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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att få kunskap om rektorernas tolkning av 

digitaliseringsmålen i förskolans läroplan som började gälla året 2019, samt vilka 

strategier de använder för att implementera dessa mål i förskolans verksamhet. I denna 

undersökning ses rektorer som karakteristiska gräsrotsbyråkrater, vilka måste förhålla sig 

till förskolans läroplan men har samtidigt en stor handlingsfrihet för att implementera 

läroplansmålen i de kontexter och utifrån de förutsättningar de har i deras verksamheter. 

Genomförande av undersökningen gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 

fyra rektorer och två biträdande rektorer. Resultaten av undersökningen visar att 

rektorerna tolkar målen om digitalisering i förskolans läroplan på ett liknande sätt. 

Exempelvis innebär målen att förskolan måste förbereda barnen inför deras framtid i ett 

digitaliserat samhälle och att barnen ska få förutsättningar för att utveckla ett källkritiskt 

förhållningssätt vid användning av digitala verktyg. De intervjuade i denna undersökning 

använder sig dock av olika strategier för att implementera dessa mål i deras verksamheter, 

där några anser det viktigt att öka tillgängligheten av digitala redskap medan andra anser 

det viktigt att utbilda sina medarbetare. Rektorerna som ingick i undersökningen arbetar 

i olika kontexter och utifrån olika förutsättningar, vilket förklarar varför deras strategier 

skiljer sig åt medan deras tolkning om målen är i stort sätt detsamma.    
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Inledning 

 
Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) observerade jag att 

tillgängligheten av information- och kommunikationsteknologi (IKT) för barnen i 

förskolan var ganska begränsad eller i många fall att barnen inte alls hade tillgång till 

digitala verktyg som uttrycksform. Detta skilde sig från min tidigare erfarenhet under min 

tid som barnskötare i en annan verksamhet, där barnens tillgång till digitala verktyg 

ansågs som en självklarhet. I ett samtal med rektorn på min VFU i början av året 2019 

utryckte jag min oro över de mål som skulle börja gälla från och med den 1: a juli 2019 

om digitalisering, att de inte skulle uppfyllas om barnen inte fick möjlighet att använda 

digitala verktyg i verksamheten. Rektorn uttryckte att hen var bekymrad över att digitala 

verktyg skulle användas på ett fel sätt och att introducering och användning av digitala 

verktyg i förskolan skulle kunna leda till barnpassning.  Efter samtalet med rektorn tog 

jag fram de få digitala verktygen som vi hade i verksamheten och började observera att 

förskolepersonalen hade en mycket begränsad eller ingen kunskap alls kring hantering 

samt funktionen av digitala verktyg som pedagogiskt redskap.  Detta ledde för det mesta 

till att digitala verktyg som fanns tillgängliga undangömdes. Surfplattan användes 

exempelvis enbart av förskolans personal för att dokumentera och ta bilder.  

Problemet var således att personalens okunskap gällande digitala redskap som 

pedagogiskt verktyg, begränsade barnens möjlighet till användning av dessa. I förskolans 

läroplan står nämligen vad man ska ge barnen för förutsättningar för deras utveckling 

men inte hur. Om utbildningsnivån bland personalen i verksamheten skiljer sig åt och om 

man inte vet hur man ska göra, kommer då inte alla att göra olika? Jag ansåg då att rektorn 

var bekymrad eftersom det var hen som var nyckel till problemet. Hen bär sålunda på 

ansvaret att leda och stödja arbetsgruppen om hur de skall använda digitala redskap som 

pedagogiskt verktyg. Likväl måste även rektorerna tolka läroplanens mål och därefter 

skapa strategier för att uppnå dessa mål. Återigen tänkte jag att om det inte står hur man 

ska göra utan bara vad man ska göra i förskolans läroplan, finns det inte en risk att 

rektorerna väljer olika vägar? Då är det viktig att rektorerna tolkar läroplansmålen på ett 

liknande sätt så att alla barn, oberoende av förskola, får de förutsättningar som läroplanen 

kräver. Jag vill därmed undersöka och få kunskap om rektorernas tolkningar av läroplanen 

och vilka strategier de skapar för implementering av de nya målen om digitalisering i 

förskolan.     
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Användningen av digitala verktyg är en demokratifråga, och därför ska alla barn ges 

möjlighet till att utveckla en digital kompetens, som kommer att hjälpa dem i deras liv 

och framtida arbetsliv, och kunna förstå och följa den digitala samhällsutvecklingen 

(Frykman, 2017). Det finns emellertid ojämlikheter i användning av digitala verktyg 

gällande kön, socioekonomisk bakgrund och andra demografiska variabler i det svenska 

samhället (Statens medieråd, 2015). Introducering av digitalisering i skolväsendet och 

därmed i förskoleverksamhet ska förhoppningsvis leda till att jämna ut olikheterna i 

samhället gällande kunskap om digitalisering (Regeringen, 2017).   

En ny reviderad läroplan för förskolan trädde i kraft den 1 juli 2019 där kravet för 

förskolans verksamhet att ge barnen förutsättningar för deras digitala kunskapsutveckling 

infördes (Skolverket, 2018). Att arbeta med digitalisering i förskolan handlar främst om 

att integrera digitala verktyg så att de blir ett naturligt arbetssätt i förskolans verksamhet 

(Frykman, 2017). Integrationen av digitala verktyg innebär många förändringar i 

förskoleverksamheten där en ny typ av lärande uppstår och leder till att alla som verkar i 

förskolan måste anpassa sig till dessa förändringar (Kjällander & Riddersporre, 2019). 

Frykman (2017) skriver i linje med detta, att digitalisering är i ständig förändring och för 

att kunna uppfylla de nya målen ur förskolans läroplan rörande digitalisering, måste då 

rektorerna utforma en kultur i verksamheten där förskolepersonal känner sig trygga med 

förändringen som tillstånd (Frykman, 2017.s. 12). Barnen i förskolan skall ges 

förutsättningar för att utveckla en adekvat digitalkompetens (Skolverket, 2018. s.9). 

Begreppet adekvat digitalkompetens blir då en fråga om i vilken tid och plats man 

befinner sig, vilket kräver ständig kompetensutveckling i verksamheten för att barnen ska 

få förutsättningar för deras ”adekvata digitalkompetens” som borde gå parallellt med den 

digitala utvecklingen i samhället (Frykman, 2017). I skollagen (2010:800), SkolL, 2 kap. 

10 § anges rektorn som den pedagogiska ledaren på en förskola, och hen ska därmed 

ansvara för att förskolans läroplansmål uppnås.  

Rektorerna spelar en viktig roll vid planering och genomförande av arbetet i 

förskolan med hänsyn till läroplanens mål där formuleringar ger utrymme till många olika 

tolkningar även gällande hur dessa mål nås (Leo, 2010). Rapp (2013) skriver i linje med 

detta, att förskolans läroplan även kan ses som otydlig angående rektorernas pedagogiska 

uppdrag. Detta leder till att rektorerna kan forma sitt uppdrag utifrån deras egna 

tolkningar och prioriteringar. Så, enligt Rapp (2013) är det väldigt viktigt att rektorer har 
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kunskap om hur man tolkar och tillämpar förskolans läroplan för att kunna utföra deras 

uppdrag som pedagogiska ledare.   

Men hänsyn till detta anses då att sättet på hur implementering av digitala verktyg i 

förskolan sker, till en stor del beror på rektorns sätt att tolka sina uppdrag och 

styrdokument. Rektorernas tolkning av förskolans läroplan och hur den appliceras i 

verksamheten är sålunda viktig i frågan om hur barnens kompetensutveckling inom 

digitalisering främjas eller missgynnas. Otydliga mål i förskolans läroplan och flera sätt 

att tolka dessa kan innebära att barnens förutsättningar för kompetensutveckling inom 

digitalisering kan skilja sig åt beroende på vilken förskola barnen går i. Efter en sökning 

på information om rektorernas tolkning kring läroplanens nya mål om digitalisering och 

dess tillämplig, kan jag konstatera att det inte finns forskning kring detta. Därför anser 

jag att denna undersökning kommer att tillföra en ny kunskap inom det nämnda området.         

Med denna studie vill jag därmed undersöka och få kunskap om hur rektorerna tolkar 

och tillämpar de nya målen för förskolans läroplan om digitalisering. Detta kan även ge 

oss en bild om hur digitalisering används i undervisningen inom förskolan och huruvida 

det skiljer sig åt i olika förskolor.   

 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna undersökning är att få kunskap om rektorernas tolkning om 

digitaliseringsmål i den nya reviderade läroplanen för förskola samt examinera vilka 

strategier rektorerna implementerar för att främja arbetet med läroplanens mål i 

förskoleverksamheten.  De mål från förskolans läroplan som ligger till grund för denna 

undersökning är: 

 

(…) 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. (Skolverket, 2018, s.9). 

 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla (…) intresse för 
berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin 
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förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasatta och samtala om dessa” (Skolverket, 
2018, s.13–14). 

