
Bikupans förskolas syfte och mål med lärplatta 

Mål från förskolans läroplan:  

”Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den 

ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer 

ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet”. (Lpfö 98/10 s. 9) 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt 

sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa”. (Lpfö 98/10 s. 9) 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och 

utforska hur enkel teknik fungerar”. (Lpfö 98/10 s. 9) 

Bikupans mål:  

Alla barn ges möjlighet att utveckla sin förmåga i den nya tekniken på lika villkor.  

Syfte med lärplattan:  

 Lärplattan är ett komplement till den övriga verksamheten.  

 Lärplattan introducerar barnen i den IT-värld vi lever i.  

 Lärplattan ska inspirera barnen att utforska omvärlden.  

 Barnen ska få möjlighet att arbeta med lärplattan tillsammans med andra barn, pedagoger 

och enskilt.  

 Barnen ska få arbeta med lärplattan utifrån behov, utveckling och situation.  

 Barn inflytande tas tillvara genom att deras intresse tas tillvara i val av vilka appar som ska 

användas.  

 Lärplattan används som en igångsättare i lärprocessen och den används för att utveckla 

leken.  

 Vi planerar, genomför, följer upp och utvärderar arbetet kring lärplattan för att se resultat av 

denna som ett pedagogiskt verktyg. Detta ska ske varje termin, avdelningsvis.  

 Vi använder pedagogiska applikationer som endast laddas ner av vuxna på förskolan. Innan vi 

laddar ned en applikation granskar vi den kritiskt i förhållande till våra mål och syftet med 

lärplattan.  

Dokumentation:  

Observationer 

Utvärdering:  

Görs årligen i maj och i november.   

Upprättad 2014-03-10 


