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Abstract 
I det här arbetet kommer jag att följa en kommuns digitaliseringsarbete utifrån ett 

projekt mot en likvärdig och tillgänglig verksamhet. Syftet med studien är att belysa hur 

digitaliseringsarbetet kan se ut mot att skapa en tillgänglig och likvärdig 

förskoleverksamhet med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Där jag utifrån mina 

frågor kommer att söka svar på hur de arbetat praktiskt med digitaliseringen mot att 

skapa en likvärdig och tillgänglig verksamhet och vad den har lett till samt vilka 

erfarenheter de tar med sig från projektet. Genom att utgå från policy enactment teorin 

kommer jag även att titta närmare på hur de aktiva inom verksamheten avkodat den 

nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet till en praktik. Studien jag gjort är av 

kvalitativ karaktär, med en induktiv syn på hur teorin används ute i 

förskoleverksamheternas praktiska arbete. Informanterna i arbetet är aktiva i 

kommunens likvärdighets- och tillgänglighetsprojekt och kommer att delta i fokuserade 

intervjuer med semistrukturerad karaktär. Genom att kvalitativt bearbeta min insamlade 

empiri kommer jag att kritiskt koda materialet och därefter koppla olika delar av detta 

till olika teoretiska idéer och studier. Ett utav studiens resultat visar på att 

digitaliseringen är en ekonomisk fråga samt att kompetensutveckling är en bidragande 

faktor mot en större grad av upplevd likvärdighet. Slutsatsen jag drar är att genom 

kommunens arbete med projektet, deras egna digitaliseringsstrategier, 

kompetensutvecklingar och med en hel del investeringsmedel, har dem närmat sig en 

form av likvärdighet inom sin förskoleverksamhet och kunnat se digitaliseringens 

möjligheter ur ett tillgänglighetsperspektiv. 
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1. Inledning 

 

Vi lever idag i ett samhälle där digitalisering inte längre är en dröm, utan en verklighet. 

Det är den här verkligheten som dagens barn växer upp i och så småningom kommer att 

leva i som samhällsmedborgare. Det är av den anledningen som Sveriges skolväsenden 

genomgår en modernisering för att kunna följa samhällets behov. Regeringen beslutade 

i maj 2017 att skolväsendet skulle ha en samlad digitaliseringsstrategi vars syfte är att 

Sverige ska vara fortsatt ledande när det gäller digitalisering och vara digitalt kompetent 

(Utbildningsdepartementet, 2017). Detta grundas i EU:s åtta nyckelkompetenser för ett 

livslångt lärande, där en utav dessa är digital kompetens. I första fokusområdet, digital 

kompetens för alla i skolväsendet, för den nationella handlingsplanen för digitalisering 

av skolväsendet står det som mål att ”Alla barn och elever ska utveckla en adekvat 

digital kompetens. Det ska finnas en digital likvärdighet i det svenska skolväsendet” 

(Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2019, s. 8). För att kunna uppnå det krävdes 

det en förändring i förskolans läroplan som tydliggör att förskolorna ska arbeta mot att 

öka barnens digitala kompetens.  

 

I den ny reviderade läroplanen för förskolan som började gälla 1 juli 2019, står det 

numera tydligt att förskolan har i uppdrag att ge barnen förutsättningar för att utveckla 

adekvat digital kompetens. Där skolverkets konkretisering av begreppet innebär att barn 

behöver kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen, de ska 

kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, ha ett kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt till digital teknik samt kunna lösa problem och omsätta idéer i handling 

på ett kreativt sätt med användning av digital teknik. Men hur kan arbetet mot att ge 

barn en adekvat digital kompetens se ut i praktiken? Vid en genomläsning av 

Skolverkets konkretisering av begreppet kan man uppleva att det kan vara ett komplext 

arbete för förskolans verksamhet. Då digitaliseringen fortfarande är relativt nytt inom 

förskolans värld, finns det inget direkt facit på hur arbetet ska gå till i praktiken. Det 

som däremot finns är goda exempel på hur arbetet som helhet skulle kunna gå till. Det 

är ett sådant exempel som fångat mitt intresse och ligger till grund för examensarbetet. 

Det är en kommun som arbetat med digitaliseringen i flera år, men där arbetet drog 

igång ”på riktigt”, 2015 efter en utvecklingsresa som rektorer, verksamhetschefen och 

ledarstaben deltog i. Kommunen i fråga har ett pågående projekt där begreppen 

likvärdighet och tillgänglighet av digitala verktyg ligger i fokus för 
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digitaliseringsarbetet, alltså hur verksamheterna kan nå en likvärdighet med de digitala 

verktygen samt hur dessa kan användas för ökad tillgänglighet. Här är det viktigt att inte 

förväxla begreppet tillgänglighet med ordet tillgänglig. Tillgänglighets begreppet, sett 

ur ett specialpedagogiskt perspektiv, handlar om hur väl verksamheten fungerar samt att 

skapa förutsättningar för barn och elever oavsett funktionsförmåga (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten [SPSM], 2019). Vilket går i linje med förskolans demokratiska 

värderingar, den nationella digitaliseringsstrategin samt de skollagar som 

förskoleverksamheterna måste förhålla sig till. I Skollagen (2010:800, SkolL, 1:8) anges 

det att alla barn ska ha lika tillgång till utbildning. Sedan anges det i Skollagen 1:9 att 

utbildningen ska vara likvärdig oavsett skolform. Begreppet likvärdighet är något som 

även framhävs i det andra fokusområdet i den nationella digitaliseringsstrategin där 

huvudmålet är att ”Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till 

digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera 

verksamheten” (Utbildningsdepartementet, 2017, s. 10). Likvärdighet i en förskola med 

hög kvalitet kan innebära att alla barn får tillgång till en stimulerande lärandemiljö med 

kunnig och engagerad förskolepersonal som har förmågan att skapa pedagogiska 

relationer av hög kvalitet (Vetenskapsrådet, 2015).  