   

Undersökningen ska svara på följande forskningsfrågor:  

1. Hur tolkar rektorerna de nya målen i förskolans läroplan gällande digitalisering?  

2. Vilka strategier använder rektorerna för att implementera läroplanens mål om 

digitalisering i förskoleverksamheten? 

 

Begreppsdefinitioner 

 

Rektor: I skollagen, SkolL, 2 kap. 10 § anges rektorn som den pedagogiska ledaren 

vilken ”beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom 

enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar i 

övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller 

andra författningar.” (2010:800). I denna undersökning kommer även biträdande 

rektorerna att nämnas som rektorer.  

Digitalisering: ”digitalisering är ett begrepp som innebär att material av skilda slag 

omformas för att kunna bearbetas i dator.” 

(https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/digitalisering) 

Styrdokument: ”Med styrdokument avses de statliga författningar, exempelvis 

skollag och läroplaner som är avsedda att reglera skolans verksamhet.” (Rapp, 2013, 

s.18). I denna undersökning kommer begreppet styrdokument att hänvisa till förskolans 

läroplan (Skolverket, 2018). 

Gräsrotsbyråkrat: Lipsky (2010) definierar gräsrotsbyråkrater som de människor 

som arbetar på olika myndigheter och som jobbar utifrån bestämda lagar, normer och 

förordningar som är bestämda på statlig nivå. Till skillnad från byråkrater, arbetar 

gräsrotbyråkrater i direkt kontakt med de människor som nyttjar de tjänster som dessa 

levererar och deras sätt att implementera lagar, normer och förordningar är således med 

hänsyn till de människor de möter.  
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Bakgrund 
 

I detta avsnitt presenteras rektorernas övergripande ansvar i förskoleverksamheten 

för att klargöra rektorernas uppdrag. Sedan presenteras hur digitalisering utvecklades i 

förskolans läroplan. Vidare presenteras information om digitalisering i förskolan och dess 

påverkan på barns utveckling.  

 

Rektorns ansvar  

Rektorerna ska leda och samordna det pedagogiska arbetet i förskoleverksamheten 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Ekholm i Johansson och Svedberg (2016) hävdar att, 

för att rektorerna ska kunna agera som pedagogiska ledare måste de vara närvarande i 

verksamheten och förstå barns lärande genom att se hur den sker och bedrivs i 

verksamheten. På liknande sätt menar Rapp (2013) att rektorerna måste vara närvarande 

i verksamheten de arbetar i, och få ta del av alla barns behov och utveckling, vilket krävs 

av det pedagogiska ledarskapet.   

Rektorerna ska därmed förhålla sig till de mål som finns i förskolans läroplan och 

skall stödja förskollärare och övrig personal i deras arbete så att barn får utvecklas enligt 

läroplanens mål (Skolverket, 2018). Rektorerna ansvarar således för att förskolläraren har 

den kompetens som krävs för att kunna utföra sin roll samt att det finns verktyg för detta 

(Petersen, 2014). Deras ansvar gäller även verksamhetens ekonomi där de skall 

organisera personalplaneringen och deras utveckling (Ekholm i Johansson & Svedberg, 

2018). Rektorerna ska även följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten mot 

läroplansmålen samt svara för den övergripande kvalitén i förskolan och för de 

förutsättningar som möjliggör att målen i förskolans läroplan nås (Skolverket, 2018).  

Rektorer ansvarar även över att organisera verksamheten så att en öppen och 

kommunikativ miljö skapas och där arbetsdelning inom verksamheten utvecklas på så 

sätt att den främjar och maximerar barnens lärande och utveckling (Ekholm i Johansson 

& Svedberg, 2016).  
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Förskolans läroplan och digitalisering 

Redan år 2010 infördes i den då reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2010) 

det som kallas information och kommunikationsteknologi (IKT). Kunskapen om 

digitalisering ansågs då viktig bland annat utifrån det ökande informationsflödet och 

kommunikationsmöjligheterna som IKT erbjöd vilket barnen skulle ta del av för att kunna 

fungera i samhället (Lpfö 98, 2010.s. 9). År 2016 reviderades återigen förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016), dock utvecklades eller ändrades inget om IKT eller digitalisering. 

Förskolans läroplan som började gälla 1 juli 2019 reviderades under 2018 och det var då 

den faktiska förändringen gällande digitalisering i förskolan fastställdes. I den nya 

reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) står det att:  

 

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. 
(Skolverket, 2018, s.9). 
 
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, ifrågasatta och samtala om dessa, (Skolverket, 
2018, s.13–14). 

 

 

En viktig skillnad mellan de gamla (Lpfö 98, 2010; Skolverket, 2016) och den nya 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) är hur målen beskrivs. I de gamla 

läroplanerna för förskola framstår målen som strävansmål, där inga bestämda krav på 

barnens kunskapsutveckling ingick (Lpfö 98, 2010; Skolverket, 2016; Skolinspektionen, 

2016). I den nya läroplanen (Skolverket, 2018) ska verksamheten inte längre sträva efter 

mål som möjliggör barnens utveckling utan det ska ges förutsättningar till barnens 

utveckling. Med detta menas att barnen ska få möjlighet att utveckla en adekvat digital 

kompetens i förskolan där rektorn för förskolan har ansvaret för de förutsättningar som 

möjliggör detta (Frykman, 2017). Den här framstår även tydligt i förskolans läroplan, där   

det står att rektorerna ansvarar för att forma en god och tillgänglig miljö med tillgång till 

såväl digitala som andra lärverktyg (Skolverket, 2018, s. 19). Däremot står endast mål 
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och riktlinjer i förskolans läroplan på vad barn ska undervisas i, dock lämnas 

utformningen av dessa mål och riktlinjer till de som arbetar i förskolan.    

 

Digitalisering i förskolan 

Barn växer idag upp i ett digitaliserat samhälle och detta medför en grundläggande 

rättighet i att få kunskap om hur digitalisering fungerar i tidig ålder så att barn kan 

utvecklas och behärska tekniken som behövs i deras framtida liv (Frykman, 2017). 

Regeringen (2017) beslutade om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsen som 

möjliggör användande av digitala verktyg för alla barn och elever i Sverige och som 

därmed ska främja barnens kunskapsutveckling inom digitalisering.  Digitalkompetens är 

dessutom en av de åtta nyckelkompetenser som Europaparlamentet (2006) 

rekommenderar alla individer för deras personliga och sociala utveckling.  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har huvudansvaret för implementering av 

digitalisering i förskolan i Sverige (Kjällander & Riddersporre, 2019). Rektorer har 

därmed ansvaret för att strategiskt leda det digitala utvecklingsarbetet framåt (Frykman, 

2017) och behöver vara kunniga inom området för att kunna stödja pedagogerna i deras 

arbete med barn. På så sätt kan introducering och implementering av digitalisering och 

digitala verktyg i förskolan ske på ett önskat och pedagogiskt sätt utifrån kravet från 

förskolans läroplan (Skolverket, 2018). Rektorerna har möjlighet till stöd i deras ansvar 

som pedagogiska ledare i förskolans verksamhet från Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL). Exempelvis har SKL lanserat ett digitalt verktyg den 4/6–2015 som hjälper och 

stödjer rektorer i sitt arbete med digitalisering i förskolan som heter LIKA 

(https://lika.skl.se). Verktyget LIKA utgår bland annat ifrån den nationella strategin för 

digitaliseringen av skolväsendet samt förskolan och skolans styrdokument och 

definitioner av digital kompetens, medie- och informationskompetens. Genom att ta del 

av verktyget, får rektorer tillgång till en handlingsplan med aktivitetsförslag och hur 

eventuella mätbara mål kan uppnås.  

Det finns ett behov av personalens kompetensutveckling om hur digitala medel kan 

användas som pedagogiska verktyg samt att öka tillgängligheten av digitala verktyg i 

förskoleverksamheter (Skolverket, 2019), där brist på dessa i förskolans verksamhet 

begränsar barnens möjlighet till dess användning. De nya målen i förskolans läroplan 

beträffande digitalisering (Skolverket, 2018) innebär många utmaningar för de 
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dominerande strukturer och kulturer som finns i de olika förskoleverksamheterna vilka 

måste förändras för att digitaliseringsarbetet ska vara möjligt (Frykman, 2017). Dessa 

ställer nya krav på rektorerna och inte minst på förskolepersonalen där kunskaper om 

digitalisering som pedagogiskt verktyg samt tillgänglighet av digital utrustning är viktiga 

förutsättningar för att lyckas uppfylla läroplanens mål (Frykman, 2017).  

Användningen av digitala verktyg i förskolan och dess påverkan på barn är knutna 

till pedagogernas kunskap och förhållningssätt gentemot verktyget. I de miljöer som 

förskolepersonal saknar kunskap och motivation gentemot digitala verktyg missgynnas 

barnens möjlighet till datorkompetensutveckling (Forsling, 2011).  De positiva effekterna 

av digitalisering i förskolan ökar bland annat när digitala verktyg används på ett planerat 

sätt och när de implementeras som en del av undervisningen samt när pedagogerna får 

fortbildning (Kjällander & Riddersporre, 2019, s. 24).  

