återfinner vi detta kring att arbeta med adekvat digital kompetens. 
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.  
 
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.  
 
Det är förskollärares och hela arbetslagets ansvar att använda digitala verktyg i sin undervisning för att barnen 
ska få möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens. 
 

Mål  
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:  

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att 
använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under tiden på förskolan ska barnen erbjudas rika möjligheter kring dessa områden inom 
digital kompetens: 

• Digital teknik 

• Digitalt skapande 

• Etik och värdegrund 

• Digital kommunikation 

Digital teknik: T.ex. användning, hantering, ergonomi och säkerhet 
Användning: Tillgängliga digitala verktyg som används kontinuerligt t.ex ipad, dator, digitalkamera mm. 

Låt barnen upptäcka fingersättning 

Hantering: Materialhantering, lära sig varsam användning 

Ergonomi: Sittställningar 

Digitalt skapande: T.ex. produktion i text, bild, film och programmering 

Produktion av eget material: Med eget material skapa film och bildberättelser samt tillföra musik, bild, ljud 

och/eller text. Med hjälp av dator och ipad upptäcka bokstäver/ljud för att så småningom producera egna 

texter 

Programmering: Enkel programmering med hjälp av olika appar eller robotar såsom Beeboot, Blueboot. 

Både analogt och digitalt. 

Etik och värdegrund: T.ex. kritiskt tänkande, källkritisk förmåga, säker på nätet, nätetikett. 
Värdegrund: Att föra dialoger med barnen kring fotografering och publicering med tanke på barnens 

rättigheter att äga sin egen bild eller film 

Sökteknik: Söka information på nätet på ett säkert sätt 

Källkritik: Föra dialoger kring sant och falskt 

Digital kommunikation: T.ex. omvärldskontakt, sociala medier, samarbete. 

Omvärldskontakt: Genom Skype och facetime kommunicera med andra utanför förskolan. Använda mejl, 

blogg eller sociala medier tillsammans med barnen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under tiden på förskolan ska barnen erbjudas rika möjligheter kring dessa områden 
inom digital kompetens: 

Estetiska uttryckssätt 
Det verbala språket är en viktig del för att barnet ska kunna kommunicera sina tankar och reflektioner 
kring ämnesområdet digital kompetens men det är viktigt att erbjuda rika möjligheter för barnen att 
uttrycka sig på när de erövrar det verbala språket. Barnen ska ha möjlighet att uttrycka sig på 100 olika 
sätt. Vi erbjuder barnen olika material att arbeta med som lera, kolpenna, olika blyertspennor, olika färger, 
olika penslar men också andra sätt att uttrycka sig på som genom drama, teater, dans, musik, att bygga och 
konstruera, digitala verktyg mm. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att 
främja barnens utveckling och lärande. Genom att använda olika estetiska uttryckssätt skapar detta en 
förståelse för de digitala verktyg som en används i samhället och barnen får med sig förmågan att bli en 
fullvärdig demokratisk medborgare genom att kunna använda digitala verktyg och ha en digital kompetens 
(se mer under Målbild Estetiska uttryckssätt). 
 
Lärmiljön 
På varje hemvist ska det finnas möjlighet att arbeta med digitala verktyg på olika sätt. Det är viktigt att de 
finns stationer där barnen erbjuds digitala verktyg på olika sätt och kan språka med andra barn och vuxna 
kring digitalitet. Barnen ska ha möjlighet att kunna erhålla kunskaper inom digitalitet genom att möta olika 
digitala verktyg och kunna samtala kring digitalitet i samhället. Genom samspel med barn och pedagoger i 
lärmiljöerna kan barnen vidga sina kunskaper inom digitalitet men också sin kommunikativa förmåga och 
sitt tekniska kunnande. Barnen skall ha en progression lärmiljöerna gällande vilka digitala verktyg som de 
möter för att kunna erövra adekvat digital kompetens (se mer under vårt gemensamma ställningstagande 
gällande lärmiljöer på Engelbrekts förskola). 
 
Förskolan bör erbjuda barn ett inspirerande, varierande och tillgängligt material i miljöerna som är 
analogt, digitalt samt multimodalt för att samtliga barn ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper inom 
digitalitet. Utifrån ett lärandeperspektiv för barn i förskolan kan de utveckla sina digitala kunskaper genom 
att tillsammans med andra barn och vuxna använda olika digitala verktyg i skiftande miljöer. 
 
 
 

 

 