 

Kommunen som valts för studien har en tydlig plan med digitaliseringsarbetet. De har 

utformat diverse lokala handlingsplaner, en broschyr som förtydligar förskolans 

digitalisering och har ett pågående projekt som är finansierat av Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. Ett projekt som i grova drag går ut på att varje enhet valt ut personer, 

inspiratörer, som brinner för ämnet och som ska handleda samt stödja sina kollegor i 

digitaliseringen av verksamheten. Anledningen till att jag valt den här kommunen är för 

att de arbetar med många delar som Skolverket lyft fram i sin rapport Digital kompetens 

i förskola, skola och vuxenutbildning. Rapporten har visat att det är många förskolor 

som saknar en digitaliseringsplan eller liknande samt att det finns ett stort behov bland 

förskolepersonal att stärka den egna kompetensen i att använda digital teknik som ett 

pedagogiskt verktyg (Skolverket, 2019). Att skapa en lokal handlingsplan är något som 

enligt SKL (2019) krävs för att förverkliga den vision som nationella 

digitaliseringsstrategin för skolväsendet har. Med andra ord lämpar sig 

den valda kommunen väl för en studie av detta slag eftersom de är på god väg att 

genomföra de intentioner som finns gällande digitaliseringen av förskolan. 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att studera hur den valda kommunens digitaliseringsarbete 

genomförts och hur de arbetat med projektet mot att implementera de digitala verktygen 

för att på så sätt skapa en mer likvärdig och tillgänglig förskoleverksamhet. Frågorna 

kopplat till detta syfte blir: Hur har digitaliseringsarbetet mot att skapa en likvärdig och 

tillgänglig verksamhet sett ut i praktiken och vad har den lett till? Vilken beprövad 

erfarenhet har projektet lett till? Utifrån svaren som ges på dessa frågor till tillgänglig 

forskning som behandlar implementering av digitala verktyg, tillgänglighet och 

likvärdighet. Som ett steg i detta ges teorin om policy enactment bruk för att förklara 

hur implementering tar gestalt inom en verksamhet (Ball, Maguire & Braun, 2012). 

Alltså hur har kommunen anpassat den nationella digitaliseringsstrategin till sin egen 

strategi och hur denna därefter använts i det praktiska arbetet i digitaliseringen av 

förskoleverksamheten? 

 

3. Förtydligande av centrala begrepp 

För att ge läsaren en ökad förståelse för de centrala begrepp som ges bruk i arbete, 

kommer de mest centrala att nu beskrivas lite mer utförligt.  

 

3.1 Likvärdighet 

Likvärdighet definieras i studien som att alla barn inom förskoleverksamheten ges 

tillgång till en stimulerande lärandemiljö med kunnig och engagerad förskolepersonal. 

Dessa ska dessutom ha en hög förmåga i att skapa pedagogiska relationer av hög 

kvalitet. Definitionen av likvärdighet är den som Vetenskapsrådet (2015) anger. 

 

3.2 Tillgänglighet 

Tillgänglighet kan ha olika betydelser i olika sammanhang. Men inom förskolan handlar 

det om att alla barn ska få tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap 

i hela lärmiljön. Denna definition är likvärdig med den som SPSM använder.  

(https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/) 

 

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/
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3.3 Digitala verktyg 

Med digitala verktyg menas diverse digital hård- och mjukvara som kommunens 

förskolor använder i sina verksamheter. Några exempel på sådant som framkommit i 

mina intervjuer är appar (mjukvara) som Greenscreen by Doink, iMovie, iMotion och 

Ugglo. Hårdvaran de använt sig av är iPad, GoPro kamera, mikroskop ”ägg”, interaktiv 

tavla och projektorer.  

 

3.4 Digital kompetens 

Skolverket anger fyra aspekter av digital kompetens vilket kan sammanfattas som:  

• Att använda och förstå digitala verktyg och medier 

• Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 

• Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället 

• Att lösa problem och omsätta idéer till handling 

(https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-

omraden/digitalisering/forskolan) 

 

 

4. Bakgrund 

I och med att digitalisering av förskolan fortfarande är en relativt ny företeelse så fanns 

det inte ett överflöd av studier som berör området vilket försvårat arbetet med att hitta 

relevant forskning. Som en följd av detta har jag fått rikta in mig mer på att hitta studier 

där de digitala verktygen haft en central roll kopplat till begreppen tillgänglighet och 

likvärdighet. Alltså studier där de använt sig av exempelvis iPad i arbetet med barn som 

har speciella behov. Jag har även utgått från studier gällande implementering av digitala 

verktyg samt diverse styrdokument och hur arbetet sett ut med detta. Tanken med detta 

är att koppla det till inspiratörernas arbete kring hur de tolkat sitt uppdrag inom 

projektet, där de har en del dokument att följa i arbetet med sina kollegor.  

 

Begreppet digitalisering har som ursprunglig mening att text och bilder omvandlas till 

koder, men i och med teknikutvecklingen har begreppet fått en vidare betydelse som 

bland annat införandet av nya IT-system, e-tjänster och e-lärande. Digitaliseringen i 

dagens samhälle är oundviklig och vi kan se en tydlig närvaro av mobiltelefoner, datorer 

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/forskolan
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/forskolan
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och surfplattor. Något som Sveriges regering har uppmärksammat och tagit fram en 

digitaliseringsstrategi utifrån som anger inriktningen för regeringens 

digitaliseringspolitik, vars övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att 

använda digitaliseringens möjligheter (Regeringskansliet, 2017). Det handlar om att alla 

i Sverige ska kunna utveckla och använda sin digitala kompetens, som syftar till 

förmågan att följa med i den digitala utvecklingen som sker i samhället.  

För att nå denna ambition fanns en förståelse för att utbildningspolitiken skulle vara en 

viktig del för att närma sig målet, därför beslutades att en nationell 

digitaliseringsstrategi för skolväsendet skulle formuleras. Med den här strategin lades 

grunden för det fortsatta arbetet mot att höja såväl måluppfyllelsen samt att öka 

likvärdigheten i skolväsendet med hjälp av digitaliseringens potential 

(Utbildningsdepartementet, 2017). Något som syftar till att alla barn och elever, ska 

förvärva de kunskaper som de behöver i livet och i arbetslivet. Vilket på lång sikt kan 

ses som att lägga grunden för den framtida kompetensförsörjningen.  