Rektorn måste då ge förskollärarna rätt förutsättningar för att dem ska kunna erbjuda 

barn en adekvat undervisning (Skolverket, 2018) där deras digitala kompetensutveckling 

främjas och där barns nyfikenhet gentemot digitalisering och digitala verktyg utmanas 

och stimuleras.  
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Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring digitalisering i förskolan och 

rektorernas ansvar med fokus på digitalisering.   

 

Digitalisering i förskola 
 

Det finns studier där de positiva effekterna av digitalisering i förskolan framstår. 

Klerfelt (2007) skriver att interaktioner mellan pedagogen och barn med datorn leder till 

en förändring av pedagogernas position, vilket gör att maktskillnaden emellan dem 

minskar. I Ralph (2018) studie om barns sätt att manifestera deras prosociala beteenden 

när de använder iPads, upptäcktes att barn visar mer prosociala än icke sociala beteenden 

vid användning av digitala verktyg i förskolan. Digitala verktyg i förskolan är då verktyg 

som stimulerar barnens sociala förmågor, där kommunikationen och ”arbeta- och lära 

tillsammans” främjas (Kjällander & Riddersporre, 2019). I linje med detta hävdar Van 

Scoter (Van Scoter i Voogt och Knezek, 2008) att digitala verktyg fungerar som 

katalysatorer för social interaktion och främjar språkutveckling. Exempelvis använder 

barnen ett mer avancerat språk och förklarar mer detaljerat, det de skapade i dataskärmen 

än när de beskriver statiska bilder. Van Scoter hävdar vidare att digitala verktyg kan 

främja språkutveckling även för barn med inlärningssvårigheter genom att hjälpa dem 

med fonologisk medvetenhet och identifiering av bokstäver och ord.   

Digitala verktyg, specifikt surfplatta, främjar även barns fysiska, tekniska och 

kreativa förmågor (Hatzigianni, Gregoriadis, Karagiorgou & Chatzigeorgiadou, 2018). 

Surfplatta uppmanar och förstärker även en iterativ strategi för problemlösning eftersom 

barn prövar olika vägar och alternativ för att lösa matematiska uppgifter (Lantz-

Andersson, Linderoth & Saljo, 2009). I likhet med detta menar Kjällander att barnen i en 

digital miljö blir problemlösare i och med att de använder de olika funktionerna som 

digitala verktyg erbjuder för att lösa olika problem, istället för att fastna i det som barnen 

redan vet är sant eller falskt resonerar de på olika sätt (Kjällander & Riddersporre, 2019).  

Barnens användning av digitala verktyg i förskolan främjar även deras självständighet i 

frågan om att de själva får välja vad de vill skapa, de får på så sätt möjlighet att välja 

bland många olika alternativ som verktyget erbjuder såsom att skapa texter, musik, 

teckningar, filmer med mera.  
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Förskollärarna spelar således en avgörande roll i barnens vägledning i de didaktiska 

uttrycksformerna som digitala verktyg erbjuder och som därmed skapar 

lärandemöjligheter för barnen i förskolan (Nilsen, 2014). Förskollärarens positiva 

förhållningssätt och goda kunskap inom digitalisering och användande av digitala verktyg 

i förskolan blir avgörande för att barnen ska kunna utveckla deras digitala kompetens 

(Forsling, 2011). Klerfelt (2007) skriver därmed att pedagoger har en avgörande roll med 

sin närvaro för att främja barnens kunskapsutveckling. Förskollärarens osäkerhet kring 

användande av digitala verktyg leder till att verktygen används som lekmaterial och inte 

som lärandeverktyg vilket strider mot läroplanens mål.  

   

Rektorernas ansvar och implementering av digitalisering i förskolan  
 

Begreppet implementering innebär att något nytt ska börja gälla i verksamheten, där 

arbetssätten som medarbetarna är vana vid, ändras och/eller något nytt introduceras i 

arbetsformen. Denna förändring kan leda till en sorgeprocess hos medarbetarna och i 

många fall till motstånd till förbättringen (Barth, 2001 i Björkman, 2018). Ledarna kan 

nyttja denna sorgeprocess under förbättringsprocessen för att diskutera och samtala med 

medarbetarna så att implementering av den nya arbetsformen accepteras och får förståelse 

av medarbetarna som en förbättring av verksamheten (Björkman, 2018).  Detta gäller 

även för implementeringen av digitala verktyg i förskoleverksamheten där 

kommunikation samt utbyte av erfarenheter mellan rektorerna och personalen är oerhört 

viktigt för utvecklingen av digitaliseringsarbetet vilket främjas av rektorernas involvering 

och aktiva deltagande i detta (Petersen, 2014).  

Rektorerna är pedagogiska ledare i deras verksamhet vilket innebär att de har en 

nyckelroll gällande den pedagogiska utvecklingen i förskolan (Petersen, 2014). Som 

pedagogisk ledare har rektorn ansvaret att stödja förskollärare i sin anpassning till en 

digitaliserad förskola och därmed till helheten som den förändringen som implementering 

av digitala verktyg i förskoleverksamhet medför (Kjällander & Riddersporre, 2019.s. 

243).  I linje med detta hävdar Ottestad (2013) att rektorernas pedagogiska och tekniska 

stöd till lärarna främjar deras pedagogiska arbete med digitala verktyg utifrån ett livs långt 

lärande perspektiv.  

Frykman (2017) skriver om vikten att skapa en lärande organisation för att 

introducera digitalisering i förskoleverksamhet och beskriver den såhär:  
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…en lärande organisation är en organisation som fångar upp de vardagsproblem 
som uppstår i arbetsorganisationen. De fungerar sedan som ”bränsle” i 
utvecklingsorganisationen och blir en gemensamt lärande (Frykman, 2017, s .13) 

 

Med detta menar Frykman (2017) att rektorerna måste se till att det finns en 

gemensam förståelse av alla medarbetare för hur verksamheten ska förbättras och 

utvecklas. För att detta ska vara möjligt bör det finnas en fungerade arbetsorganisation 

som identifierar eventuella problem i verksamheten och även en utvecklingsorganisation 

som löser dessa problem när de uppstår. Kopplad till digitalisering innebär 

arbetsorganisationen de förutsättningar som finns för det praktiska arbetet med digitala 

verktyg i vardagen, och utvecklingsorganisationen innefattar det pedagogiska 

genomförandet över hur de digitala verktygen används i klassrummet. Det kollektiva 

lärandet i verksamheten främjar utvecklingen mot ett gemensamt mål, nämligen 

förskolans läroplan (Skolverket, 2018).  

Genom att rektorn skapar en lärande organisation i verksamheten kan hen främja 

introduceringen av digitala verktyg i förskolan och därmed underlätta uppfyllelsen av 

läroplansmålen gällande digitalisering. Dexter (2008) skriver i linje med detta att 

kollektivt lärande ökar sannolikheten för lärarna att få den kunskap de behöver för att 

utföra dessa uppdrag.  Även om hon skriver om ledarskap för digitalisering i skolor, går 

det enligt min mening, att relatera hennes idéer även till ledarskap för 

förskoleverksamhet. Hon belyser tre huvudsakliga funktioner som borde karakterisera 

skolans ledarskap vid implementering av digitala verktyg, ”ställa in riktning”, ”utveckla 

människor” och ”få organisationen att fungera”. Med detta menar Dexter (2008) att 

ledarna (rektorer) måste formulera tydliga mål för verksamheten, utbilda sin personal där 

de får utveckla en förståelse om hur digitala verktyg kan underlätta barns lärande i många 

olika områden, samt de lärande möjligheter som digitalisering erbjuder och de 

förutsättningar samt utrustning som möjliggör användning av digitala verktyg i 

undervisningen. 

Petersen, (2014) skriver att implementeringen av digitalisering är då beroende av 

bland annat lärarnas övertygelser om digitaliseringsmöjligheterna för att främja barns 

lärande, lärarnas kunskapsutveckling kring digitalisering som pedagogiskt verktyg och 

tillgängligheten av den digitala utrustningen. Rektorer, som pedagogiska ledare, bär med 
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sig ansvaret för att allt detta uppfylls vilket möjliggör därmed att målen i förskolans 

läroplan nås.     

 

Teoretisk utgångspunkt 

För att undersöka rektorernas tolkningar av digitaliseringsmålen från förskolans 

läroplan (Skolverket, 2018) samt de strategier som rektorerna skapar för att implementera 

dessa mål använder jag mig av Lipskys (2010) teorier om Street-level bureaucracy, vilket 

i svenska översätts som gräsrotsbyråkrater. 

Lipsky (2010) definierar gräsrotsbyråkrater som de människor som arbetar på olika 

myndigheter och som jobbar utifrån bestämda lagar, normer och förordningar som är 

bestämda på statlig nivå. Till skillnad från byråkrater, arbetar gräsrotbyråkrater i direkt 

kontakt med de människor som nyttjar de tjänster som dessa levererar och deras sätt att 

implementera lagar, normer och förordningar är således med hänsyn till de människor de 

möter. 

I denna undersökning ses rektorerna som gräsrotsbyråkrater vilka arbetar utifrån 

skollagen (2010:800) och förskolans läroplan (Skolverket, 2018). Deras uppdrag innebär 

bland annat att tolka denna lag och styrdokument och applicera dessa i deras verksamhet.  

