
Förskoleklass
Digital kompetens



Digital kompetensplan Olofströms kommun

DIGITAL KOMPETENS
Förskolans läroplan konstaterar att “förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av 
ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt (...) Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer 
som i tillämpning.”

Grundskolan och gymnasieskolan har i respektive läroplan samma övergripande mål och riktlinjer för kunskaper inom det digitala området. Där 
anges att det är skolans ansvar att varje elev efter genomgången grundskola eller gymnasieutbildning

“kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”

Detta har vi tagit fasta på i den digitala kompetens-planen för Olofströms kommun och därför valt att kategorisera de digitala kompetenserna under 
rubrikerna kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Därutöver finns underrubriken Teknisk kompetens för att ange nödvändiga 
baskunskaper som inte tas upp i styrdokumenten. Vi har utgått från EU ́s nyckelkompetenser, läroplaner, kursplaner, skollag och examensmål för 
gymnasieskolan och konkretiserat mål men det är viktigt att varje förskola/skola och lärarlag själva diskuterar vilka verktyg som bör användas för att 
nå målen. Som komplement och stöd finns också Olofströms Skolbiblioteksplan.



Kunskapssökande
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Kunskapssökande 

Eleverna ska kunna genomföra enkla sökstrategier, på egen hand och med stöd av vuxen, efter såväl texter som videoklipp och bildmaterial.

Eleven ska kunna tillämpa grundläggande källkritik.

Eleverna ska ha en grundläggande kunskap om de lagar och regler som gäller på internet, vad gäller upphovsrätt, plagiat och säkerhet. 

Eleverna ska känna till inläst litteratur.

TIPS: Materialet Nosa på nätet: Superundersökarna är en sagobok om källkritik för 
barnen. Den handlar om Emma och hennes nyfunne vän Snytkorven.
Berättelsen ingår i paketet "Nosa på nätet – De första stegen mot ett vaket nätanvändande" som tagits fram i 
samverkan med Skolverket.

Vill du beställa Nosa på nätet: Sagoboken "Superundersökarna"? E-posta till:

https://statensmedierad.se/publikationer/pedagogisktmaterial/nosapanatetlararhandledning.657.html

https://statensmedierad.se/publikationer/pedagogisktmaterial/nosapanatetlararhandledning.657.html


Kommunikation
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Kommunikation 

Eleverna ska kunna använda skolans kommunikationsplattformar, såsom e-post, InfoMentor och bloggar för kommunikation mellan skola, hem och 
omvärld.

Skolan ska genom goda exempel visa på hur sociala medier kan användas för att skapa nätverk i närområdet, men också med den stora världen. 
Skolan ska föra regelbundna diskussioner om etik, nätmobbning och hur man värnar den personliga integriteten.

Eleverna ska känna till ljudböcker.

INFOMENTOR:

Frånvaro

Nyheter/veckoplan



Lärande
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Lärande

 Eleverna ska ha grundläggande kunskap om hur digitala verktyg kan användas för att lära, t ex bokstavsljudning från tangentbord.

Att skriva sig till läsning ASL

Talande tangentbord. Google AppWriter. Appar till 
Ipadshttps://www.youtube.com/watch?v=WtRz7Od57mY

TIPS:https://www.pappasappar.se/sprak-kommunikation/las-och-skrivtraning/

https://www.skolappar.nu/

https://www.youtube.com/watch?v=WtRz7Od57mY
https://www.pappasappar.se/sprak-kommunikation/las-och-skrivtraning/
https://www.skolappar.nu/


Skapande
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Skapande 

Eleverna ska kunna skapa egna texter digitalt, kunna påverka layout, typsnitt och infoga bilder.

Eleverna ska kunna redigera bilder och film.

Eleverna ska ha kunskap om hur man publicerar exempelvis bloggar och videoklipp på nätet.

TIPS: Skapa en blogg för förskoleklassen och publicera arbeten från verksamheten
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Digital kompetens

 Eleverna ska kunna logga in, förstå hur man hanterar och använder sig av säkra lösenord.

Eleverna ska få grundläggande förståelse för hur en dator fungerar, både hårdvara och mjukvara

Åk1 får eleverna sitt lösenord till chrombook.



Responsverktyg

https://www.mentimeter.com/

https://www.mentimeter.com/