Som ett led i digitaliseringsarbetet beslutade regeringen även att styrdokumenten i 

skolväsendet behövdes förtydligas och förstärkas. Därför kom förskolans läroplan att 

revideras 2018 för att bland annat förtydliga förskolans digitaliseringsarbete. För 

förskolan innebär detta att utbildningen ska lägga grunden till en adekvat digital 

kompetens hos barnen, för att sedan fördjupas vidare i de skolformer som följer 

därefter. Uppdraget som förskolan har gällande digitalisering i verksamheten står som 

följande i den ny reviderade läroplanen för förskolan som började gälla från den 1 juli 

2019:  

Utbildningen ska också̊ 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 på̊ sikt ska kunna se möjligheter och förstå̊ 

risker samt kunna värdera information. (Skolverket, 2018, s. 9) 

Formuleringen går i linje med den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendets 

första fokusområde: Digital kompetens för alla i skolväsendet, vars mål är att alla barn 

och elever ska utveckla adekvat digital kompetens, samt att det ska finnas en digital 

likvärdighet i skolväsendet. Som delmål för detta framgår det att ”Personal som arbetar 

med barn och elever ska ha kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala 
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verktyg i utbildningen” (Utbildningsdepartementet, 2017). Med andra ord är det även 

viktigt att personalen som arbetar med barn besitter den kompetens som krävs för att 

kunna använda sig av digitala verktyg i undervisningen. För om digitaliseringens 

möjligheter används på rätt sätt, där barnens bästa ligger i fokus, anses det bland annat 

bidra till höjd kvalitet, stärkt likvärdighet och inte minst en ökad måluppfyllelse 

(Utbildningsdepartementet, 2017). Som en följd av detta har huvudmännen ett stort 

ansvar för utvecklingen och att ta tillvara på de möjligheter som av en ökad samhällelig 

digitalisering. Det har uttryckts att aktörer inom skolväsendet behöver ha ett långsiktigt 

åtagande gällande prioritering och finansiering samt att de ser till att avsätta resurser för 

kompetensutveckling och förvaltning av den digitala miljön (SKL, 2019). Något som 

även framhållits i ett antal studier som en av de mest betydelsefulla faktorerna för 

förskolans likvärdighet, förskolepersonalens utbildningsnivå och generella kompetens 

inom området (Vetenskapsrådet, 2015). Enligt Ahmed och Nasser (2015) är det viktigt 

med teknologi men för att den ska ge en effektiv undervisning behöver den paras ihop 

med individer som besitter den kunskap som krävs för att dessa verktyg ska bli en 

tillgång till verksamheten och förbättra dess lärmiljö. Som en följd av detta blir det 

viktigt med kunskap kring hur digitala verktyg kan användas för att förstärka 

verksamhetens likvärdighet och tillgänglighet.  

 

Likvärdighets- och tillgänglighetsprojektet som den studerade kommunen bedriver har 

en finansiering av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och har som mål att 

skapa en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt gällande digitalisering. Genom 

projektet vill det uppnås att de digitala verktygen blir en naturlig del i vardagen och att 

de används för att göra undervisningen mer tillgänglig för alla barn inom deras förskole- 

och skolverksamheter. Alltså att barnen får tillgång till digitala verktyg och till 

pedagoger som vet hur dessa kan användas i verksamheten. Detta går att koppla till den 

nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendets andra fokusområde: Likvärdig 

tillgång och användning, vars huvudmål är ”[…]att alla barn, elever och personal ska ha 

god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra 

utbildningen såväl som att effektivisera verksamheten” (SKL, 2019). Enligt 

Vetenskapsrådet (2015) innebär en förskola som är tillgänglig för alla barn ett mått på 

likvärdighet. Vilket kan ses som att en likvärdig förskola också är en tillgänglig 

förskola, alltså går dessa begrepp hand-i-hand. En vinst som upplevs är att man med de 

digitala verktygen, enligt Ahmed och Nasser (2015), också får ett införande av 
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teknologi i en verksamhet som på så sätt blir mer mångfasetterad, mångfaldig och leder 

till ökat engagemang hos deltagarna. Alltså öppnar digitaliseringens möjligheter upp för 

verksamheten att erbjuda en bredare utbildning för att kunna bemöta individens behov. 

Med andra ord skulle de digitala verktygen på ett tydligt sätt kunna leda till en mer 

tillgänglig utbildning inom förskolan.  

Att implementera ett nytt verktyg i en verksamhet kan vara såväl komplext som 

oförutsägbart. Detta är något man bör vara medveten om och förberedd för, genom att ta 

del av vad studier säger för att underlätta implementering av nya verktyg. En studie 

visar att det är viktigt att vara enig om processen för implementering och att det därför 

behövs ett öppet klimat för dialoger mellan alla berörda parter, detta gäller för dels 

innan och under processens gång (Von Ahlefeld Nisser & Olsson, 2018). Detta menar 

Von Ahlefeld Nisser och Olsson är grundläggande för en hållbar och bestående 

förändring inom en verksamhet. Detta kan uppfattas som att det är av vikt att skapa 

forum för pedagoger där de exempelvis kan diskutera, reflektera och tipsa varandra 

kring de digitala verktygen. I och med detta kan ledare ses som nyckelaktörer i 

utvecklingen av en digital kultur där de måste fokusera på att möjliggöra 

samarbetsprocesser i komplexa miljöer (se bland annat Cortelazzo, Bruni & Zampieri, 