Fokus i denna undersökning ligger på rektorernas tolkning och tillämpning av specifika 

delar av förskolans läroplan, nämligen de nya målen gällande digitalisering. Rektorerna 

(och biträdande rektorerna) som deltog i denna undersökning har sina kontor i förskolan 

och därmed uppfattas som att de arbetar i direkt kontakt med barnen, som i Lipsky (2010) 

förstås som gräsrotsbyråkraternas klienter.  

Gräsrotsbyråkrater ger medborgare tillgång till statliga program och levererar de 

statliga tjänster inom dem, som exempelvis lärare, domare och poliser (Lipsky, 2010, s 

3) och har makten över att bestämma medborgarnas tillgång (och tillämpning) till de 

tjänster (eller sanktioner) som staten beslutar. På samma sätt måste rektorerna tolka 

statliga författningstexter (styrdokumenten) och verkställa dessa i praktiken. Rektorerna 

applicerar sedan deras tolkningar av författningstexterna inom specifika kontexter. Som 

jag nämnde i bakgrunden så behöver rektorer anpassa deras ledarskap till de 

förutsättningar som finns i deras arbetsplats och ha kunskap om barnens lärande och hur 



 

13 
 

lärandet bedrivs i verksamheten som de arbetar i för att kunna utföra sin roll som rektor 

(Riddersporre, 2017; Ekholm i Johansson & Svedberg, 2018; Rapp, 2013).  

Till denna undersökning valdes rektorer och biträdande rektorer som verkar i olika 

kommuner i Sverige och anses att dessa förskoleverksamheter har olika förutsättningar 

och olika kontexter.  

Gräsrotbyråkraterna har vidare en stor handlingsfrihet för att kunna bemöta och 

utföra deras uppdrag i olika specifika kontexter där de kan främja eller begränsa 

medborgarnas liv (Lipsky, 2010). Omfattningen av gräsrotbyråkraternas handlingsfrihet 

är viktig eftersom dessa arbetar med människor i sociala sammanhang där observation 

och bedömning av situationer i specifika kontexter även ingår i uppdraget. Dessa 

situationer kan inte reduceras till lagar- och förordningars texter och därför behöver 

gräsrotbyråkraterna handlingsfrihet (Lipsky, 2010, s.15).  

Rektorerna nyttjar även handlingsfrihet för att kunna genomföra sitt uppdrag 

eftersom de måste tillämpa målen från förskolans läroplan med hänvisning till deras 

kontext och utifrån de förutsättningar som finns i deras verksamhet. Exempelvis kan 

kontexterna i de olika verksamheterna skiljas i frågan om pedagogernas kunskap kring 

digitalisering och hur de skall använda digitala verktyg med barnen så att deras 

digitalkunskap främjas. Ett annat exempel är att kontexterna i förskolan kan se olika ut 

beroende på i vilket område förskolan ligger.  

Rektorer (och biträdande rektorer) ses i denna undersökning som karakteristiska 

gräsrotsbyråkrater, vilka tolkar och implementerar målen från förskolans läroplan med 

hänsyn till den kontexten som de befinner sig i. Därmed är deras handlingsfrihet viktigt 

för att kunna observera och bedöma kontexten och kunna implementera målen även med 

hänsyn till de människor och barn som de arbetar med.  
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Metod 
 

Utifrån studiens syfte och frågeställning ansågs det som mest relevant att använda 

den kvalitativa metoden. En kvalitativ studie innebär en induktiv syn på förhållande 

mellan teori och praktik samt språkbaserade metoder för insamling och analys av data 

(Bryman, 2011.s. 340; 344). Den kvalitativa forskning har även en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt som inriktar sig på tolkningen av den insamlade data. Detta innebär en 

tolkning och förståelse av den undersökta sociala verkligheten utifrån deltagarnas 

tolkningar av denna verklighet (Bryman, 2011). I och med att jag ville få kunskap om hur 

rektorer tolkar och implementerar läroplanens mål i förskolan, ansågs intervjuer inom den 

kvalitativa forskningen som mest passande för undersökningen vilket möjliggör en 

djupare förståelse om hur rektorer tolkar och implementerar målen. Vidare presenteras en 

fördjupning av metodvalen samt urval och genomförande av metoden. Sedan presenteras 

bearbetning av materialen och avslutas med tillförlitlighet.   

 

Metodval 

Syftet med undersökningen var att få kunskap om rektorernas tolkningar av 

läroplanen och deras strategier vid implementering av målen kring digitala verktyg i 

förskolan och valde därmed att genomföra semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer valdes eftersom de möjliggör flexibel kommunikation med 

respondenterna, dock med ett specifikt och tydligt fokus (Bryman, 2011). Flexibel 

kommunikation med rektorerna ansågs viktig för att kunna ge rektorerna utrymme för att 

utrycka deras tankar och idéer. På så sätt får man en djupare förståelse och kunskap om 

de tolkningar och strategier som rektorernas använder i förskolan. Intervjuare i 

semistrukturerade intervjuer skall vara lyhörd, tillåta pauser och låta intervjupersoner tala 

till punkt. Semistrukturerade intervjuer ger även utrymme till följdfrågor och 

utvecklingsmöjligheter till eventuella oklarheter under intervjun (Bryman, 2011) och det 

ansågs viktig att rektorerna fick möjligheten att berätta hur de upplevde och tolkade sitt 

uppdrag men även att få kunna fråga det som ansågs oklart under intervju. Om jag hade 

använt enkätundersökning istället för intervjuer hade jag inte fått möjlighet till detta.  Det 

hade däremot varit enklare att nå fler rektorer och med större geografiskt spridningen om 

jag hade genomfört en kvantitativ studie genom att använda mig av enkätundersökning 
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(Bryman, 2011). Kvantitativ metod används när man vill beskriva och förklara en 

företeelse och utmärks av en generalisering av studieresultaten, och sin numeriska 

datainsamling (Bryman, 2011). Jag hade däremot inte som avsikt att generalisera mitt 

resultat utan ville förstå och analysera rektorernas tolkningar av läroplanens mål och deras 

strategier för att implementera dessa vilket en kvalitativ undersökning med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer betraktades som idealisk för insamling av relevant empirin. 

Genom att använda mig av semistrukturerade intervjuer fick jag även möjlighet att 

förklara och hjälpa intervjupersonerna med eventuella oklarheter gällande intervjufrågor 

samt att jag även fick ställa uppföljnings- och sonderingsfrågor för att kunna få ett 

fördjupat svar och därmed få mer information av intervjupersonernas sätt att tänka och 

handla utifrån förskolans läroplans nya mål. Jag ville även säkerställa att det var just 

rektorer, alternativ biträdande rektorer som faktisk svarade på mina intervjufrågor och det 

kan man inte säkerställa om man använder sig av enkätundersökning (Bryman, 2011).   

För att kunna spela in respondenternas svar under intervjuer valdes en digitaldiktafon 

i mobilen. Valet av digitaldiktafon för att spela in intervjun gjordes eftersom det är 

effektivt sätt att spela in det som sägs under intervju utan att bli distraherad av att skriva 

ner det med papper och penna vilket det ökar risken av att missa viktiga delar av det som 

respondenterna säger (Bryman, 2011).   

   

Urval 

Mitt urval består av sex rektorer, det vill säga fyra rektorer och två biträdande 

rektorer.  De arbetar i olika kommuner inom Sverige i både fristående och kommunala 

verksamheter. Alla sex är kvinnor och har pedagogisk utbildning samt arbetat i mer än ett 

år i ledande positioner inom förskola. Rektorerna har även genomgått rektorsutbildning 

dock inte de biträdande rektorerna.  

Ett målinriktat urval valdes eftersom alla intervjupersonerna skulle vara relevanta för 

min undersökning (Bryman, 2011), vilket rektorerna och biträdanderektorer på förskolor 

är den specifika målgruppen som möjliggjorde genomförande av undersökningen. Den 

första rektor som kontaktades arbetar på förskolan som jag genomförde min VFU. Vidare 

använde jag mig av snöbollsurval (Bryman, 2011) för att kontakta de resterande 

intervjupersonerna. Snöbollsurval innebär att forskare tar kontakt med en mindre grupp 

personer som anses relevanta för undersökningen. Därefter används dessa för att få 
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kontakt med flera relevanta personer och på så sätt kunna öka urvalet av undersökningen 

(Bryman, 2011). Rektor på min VFU placering hjälpte mig att få kontakt med ytterligare 

fler rektorer, vilka i sin tur hjälpte mig därefter att få kontakt med ytterligare flera.     

 

Genomförande 

Antal rektorer som kontaktades var tio och dessa kontaktades via mejl. Av de tio 

svarade fyra rektorer och två biträdande rektorer att de ställde upp för en intervju och ville 

därmed delta i min undersökning. Ett påminnelsemejl skickades ut till de fyra rektorer 

som inte hade svarat, fick dock inte några svar tillbaka. Eftersom sex rektorer ansågs vara 

tillräckligt för att besvara undersökningens syfte beslutades det att genomföra 

undersökningen med de sex rektorer som hade bekräftat deras deltagande.  

