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Digital kompetens 2017/18
Utvecklingsområde
Använda de digitala verktygens möjligheter i det dagliga arbetet och därigenom skapa positiva
upplevelser.

Koppling till uppdrag/vision
Styrdokument
Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar förståelse för den digitalisering som de möter i vardagen.
Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet
att utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se konsekvenser av sitt
handlande. Förskolan ska därigenom ge barnen förutsättningar att utveckla digital kompetens. Förslag
LPFÖ dec 2016

Planer Bosgårdens pedagogiska enhet
IKT strategi Bosgårdens pedagogiska enhet 2016/2017

Mölndals vision för 2022:
- Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens.
- Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och
resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten eﬀektiviseras.
Nationell IT strategi
Länk

På vår förskola ska pedagogerna genom ett medvetet förhållningssätt arbeta med Digital
kompetens:
1. Använda de digitala verktygens möjligheter i det dagliga arbetet och därigenom skapa positiva
upplevelser. Dessa digitala verktyg har vi i dagsläget på Bosgårdens förskolor: Projektor, iPads, kub,
Ozmo, Penpal, Bee-bot, Blue-bot, MakeyMakey, dator, SmartTv, Greenscreen.

2. Ge barnen möjlighet att uttrycka sig på flera språk med hjälp av digitala verktyg.
3. Göra barnen medvetna om källkritik.
4. Medvetandegöra barnen om att vi är producenter och inte bara konsumenter.

1. Använda de digitala verktygens möjligheter i det dagliga arbetet och därigenom
skapa positiva upplevelser.
Dessa digitala verktyg har vi i dagsläget på Bosgårdens förskolor: Projektor, iPads, kub, Ozmo, Penpal,
Bee-bot, Blue-bot, MakeyMakey, dator, SmartTv, Greenscreen.
Så här ska vår grupp arbeta:

Välj fil ingen fil vald

2. Ge barnen möjlighet att uttrycka sig på flera språk med hjälp av digitala verktyg.
Förslag på appar vi kan arbeta med olika språk finns bland annat på; modersmål.skolverket.se, boken
Flerspråkighet Alla barn, alla språk, alla dagar, biblioteket.
Så här ska vår grupp arbeta:

Välj fil ingen fil vald

3. Göra barnen medvetna om källkritik.
Se bland annat skolverkets skrift "Kolla källan".
Så här ska vår grupp arbeta:

Välj fil ingen fil vald

4. Medvetandegöra barnen om att vi är producenter och inte bara konsumenter.
Se bland annat texten på skolverket med namnet Barn utforskar digitala resurser utifrån egna syften
samt Susanne Kjällanders forskning om lärplattor, iPads och digitala resurser i förskolan.
Så här ska vår grupp arbeta:

Välj fil ingen fil vald

...
Så här ska vår grupp arbeta:

Välj fil ingen fil vald

Formativ utvärdering
Utvärdering av första terminen för att veta att vi är på rätt väg.
Vad har vi åstadkommit?
Erfarenheter och lärdomar så här långt? Vad har vi/barnen lärt oss och hur vet vi det?

Välj fil ingen fil vald

Summativ utvärdering
Utvärdering efter hela läsåret.
Vad har vi åstadkommit?
Erfarenheter och lärdomar? Vad har vi/barnen lärt oss och hur vet vi det?

Välj fil ingen fil vald