2019). Eftersom digitalisering innebär en stor förändring för förskolan kräver den inte 

bara ett ledarskap som är öppet för förändring utan också pedagoger som är villiga att 

anstränga sig och förändra sitt sätt att arbeta (Kjällander, 2019). Aldunate och 

Nussbaum (2013) drar slutsatsen att lärare som är tidiga teknikanvändare och använder 

stor del av sin tid för att integrera utbildningsteknologi i sin undervisning är i regel mer 

benägna att anta ny teknik, oavsett dess komplexitet. Vidare menas att de lärare som 

inte är tidiga teknikanvändare är mindre benägna att anta ny teknik samt har större 

benägenhet att överge utbildningsteknologin i sin undervisning. Därför är det en viktig 

komponent i implementeringsarbetet med digitalisering att uppmuntra pedagoger till 

fortbildning samt teknikanvändning, för att på så sätt öka deras förståelse kring de 

möjligheter och den potential som digitalisering har att erbjuda undervisningen inom 

förskolan (se även Magen-Nagar & Firstater, 2019). Utifrån Skolverket (2018) 

uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet kunde man 

uppfatta att bland förskolepersonalen fanns det fortfarande ett stort behov av att stärka 

den egna kompetensen i att använda digital teknik som ett pedagogiskt verktyg. Detta 

eftersom nästan hälften av personalen som var med i studien, ansåg att de behövde 
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kompetensutveckling inom detta område. En slutsats som Haelermans (2017) drar från 

sin genomförda studie är att investeringar gällande digitala verktyg i undervisningen 

försvåras när pedagoger inte har någon kunskap om hur dessa kan användas för 

undervisning. Som en följd blir därför kompetensutveckling en viktig komponent för att 

lyckas med implementering av digitala verktyg i undervisning. En nyckelperson vid 

implementering av digitala verktyg blir rektor. Rektorerna har ett övergripande ansvar 

för att utbildningen i sin helhet inriktas mot de nationella målen som till exempel 

digitaliseringsstrategins övergripande mål för Sverige, att vara bäst i världen på att 

använda digitaliseringens möjligheter, vilket innebär att rektorer inom sitt åtagande har 

att genomföra regeringens intentioner med detta mål. Som en följd förtydligas detta 

ansvar i Läroplanen för förskolan genom att:  

Rektorn har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar 

för att förskollärare, barnskötare och övrig personal får den kompetensutveckling som krävs för 

att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela 

med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen. (Skolverket, 2018, 

s. 19–20). 

Formuleringen ovan knyter på flera sätt samman det som flera studier kring 

implementering av nya verktyg i en förskolas verksamhet lyfter som särskilt viktiga för 

att strategin ska ha positiva konsekvenser. Sammanfattningsvis, för att digitalisering av 

förskolan ska bli framgångsrik krävs det ett öppet klimat, en hel del 

kompetensutveckling bland såväl pedagoger som rektorer, ett ledarskap som är öppen 

för digitalisering och en förskolepersonal som är villiga att anstränga sig för att förändra 

sitt arbetssätt och vara mottagliga för den teknik som finns att tillgå för verksamheten. 

  

5. Metod 

Ett mål med studien är att belysa hur digitaliseringsarbetet kan gestaltas utifrån att skapa 

en tillgänglig och likvärdig förskoleverksamhet och hur detta kan förstås i mötet mellan 

teori och praktik (Bryman, 2018).  

    

För insamlingen av empiri har valts att intervjua personer som arbetat konkret med 

implementeringen av en digitaliseringsstrategi inom en kommun. Den studerade 
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kommunen genomför en stor satsning gentemot att digitalisera sina verksamheter. Detta 

stöds ytterligare genom ett pågående projekt som är finansierat av Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM). För att få en helhetssyn på kommunens digitaliseringsarbete 

har en verksamhetschef, en rektor, en utvecklingsledare samt tre stycken pedagoger vars 

roll är att handleda sina kollegor i projektet intervjuats. Respondenterna har 

kategoriserats i två olika grupper. Först ledning, som består av verksamhetschefen, 

rektorn och utvecklingsledaren samt inspiratörer som är de tre handledande 

pedagogerna. Som intervjuform har valts att ha fokuserade intervjuer vilket innebär att 

öppna frågor ställs till respondenterna vilka berör specifika händelser som är av relevans 

för arbetets syfte (Bryman, 2018). Intervjufrågorna har utformats som semistrukturerade 

där frågorna anpassats till om det är ledning eller inspiratörer som ska svara. 

Respondenterna har genom detta förfarande stor frihet att utforma svaren på sitt eget 

sätt men formen möjliggör också att frågor som inte ingår i intervjuguiden kan ställas 

om behov uppstår. Som en följd av att intervjuerna utformas på detta sätt, utformas en 

flexibel intervjuprocess (Bryman, 2018). Genom att kvalitativt bearbeta den insamlade 

empirin ges en möjlighet att kritiskt koda materialet och därefter koppla olika delar av 

detta till olika teoretiska och analytiska begrepp för att vidga förståelsen av processen 

med att genomföra en digitaliseringsstrategi.  

    

Intervjuerna spelas in med hjälp av en diktafon som därefter transkriberats. Metoden 

med inspelning och transkribering för att få med respondenternas fullständiga svar, då 

dessa i sin helhet är av intresse vid analysen av hur ett digitaliseringsarbete 

implementeras inom en verksamhet. En klar fördel är att metoden underlättar 

noggrannheten i analysarbetet och eliminerar eventuella distraktioner som kan uppstå 

om man exempelvis väljer att nedteckna intervjun med hjälp av anteckningar (Bryman, 

2018). Inför varje intervju informerades respondenterna om att anonymitet eftersträvas 

under hela processen samt att allt material kommer att vara och förbli konfidentiell 

annat än att det kommer att sparas på säker plats av mig och den handledare jag har 

tilldelats av högskolan. Detta innebär att de enskilda individernas identitet inte kommer 

att redogöras för i materialet samt att uppgifterna som jag fått vid intervjutillfällena inte 

kommer att spridas till obehöriga (Vetenskapsrådet, 2017). För att inte avslöja deras 

identitet kommer jag att referera till dem utefter de roller de innehar som motiverat 

deras deltagande i studien.   
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6. Resultat och analys 