Eftersom det användes semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011) för att 

genomföra undersökningen, utvecklade jag en intervjuguide (se Bilaga 2) som fungerade 

som en lista över de frågor som skulle ställas vid intervjun (Bryman, 2011).  Utvecklande 

av intervjuguide gjordes med hänsyn till undersöknings syfte och frågeställning. 

Bakgrundsfrågor valdes på ett sätt som skulle ge en bild om rektorernas utbildning och 

yrkesliv samt om deras arbete. Detta ansågs relevant för analysen och jämförelse av deras 

svar vid utförande av undersökningsresultat och diskussionsdelen och även för att kunna 

sätta intervjupersonernas svar i ett sammanhang (Bryman, 2011). Intervjufrågor 

utvecklades på ett sätt som de skulle tillföra information för att kunna besvara 

undersökningens frågeställning, där begrepp som tolkning, strategier, utmaningar och 

hinder skulle finnas med. Bryman (2011) skriver att frågorna vid en semistrukturerad 

intervjuguide inte ska vara så specifika att det hindrar respondenternas möjlighet till att 

utveckla deras idéer och tankar. Intervjufrågor i den utvecklade intervjuguiden gav 

således utrymme och möjlighet till respondenterna att beskriva och utveckla deras 

tolkningar och strategier samt tillfället att lägga till övrig information som de ansåg som 

viktig för undersökningen.  

Under intervjun ställdes fem bakgrundsfrågor och därefter ställdes åtta 

intervjufrågor, dock inte nödvändigtvis i samma ordning som det framstår i 

intervjuguiden.  Intervjufrågor var inte personliga utan ställdes i passivform så att 

respondenterna skulle känna sig trygga att ange ett mer generaliserat svar (Bryman, 

2011).  
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Respondenterna informerades via mejl om undersökningens syfte och tog del av en 

sammanfattning av undersökningen samt fick läsa intervjuguiden innan intervjun 

startades. Respondenterna informerades även i samband med intervjun om att deltagandet 

var frivilligt och att de kunde avsluta deras deltagande när de önskade. Respondenterna 

fick även en samtyckesblankett (se Bilaga 1) av mig där de gav mig tillstånd att med 

digitaldiktafon spela in och dokumentera de situationer de medverkade i. 

Genomförande av intervjuernas varierade mellan 20 till 30 minuter och genomfördes 

på rektorernas arbetsplats i deras kontor med avsikt att de skulle känna sig bekväma och 

trygga i samband med intervjun (Bryman, 2011).  

 

Bearbetning av material 

För att bearbeta det insamlade materialet börjades det med att transkribera allas 

genomförda intervjuer. Transkriberingsarbetet gjordes av mig kontinuerlig efter varje 

intervju och totalt transkriberades 119 minuter. Enligt EU:s generella 

dataskyddsförordning (2016/679), GDPR, (http://www.codex.vr.se/manniska3.shtml) 

har respondenterna rätt att ta del av insamlade uppgifter och vid behov få eventuella fel 

rättade och även att hanteringen av personuppgifter begränsas. I och med detta fick 

intervjupersonerna möjlighet att få transkriberingen av intervjun skickad till dem.   

Alla personliga uppgifter samt material som berör deltagarna i undersökningen 

behandlades konfidentiellt och bevarades där ingen obehörig fick tillgång till det. Det 

insamlade materialet användes bara för att genomföra undersökningen i frågan. 

Personliga uppgifter avser all information som är kopplad till en levande individ såsom 

namn, nationalitet, ålder med mera (http://www.codex.vr.se/manniska3.shtml). I och med 

det är alla namn och namnen på förskolor som förekommer i undersökningen fingerade.  

Intervjupersonernas svar lästes flera gånger och kodifierades.  Kodifiering av 

intervjusvaren ledde till att två stora kategorier skapades med hänsyn till undersökningens 

frågeställning.  En kategori namngavs som Rektorernas tolkningar av 

digitaliseringsmålen och den andra Rektorernas strategier för implementering av 

digitaliseringsmålen. Anledning till att skapa de nämnda kategorierna var att göra en 

distinktion mellan intervjupersonernas svar som syftade till deras tolkningar av målen å 

ena sidan och deras strategier vid tillämpning av dessa å andra sidan. Under dessa 
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kategorier infogades även citat från de olika intervjupersonerna för att styrka äkthet av 

informationen i kategorierna.   

Sedan lästes det igenom och jämfördes intervjupersonernas svar med varandra vilket 

ledde till att ytterligare fler kategorier skapades. Kategoriernas namn användes sedan som 

rubriker för resultatdelen. Under rubriken Rektorernas tolkningar av digitaliseringsmålen 

lades det till fyra olika kategorier utifrån svaren. Dessa är förbereda barnen, rätt 

användning av digitala verktyg, ett verktyg som alla andra verktygen och att utveckla ett 

kritiskt förhållningssätt. Dessa kategorier avser för det som intervjupersonerna uttryckte 

som deras tolkningar om digitaliseringsmålen i förskolans läroplan. Utifrån rubriken 

strategier för implementering av digitaliseringsmålen skapades ytterligare fyra olika 

kategorier vilka åsyftar på de olika sätt att tillämpa målen som kunde identifieras utifrån 

intervjupersonernas svar.  

Vidare analyserades och jämfördes intervjupersonernas svar med varandra för att 

kunna identifiera eventuella likheter och skillnader mellan dessa.   

 

Tillförlitlighet 
 

I och med att jag använde mig av semistrukturerade intervjuer fick respondenterna 

möjligheten av att utrycka sig fritt med fokus på intervjufrågorna, vilka utvecklades med 

utgångspunkt i undersöknings syfte och frågeställning. Intervjupersonerna fick även 

möjlighet att ta del av transkribering av deras intervju för att säkerställa att jag uppfattat 

deras svar rätt och att inget missförstånd har förekommit vid transkriberings arbete.     

Alla faser i undersökningsprocessen har beskrivits genomgående i arbetet för att det 

ska vara möjlig att säkerställa undersöknings pålitlighet (Bryman, 2011). Vidare har 

undersökning genomförts med objektivitet vilket betyder att mina personliga värderingar 

inte har påverkat varken utförande eller resultaten av undersökningen. 
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Resultat 
 

Syftet med denna undersökning är att få kunskap om hur rektorer tolkar 

digitaliseringsmålen i förskolans läroplan och vilka strategier för implementering av 

dessa mål de använder i förskoleverksamheten. För att få en bättre bild av 

intervjupersonernas bakgrund har en tabell skapats. 

 

  Tabell 1: Intervjupersonernas bakgrundsinformation. 

Namn Utbildning Befattning Barn i 
verksamhet 

Anställda Arbetsform 

Monica Lärare i Matematik 
och NO  
Specialpedagog 
Rektorsutbildning 

Rektor 55 11 Friståendeverksamhet 

Lisa Förskollärare Biträdande 
rektor 

360 65 Kommunalverksamhet 

Petra Lärare i 
Montessoripedagogik 
Rektorsutbildning 

Rektor 40 6 Friståendeverksamhet 

Ulrika Förskollärare Biträdande 
rektor 

Ca. 200 32 Kommunalverksamhet 

Camila Förskollärare och 
rektorsutbildning 

Rektor Mellan 700 
och 800 

135 Friståendeverksamhet 

Tuve Förskollärare och 
rektorsutbildning 

Rektor 360 Mellan 80 
och 90 

Friståendeverksamhet 

 

I tabell 1, presenteras intervjupersonernas bakgrundsinformation (med fingerade namn), 

utbildning, befattning och hur det ser ut i den verksamheten de arbetar i samt deras 

arbetsform. Med barn i verksamhet menas antalet barn som rektorn är ansvarig för.  Där 

Monica och Petra arbetar har de ansvaret för bara en förskola. Lisa, Ulrika, Camila och 

Tuve ansvarar för fler än en förskola och antalet under denna kolumn avser totalt antal 

barn på de olika förskolorna. Detta gäller även för kolumnen anställda som avser totalt 

antal anställda för alla de olika verksamheterna som de ansvarar för.  

Vidare presenteras studieresultatet i två huvudrubriker, Rektorernas tolkningar av 

digitaliseringsmålen och strategier för implementering av digitaliseringsmålen. 



 

20 
 

 

Rektorernas tolkningar av digitaliseringsmålen 

Rektorernas tolkning av digitaliseringsmålen kunde inte reduceras till en enda 

övergripande tolkning utan i deras svar kunde det identifieras fyra olika gemensamma 

tolkningar om vad digitaliseringsmålen är. 

 

Förbereda	barnen	

Respondenterna anser att målen gällande digitalisering innebär att förskolan måste 

förbereda barnen inför deras framtid i ett digitaliserat samhälle, vilket enligt dem även 

innebär att målet i läroplanen syftar till att främja barnens bekantskap av digitala verktyg 

redan i förskolan. Intervjupersonerna utryckte detta på följande sätt:  

…vi måste förbereda barnen för både samhället och vad digitalisering innebär… 

(Monica, personlig kommunikation, 11 oktober 2019). 

