
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för utbildningsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitaliseringspolicy i förskolan 

En enkätstudie om hur personal i förskolan gör digitaliseringspolicy 

Hanna Eriksson & Clara Holm 

2019 
 

Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp 
Pedagogik 

Förskollärarprogrammet 
 

Handledare: Daniel Pettersson 
Examinator: Guadalupe Francia 



 

 



 

 

Eriksson, H. & Holm, C. (2019). ”Digitaliseringspolicy i förskolan – en enkätstudie om 

hur personal i förskolan gör digitaliseringspolicy”. Examensarbete i pedagogik. 

Förskollärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. 

 

 

Abstrakt 
Den 1 juli 2019 fick digitalisering en ny innebörd med förtydligade mål i den reviderade 

utgåvan av Läroplan för förskolan. I och med denna implementering är syftet med 

studien att undersöka hur verksam personal gör digitaliseringspolicy i verksamheten 

och vilka svårigheter de kan finna med arbetet inom ämnet. Policy enactment-teorin har 

varit utgångspunkten i studien, som på svenska översatts till “att göra policy”.  Studien 

utgår från en kvantitativ undersökning i form av enkäter som har skickats ut till verksam 

personal på förskolor runt om i Sverige där 239 personer deltagit. Enkätsvaren har 

kategoriserats och analyserats efter tre olika idealtyper som benämns som troende, 

ambivalenta, och icke troende. Majoriteten av respondenterna ställer sig positiva till 

digitalisering i förskolan, men trots detta kan de flesta sätta ord på någon eller några 

nackdelar med ämnet. Resultaten visar på en mångfald i görandet av 

digitaliseringspolicy i förskolan, bland annat på grund av personalens eget intresse och 

personliga värderingar kring ämnet. Resultatet visar även på att kompetensbrist hos 

personal kan stå som hinder för görandet av digitaliseringspolicy i förskolan, vilket kan 

skapa en stor variation i hur digitala medel används i förskolor runt om i Sverige. Detta 

kan leda till ett glapp i undervisningen, och gör att barn kan bli påverkade av 

personalens egna personliga värderingar och åsikter, vilket är någonting som Läroplan 

för förskolan inte förespråkar. 
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1. Inledning 

Strävansmålen kring digitalisering i förskolan kom så sent som 1 juli 2019, vilket gör att 

dessa kan ses som relativt nya (Skolverket, 2018). Tidigare var digitalisering någonting 

som förskollärare uppmuntrades till att arbeta med, men inte som ett förtydligat mål 

(Skolverket, 2016), som har lett till större ansvar för förskollärare. Elyoussoufi (2018) 

menar att barn i dagens samhälle föds in i en digital värld där de är omringade av olika 

sorters digital teknik och omges av ett ständigt informationsflöde. Detta innebär att 

verksam personal inom förskolan behöver skapa en förståelse och kunskap kring 

digitalitet i förskolan för att kunna verka därefter. Författaren poängterar att det är 

pedagogernas ansvar att inneha de grundläggande kompetenser och förmågor som 

barnen är i behov av för att kunna leva och fungera i dagens digitaliserade samhälle. 

  

Den nya läroplanen (Skolverket, 2018) ställer högre krav på personal i förskolan när det 

handlar om att ge barnen förutsättningar för en större förståelse för digitala verktyg. 

Utifrån detta vill vi ta reda på hur verksamma inom förskolan förhåller sig till denna 

förändring och vilka svårigheter de kan finna med dessa förnyade mål. Genom egna 

erfarenheter har vi i förskolan sett varierande inställningar och åsikter hos personal 

kring arbetet med digitalisering, där det lett till att en del förskolor använder digitala 

medel i hög grad, medan vissa knappt använder det alls i sin undervisning. Att som 

personal i förskolan låta undervisningen styras av personliga åsikter är inte en del av 

läroplanens mål och riktlinjer (Skolverket, 2018). Vi tror att detta kan skapa stora 

klyftor mellan barn som befinner sig på olika förskolor, vilket gör att lärandet kring 

digitalisering kan se väldigt olika ut runt om i landet. På sikt riskerar detta att påverka 

barnen negativt i och med att en del barn kan komma att sakna den kunskap som krävs 

för att verka i dagens digitala samhälle. Detta är någonting som inte är i enlighet med 

Skollagen (Skollagen, 1 kap, §9) som säger att alla barn har rätt till en likvärdig 

utbildning.  

 

1.1 Disposition 

Först presenteras inledning följt av syfte och problemformulering. Därefter följer 

rubriken bakgrund där studiens teoretiska utgångspunkt samt tidigare forskning 

presenteras. Därefter följer metodavsnittet där vi presenterar studiens genomförande, 

enkätens utformning, hur vi bearbetat materialet, samt de etiska aspekter vi tagit hänsyn 

till i studien. Efter det följer resultat och analys där vi presenterar resultatet av 

insamlade data, samt tillhörande analys. Sedan fortsätter arbetet med metoddiskussion 

där vi diskuterar den metod vi valt för studien, och rubriken resultatdiskussion som 

innehåller en diskussion om studiens resultat. Därefter följer rubriken slutsats där vi 

presenterar det slutgiltiga resultatet och de slutsatser vi kommit fram till. Avslutningsvis 

i arbetet finns referenslista, bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3. 
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2. Syfte och problemformulering 
 

Denna studie syftar till att se vilken inställning personal i förskolan har till den 

uppdaterade läroplanstexten om digitalisering och hur de arbetar med digitala verktyg i 

verksamheten. Syftet leder därför fram till dessa frågeställningar om att ta reda på hur 

personal inom förskolan gör digitaliseringspolicy och vilket motstånd de kan finna på 

vägen för att uppfylla de mål som Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) 

föreskriver. Sammanfattningsvis utgår därför studien från dessa frågeställningar: 

  

• Hur gör verksam personal digitaliseringspolicy i förskolan?  

• Vilka svårigheter kan personal inom förskolan se med görandet av digitaliseringspolicy 

i undervisningen? 

 

3. Bakgrund 
För att genomföra denna undersökning har forskning och annan litteratur som varit av 

relevans för studiens syfte eftersökts. Vid sökande av dessa vetenskapliga artiklar har 

sökmotorn Eric via Ebsco Host använts. Sökord och avgränsningar finns att läsa om i 

Bilaga 1. Först redovisas studiens teoretiska utgångspunkt och därefter tidigare 

forskning och annan litteratur i relevans till studiens innehåll.  

 

3.1 Teoretisk utgångspunkt  

För att ta oss an detta område har vi valt att utgå från Stephen Ball’s teori om Policy 

enactment  (Ball, Maguire & Braun, 2012). Teorin utgår från hur policy görs och är 

även det som studien fokuserar på, i relation till hur personal gör digitaliseringspolicy i 

förskolan. Policy enactment ligger därför till grund för denna studie då vi anser att det 

lämpar sig bra i relation till det ämne som studien undersöker. 

  

Nilholm (2016) belyser att lärare har i uppdrag att följa olika styrdokument som råder, 

något som författaren benämner som ett brett uppdrag. Fokus i studien är att undersöka 

hur personal i förskolan gör för att följa dessa mål och riktlinjer som står i Läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2018) och vilket motstånd de kan möta på vägen. Ball m.fl.. 

(2012) har myntat begreppet “policy enactment” som grundar sig i hur policy utförs. 

Policy enactment kan vara svårt att hitta en korrekt översättning av till svenska, men en 

benämning vi har valt att använda oss av är “att göra policy”. 