I det här följande avsnittet kommer till en början med redovisas det material kommunen 

har gällande de genomförda digitaliseringsarbetets uppfattade syfte. Det innebär att 

redovisningen utgör en lokal tolkning av den statliga digitaliseringsstrategin och hur den 

formuleras på kommunal nivå. Därefter redovisas och analyseras informanternas svar 

gentemot studiens syfte och forskningsfrågor. Genom detta förfarande synliggör jag 

skillnader och likheter i uppfattning gällande den studerade digitaliseringsstrategin, dels 

på statlig och dels på kommunal nivå. Genom de likheter och skillnader som finns på 

kommunnivå och bland ledning och informanter kan jag spåra hur enactment i praktiken 

tar sig uttryck och hur förhandlingar och justeringar sker mellan de olika nivåerna 

inbegripna i arbetet med att ”göra” digitaliseringsstrategin i praktiken. I studien används 

olika övergripande benämningar på de olika informanterna. Benämningarna är dels satta 

för att med tydlighet visa den funktion som respondenten innehar, men de är också 

grupperade för att visa på skillnader gällande de nivåer de är verksamma på. I detta kan 

man säga att resultatet och analysen laborerar primärt med fyra nivåer. Den första nivån 

gäller den nationella digitaliseringsstrategin som det redogjordes för i studiens 

bakgrundsdel. Den nästföljande nivån är den kommunala strategin för digitalisering av 

förskoleverksamheten som kommer att redovisas nedan i resultatdelen. Efter detta följer 

ledningsnivån och praktiknivån i studien exemplifierad genom de intervjuade 

informatörerna. I studiens resultat läggs ett särskilt fokus på ledning och informanter då 

dessa ska hjälpa oss att besvara frågan om hur det genomförda projektet gestaltats samt 

vilka lärdomar de menar att de gjort av det genomförda projektet. Genom detta 

förfarande kan studien uppfattas som varande en utvärderingsstudie med fokus på 

genomförande, förhandlingar och utfall. 

 

I det följande kommer ledningen att benämnas efter deras roller som är 

verksamhetschef, rektor, biträdande rektor/specialpedagog och utvecklingsledare. 

Inspiratörerna kommer att i all enkelhet benämnas som inspiratör 1, inspiratör 2 och 

inspiratör 3. För att skydda allas identiteter behövde jag även dölja projektets namn, det 

kommer därför att benämnas som projektet istället för den faktiska benämningen.  
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6.1 Kommunens digitaliseringsstrategi 

 

För att arbeta mot likvärdiga förskole- och skolverksamheter gällande tillgången till 

digitala lärmiljöer har den studerade kommunen utvecklat en egen digitaliseringsstrategi 

vars syfte är att ha en kommunövergripande strategi för utbildningen som omfattar 

långsiktiga och kortsiktiga målsättningar för hur tillgänglighet och användning av IKT-

verktyg (digitala verktyg) ska formas i kommunen för att ge god grund för elevers och 

personals lärande samt arbete.  

 

Den här strategin har framtagits utifrån kommunens digitaliseringsstrategi vars mål är 

att använda digitaliseringens möjligheter för att ge förutsättningar för en så effektiv 

verksamhet som möjligt med hög kvalitet och god service vilket anses skapa största 

möjliga nytta för invånare, näringsliv och besökare. Genom att skapa en 

digitaliseringsstrategi för utbildningen får kommunens enheter tydlig inriktning och stöd 

för att konkretisera egna lokala handlingsplaner. Strategin bör jämföras med den 

nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet eftersom den utgör ett exempel på en 

mer anpassad strategi utefter kommunens behov och möjligheter. På så sätt kan den 

kommunala digitaliseringsstrategin tolkas som varande en ”bearbetad” version av den 

nationella där lokala förutsättningar och prioriteringar ”vävs in” i texten. Utifrån 

kommunens IKT-strategi för undervisningen har jag valt att exemplifiera med deras 

långsiktiga mål som pågår under en fem års-period (2015–2020). Målen är framtagna 

för att ”[…] IKT-användning ska kunna bli integrerad i undervisningen krävs 

sammanhållna och målinriktade insatser” (Kommunen, 2014). Primärt är dessa indelade 

i följande fyra ”kategorier”: 

 

• Information, kommunikation och administration – vilket bland annat innebär 

att personalen använder befintliga system för dokumentation och 

kommunikation samt att ett aktivt intranät finns där personalen delar information 

och erfarenheter.  

• Undervisning, pedagogik och didaktik – där all personal ska använda sina 

digitala kunskaper och färdigheter för att främja elevernas lärande samt att 

personalen kontinuerligt vidareutvecklar sin digitala kompetens, medie- och 

informationskunnighet.  
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• Infrastruktur, hårdvara, mjukvara – Som exempelvis innefattar att alla 

enheter har digital teknik och en infrastruktur som är välfungerande och 

lättillgänglig och att skolorna samt förskolorna är utrustade med de digitala 

verktyg som krävs för arbete i enlighet med läroplanen.  

• Ledning, styrning, stöd – där det bland annat framgår att varje enhet har en 

lokal handlingsplan som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet kopplad till den 

övergripande IKT-strategin samt att chefer vidareutvecklar sin egen digitala 

kompetens, medie- och informationskunnighet och leder sin personal enligt den 

digitala andan.  