…vi ska ge barnen möjligheten att bekanta sig med digitala verktyg redan i 

förskolan…(Ulrika, personlig kommunikation, 26 november 2019) 

…det handlar om att vi ska hinna med i den samhällsutvecklingen… (Tuve, 

personlig kommunikation, 27 november 2019)  

 

Intervjupersonernas tolkning av förskolans läroplansmål gällande digitalisering som 

framkom vid intervjun var att målen handlar om vikten av att ge barnen förutsättningar 

för användandet av digitala verktyg för deras framtida liv i ett digitaliserat samhälle. Det 

anses viktigt att barnen får möjlighet att lära sig om digitalisering tidigt i barndomen så 

att det inte blir alltför främmande och svårt senare i livet.  

	

Rätt	användning	av	digitala	verktyg	

Alla respondenterna hade ett gemensamt synsätt om att de nya målen i läroplanen 

om digitalisering syftar även på att använda digitala verktyg på rätt sätt. Att ”använda 

digitala verktyg på rätt sätt” avser enligt intervjupersonerna, att dessa inte skall användas 

på ett sätt som kan uppfattas som barnpassning. För att undvika detta ska pedagogerna 

exempelvis inte visa filmer för barnen på eftermiddagen. Respondenterna utryckte även 
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vikten av att lära barnen att bli producenter och inte konsumenter av digital media i 

förskolan och att det alltid måste finnas ett genomtänkt syfte vid användning av digitala 

verktyg. Intervjupersonerna utryckte detta som följande: 

 …vi måste fördjupa oss i frågan kring användning av digitala verktyg, vi måste 

tänka mer kring syfte och mål mycket mer än tidigare (Lisa, personlig 

kommunikation, 15 oktober 2019). 

…vi ska använda verktyget så att barnen blir producenter… (Camila, personlig 

kommunikation, 26 november 2019) 

…men i förskolan för inte bara vara att sätt på en film, allting ska handla om 

lärande… (Monica, personlig kommunikation, 11 oktober 2019)  

 

En annan tolkning av digitaliseringsmålen som kunde identifieras utifrån 

intervjupersonernas svar var att texterna i läroplanen syftade till att digitala verktyg skall 

användas med ett tydligt syfte och att användandet av digitala verktyg i förskolan alltid 

ska leda till lärande. Intervjupersonerna hade en gemensam syn utifrån läroplanens 

digitaliseringsmål om hur verktygen inte skulle användas i förskolan, vilket var att 

verktyget inte ska användas för att minska tempot på avdelningen. Tolkningen som 

identifieras relaterades till att barnen skulle bli producenter med hjälp av digitala verktyg, 

där exempel såsom att skapa filmer och måla var förekommande på intervjupersonernas 

svar.  Konsumtionen av information genom digitala verktyg ska hänvisas till ett tydligt 

syfte som har som avsikt att leda till barns utveckling och lärande.  

	

Ett	verktyg	som	alla	andra	verktyg	

Rektorerna och biträdande rektorerna i denna undersökning hade ett gemensamt 

synsätt i att målet i läroplanen gällande digitalisering även innebär att betrakta digitala 

verktyg som ett extra verktyg bland alla andra verktyg som finns i förskoleverksamheten 

och inte som ett mål i sig. Att lära barnen hur, varför och till vad man använder verktygen 

var även delar som togs upp av rektorerna.  

…är ett verktyg för att nå andra mål i läroplanen… (Camila, personlig 

kommunikation, 26 november 2019) 
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… jag tror att det viktiga är att inte se digitalisering eller digitala verktyg som 

målet utan genom vilket man når målet, alltså ett verktyg… (Petra, personlig 

kommunikation, 23 november 2019)  

…att det ska finnas en tanke kring det vi använder, både material och olika verktyg 

för att det ska bli ett lärande (Lisa, personlig kommunikation, 15 oktober 2019)  

Så tänker jag att det ger oss ännu en möjlighet med det här multimodala lärandet 

som vi ska arbeta med där jag tänker kopplad med Reggio Emilia och de här 

hundra språken vi får ännu ett sätt att arbeta (Camila, personlig kommunikation, 

26 november 2019)  

 

Digitalisringsmålen i läroplanen menar att digitala verktyg ska användas som ett 

extra verktyg i verksamheten, likaså som en penna eller en krita. Därför ska även digitala 

verktyg vara tillgängliga för barnen så att det blir en naturlig del av förskolans miljö. 

	

Att	utveckla	ett	kritiskt	förhållningssätt	

Vidare hade intervjupersonerna tolkat digitaliseringsmålet på samma sätt, vilket även 

innebar att lära barnen att vara källkritiska med det de hittar och ser i digitala medier. Alla 

respondenterna utryckte vikten om att lära barnen källkritik vilket skulle ske på ett 

konkret och begripligt sätt för barnen. Intervjupersonerna formulerade detta som följande:  

…jag har tolkat in lpfö18 att de (barnen) måste kunna veta hur man använder 

digitaliseringen men framförallt till vad och hur och att man måste vara källkritiskt 

till allting som man kan använda digitala hjälpmedel till (Monica, personlig 

kommunikation, 11 oktober 2019) 

… det lägger grunden till att man blir källkritisk…(Ulrika, personlig 

kommunikation, 26 november 2019)  

…till exempel ändra i en bild på ett sätt som gör att barn förstår på det som man 

ser på digitalt inte allt är sant (Camila, personlig kommunikation, 26 november 

2019).  

. 
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En annan tolkning av digitaliseringsmålen i förskolans läroplan som rektorerna i 

denna undersökning utryckte det var att målen åsyftade även på att ge barnen en grund 

för deras källkritiska förhållningssätt där intervjupersonerna var eniga i att detta är viktigt 

vid användandet av digitala verktyg. Denna tolkning går lite ihop med att använda 

verktyget på rätt sätt, men lägger sin betoning på källkritiken.  

 

Strategier för implementering av digitaliseringsmålen 

 

Rektorerna och biträdande rektorerna använder sig av olika strategier för 

implementering av digitala verktyg i deras verksamhet. Nedan presenteras de olika 

strategier som rektorerna använde vid implementering av de nya målen i deras 

verksamheter.  

 

Utöka	utbudet	

En av strategierna som rektorerna har för att implementera målen i förskolans 

läroplan var knuten till kvantiteten av digitala verktyg i deras verksamheter.  Tre av de 

sex intervjupersonerna, nämligen Monica, Ulrika och Camila utryckte att de behövde öka 

på deras utbud av digitala verktyg för att erbjuda barnen en större variation av digital 

media samt uppdatera de verktyg som de redan hade i verksamheten.  

 

…det första vi försöker öka vår digitaliseringsbank hela tiden att eftersom det 

kostar en hel del så att men framförallt också att vi använder digitala hjälpmedel i 

allt lärande i allt undervisning ska finnas med på något sätt… (Monica, personlig 

kommunikation, 11 oktober 2019) 

…digitala verktyg ska vara uppdaterade för att det hände så mycket hela tiden, det 

som vi köpte in för två år sen, mmm det kan hända att man måste uppdatera sig 

lite så att… (Ulrika, personlig kommunikation, 26 november 2019)  

…köpa in Ipads, vi kommer att köpa in projektorer och datorer till alla barn… 

(Camila, personlig kommunikation, 26 november 2019)  
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Likväl upplevde rektorerna att de var på rätt spår och att de hade tillräckligt med 

digitala verktyg för att uppfylla målen generellt. Rektorerna menade därmed att det var 

svårt att följa med digitaliseringen som går i takt med samhällsutvecklingen eftersom 

digitala verktyg är dyra och att ekonomin begränsar möjligheten att köpa in de senaste 

verktygen som finns i marknaden.  

 

Skapa	forum	

Fem av de sex respondenterna, det vill säga alla förutom Monica, utryckte vikten av 

att skapa olika forum kring ämnet digitalisering kopplad till läroplanen vid 

implementeringen av digitala verktyg i verksamheten. I dessa forum skulle personalen på 

förskolan ha möjlighet att lära sig av varandra och delge sina idéer och tankar om hur de 

har tänkt implementera digitalisering i verksamheten samt hur de har tänkt arbeta kring 

det för att nå digitaliseringsmålen. Några exempel på intervjupersonernas svar kring detta 

är följande:  

 

…byggt upp en lärande organisation i våra förskolor där det ska finnas möjlighet 

för att reflektera med varandra och lära sig också av varandra och ta upp det som 

man kanske inte har kunskap kring eller behöver kanske mer stöd… (Lisa, 

personlig kommunikation, 15 oktober 2019) 

… då tycker jag faktiskt att det är jätteviktig att vi i kollegialt, alltså i gruppen 

sätter oss och diskutera ok hur ska vi bemöta den här och hur ska vi erbjuda det 

här, det tycker jag är jätteviktig att man kommer överens om det innan… (Petra, 

personlig kommunikation, 23 november 2019) 

…där tar vi också upp det med digitalisering vad det innebär för oss rent praktiskt 

vad det innebär för oss i vårt förhållningssätt och… (Ulrika, personlig 

kommunikation, 26 november 2019)  

 

 Dessa forum skulle även fungera som ett sätt att forma en samsyn kring vad 

digitalisering innebär för dem som arbetsgrupp. Rektorerna och biträdande rektorerna 

anser att det är viktig att skapa en gemensam förståelse om digitalisering och digitala 
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verktyg där alla i verksamheten arbetar i samma riktning mot samma mål för att 

verksamheten ska fungera på ett bra sätt.  