  

Ball m.fl.. (2012) menar att policy görs hela tiden och kan innefatta allt vi gör i 

exempelvis vår yrkesroll. Forskarna menar även att det under de senaste 20 åren har 

gjorts försök till att höja utbildningsstandarden och förbättra förutsättningarna för alla 

barn världen över. Detta har resulterat i att skolor är under konstant förändring när det 

gäller bland annat ändringar i olika reformer. Som en respons på detta har stort fokus 

riktats mot hur pass bra policy förverkligas i praktiken, alltså hur väl en policy 

genomförs. Forskarna har en tanke med att det borde läggas större fokus på att förstå 
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hur skolor faktiskt hanterar dessa flera, och ibland motstridiga, politiska krav. Det bör 

läggas större fokus på hur skolor arbetar kreativt för att tolka policytexter och översätta 

dessa till praxis - det vill säga hur policy antas (a.a.). 

  

Policy enactment-teorin (Ball m.fl., 2012) grundar sig i en långsiktig kvalitativ studie 

som gjorts på fyra “vanliga” gymnasieskolor. Genom att arbeta med gränssnittet mellan 

teori och data undersöker forskarna hur skolor antar, snarare än, implementerar policy. 

Denna studie (Ball m.fl., 2012) handlar alltså om hur skolor och lärare gör policy. 

Forskarna menar även att vissa policy formas politiskt högt upp och andra policy 

produceras i skolor av lokala myndigheter, eller är helt enkelt något som sätts i bruk för 

att det är populärt på andra skolor. 

  

Även Spillane, Reiser och Reimer (2002) har gjort en studie om policy i skolan och 

menar att mycket handlar om mänskligt förnuft när det kommer till hur policytexter 

tolkas. Forskarna menar även att en av anledningarna till att policy används på väldigt 

olika sätt kan vara att policytexterna är tolkningsbara och ger lärare frihet när det 

kommer till undervisning. I och med friheten att tolka policytexter utvecklas de även 

under tiden de implementeras. 

 

3.2 Läroplanshistoria 

Läroplanshistoria har varit relevant för studien för att synliggöra hur görandet av policy 

har skett historiskt sett i förskolan. Ball m.fl. (2012) lyfter att policy påverkas av 

historiska arv i organisationen, vilket har en vidare påverkan i hur policy utvecklas och 

implementeras i verksamheten. Läroplanshistoria är någonting som Vallberg Roth 

(2001) skriver om i sin studie där hon sammanställt fyra olika läroplansmönster. Genom 

dessa mönster synliggörs förändringar som skett över tid och lett oss fram till den 

läroplan som används idag, samt hur görandet av policy utvecklats. Dessa fyra mönster 

benämner forskaren som: 

  

●     Guds läroplan 

●     Det goda hemmets och hembygdens läroplan 

●     Folkhemmets socialpsykologiska läroplan 

●     Det situerade världsbarnets läroplan 

  

Den första läroplansperioden som Vallberg Roth (2001) skriver om är Guds 

läroplansperiod som sträcker sig från mitten av 1800-talet fram till århundradets slut. 

Under denna period benämndes barnen som lärjungar och lokalerna som arbetsstugor. 

Läroplanen fokuserar på undervisning och kristen uppfostran, medan lekmaterial knappt 

nämns. Under 1860-talet reviderades läroplanen och fick en mer borgerlig inriktning 

(a.a.).  

  

Vallberg Roth (2001) beskriver att den andra läroplansperioden kom i slutet av 1800-

talet och sträckte sig fram till mitten av 1900-talet och som kom att kallas Det goda 

hemmets och hembygdens läroplansperiod och fokuserar mer på leken än den tidigare 
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läroplanen gjort. Uppfostran kommer före undervisning och sånglek och sagor ersätter 

den tidigare psalmläsningen. Verksamhetens lokaler ska vara så hem-lika som möjligt 

och sysslor som hör vardagen till utövas och tränas på. 

  

Den tredje läroplansperioden beskriver Vallberg Roth (2001) som folkhemmets 

socialpsykologiska läroplan kom på mitten av 1900-talet och var i bruk till 1985. 

Läroplanen kom att fokusera på demokrati och personlighetsutveckling. Lokalerna 

ändrades och blir som olika laboratorium. Barnen tränas i att vara självständiga och 

litteratur som läses ändras från att tidigare vara sagor till faktaböcker. 

  

Den fjärde och nuvarande läroplansperioden beskrivs som Det situerade världsbarnets 

läroplan (Vallberg Roth, 2001) och sträcker sig från slutet av 1980-talet till idag med 

Skolverket som huvudman där kunskapssynen ett livslångt lärande implementerades. 

Karaktäristiskt för den här perioden är att förskolan blir målstyrd, barnen ses som 

individer och det fokuseras på globalisering. 1998 trädde den första läroplanen för 

förskola, fritidshem och förskoleklass i kraft med bestämmelser satta av regeringen. 

Innan dess hade Socialstyrelsen rekommendationer att följa för arbete inom dessa 

institut (a.a.). I den första läroplanen för förskola som trädde i kraft den 1 januari 1998 

utgjorde förskolan det första steget i samhällets samlade utbildningssystem för barn och 

ungdom (Skolverket, 2016).  

  

Läroplanen för förskolan reviderades 2010 och implementerade förtydligande mål på 

ämnen som matematik, naturvetenskap och teknik (Skolverket, 2010). Detta för att 

Globaliseringsrådet (2009) resonerar i termer av att intresset för naturvetenskapliga och 

tekniska utbildningar var lågt i Sverige, vilket kunde utgöra ett stort problem för 

nationen i framtiden. Globaliseringsrådet (2009) menar att intresset för dessa ämnen 

troligtvis grundas i låga åldrar som utgör att dessa mål även bör arbetas med redan i 

förskoleåldern för att gynna fortsatt entusiasm och framtida arbetskraft inom området.  

 

Läroplanen revideras och förnyas kontinuerligt, vilket Elyoussoufi (2018) hävdar 

belyser vikten av att de som verkar inom förskolan bör grunda sin undervisning i aktuell 

relevans. Samhället utvecklas hela tiden och för att barnen ska få växa upp och bildas 

till individer som ska passa in i dagens civilisation bör också läroplanen uppdateras 

därefter. I och med implementeringen av den nya läroplanen för förskola (2018) ställs 

nu krav på alla som verkar inom förskolan att arbeta med digitalisering för att barnen 

ska kunna följa samhällets utveckling. 

 

3.3 Digitalisering 

Elyoussoufi (2018) menar att digitaliseringen kom in i förskolan och läroplanen på 

grund av hur samhället förändrats. Barn idag föds in i den digitala världen och har tidigt 

tillgång till många olika digitala verktyg och till den stora internetsfären. Förskolans 

verksamhet bör följa samhällsutvecklingen och ska stärka barnen i olika samhälleliga 

ämnen och färdigheter. Därför ligger nu ett stort ansvar på verksam personal inom 
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förskolan att skapa dessa förutsättningar för barnen, att ge dem kunskap i hur digitala 

medel kan och bör användas, samt för- och nackdelar med Internet.  

  

År 2017 tog regeringen beslut om en digitaliseringsstrategi som kom att få namnet För 

ett hållbart digitaliserat Sverige som sträcker sig fram till år 2022. (Sveriges 

Kommuner & Landsting, 2019). Målet är att Sverige ska vara det främsta landet i 

världen gällande användandet av digitaliseringens möjligheter. Denna nationella 

digitaliseringsstrategi innefattar en rad olika samhällsområden och syftar till att ge en 

helhetssyn av hur regeringens digitaliseringspolitik ska kunna gynna bland annat 

samhällelig och miljömässig hållbar utveckling.  

 

Ett av målen med digitaliseringsstrategin (SKL, 2019) är att alla förskolor och skolor 

ska ha samma tillgång till digitala verktyg och få likvärdig utbildning i 

digitaliseringsanvändande. Detta innebär även att förskollärare ska fortbilda sig inom 

ämnet för att på så sätt kunna lära ut likvärdig kunskap och information till barnen. 

Strategin innebär inte att förskolor och skolor kommer få finansiell hjälp med att köpa 

in digitala medel, utan ställer snarare krav på huvudmännens prioriteringar i inköp av 

material som ska ske senast år 2022 (a.a). 