 

För att konkretisera detta ännu mer har den studerade kommunen tagit fram en broschyr 

som är specifikt anpassad för förskolans verksamheter. Syftet med denna är i grunden 

att ge alla barn samma möjlighet att utveckla en digital kompetens och på så sätt få en 

likvärdighet kring de digitala verktygen. Den är indelad i fem olika områden som 

benämns: digitalt berättande, analog och digital programmering, digitalt skapande, 

digitala miljön och Vklass/Office 365. Alla dessa områden är därefter indelade i tre 

målnivåer som verksamheterna bör och kan arbeta med. De formuleras som: 

1. SKA – detta ska ingå i alla förskolors undervisning och omfatta samtliga 

pedagoger 

2. ÖNSKAN – pedagoger rekommenderas att arbeta vidare med digitala verktyg 

utifrån dessa exempel  

3. VISION – idébank på hur man kan arbeta vidare; låt fantasin och kreativiteten 

flöda 

Detta är alltså något som förskolorna i kommunen har att förhålla sig till i sitt arbete 

med barnen och i broschyren framgår det mer specifika tips kring vilken mjukvara 

och hårdvara som ingår inom varje område och nivå. Genom den här broschyren har de 

även fått en form av minsta gemensamma nämnare för vad alla barn har rätt till att möta 

inom deras förskoleverksamheten. Detta utgör alltså grunden för hur 

digitaliseringsstrategin förväntas genomföras. Nu lämnar vi den kommunala 

övergripande nivån för att se hur denna strategi rent konkret uppfattas kunna 

genomföras på en praktisk nivå. 
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6.2 Hur har digitaliseringsarbetet mot att skapa en likvärdig och tillgänglig 

verksamhet sett ut i praktiken och vad har den lett till? 

 

6.2.1 Hur kan man förstå fenomenet digital tillgänglighet?  

 

Frågan om digital tillgänglighet är central i såväl den statliga digitaliseringsstrategin 

som i den kommunala. Av vikt blir därför att studera hur detta uppfattas på en lokal nivå 

bland de som har att genomföra denna vision. 

 

Utifrån svaren som framkom av de genomförda intervjuerna med ledningen och 

inspiratörerna hade alla respondenterna i stort samma förståelse kring fenomenet digital 

tillgänglighet. Svaren visar på att digital tillgänglighet ses som en demokratisk fråga och 

att det handlar om att ge varje barn möjligheter till fler lärandesituationer som de har 

rätt till med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Genom de digitala verktygen blir 

undervisningen mer varierad och kan på så sätt möta barns olika behov. Majoriteten av 

mina respondenter menar att denna variation leder till en ökad tillgång av undervisning i 

förskolans verksamhet och ger en större möjlighet för barn med särskilda behov att delta 

med sin omvärld. Exempel på hur detta uttrycks kan exemplifieras genom följande citat: 

 

”Sätter jag det i sammanhanget digitala verktyg i förskolan handlar det för mig dels om 

att barnen ska ha faktisk tillgång till verktygen i sin lärmiljö, det handlar också om att 

undervisningen kan bli mer varierad och ge tillgång till omvärlden (utvecklingsledaren, 

intervju)” 

 

”[…]att alla ska ha utifrån sina förutsättningar samma möjligheter att ta till sig saker 

och ting (inspiratör 3, intervju)” 

 

Sammantaget kan det uttryckas som att samtliga intervjuade uttrycker att de ser på 

fenomenet digital tillgänglighet som att det är något som med naturlighet ska 

implementeras i verksamheten. Digital tillgänglighet tolkas som så bestående av att se 

digitaliseringens möjligheter till att skapa en mer tillgänglig verksamhet och hur de 

digitala verktygen bidrar till en mer varierad undervisning som ger ökad tillgång till 

omvärlden.  
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6.2.2 Arbetet mot digital likvärdighet  

 

Kommunen som deltagit i studien har genom sitt arbete strävat mot att få en digital 

likvärdighet inom deras förskoleverksamhet. Respondenternas svar visar på att det är en 

ekonomisk fråga som kräver en hel del investeringsmedel för att uppnå en digital 

likvärdighet inom deras förskoleverksamheter. Kommunen hade hittills investerat 3 

miljoner kronor per år sedan deras digitala satsning påbörjades 2016. De hade även 

ansökt om medel från SPSM för att kunna genomföra deras projekt mot en likvärdig 

och tillgänglig förskola.  Detta förhållande uttrycks i liknande termer: 

 

”Vi får investeringspengar och vi kan äska pengar och vi har fått dem pengar vi äskat 

förut och pengarna vi har fått har vi investerat i verksamheten, därför har 

digitaliseringsarbetet kunnat bli möjlig (rektorn, intervju)” 

 

”Och sen har vi också nu kunnat med hjälp av SPSM pengarna kunnat ge pengar till 

enheterna så att dom här [Projekt] handledarna har kunnat haft ett förtydligat uppdrag i 

varje enhet. Så att dom nu har kunnat vart ute och utbilda och hjälpa varandra 

(verksamhetschefen, intervju)” 

 

Ett annat resultat som går att tolka utifrån mina respondenters svar, var vikten av att ha 

nätverksträffar för att närma sig en digital likvärdighet. Dessa nätverk ansågs viktiga för 

det kollegiala utbytet och att de gav förskolepersonalen en ökad digital kompetens. Det 

kollegiala utbytet var något som alla i ledningen lyfte i sina svar och att utbytet av 

erfarenheter ansågs vara en viktig del i arbetet mot att öka kompetensen och på så sätt 

närma sig en likvärdighet inom förskolorna, vilket uttrycks som att: 

 

”Vi har erbjudit våra pedagoger nätverk med olika innehåll på olika nivåer. Vi tycker att 

det är viktigt med ett kollegialt utbyte och vill uppmuntra till en dela kultur 

(utvecklingsledaren, intervju)” 
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6.2.3 Hur innehållet av handledningen sett ut 

 

Utifrån inspiratörernas svar gick det att tyda att dem valt att tolka sitt uppdrag olika och 

därmed lett till en variation på hur de valt att lägga upp den handledda tiden med 

förskolepersonalen. Respondenternas svar var svårtolkade sett utifrån policy enactment 

teorin, då det inte gick att se hur de tolkat någon policy i utformningen av 

handledningen. Det som framkom i deras svar var istället hur de valt att arbeta med 

handledningen praktiskt. En utav inspiratörerna hade valt att lägga den handledda tiden 

med förskolepersonalen i barngrupp. Medan en annan inspiratör hade valt att ha ett mer 

reflekterande arbetssätt där hen reflekterade över handledningsträffarna och vilka 

förväntningar som fanns på förskolepersonalen inför nästkommande träff. Två av 

inspiratörerna beskrev att förskolepersonalen fick påverka innehållet för den handledda 

tiden och att innehållet skulle vara kopplat till pågående projektarbete i barngruppen:  