 

Praktiskt	arbete	med	verktygen	

Monicas och Tuves strategi för implementering av de nya målen går ut på att visa 

personalen rent praktiskt hur dem kan arbeta med digitala verktyg i förskolan och /eller 

låta dem ta egna initiativ i deras arbete med barn med hjälp av digitala verktyg.  

 

Får de bara grejer så använder de dem, för att man ska syfta till det så aa det känns 

bra tycker jag… (Monica, personlig kommunikation, 11 oktober 2019) 

…så att app som heter poliglut och så har vi arbetat med, så att det har varit ett sätt 

att implementera den bland alla våra pedagoger i att vi har gått igenom det i vårt 

personalmöte, tittat på det tillsammans och pratat om hur vi kan jobba med 

bokläsning genom poliglut (…) konkret steg i att pedagogerna ska liksom få upp 

ögonen på vad man till exempel kan göra… (Tuve, personlig kommunikation, 27 

november 2019) 

 

Denna strategi, att visa pedagogerna hur de kan arbeta med digitala verktyg med 

barnen på ett konkret sätt ger pedagogerna utrymme för att prova på själva och de 

förväntas även att utifrån det de upplevde, skapa egna strategier för vidare arbete med 

barnen.   

	

Utbilda	personalen	

En ytterligare strategi som Lisa och Ulrika använder för att implementera digitala 

verktyg i deras verksamheter är att de skickar ut sina anställda till en grundläggande 

utbildning i digitalisering utanför verksamheten. De har även skapat det som kallas IKT 

specialister, även kallad IKT intresserade pedagoger. Dessa är anställda som har ett extra 

intresse för digitalisering och som anses ha bättre kunskap än de andra anställda just inom 

digitalisering och digitala verktyg som pedagogiskt redskap.  De beskriver detta på 

följande sätt:  
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…för att utöka kunskap hos våra medarbetare, vi kan inte påverka hur de ser kring 

digitalisering men vi kan påverka deras kunskap kring digitalisering och då har vi 

haft under de sista, under 2017 och 2018 så har vi haft i vårs utbildningsplan att 

allt personal ska få grundutbildning i digitalisering och kring användning av 

digitala verktyg så därför har vi haft utbildningar för alla, alla anställda i 

användning av till exempel Ipads… (Lisa, personlig kommunikation, 15 oktober 

2019). 

Och sen har vi också några som har gått på utbildning utanför förskolan just att 

man kanske har ett specifikt intresse och sådär så att det är väl det…” samt ” har 

en IKT grupp (…) brukar vi ha en representant för varje förskola som har då ett 

extra intresse för den här frågan, så har vi lite erfarenhetsutbyte och så de tar med 

sig frågor till sina kollegor och då så tas tillbaks det till förskolan… (Ulrika, 

personlig kommunikation, 26 november 2019).  

 

Ulrika och Lisa anser att det är viktigt att pedagogerna utbildar sig för att kunna 

utföra sitt arbete med barnen i förskolan. Därför skickar de sina anställda på en 

grundläggande utbildning inom digitalisering och även utbildning inom hur de kan 

använda digitala verktyg med barnen i förskolan.  

 

Diskussion 

 

I detta avsnitt presenteras resultatdiskussionen utifrån de två huvudrubriker som åsyftar 

till undersöknings frågeställning och metoddiskussionen. 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med undersökningen var att få kunskap om hut rektorer tolkar målen om 

digitalisering från förskolans läroplan samt att även få kunskap om vilka strategier dessa 

använder för att implementera målen i deras verksamheter. För att ta reda på detta 



 

27 
 

intervjuades sex rektorer som verkar i olika delar av Sverige. Resultaten visade att 

rektorerna har en likadan tolkning om målen, dock implementerar de dessa på olika sätt i 

deras verksamheter. Undersökningens frågeställning består av två frågor som används 

som rubrik i resultatdiskussionsdelen för att klargöra svaren. 

 

Hur	 tolkar	 rektorerna	 de	 nya	 målen	 i	 förskolans	 läroplan	 gällande	
digitalisering?		

 

Rektorerna i denna undersökning utryckte sina tolkningar av digitaliseringsmålen 

utifrån olika infallsvinklar. En av dessa handlar om att ge barnen förutsättningar för att 

de ska kunna följa med i den digitala samhällsutvecklingen. Detta överensstämmer med 

regeringens (2017) intentioner om att erbjuda alla barn och elever i skolväsendet 

möjligheten till digital kunskapsutveckling. För att barnen ska få möjlighet till digital 

kunskapsutveckling, spelar förskollärarna utifrån tidigare forskning en avgörande roll i 

och med att barnen måste vägledas i de didaktiska uttrycksformer som digitala verktyg 

erbjuder och som därmed skapar lärandemöjligheter för barnen i förskolan (Nilsen, 2014). 

Även förskollärarnas positiva förhållningssätt och goda kunskap inom digitalisering och 

användning av digitala verktyg i förskolan är viktiga för att barnen ska kunna utveckla 

digital kompetens (Forsling, 2011). 

Rektorerna tolkade även att digitaliseringsmålen avser att digitala verktyg skall 

användas så att de främjar barns utveckling och lärande samt att använda digitala verktyg 

för att nå andra mål som ingår i läroplanen för förskolan. Jag ser detta som en motsägelse 

till tolkningen om att barn ska utveckla deras digitala kompetens i och med att här avser 

rektorerna, enligt min förståelse, att digitala verktyg ska bara betraktas som ett verktyg 

som alla andra. Det vill säga att använda digitala verktyg enbart för att uppnå andra mål 

i läroplanen. Utifrån denna tolkning förkastas kunskapen om själva verktygen vilket inte 

anses vara en viktig del av barnens kunskapsutveckling inom digitalisering.          

En ytterligare tolkning som kunde identifieras i allas intervjupersoners svar vad att 

det var viktig att lära barnen att vara källkritiska. I och med att rektorerna i denna 

undersökning tolkar digitaliseringsmålen från förskolans läroplan lika, kan målen 

betraktas som tydligt.  
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Rapp (2013) skriver att rektorerna måste ha kunskap om hur man tolkar och om hur 

man tillämpar styrdokumentet för att kunna utföra deras uppdrag. Utifrån resultaten av 

denna undersökning skulle jag säga att Rapp ser kunskap om tolkningen av 

styrdokumentet samt kunskap om hur styrdokument ska implementeras som lika viktiga. 

Men om man ser till intervjupersonernas svar samt Lipskys (2010) teori om 

gräsrotsbyråkraterna kan man konstatera att de intervjuade rektorerna har väldigt 

likartade tolkningar av digitaliseringsmålen. Det som skiljer är strategier om hur målen 

implementeras. Rapp borde göra en distinktion mellan kunskap om tolkningen av 

styrdokumenten (som enligt min undersökning verkar vara tydligt) med kunskap om 

styrdokuments tillämpning, som enligt Lipsky (2013) ska vara flexibelt. Rektorernas 

kunskap om deras uppdrag är däremot visserligen viktig eftersom dessa ledder till valet 

av de strategierna för att implementera digitaliseringsmålen. Kunskapen om tillämpning 

av styrdokumenten i verksamheten ses utifrån resultaten av denna studie som mindre 

viktig, eftersom tillämpning av digitaliseringsmålen är beroende av kontexten och de 

människor och barn som befinner sig just i den förskolan som de verkar. 

 

Vilka	strategier	använder	rektorerna	 för	att	 implementera	 läroplanens	mål	
om	digitalisering	i	förskoleverksamhet?	

 

Intervjupersonerna skapade olika strategier för att implementera 

digitaliseringsmålen i deras verksamhet. Det fans dock visa strategier som kunde 

användas av mer än en intervjuperson men de användes inte av alla. Det fanns en strategi 

som infördes av fem av sex rektorerna och det var således att skapa forum för att 

pedagogerna ska få möjlighet att lära av varandra.  Utifrån tidigare forskning anses att 

kollektivt lärande ökar sannolikheten för lärarna att få den kunskap de behöver för att 

utföra deras uppdrag (Dexter, 2008). Detta anses vara välkänt att det fungerar inom 

förskoleverksamhet och utifrån ett ekonomiskt perspektiv kostar det visserligen bara i tid. 

Därför kan det vara en förklaring till varför det används av nästan alla intervjupersonerna.  

   Rektorerna i denna undersökning ses även som gräsrotsbyråkrater (Lipsky, 2010) 

eftersom de måste anpassa deras ledarskap till de förutsättningar som finns i hens 

arbetsplats (Riddersporre, 2017) och samtidigt förhålla sig till de mål som finns i 

förskolans läroplan (Rapp, 2013). För att detta ska vara möjligt måste rektorerna vara 
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gräsrotsbyråkrater, vilka nyttjar en stor handlingsfrihet för att kunna kombinera tillämplig 

av målen med deras kontexter och förutsättningar.   