  

Sheikh och Bagley (2018) har i en studie undersökt hur utbildningspolitikens lagar 

påverkar verksamma lärare inom skolan. Studien utgår från en eventuell förändring i 

läroplanen inom matematik i Kanada och forskarna tar reda på hur de verksamma 

lärarna ser på detta. Forskarna ser lärare som politiska aktörer som är till för att medla 

de politiska beslut som beslutsfattare tar in till skolan och eleverna (a.a.). Vidare menar 

Sheikh och Bagley (2018) att lärare ständigt ingår i den politiska strömmen som kräver 

deras uppmärksamhet och arbetssätt riktat åt ett visst håll, vilket i sin tur skapar stora 

krav på dagens lärare för att uppnå alla dessa mål som beslutsfattare tar. Lärare utsätts 

för de politiska processerna när en ny läroplan börjar gälla eftersom de har nya mål att 

rikta sin undervisningsmetod mot. I dessa politiska processer skapas samtidigt en 

påverkan på hur de uppfyller kraven på dessa mål utifrån deras egna samverkan med 

målen. Deras personliga åsikter berör deras antagande för policy, vilket kan få 

konsekvenser för politikens antaganden i praktiken (a.a.). 

  

Sheikh och Bagley (2018) refererar till Braun, Maguire och Ball (2010) som menar att 

politiska aktörer, som i detta fall lärare, ser ny policy genom olika personliga ”linser”. 

Genom dessa ”linser” sållas och filtreras politiska beslut utifrån egna personliga 

värderingar, vilket kan skapa en mångfald i hur policy görs inom skolor. 

 

I och med att policy utförs på en rad olika sätt, beroende på vem som utför den, har vi 

intresserat oss för hur personal i förskolan ser på detta fenomen med en reviderad 

läroplan. I en studie har Otterborn, Schönborn och Hultén (2018) kartlagt hur 

förskollärare bedriver undervisning med surfplattor i förskolan samt vilka för- och 

nackdelar det kan ha. Forskarna menar att de främsta nackdelarna, enligt förskollärarna 

själva, var brist på resurser gällande personal, tid och utrustning samt brist på 
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ämneskompetens. Dessa aspekter påverkar hur undervisning med surfplattor kan gå till i 

praktiken (Se även Sundqvist & Nilsson, 2016).  

  

Voogt och McKenney (2017) har i en studie undersökt hur fem olika 

lärarutbildningsinstitut stödjer lärarstudenter till att utveckla sin kunskap inom teknik. 

Syftet med det är att studenterna ska kunna lära ut till sina framtida elever för att de ska 

kunna verka i ett digitalt samhälle. Forskarna menar att tidig läskunnighet ska kunna 

stödjas tillsammans med effektivt arbete med digitala verktyg, vilket studien tar sin 

utgångspunkt ifrån. Deltagarna i studien såg att bristande kompetenser inom arbetet 

med teknologi kunde begränsa deras framtida undervisning. I och med detta skapas en 

barriär för integrerandet av teknologin i undervisningen, vilken även resulterar i att 

teknologin inte kan stötta elevernas integrering med tidig läsinlärning. Studenterna är 

eniga om att deras egna begränsade kunskaper inom tekniken är det huvudsakliga 

hindret för användandet av digitala medel. 

 

4. Metod 
Då syftet med studien är att undersöka hur förskolepersonal gör digitaliseringspolicy 

och vilka svårigheter som kan finnas på vägen var det av stor vikt att nå ut till en bred 

målgrupp för att få en helhetsbild. Utifrån studiens frågeställningar gjordes en 

kvantitativ studie genom en enkät som nått ut till verksam personal i förskolan i olika 

delar av Sverige. Metoden valdes för att få fram information om förskolepersonal i 

spridda delar av landet för att kunna se hur inställningen och användandet av 

digitalisering i förskolan ser ut. Fokus på frågorna i enkäten ligger därför på vilken 

uppfattning personalen har om digitalisering i förskolan och hur de ser på utvecklingen 

av den delen i läroplanen (Skolverket, 2018).  

  

Enkäten nådde ut till 87 404 personer och besvarades av 239 respondenter som 

resulterar i att svarsfrekvensen blir 0,002 % i denna studie. Detta resulterar i ett bortfall  

på 87 165 personer i denna studie.  

 

4.1 Genomförande 

Då målet var att på kort tid nå ut till förskolepersonal på spridda platser i landet valdes 

en digital enkät som metod. Denna metod valdes också av den anledningen att det 

sparar tid då enkäterna inte behöver skickas ut för att sedan returneras, utan enbart 

behöver besvaras via digitala medel. Valet av enkätverktyg föll på Google formulär 

(https://www.google.se/intl/sv/forms/about/) då detta är ett formulär som vi sedan 

tidigare har erfarenhet av samt att vi anser att det är ett bra verktyg för sammanställning 

av svaren. 

 

Utifrån frågeställningarna valde vi att göra en kvantitativ studie för att få fram statistik 

och få en övergripande bild av hur personal ser på digitalisering i förskolan, samt hur 

digitaliseringspolicy görs i verksamheten. Vår ambition har aldrig varit att försöka få ett 

representativt urval. Vår ambition har varit att få ett så pass stort material att vi kan säga 

https://www.google.se/intl/sv/forms/about/)
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någonting om hur verksam personal gör digitaliseringspolicy i svenska förskolor samt 

utifrån en tanke om idealtyper (Brinkkær & Høyen, 2013) som vi valt att analysera 

enkätsvaren utifrån och som vi valt att benämna som troende, ambivalenta och icke 

troende. Dessa kommer att beskrivas närmare under Resultat.  

 

Frågor till enkäten utformades på så sätt att undersökningsfrågorna och syftet med 

studien kunde besvaras. I samråd med handledare diskuterades frågorna och vissa 

ändringar gjordes för att få en bättre helhet av det kommande resultatet. Efter detta 

gjordes även en pilotstudie (Bryman, 2018) med sex personer i vår närhet som föll inom 

målgruppen för de svarande. De fick chans att svara på enkäten och ge respons på 

formuläret samt tillägga om det var någonting som de ansåg behövde ändras eller läggas 

till. När de svarat på enkäten och gett slutgiltig respons skickades enkäten ut till 

resterande respondenter som representerar underlaget för studien.  

 

För att få en stor spridning på enkäten valde vi att publicera en länk till enkäten på två 

Facebook-grupper för personer verksamma inom förskolan. Den ena gruppen heter 

“förskolan.se” som vid publiceringstillfället hade 36 900 medlemmar. Den andra 

gruppen heter “Idébank för förskollärare” och hade vid publiceringstillfället 50 491 

medlemmar. Båda dessa grupper är slutna och för att bli medlem behövs en ansökan och 

sedan ett godkännande för medlemskapet av en administratör för respektive grupp. I 

samband med utskicket av enkäten till dessa grupper medföljde missivbrevet (Se bilaga 

3) med information om oss som studenter och om denna studie. Detta för att 

medlemmarna kunde ta ställning till att delta eller inte i vår studie.  

  

Mail har även skickats med information om oss som studenter och om denna studie till 

fem förskolechefer i en mellanstor stad för att få ett godkännande att vidarebefordra 

enkäten till deras personal i förskolan. Vi fick svar från två förskolechefer som gav sitt 

godkännande och skickade vidare enkäten till sin personal. Enkäten skickades ut till de 

båda Facebook-grupperna och förskolecheferna den 5 september 2019 och stängdes för 

svar den 10 september 2019 när vi fått in 239 svar. Tanken var att enkäten skulle hållas 

öppen under en längre period, men på grund av stort antal svarande under en kort period 

blev det nödvändigt att stänga den tidigare. Detta för att begränsa materialet som skulle 

bearbetas, som annars hade blivit för stort för den tidsram arbetet föll inom.  