 

”Dom har fått skriva till mig innan vad dom vill ha och jag har bett dom att få se deras 

projektberättelser, vart dom är någonstans i sina projekt för att jag tänker att det ska ingå 

i projektet […] Och sen har jag reflektioner efter det och då delar jag den med dom, vad 

vi har gått igenom men också vad jag förväntar mig att man kanske fortsätter med när 

jag har gått därifrån och vad jag vill att man liksom fortsätter med tills nästa gång 

kommer. (inspiratör 2, intervju)”  

 

”Dom har ju fått börja med att önska lite grann vad dom skulle vilja men sen är det 

mycket utifrån vad dom är i projektet. Så har vi försökt att gå in och se vad gör dom, 

vad vill dom, vad har dom […] (inspiratör 3, intervju)”  

 

6.2.4 Vad handledningen anses bidragit med ute i förskoleverksamheterna 

 

Som ett resultat av den handledda tiden kunde samtliga intervjuade se att det skett en 

stor attitydförändring kring de digitala verktygen och att användandet av dessa ökat 

inom förskolorna. Majoriteten av mina respondenter menar att tryggheten i användandet 

av digitala verktyg ökat och att rädslan över att använda dessa minskat markant. 

Därmed har de digitala verktygen blivit ett komplement till verksamheten och ses mer 

som en naturlig del i den, vilket lett till att fler barn fått tagit del av den anser 

respondenterna. Vilket kan ses som att den digitala likvärdigheten ökat då fler barn får 

ta del av digitaliseringens möjligheter i sitt lärande. Detta uttrycks i termer av: 
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”Jag har sett att pedagoger i team som vanligtvis inte använder digitala verktyg i 

undervisningen i större utsträckning har gjort det sedan [Projektet]. Detta betyder att 

barnen i dessa team har fått större möjlighet till att möta digitala verktyg och fått fler 

verktyg och sammanhang för att använda dem i sitt lärande och utforskande i 

projektsammanhang (utvecklingsledaren, intervju)” 

 

” Jag tror att det är sättet att kunna testa själv tillsammans med [Projekt]pedagogen har 

gjort att dom har fått lite mer trygghet och förståelse för själva arbetet. Det gör att man 

vågar att prova, vågar ta nästa steg (rektorn, intervju)” 

 

Ett annat resultat som framgår i två av mina respondenters svar är att projektet gjort 

verksamheten mer tillgänglig för barn som varit språksvaga. En av de intervjuade 

arbetade på en interkulturell förskola där de använt sig mycket av de digitala verktygen 

tillsammans med de barn som hade annat modersmål som i sin tur lett till ett bättre 

samspel i barngruppen. Verksamhetschefen hade genom sina verksamhetsbesök upplevt 

att de digitala verktygen gett språksvaga barn ett till sätt att uttrycka sig. Dessa svar går 

att se ur ett specialpedagogiskt perspektiv då verktygen gjort undervisningen mer 

tillgänglig för språksvaga barn. Förhållandet uttrycks i termer av: 

 

”Ja dom barnen som vi hade då, första året här i [Projektet] så märkte vi jätteskillnad på 

språk och samspel och kunna vänta på sin tur och liksom färdigheter som man behöver 

inför skolan (inspiratör 2, intervju)” 

 

”Att man kan se hur ett barn som ingen trodde har fattat någonting kan visa att den har 

en förförståelse och kan någonting hur bra som helst men bara inte kunnat uttrycka sig 

innan, så det tycker jag är den största grejen (verksamhetschef, intervju)” 

 

6.2.5 Vilka erfarenheter anser sig inspiratörerna ha fått av projektet 

 

Alla inspiratörer uttryckte en glädje över att få träffa så många ute i verksamhet och fått 

ta del av andras projekterande arbetssätt samt hur detta lett till fler erfarenheter. En 

respondent uttalade att den erfarenhet som hen tar med sig är att digitaliseringens 

möjligheter lockar barnen på ett nytt sätt samt att barnen har ett intresse för det digitala 

på olika sätt och att det därför ske erbjudas med variation. En annan respondent hade 
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upplevt att nätverksträffarna med andra [projekt] handledare varit givande då det skett 

ett stort utbyte av erfarenheter, tankar och idéer sinsemellan. Dessa träffar har lett till 

fler erfarenheter menar den intervjuade. Den sista respondenten menade att projektet 

bidragit till att fler barn fått tillgång till digitaliseringens möjligheter och det arbete som 

läggs ner nu kan gynna barnen längre fram. Detta förhållande uttrycks:  

 

” Jag tänker just att det jag har fått lärdom av är att man kan fördjupa så mycket, att man 

kan göra en sak på så många olika sätt med digitala verktyg […] Men digitalt kan 

verkligen locka barnen på ett helt nytt sätt. Så det tar jag med mig och att alla barn är 

intresserade, men på olika sätt. Man får erbjuda på olika sätt (inspiratör 2, intervju)” 

 

”Och sen att möta alla andra och höra hur dom har det och hur dom gör. Inte bara i 

projektet men även andra sätt i digitala verktyg. Hur dom jobbar liksom. Så det är 

mycket sånt man tar med sig, så man skaffar sig nya erfarenheter från andra typ 

(inspiratör 1, intervju)” 

 

6.2.6 Viktiga faktorer i digitaliseringsarbetet enligt ledningen 

 

När ledningen fick frågan kring vad de ansåg vara viktigt för ett lyckat 

digitaliseringsarbete var det tre av dem som ansåg att det var viktigt med att inventera 

personalens behov och att detta skulle hjälpa för att ge dem den kompetensutveckling 

behovet visar. De ansåg att det var av stor vikt att ta reda på vilka brister som fanns och 

att se till att ge sin personal det stöd som krävdes för att kunna utföra sitt uppdrag. Detta 

uttrycktes i termer av: 

