
IKT Vision 

 
1. Varför ska vi ha IKT i förskolan? 

För att vi ska kunna möta barnen i samhällsutvecklingen behöver vi i förskolan hålla 
samma takt som samhället. Vi vill visa barnen vilka möjligheter som finns i världen. 
Och vad, när och hur de kan använda den. Då krävs det också att vi rör oss i nya 
arenor tex globalt för att hänga med på den utveckling som sker i världen. 
 
"Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är 
nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb 
förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de 
kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver". 
(Lpfö 98 rev 2010) 
 
2. Förutsättningar 

 

2.1 Personal 

All personal skall vara förtrogna med IKT i sin yrkesroll, de ska också vara förtrogna 
med att använda digitala verktyg i de vardagliga arbetet. All personal använder IKT i 
den dagliga dokumentationen för barn, föräldrar och pedagoger. Ett led i detta är att 
alla pedagoger har samma grundutbud på sina digitala verktyg. Personalen ska också 
ha möjlighet att vända sig till någon för att få hjälp. Det måste finnas kontinuerlig tid 
avsatt att arbeta med IKT, pedagogerna behöver också fortbildning. 
 
Att vi tillsammans med barnen möter ny teknik och upptäcker dess möjligheter. Vi 
inspererar barnen att använda ny teknik och att de får möjlighet att använda sin 
kreativitet och fantasi. 
 
2.2 Barn 

Vi anser att det är viktigt att barnen får möta dagens teknik och använda den i sitt 
dagliga liv på ett naturligt sätt. Genom att främja barnens fantasi och kreativitet kan 
barnen bli producenter istället för konsumenter i sitt lärande.  Barnen ska också ha 
möjlighet att vara delaktiga i sin läranderesa och sin dokumentation , detta genom att 
själva vara aktiva i dokumentations processen. 
 
2.3 Föräldrar 

Vi ska delge föräldrarna vår dagliga dokumentation samt att vi ska erbjuda föräldrarna 
att vara delaktiga i barnenens dokumentation och reflektera kring den.   
 
3 Ekonomiska förutsättningar 

För att IPaden ska bli ett levande dokument krävs det avsatt konteinuerligt tid för 
implimentering dessutom måste fortbildning av all personalen ske konternueligt. 
Vi vill att inom ett år ska alla pedagoger i västra Kållered ha var sin IPad och att det 
finns en Mac dator knuten till varje enhet. Vi vill också att det ska finnas en person i 
västra Kållered som arbetar ungefär 50% med allt som rör IKT. 
Inom två års tid vill vi att det ska finnas en Mac per pedagog. 
Inom tre år ska IKT pedagogen sprida sin kunskap så att det finns fler IKT  pedagoger 
i västra Kållered. 