 

Då enkäten innehöll många frågor fick vi även mycket material att arbeta med. Av den 

anledningen gjorde vi urvalet att inte använda oss av alla frågor från enkäten i studien, 

utan enbart det material som var nödvändigt för att kunna besvara våra frågeställningar. 

Enkätfrågorna som används till studien har därför fokuserats på hur verksam personal 

inom förskolan gör digitaliseringspolicy och vilken inställning de har till arbetet. Därför 

har demografiska aspekter frånsetts i studien då det inte går att dra generaliserbara 

slutsatser utifrån svaren.  
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4.2 Utformande av enkätfrågor 

Enkätfrågorna framställdes i syfte att få fram material för att kunna besvara 

frågeställningarna till denna studie.  Vår ambition från början var att kunna urskilja 

olikheter inom användningsområden av digitalisering utifrån demografiskt läge på 

respondenterna. Frågorna som inleder enkäten fokuserar därför på 

bakgrundsinformation om respondenterna för att ta reda på skillnader och likheter 

beroende på exempelvis ålder, antal barn i barngrupp eller vilken sektor de arbetade 

inom. Även flerspråkighet hos barnen och om de bodde i storstad, liten stad eller 

landsbygd var efterfrågat. Det vi dock kunde urskilja när vi bearbetade materialet var ett 

homogent resultat och inga tydliga skillnader eller likheter kunde utläsas i analysen. 

Därför har dessa frågeställningar inte legat till fokus i vår resultat och analys. Dock har 

vi i resultatet lyft vissa demografiska aspekter av den anledning att som läsare få en 

överblick om respondenterna på ett övergripligt sätt.  

 

Enkäten innehöll dessutom tre matrisfrågor där respondenterna fick svara på hur deras 

inställning för arbetet med digitalisering i förskolan är, och läroplanens (Skolverket, 

2018) nya mål kring detta, samt hur mycket de ansåg att de arbetade med digitalisering. 

Vid en fråga fick respondenterna svara på vilka digitala verktyg de använder i förskolan 

med hjälp av flera svarsalternativ där de fick kryssa i alternativ som stämde och kunde 

även kommentera under “annat”. Resterande frågor var öppna där respondenterna själva 

fick skriva och förklara om de kunde se någon nackdel med användandet av 

digitalisering samt hur de arbetar med surfplattor på sina arbetsplatser. 

  

Enkäten i sin helhet finner ni i Bilaga 2. 

 

4.3 Etik 

I denna studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) fyra: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I och med 

informationskravet inleddes enkäten med information om oss som studenter, syftet med 

studien, samt namn och mailadress till handledare via ett missivbrev (Se bilaga 3). 

Respondenterna informerades även om att deltagandet var frivilligt och att svaren inte 

kommer att användas till något annat syfte än till denna studie.  

  

I och med att enkäten även skickades ut till fem förskolor behövdes samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2017) från samtliga förskolechefer för godkännande att skicka ut till 

vederbörande personal. Detta gjordes via mail med information om studien, våra namn 

och mailadresser, samt slutdatum för enkäten.   

  

I enkäten informerades de svarande att alla deltagare är anonyma och att samtliga svar 

kommer att bilda en helhet, men att vissa svar kan komma att citeras. Vi informerade 

även om att denna enkät enbart kommer att användas till vår studie och inte till något 

annat syfte vilket gör att detta faller in under nyttjandekravet.  
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Respondenternas enkätsvar behandlades på ett konfidentiellt sätt (Vetenskapsrådet, 

2017), vilket innebär att inga personuppgifter lagras och alla som svarar på enkäten ej 

går att identifiera, samt att ingen obehörig har tillgång till enkätsvaren.  

  

Enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2017) ska alla medverkande få delta utifrån 

sina egna villkor, vilket vi följt i studien där de svarande fått förhandsinformation om 

studien. Deltagarna har även fått se och läsa alla frågor innan de valt att besvara dessa 

och därmed delta. Enligt samtyckeskravet ska även individers önskan om att vilja 

avbryta sitt deltagande så långt det är möjligt tillgodoses, vilket kan göras genom att leta 

upp den berörda personens enkätsvar och radera dessa.  

 

4.4 Bearbetning av insamlat material 

Bearbetning av det insamlade materialet började med att vi gjorde en överblick av det 

sammanställda resultatet av enkätsvaren i Google formulär. Vi valde sedan att närmare 

granska de frågor som berör studiens syfte och frågeställning. Detta ledde till att vi 

gjorde ett urval där frågor som inte var relevanta för studiens syfte bortsågs. När vi 

valde ut vilka frågeställningar som berör studiens syfte gjordes en närmare bearbetning. 

Frågor där varje enskilt svar kunde synliggöras skrevs ut för vidare analysering där vi 

med hjälp av olika överstrykningspennor kategoriserade dessa efter färg.  

 

För att kunna besvara studiens frågeställning om svårigheter och hinder kring ämnet 

digitalisering i förskolan har vi valt att kategorisera och analysera respondenternas svar 

utifrån begreppet idealtyper. Brinkkær och Høyen (2013) skriver om en av sociologins 

grundare, Max Weber (1864-1920) som utvecklade en metod baserad på idealtyper. En 

idealtyp är inte faktisk i verkligheten utan snarare en tankebild eller ett ideal som går att 

luta sig mot. Idealtyper kan ses som en hypotes som bland annat kan användas av 

forskare för att testa eller framställa någonting som klarare. Vi har valt att använda oss 

av idealtyper när vi ska kategorisera våra respondenters svar. De idealtyper vi har skapat 

utifrån respondenternas svar är troende, ambivalenta och icke troende. Vad de tre 

idealtyperna innebär kommer vi att utveckla i resultat-kapitlet. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet  

För att stärka undersökningens validitet och reliabilitet som beskriver arbetets giltighet 

och tillförlitlighet (Brinkkjær & Høyen, 2013) har vi försökt hålla oss till de 

rekommendationer och regler som gäller vid enkätundersökning. Vi har tydligt 

informerat respondenterna om innehållet i enkäten och deras rättigheter. Författarna 

betonar att det finns olika sorters validitet, två av dem främsta är intern validitet och 

extern validitet. För att få en kvalité i denna undersökning kommer dessa begrepp att 

analyseras i relation till denna studie under rubriken metoddiskussion.  
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5. Resultat och analys 
 

Resultatet inleds med bakgrundsinformation som berör respondenterna för att läsaren 

ska få en överblick och helhetsbild av studien. 

 

Diagram 1 – Ålder 

 
  

239 personer har besvarat enkäten och inledningsvis fick respondenterna besvara frågan 

om ålder. Diagram 1 visar att på en relativt jämn fördelning mellan åldersgrupperna där 

den största andelen som besvarat enkäten är 40-49 år. 

  

  

Diagram 2 - Yrkestitel 

 
  

Respondenterna fick dessutom svara på vilken yrkestitel de anser sig ha. Diagram 2 

visar att övervägande del av respondenterna är personer med förskollärarutbildning, och 

resterande titulerar sig som barnskötare eller annat.  
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 Diagram 3 - Typ av förskola 

 

 
 

En av de följande frågorna berör respondenternas typ av arbetsplats och utifrån Diagram 

3 kan vi se att 80 % av respondenterna anger att de arbetar inom kommunal förskola och 

resterande 20 % i privata förskolor. 

  

 Därefter fick respondenterna redogöra för sin inställning till digitalisering i förskolan 

på en skala mellan 1-5, där 1 innebär mycket negativ inställning och där 5 innebär en 

mycket positiv inställning. Diagram 4 visar att 55 % av respondenterna har en mycket 

positiv inställning. 29 % svarade 4 av 5 möjliga på frågan om deras inställning till 

digitalisering i förskolan. Detta gör att majoriteten av respondenterna med 84 % anser 

sig ha en positiv inställning till digitalisering i förskolan.  