Till exempel måste rektorerna ge förskollärarna rätt förutsättningar för att dem ska 

kunna erbjuda barnen en adekvat digitalundervisning som går i takt med 

samhällsutveckling (Skolverket, 2018). Rätt förutsättningar kan bara ges i en kontext 

anpassat sammanhang. På det sättet förekommer det skillnader i de strategier som 

intervjupersonerna implementerar i deras verksamhet för att nå digitaliseringsmålen, 

vilka anpassas till de förutsättningar som finns i de verksamheter som de arbetar i. Lisa 

(personlig kommunikation, 15 oktober) exempelvis arbetar i en förskola där 98 procent 

av barnen har ett annat modersmål än svenska vilket gör att rektorerna tar hänsyn till detta 

när de utvecklar de strategier som implementeras kring digitalisering, nämligen att 

digitalisering ska även hjälpa barnen att utveckla deras modersmål och det 

svenskaspråket. Till skillnad från Lisa, arbetar Ulrika i en förskola där de flesta barn har 

svenska som modersmål. Vilket betyder att Lisa och Ulrika arbetar i olika kontexter och 

utifrån olika förutsättningar. Det finns inte en lösning som fungerar i samtliga förskolor 

och därför måste rektorerna vara gräsrotsbyråkrater.   

Ytterligare exempel på detta är Monica som anser att hon behöver köpa in verktyg 

för att ge personalen rätt förutsättningar för att de ska kunna utföra sitt arbete och 

implementerar målen på det sättet medan intervjupersonen Lisa anser att hon måste 

utbilda sin personal för att kunna implementera de nya målen. Intervjupersonen Tuve 

tycker däremot att hon måste visa personalen konkreta exemplen på hur de kan arbeta 

med digitala verktyg på ett bra sätt med barnen.  

Att rektorerna bär med ansvaret för att förskollärarna ska använda verktygen på rätt 

sätt så att barnen kan utveckla deras digitalkompetens (Kjällander & Riddersporre, 2019) 

måste rektorerna ha i åtanke kontexten och de förutsättningar som finns i verksamheten. 

På samma sätt menar Lipsky (2010) att gräsrotsbyråkrater måste observera och bedöma 

kontexten innan de tillämpar lagar eller förordningstexter (i denna undersökning 

förskolans läroplanens mål om digitalisering).   

En ytterligare strategi som identifieras i både Ulrika och Lisas intervjusvar är att de 

utbildar sina medarbetare utanför förskolan. I detta fall anses viktig att notera att Ulrika 

och Lisa är de enda rektorerna som ingår i undersökning som arbetar kommunalt, till 

skillnad från de övriga fyra intervjupersonerna som arbetar privat. Detta kan antydda till 

att kommunen erbjuder sina anställda utbildningar som de privata anställda måste bekosta 
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själva. Detta kan vara en orsak till varför rektorerna som ingår i denna undersökning och 

arbetar i fristående verksamheter inte vidareutbildar sina anställda utanför förskolan.  

 
Metoddiskussion 

 

Nackdel jag fann med denna metod var att transkriberingsarbete av intervjuerna var 

oerhört tidskrävande och att det var svårt att få ta på rektorer som ställde upp för en 

intervju. Min tanke från början var att intervjua 10 rektorer, men det var 6 som ställde 

upp för intervjun. Urvalet av rektorer kan ses som lite, men med tanke på det begränsade 

tid och resurser som jag hade för att genomföra undersökningen, ansågs sex 

intervjupersoner vara tillräckliga för att genomföra undersökningen. Samtidigt ansågs att 

semistrukturerade intervjuer gav mig den informationen som gjorde möjligt 

undersökningen. Jag fick möjligheten att ställa följdfrågor och förklara samt få förklaring 

av eventuella oklarheter eller missförstånd under intervjun. Snöbollsmetoden gav mig 

möjlighet att hitta relevanta personer till min undersökning. Att använda diktafon för att 

spela in intervjuerna hjälpte mig att gå igenom dessa flera gånger vilket gjorde att jag 

kunde återuppleva intervjuer och bekräfta att jag inte hade missat viktiga delar av det som 

sagts under intervjun.  
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Slutsats 
 

Denna undersökning bidrog med kunskap om hur rektorerna tolkar 

digitaliseringsmålen från förskolans läroplan och hur olika förutsättningar och kontexter 

i olika förskoleverksamheter påverkar rektorernas strategier vid implementering av dessa 

mål.  Dessa kunskaper kommer att hjälpa mig i mitt vidare arbete som förskollärare i och 

med att jag kommer att vara medveten om hur kontexten och de förutsättningar som finns 

i en förskola faktiskt kan påverka barns utveckling och lärande. Resultatet av 

undersökningen bidrog till att förstå vikten av tolkningen av styrdokumentet samt hur 

personalens samsyn gentemot läroplanens mål och riktlinjer kan göra skillnad i en 

förskola. 

 

Vidare forskning 

I och med att jag använde mig av semistrukturerade intervjuer gav detta utrymme till 

att rektorerna och biträdande rektorerna utryckte deras åsikter angående digitalisering i 

förskolan. Detta ansågs inte som relevant utifrån mitt undersökningssyfte och min 

frågeställning och därför togs de delarna inte upp i undersökningsresultatet. Däremot blev 

jag intresserad över huruvida rektorernas och biträdande rektorernas attityder gentemot 

digitalisering i förskolan påverkar deras val av strategier för implementering av digitala 

verktyg i deras verksamhet. Därmed anses detta relevant för vidare utveckling av denna 

undersökning.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjuguide 
 
 
Bakgrundsfrågor 
 
1). Vad har du för utbildning? 
2). Vad arbetade du som innan du blev rektor? Hur länge? 
3). Hur länge har du arbetat som rektor? 
4). Hur många barn finns i förskolan som du arbetar i? 
5). Hur många pedagoger arbetar du tillsammans med? 
 
Intervjufrågor 
 

1. Vad innebär de nya mål i läroplanen gällande digitalisering i förskolan? 

2. På vilket sätt kan digitalisering i förskolan främja barns utveckling? 

3. Vilka strategier används för att implementera de nya läroplanens mål om 

digitalisering i verksamheten? 

4. Hur tolkar lärare de nya läroplanens mål om digitalisering i verksamheten? 

5. Hur är tillgängligheten av digitala verktyg för digitaliseringsarbete med barn i 

verksamheten? 

6. Hur kan man bli säker på att läroplanens mål gällande digitalisering uppfylls?  

7. Vilka utmaningar och vilka hinder finns gentemot digitaliseringsarbete i 

förskolan?  

8. Har du något övrigt att tillägga som kan bidra till studien? 
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Bilaga 2: Information och samtyckesblankett till rektorer  
 
Jag heter Natalia Galusso och studerar vid förskollärarprogrammet, Högskolan i 
Gävle. Under höstterminen 2019 skriver jag mitt examensarbete i didaktik. 
 
 
Under perioden av oktober planerar jag för en undersökning på er förskola. 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på rektorernas tolkning av de nya läroplanens 
mål gällande digitalisering samt rektorernas strategier för att främja 
digitaliseringsarbete i förskoleverksamheterna. För att närma mig detta kommer jag att 
genomföra semistrukturerade intervjuer till fyra olika rektorer som arbetar i förskola 
både i privata och kommunala verksamheter.  
 
Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete.  
 
Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras (i både 
eventuella bilder och i text) i det slutgiltiga arbetet. Allt insamlat material förvaras så 
att ingen obehörig får tillgång till det. När examensarbetet har examinerats kommer 
det sparas i högskolebibliotekets databas DIVA. 
 
 
Medverkan i undersökningen ”Rektorernas roll i den pedagogiska arbete med digitala 
verktyg i förskolan”, är helt frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. 
Detta samtycke ger, efter ditt medgivande mig som student, tillstånd att med diktafon 
för att dokumentera situationer där du medverkar. Jag står till förfogande för att svara 
på frågor under hela min tid på förskolan. 
 
Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 
uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av 
personuppgifter begränsas. Kontaktperson är min handledare (kontaktuppgifter 
nedan), som också tar emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  
 
 
Jag är tacksam för svar senast 23:de oktober 2019 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Natalia Galusso 
  
E-post: nataliagalusso@hotmail.com 
Tel: 0762 38 10 77  
 
 
Kontaktperson Högskolan i Gävle:   
Handledare: Davoud Masoumi 
E-post: davoud.masoumi@hig.se 
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Samtycke 
 
Medverkan i undersökningen Rektorernas roll i den pedagogiska arbete med digitala 
verktyg i förskolan, är helt frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. 
Detta samtycke ger, efter ditt medgivande mig som student, tillstånd att med diktafon 
för att dokumentera situationer där du medverkar. Jag står till förfogande för att svara 
på frågor under hela min tid på förskolan. 
 
 

 Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen.  
 
 
 
 
 
Datum och plats:………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………........................  
Underskrift   
 
 
………………………………………...     
Namnförtydligande      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