  

 

Diagram 4 - Pedagogernas inställning till användning av digitalisering i förskolan 

  

 

Trots att majoriteten av respondenterna har en positiv inställning till arbetet med 

digitalisering i förskolan svarar dock de flesta (55 %) i en öppen skrivsvarsfråga att de 

kan se nackdelar med görandet av digitaliseringspolicy.  

  

 Utifrån respondenternas svar kring deras inställning och om de eventuellt kan uppfatta 

några nackdelar med arbetet, har vi analyserat svaren med inspiration utifrån Max 

Webers (Brinkkjaær & Høyen, 2013) syn på idealtyper. Utifrån respondenternas svar 

skapades tre olika idealtyper som benämns som troende, ambivalenta och icke troende 

kring arbetet med digitalisering i förskolan. De troende är positiva till digitalisering i 
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förskolan och kan inte se några nackdelar med användandet av digitala verktyg i 

förskolan. De ambivalenta ingår i gruppen som anser att de ligger någonstans mitt 

emellan, inte helt positiv men inte heller helt negativ till ämnet. De icke troende har en 

negativ inställning till användandet av digitalisering och ser svårigheter i arbetet kring 

ämnet. 

 

5.1 Troende 

Av respondenterna svarade 25 % att de inte kan se några nackdelar med användandet av 

digitalisering i förskolan, vilka vi valt att benämna som de troende. Majoriteten av de 

troende hävdar att digitalisering i förskolan är nödvändigt på grund av samhällets 

utveckling och de kan därför inte se någon negativ aspekt med arbetet kring 

digitalisering. De troende har lagt till några ord eller meningar som redovisas nedan i 

följande citat: 

  

”Nej det är framtiden” 

(Förskollärare, 21-30 år). 

  

”Nej, så som samhället utvecklas behöver man även få in digitalisering i förskolan” 

(Förskollärare, 30-39 år). 

  

”Nej! Absolut inte! Förskolan ska förbereda för framtiden, barnens framtid!”  

(Förskollärare, 50-65 år). 

  

5.2 Ambivalenta 

Idealtypen vi valt att benämna som ambivalenta utgör 19 % av respondenterna som 

anser sig positiva till digitalisering men ändå kan se vissa negativa aspekter med arbetet. 

Majoriteten av de ambivalenta anser att den främsta nackdelen med 

digitaliseringsarbetet handlar om att användning av digitala medel sker utan syfte eller 

utan närvarande pedagog. Nedan följer citat som visar på de ambivalentas synpunkter: 

  

”Om det inte används i utbildnings syfte utan bara som tidsfördriv/ barnpassning” 

(Förskollärare, 40-49 år). 

  

”Beror mkt på hur den används, syfte och tillgänglighet samt i vilka lärmiljöer”  

(Förskollärare, 50-65 år). 

  

”Okunskap om vad det kan användas till. Det handlar inte om att låta barnen spela på 

en IPad utan någon vuxen i närheten eller utan syfte” 

(Förskollärare, 40-49 år). 
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5.3 Icke troende 

De icke troende motsvarar 56 % av respondenterna, och de anser till största delen att 

kompetensbrist hos personalen är den främsta negativa aspekten med användandet av 

digitalisering i förskolan. De icke troende uttrycker svårigheter i att arbeta med ämnet 

då de inte fått den utbildning eller kunskap som krävs för att arbeta med digitalisering 

utifrån ett pedagogiskt syfte. Vi har valt att lyfta ut några citat som styrker detta 

resonemang: 

  

”Att personalen i förskolan inte har tillräckligt med kompetens” 

(Förskollärare, 21-30 år). 

 

”Okunskap hos anställda kring digitala verktyg och förhållningssätt. Dåligt 

insatta i styrdokument och därmed omsättning i praktik/utbildning” 

(Förskollärare, 50-65 år). 

 

”Att pedagogerna inte får den utbildning de vill och behöver ha. Nytt arbetssätt 

för många, men vet inte hur de ska handskas med det så låter de bli istället” 

(Förskollärare, 21-30 år). 

  

Flertalet icke troende uttrycker sig även negativt då de kan se att användandet av 

surfplattor kan leda till att bli en digital barnvakt utan närvarande pedagoger: 

  

”Ja om man använder paddan som barnvakt istället för att jobba aktivt med den 

tillsammans med barnen!” 

(Förskollärare, 30-39 år). 

 

5.4 Digitaliseringspolicy 

I enkäten undersöker vi hur personal i förskolan gör digitaliseringspolicy. 

Respondenterna fick svara på frågan “Vad använder ni för digitala verktyg i förskolan 

där du arbetar? Fler alternativ kan väljas”. Vi valde att ha sex kryssalternativ och en ruta 

där respondenterna själva fick lägga till och skriva med egna ord. Resultatet synliggörs i 

nedanstående diagram: 

 

 

Diagram 5 – Digitala verktyg 
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Efter att ha sammanställt svaren där respondenterna fick skriva till egna digitala verktyg 

som används vid görandet av digtaliseringspolicy såg det ut som nedan. 42 respondenter   

svarade på den öppna frågan och hade något eller några andra verktyg att tillägga: 

  

Diagram 6 – Egna skrivsvar om digitala verktyg 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

En öppen fråga som inte var obligatorisk och som 222 av respondenterna valde att svara 

på var frågan: Vad används surfplattor till och vilka applikationer får barnen använda? 

 

 

Diagram 7 – Användningsområde för surfplatta 

 
  

Utifrån denna fråga går det att utläsa att  21 % av respondenterna använder surfplattan 

för att fotografera, vilket kan gälla både personal och barn. 20 % av respondenterna 

använder surfplatta för att scanna Qr-koder tillsammans med barnen. Även 

dokumentation används av 20 % av respondenterna som menar att personalen själva 

använder surfplatta för dokumentation av verksamheten. 17 % av respondenterna svarar 

att de använder surfplattan som sökmotor för att söka information via hemsidan Google. 

11 % av de svarande menar att de använder surfplattan för att arbeta med green screen. 

11 % av respondenterna svarar flertalet andra användningsområden för surfplattor som 

vi inte kommer att redovisa i arbetet eftersom de kan anses mindre vanligt 

förekommande.  
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Diagram 8 – Synen på arbetslaget  

 
  

37 % av respondenterna uttrycker att de delvis eller inte alls anser att deras arbetslag 

arbetar efter läroplanens nya mål kring digitalisering. Flera av dem uttrycker att det till 

stor del handlar om kunskapsbrist hos personal, vilket leder till att digitaliseringspolicy 

inte alltid utförs utifrån de mål som läroplanen förespråkar (Skolverket, 2018). En av 

respondenterna uttrycker sig såhär kring kompetensbrist:  

  

”Jag anser att jag som nyexaminerad förskollärare har kompetens för att arbeta kring 

digitalisering i förskolan, däremot finns det personal som är outbildad eller har mindre 

kompetens inom området. Jag som förskollärare ansvarar i mitt arbetslag för att 

arbetslaget ska ha en samsyn på digitalisering och för att det ska ske i utbildande syfte 

(lärande). Det är dock svårt att veta om resterande personal ”gör så” när jag inte är 

med. Jag tror det skulle behövas mer utbildning i området för att fler ska arbeta med 

digitalisering på ett utvecklande sätt som främjar barns utveckling, istället för att 

endast använda ex surfplattor som ”barnpassning” där barnen sitter själva med en 

surfplatta för att fördriva tid”  

(Förskollärare, 20-29 år). 

  

Ett flertal respondenter uttrycker även att de ännu inte har kommit på hur de ska arbeta 

med digitalisering för att nå dessa läroplansmål. Utifrån citaten nedan kan vi utläsa att 

respondenterna tillsammans med sitt arbetslag vill komma fram till gemensamma 

arbetssätt att göra digitaliseringspolicy: 

  

”Vi har inte haft tid att prata ihop oss, det finns olika syn på digitalisering hos oss. Vi 

kommer få tid för det snart och efter det räknar jag med att vi kommer jobba tydligare 

mot målen” (Förskollärare, 20-29 år). 

  

”Vi behöver utöka vårt tänkande kring digitalisering och hur vi kan jobba vidare med 

det” (Förskollärare 40-49 år). 

  

”Vi behöver lite tid att fundera kring hur vi ska arbeta med detta mål eftersom det är 

komplext och nytt. Men vi arbetar redan med IKT men nu är det ett större mål”  

(Förskollärare, 50-65). 
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6. Metoddiskussion 
Val av enkät som metod var relevant ur den synpunkt att det kan beröra känsliga ämnen 

(Bryman, 2008) och för att få en stor spridning. Vi resonerar kring detta utifrån att det 

kan vara känsligt som respondent att besvara frågan om de arbetar med 

digitaliseringspolicy som nu är ett förtydligat mål i Läroplan för förskolan (Skolverket, 

2018). Att svara nej på denna fråga innebär indirekt att de inte arbetar utifrån sin 

profession och följer styrdokument. Detta kan vara känsligt att erkänna i fysiska 

intervjuer och vi tror därför att resultatet eventuellt hade blivit missvisande då 

respondenterna hade svarat det som förväntas av dem.  

 

Vi  är medvetna om att vi genom dessa enkäter inte kan säga hur personal i förskolan 

gör digitaliseringspolicy. För att besvara detta skulle fysiska intervjuer och 

observationer behöva adderas. Genom enkäten kan vi enbart förmedla att personalen 

gör digitaliseringspolicy så som de svarat i frågeställningarna. Utifrån vår teoretiska 

utgångspunkt, policy enactment (Ball m.fl., 2012), som grundar sig i hur policy görs 

kan vi ändå använda oss av detta uttryck i studien. Det respondenterna har svarat 

kopplar vi samman med vår valda teori, vilket gör det möjligt för oss besvara frågan om 

hur personalen gör digitaliseringspolicy.  

 

Svarsfrekvensen för studien landar på 0,002 % eftersom enkäten besvarades av 239 

respondenter, medan den nådde ut till hela 87 404 personer. Detta resulterade i ett stort 

bortfall på 87 165 personer i denna studie. Detta inkluderar både medlemmar i 

Facebook-grupperna samt verksam personal som fått tillgång till enkäten via 

förskolecheferna som vi gjorde utskick till. Vi är medvetna om denna konsekvens då det 

var ett stort antal personer som fick tillgång till enkäten via sociala medier. Vi valde 

ändå att ta denna risk för att få en stor spridning samt få så många svar som gör det 

möjligt att säga nånting om hur förskolepersonal gör digitaliseringspolicy. Trots detta 

stora bortfall är vi ändå tillfreds med att ha fått 239 svarande som utgjorde materialet för 

denna studie.  

 

Eftersom enkäten publicerades i Facebook-grupper kan vi varken säkerställa eller 

garantera att samtliga respondenter svarat helt sanningsenligt på alla frågor eller 

besvarat enkäten fler än en gång. Vi kan heller inte garantera att alla 87 404 personer 

har sett enkäten, utan enbart garantera att den funnits tillgänglig för 

gruppmedlemmarna.  

 

Brinkkær och Høyen (2013) betonar att det finns olika sorters validitet, två av dem 

främsta är intern validitet och extern validitet. Intern validitet handlar om i hur stor 

utsträckning de samband som upptäcks i undersökningen stämmer överens med 

verkligheten. Vi bedömer att den interna validiteten för studien är hög eftersom den data 

som samlats in är relevant till det som studien undersöker. Vi bedömer att resultatet som 

säger att förskolepersonal gör digitaliseringspolicy på olika sätt och de hinder som 

respondenterna upplever stämmer överens med verkligheten. Extern validitet handlar 

om hur långt det går att dra slutsatser av en studie. Exempelvis kan det handla om år 
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eller kön. Vi bedömer den externa validiteten som låg eftersom det inte går att anta att 

studiens resultat är detsamma om 10 år, utan att undersökningens resultat då är ogiltiga.  

  

För att analysera materialet har vi valt att använda oss av Max Webers idealtyper (för en 

beskrivning av detta se Brinkkær & Høyen, 2013) och upplever det positivt då det 

underlättat vårt arbete vid analys och kategorisering av enkätsvar. Vi fick snabbt en 

överblick och kunde systematiskt klassificera respondenternas svar efter de tre olika 

idealtyper vi skapat: troende, ambivalenta, och icke troende. 

 

7. Resultatdiskussion 
Samhället utvecklas och ändras hela tiden, och så även förskolan. Vallberg Roth (2001) 

har synliggjort dessa förändringar över tid som har lett oss till Det situerade 

världsbarnets läroplan där vi är idag. Guds läroplan var den första som implementerades 

för över 200 år sedan och utifrån den kan vi utläsa en markant skillnad till dagens 

samhällsuppbyggnad och görandet av policy inom förskolan. På 1800-talet tilltalades 

barnen som lärjungar och förskolans utbildning grundade sig i en kristen fostran, medan 

nutidens läroplan (Skolverket, 2018) ligger till grund för undervisningen med målet att 

barnen ska bli aktiva, demokratiska samhällsmedborgare med självvald 

religionstillhörighet. Detta visar på förändringar som skett inom förskolan, vilket 

grundar sig i hur samhället utvecklas. Till följd av utvecklingen som sker ändras också 

förskolans policy. Sheikh och Bagley (2018) belyser att detta är något som kommer 

fortgå och ständigt vara i rörelse, vilket skapar krav på verksam personal inom förskolan 

att vara föränderliga i sitt arbete inom förskolan och vara anpassningsbara i görandet av 

policy. Detta är i allra högsta grad aktuellt med tanke på den nya läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2018) som trädde i kraft i år med nya mål och riktlinjer att följa.  

  

Resultatet i studien visar att närmare 84 % av respondenterna ställer sig positiva till 

digitalisering i förskolan. Detta betyder att majoriteten är positiva till de nya 

läroplansmålen, vilket är upplyftande för den rådande samhällsutvecklingen. Trots 

denna positiva inställning kunde drygt hälften (55 %) ändå se någon form av nackdel 

med användandet av digitaliseringen i förskolan. De ambivalenta respondenterna 

uttrycker sig som positiva till digitalisering, om det utförs på rätt sätt, medan de icke 

troende uttrycker kompetensbrist som ett hinder i utförandet av digitaliseringspolicy. I 

enighet med tidigare forskning visar också vårt resultat att kompetensbrist hos personal 

är en av de främsta negativa aspekterna med digitalisering i förskolan. (Otterborn, 

Schönborn & Hultén, 2018; Voogt & McKenney, 2017). Forskarna menar att 

kompetensbrist kan hindra utförandet av digitaliseringsarbete i förskolan, vilket landar i 

att pedagogernas kompetens kan stå i vägen för barnens utveckling och lärande inom 

ämnet.  

  

Vi anser att personal som verkar inom förskolans sektor bör ha tillräckligt med 

kompetens och så pass uppdaterad kunskap att undervisningen som genomförs sker 

parallellt med samhällets utveckling. Sheikh och Bagley (2018) belyser att 

policyprocessen är beroende av mänskliga interaktioner och engagemang i görandet av 



 

19 

 

policy. Detta leder till stort ansvar hos personal inom förskolan för att se till att görandet 

av den nya digitaliseringspolicyn sätts i bruk för barnens utveckling och lärande. 

  

Ball m.fl. (2012) menar att intresse och kunskap hos pedagoger kan styra hur policy 

utförs i olika verksamheter. Detta kan det leda till att digitaliseringspolicyn idag kan se 

väldigt olika ut även om det nu finns med i styrdokument att följa. Med detta menar vi 

att kunskapsbristen hos personal kan vara väldigt olika beroende på förskollärarnas 

tidigare egna intresse och att kravet är så nytt. Detta gör att all personal inom förskolan 

eventuellt inte kan ha fått den kompetensutbildning som krävs för att utbilda barn inom 

ämnet, vilket kan utgöra ett glapp i undervisningen. Detta vill SKL (2019) råda bot på 

med digitaliseringsstrategin som arbetats fram. Enligt den har förskolor och skolor fram 

till år 2022 på sig att köpa in digitala medel med uppdaterad prestanda som klarar av det 

som användandet avser, samt utbilda personal så att barnen får ta del av likvärdig 

kunskap. Då resultatet i vår studie tyder på att kunskapsbristen hos personal kan stå som 

hinder för görandet av digitaliseringspolicy i förskolan ser vi denna 

digitaliseringsstrategi som betydelsefull för att kunna motverka glappen som råder i 

undervisningen.  

  

I och med att det ingår i förskollärarnas uppdrag att arbeta med digitalitet hävdar 

Elyoussoufi (2018) att det är av stor vikt att personalen har tillräcklig kunskap inom 

ämnet. Som resultatet i studien visar anser flera respondenter att surfplattor många 

gånger används som “barnvakt” utan någon vuxens närvaro. Elyoussoufi (2018) menar 

då att uppdraget misstolkas och inte följs och att förskolepersonal bör ha en tanke med 

användandet av digitala medel. Författaren menar även att personalen bör sitta med 

barnet när det använder digitala medel, vara medupptäckare och inta ett barnperspektiv. 

Detta ger möjlighet för verksam personal i förskolan att förmedla ett kritiskt 

förhållningssätt. Att använda digitalisering i förskolan kräver närvarande, utbildad 

personal som har kunskap om digitala medel, och då blir också personalens 

förhållningssätt en viktig aspekt.  

  

Hela 97 % av respondenterna angav att de använder sig av surfplatta och 82 % använder 

sig av projektor i förskolans miljöer. Respondenterna la även till flera egna svar om 

vilka digitala verktyg som de arbetade med, vilka vi kunde se skiljde sig åt en del. 

Genom detta kunde vi se en stor spridning gällande digitala verktyg som finns och 

används på förskolor runt om i Sverige. Detta anser vi också leder till spridning i 

undervisningen bland olika förskolor beroende på vilka digitala verktyg som används.  

 

Denna spridning har vi med egna erfarenheter även sett bland förskolor, där en del 

förskolor inte har något digitalt verktyg att arbeta med, medan andra förskolor har t.ex. 

en surfplatta per pedagog. Spillane m.fl. (2002) menar att en bidragande faktor kan vara 

att policy utvecklas samtidigt som det sätts i bruk, och att det görs till följd av “human 

sense-making” (mänskligt förnuft-skapande). Det finns alltså nedskrivet i olika 

styrdokument att personal inom förskolan ska arbeta med digitalisering i förskolan, det 
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står dock inte specificerat hur. I görandet av policy tolkar förskolepersonal texter och 

försöker implementera dessa i förskolans verksamhet.   

 

Den gemensamma nämnare vi kunde urskilja i respondenternas svar var att nästan alla, 

97 % använde sig av surfplatta som ett digitalt verktyg. Även om majoriteten använde 

sig av surfplatta i undervisningen kunde vi i studien se att användandet av applikationer 

skiljde sig åt. Detta gör att det inte går att dra någon slutsats om att alla som använder 

surfplattor arbetar på samma sätt, eftersom innehållet i surfplattorna ser så pass olika ut. 

För att besvara vår frågeställning om hur förskolepersonal gör digitaliseringspolicy 

finns inget tydligt svar att urskilja, förutom att digitala verktyg finns tillgängliga på 

nästan alla förskolor i studien. 

 

En annan fråga som respondenterna fick svara på var om de ansåg att deras arbetslag 

arbetar efter de nya målen kring digitalisering som Läroplan för förskolan (Skolverket, 

2018) förespråkar. 37 % ansåg att deras arbetslag delvis eller inte alls arbetade efter de 

satta målen. Återkommande bland svaren i denna fråga är kunskapsbristen hos 

personalen som utgör hinder för digitaliseringspolicyns utförande. Respondenterna 

uttryckte även att de ännu inte har hittat sitt arbetssätt för att arbeta efter de nya rådande 

riktlinjerna. En av respondenterna uttryckte sig som nedan: 

  

 ”Vi har inte haft tid att prata ihop oss, det finns olika syn på digitalisering hos oss. Vi 

kommer få tid för det snart och efter det räknar jag med att vi kommer jobba tydligare 

mot målen” 

 (Förskollärare, 20-29år). 

  

Detta citat kopplar vi till teorin om policy enactment (Ball m.fl., 2012), eller att göra 

policy som vi benämner det, och i det här fallet mer specifikt digitaliseringspolicy. Att 

göra digitaliseringspolicy handlar om hur aktörer, som i det här fallet är verksam 

personal inom förskolan, väljer att tolka styrdokument och föra in i sin verksamhet. I 

och med att den nya läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) når ut till 

förskolepersonal runt om i landet skapas olika tolkningar utifrån de lokala 

förutsättningar som finns. Förskolläraren i citatet ovan menar att det finns olika syn på 

digitalisering på hens arbetsplats och att de ännu inte har resonerat kring hur de ska 

utföra digitaliseringspolicy i verksamheten. Utifrån citatet kan antaganden göras om att 

förskolläraren rekontextualiserar läroplanstexten. Detta begrepp är centralt inom policy 

enactment-teorin som grundar sig i hur verksam personal tolkar och omvandlar 

läroplanstexter till sin lokala praktik (Ball m.fl., 2012). Förskolläraren ovan förklarar att 

det finns olika synsätt på dennes arbetsplats och att de ännu inte haft tid till att hitta ett 

gemensamt synsätt kring arbetet. Förskolläraren förklarar att de är beredda på att följa 

de nya målen genom att gemensamt i arbetslaget samtala om hur de ska gå tillväga. 

Detta tyder på att förskolläraren tillsammans med arbetslaget kommer att tolka den nya 

läroplanstexten för att anpassa denna till sin lokala verksamhet i praktiken.  
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Den nya läroplanen (Skolverket, 2018) tar inte upp hur personalen i förskolan ska 

arbeta med digitalisering i förskolan, bara att det ska göras. Detta gör att läroplanen är 

fri att tolka utifrån varje enskild individ, vilket kan skapa en mångfald i görandet av 

digitaliseringspolicy. Det finns alltså inte ett sätt som förskolepersonal gör 

digitaliseringspolicy på, utan väldigt många olika i och med att alla tolkar 

läroplansmålen på olika sätt. I vår studie kan vi se att respondenterna uttrycker sig olika 

i frågan om vilka digitala verktyg de använder vilket även tyder på olikheter i deras 

görande av digitaliseringspolicy.  

  

Då alla inte har kunskap om användandet av digitalisering finns det många som inte har 

den kompetens eller det engagemang som krävs för att bedriva likvärdig 

digitaliseringspolicy. Vi anser att det krävs större engagemang från högre instanser för 

att minska denna variation av användande av digitala verktyg i förskolan. Alla barn har 

rätt till samma förutsättningar inom ämnet för att kunna verka i dagens digitala 

samhälle. Detta kräver att personal i förskolan får utbildning inom ämnet, inte minst nu 

när det är ett strävansmål i den nya läroplanen (Skolverket, 2018).  

  

Den nya läroplanens implementering (Skolverket, 2018) med förtydligande mål på 

digitalisering anser vi öppnar upp för tolkande bland aktörerna. Även om det finns ett 

styrdokument att följa tolkas den på olika sätt utifrån egna intressen och förutsättningar. 

Detta gör att tolkning ligger till grund för att göra policy. Att tolkning styr arbetet med 

att göra digitaliseringspolicy ser vi även i vårt resultat som presenterar vad surfplattor 

används till och vilka applikationer barnen får använda på surfplattorna på förskolan. 

Svaren skiljde sig åt väldigt mycket och det fanns ingen specifik applikation som stack 

ut mer än någon annan. Det var stor variation på svar om användandet av surfplattor och 

applikationer. En del respondenter gav exempel på flera olika applikationer som 

används till olika ändamål, medan andra enbart utnyttjade surfplattan till ett slags 

användningsområde. Resultatet visar även att 3 % av respondenterna inte har någon 

surfplatta att tillgå på sin arbetsplats. Majoriteten av respondenterna som angav att de 

inte hade någon surfplatta på sin arbetsplats hävdade att en ekonomisk aspekt låg till 

grund för det. Detta är ytterligare ett hinder för görandet av digitaliseringspolicy då en 

del verksamheter inte har de verktyg som krävs. Detta sätter verksam personal i en 

problematisk sits, då de verktyg som behövs för att kunna bedriva undervisning inte 

finns att tillgå.  

  

Lärare kan ses som politiska aktörer som ska medla politiska beslut in till förskolans 

verksamhet (Ball m.fl., 2012; Sheikh & Bagley, 2018). Detta gör att lärare ständigt är i 

rörelse åt ett eller annat håll som står riktat i styrdokumenten. Sheikh och Bagley (2018) 

menar att implementering av den nya läroplanen gör att lärare har mål att utgå ifrån när 

det gäller hur deras undervisningsmetod ska gå till. Forskarna belyser att policy kan ses 

utifrån ”linser” som speglar ens egna personliga värderingar och intressen. Utifrån 

svaren på frågan om vilka digitala verktyg som respondenterna använder i sin 

verksamhet kan vi utläsa att artefakter som används i förskolorna runt om i landet 

varierar, och att digitaliseringspolicy alltså görs på flera olika sätt. 
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Det finns inte ett korrekt sätt som går att redovisa om hur digitaliseringspolicy görs i 

förskolan, utan varje arbetslag tolkar styrdokument utifrån sin lokala praktik. Detta kan 

ha att göra med egna personliga värderingar och intressen som Sheikh och Bagley 

(2018) belyser, men studien visar även att användandet av digitala medel kan ha 

koppling till ekonomiska aspekter. Genom mångfalden som vi har sett i användandet av 

olika digitala verktyg i vår frågeställning skapas olika undervisningsmetoder. Genom 

egna personliga linser filtreras läroplanen utifrån egna värderingar och intressen, och 

som Sheikh och Bagley (2018) menar belyser detta mångfalden av hur policy görs. 

 

8. Slutsats 
Sammanfattningsvis visar studien på en heterogenitet i görandet av digitaliseringspolicy 

i förskolan. Vi kunde inte ur resultaten urskilja ett unikt sätt som digitaliseringspolicy 

görs på, utan en stor spridning. Spridningen som kunde utläsas var variationen av 

användningsområden av de digitala verktyg och applikationer som personal använde 

tillsammans med barnen. Att görandet av digitaliseringspolicy är så pass heterogen kan 

möjligen förklaras genom det motstånd som personalen känner inför arbetssättet. I 

enlighet med tidigare forskning visar även vår studie att kompetensbrist är en av de 

negativa aspekter som respondenterna upplever i arbetet med att göra policy (Otterborn, 

Schönborn & Hultén, 2018; Voogt & McKenney, 2017). Respondenterna anser att de 

inte har den kunskap som krävs för att bedriva undervisning i ämnet, vilket resulterar i 

att digitaliseringspolicy utförs i mindre utsträckning än önskat. Resultatet visar även att 

personliga värderingar och intressen hos personal speglar görandet av 

digitaliseringspolicy i förskolan. Även ekonomiska aspekter är ett hinder som går att 

utläsa av studiens resultat då förskolan inte haft den ekonomi som varit nödvändig för 

att tillhandahålla digitala medel.  

 

Alla barn ska i enlighet med skollagen (Skollagen, 1 kap, 9§) ha rätt till en likvärdig 

undervisning. Lagen kan dock missgynnas av hinder som ekonomi, egna intressen och 

kompetensbrist hos verksam personal. Detta leder i sin tur till att dessa faktorer kan 

påverka görandet av digitaliseringspolicy i förskolan. 

 

8.1 Fortsatt forskning 

Utifrån studiens resultat ser vi ett behov av vidare forskning inom ämnet kring arbetet 

om hur digitaliseringspolicy ska och bör tolkas och implementeras i praktiken. Detta för 

att alla barn i förskolan ska erbjudas en likvärdig undervisning oberoende av diverse 

faktorer. 

 

Då studiens resultat visar att kompetensbrist hos personal utgör ett hinder för görandet 

av digitaliseringspolicy anser vi att det är av stor vikt att fortbilda all verksam personal 

inom ämnet. När en ny läroplanstext träder i kraft ser vi att det bör vara en självklarhet 

att personal får ta del av den utbildning som krävs för att kunna bedriva undervisning 

kring digitalisering i förskolan. Vi ser även ett behov av ta fram tydligare riktlinjer för 
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hur digitaliseringspolicy ska genomföras i verksamheten. Detta för att säkra att alla barn 

i förskolan får ta del av en likvärdig utbildning. Eftersom samhället blir allt mer digitalt 

och med all sannolikhet kommer att fortsätta utvecklas är det av stor vikt att barnen får 

de medel som krävs för att verka i denna digitaliserade värld. Hur kan detta säkerställas 

och vem ansvarar för att all personal får rätt utbildning för att kunna bedriva den 

undervisning som krävs?  
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Bilaga 1 

Datainsamlingar och avgränsningar 

 

Sökmotorn som använts för att söka fram samtliga vetenskapliga artiklar är Eric via 

Ebsco Host.  

 

Peer-reviewed och Full text valdes som avgränsning till samtliga artiklar. Det innebär 

att artiklarna är granskade av andra experter inom området, samt att de går att läsa i 

helhet. Vi valde att begränsa sökningarna till artiklar som var skrivna efter år 2000, dels 

för att inte få träffar på daterade och irrelevanta artiklar men samtidigt få fram artiklar 

som går att jämföra över tid. Vid de träffar som sökningarna fick lästes rubrikerna först, 

sedan valdes artiklar efter innehållets relevans i abstract.  

 

De sökord som användes för att få fram artiklarna var policy implementation, education 

policy, classroom practice, policy enactment, curriculum implementation, policy, 

teacher, curriculum history, sweden, childhood, technology uses in education.  

 

Vi har även sökt på specifika forskares namn som andra forskare inom ämnet refererat 

till. Även detta har gjorts via sökmotorn Eric. 
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Enkät 
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Bilaga 3 
Missivbrev 

 

Vi är två studenter på förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Denna enkät syftar 

till att göra underlag för vårt examensarbete inom användning av digitalisering i 

förskolan. I och med digitaliseringens intåg i läroplanen vill vi undersöka hur detta 

tagits emot av personal som verkar inom förskolan och hur digitala verktyg används i 

förskolans verksamhet idag.  

 

Dina svar kommer att vara anonyma och sammanställas som en helhet med övriga 

enkätsvar och kommer inte att användas till några andra syften än till vår studie. 

Eventuella svar på vissa frågor kan komma att citeras. 

 

Vi uppskattar att denna enkät tar ca 5 minuter att svara på och vi är väldigt tacksamma 

för de svar vi får in.  

 

Enkäten är tillgänglig att besvaras fram till och med tisdagen den 24/9 klockan 23.59. 

 

Vår handledare under examensarbetet heter Daniel Pettersson, vid eventuella frågor är 

ni välkomna att kontakta honom på mailadress: daniel.pettersson@hig.se 

 

Tack för din medverkan!  

 

Med vänlig hälsning,  

Clara Holm - claaraholm@hotmail.com 

Hanna Eriksson - hannaeriksson18@gmail.com 
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