 

” För det vi visste var att det var väldigt olika kompetens vi hade gjort LIKA 

inventering till exempel. Man kunde se vad man hade brister i och vad man behövde 

jobba med. […] (verksamhetschef, intervju)”  

 

”Att fortsätta och hålla i och att pedagogerna får det stöd och kompetensutveckling som 

krävs för uppdraget […] (biträdande rektor/specialpedagog, intervju)” 

 

Ett annat resultat som framgår i ledningens svar var att det ansågs viktigt med att ha en 

gemensam målbild och att för att möjliggöra digitaliseringen krävs det att alla tar sitt 

ansvar, vare sig det är på kommunnivå eller verksamhetsnivå, för att närma sig önskat 
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resultat. Det var ett arbetssätt som krävt ett stort engagemang där alla strävat efter att 

skapa en helhetssyn i arbetet för att gynna barns behov, alltså för att uppnå en digital 

likvärdighet och tillgänglighet inom verksamheterna. Exempel på detta är hur det 

uttrycks i följande citat:  

 

”[…] att vi varit i flera olika nivåer och jobbat med det här på den nivån som man 

befinner sig och samtidigt har vi jobbat tillsammans. Så arbetssättet har varit en 

helhetssyn där alla har engagerat sig och alla har jobbat för att det ska bli så bra som 

möjligt ute hos barnen […] här har vi tagit ett ansvar hela vägen då från 

utbildningschefen, stabschefen, verksamhetschef, rektorer och IKT-pedagoger och 

utvecklingsledare och medarbetare hela vägen ut till barnen (verksamhetschef, 

intervju)”   

 

Slutligen var det två av mina respondenter som menade att en viktig aspekt för ett lyckat 

digitaliseringsarbete, var att finna personer som har ett genuint intresse samt besitter den 

spetskompetens som kan tänkas behövas för ämnet. Det ska vara dessa som hjälper till 

att driva arbetet med sitt engagemang och sprida sina kunskaper via till exempel 

[projekt] handledningen, nätverk och workshops. Det blir synligt i följande citat: 

 

”Att medarbetare med spetskompetens bör få utrymme och glädjen i att lära och ”ta 

täten” samt ges möjlighet till att sprida sina kunskaper via nätverk och workshops 

(utvecklingsledaren, intervju)” 

 

7 Diskussion 

Syftet med mitt arbete var att ta reda på hur en kommuns digitaliseringsarbete sett ut 

utifrån ett projekt mot att skapa en likvärdig och tillgänglig förskoleverksamhet i 

digitaliseringshänseende. Vidare skulle jag titta närmare på hur den aktuella kommunen 

använt sig av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet utifrån hur policy 

enactment tar sig uttryck i förskolans verksamhet, alltså hur de översätter policytexter i 

sitt praktiska arbete. Genom insamlad empiri kunde det observeras en hel del resultat 

som skulle kunna tolkas som svar på de i studien ställda frågorna.  
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7.1 Hur har digitaliseringsarbetet mot att skapa en likvärdig och tillgänglig 

digital verksamhet getts uttryck och vilka upplevda resultat anges? 

 

Från början var frågan ställd i form av att ta reda på hur mina respondenter hade 

uppfattat begreppet tillgänglighet i sitt arbete med barnen. Utifrån de intervjuades svar 

framgick det att de svarat utifrån digitaliseringens möjligheter för att ge verksamheten 

en ökad tillgänglighet. I ett förtydligande av begreppet tillgänglighet så framgick det att 

begreppet kan ha olika betydelse beroende på sammanhang och därmed myntades 

fenomenet digital tillgänglighet. Baserat på mina respondenters svar framgick det att 

digital tillgänglighet sågs som en demokratisk fråga utav alla och att de digitala 

verktygen bidrog till att öka tillgången genom att dessa verktyg bidrar till att göra 

undervisningen mer varierad. Undervisningen blir därmed mer tillgänglig då den blir 

mer variationsrik med hjälp av tekniken och möjliggör att fler kan delta (Ahmed & 

Nasser, 2015). Jag anser även att resultatet visar på att det fanns en samsyn gällande 

digital tillgänglighet och att detta är något som anses vara viktigt i processen för 

implementering (Von Ahlefeld Nisser & Olsson, 2018).  

 

För att kunna uppnå en digital tillgänglighet och likvärdighet inom kommunens 

förskoleverksamheter, visar ett resultat på att det är en ekonomisk fråga. Den studerade 

kommunen har hittills investerat närmare 3 miljoner kronor per år för att närma sig en 

likvärdighet i de digitala verktygen som barnen ska få ta del av ute i deras 

förskoleverksamheter. På detta har de även fått ekonomiska medel av 

Specialpedagogiska skolmyndigheten som de använt för att möjliggöra deras 

likvärdighets- och tillgänglighetsprojektet. Projektet har främst handlat om att 

kompetensutveckla sin personal för att öka tillgängligheten inom 

förskoleverksamheterna, som i sin tur blivit ett mått på likvärdigheten inom de 

(Vetenskapsrådet, 2015). Med andra ord kan detta ses som att de har ett långsiktigt 

åtagande gällande prioritering och finansiering samt att de sett till att avsätta resurser för 

kompetensutveckling och förvaltning av den digitala lärmiljön (Svenska kommuner och 

landsting [SKL], 2019). 
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Ett annat utfall av insamlad empiri var att kommunen i studien värdesatte kollegialt 

utbyte som ett led i arbetet med att kompetensutveckla sin personal och på så sätt öka 

likvärdigheten inom förskoleverksamheten. Baserat på de svar mina respondenter angett 

framgick det att dem använde sig av nätverksträffar och att det var något som sågs 

gynna personalens digitala kompetens, genom att få ta del av andra likasinnades 

erfarenheter och kunskaper. Von Ahlefeld Nisser och Olsson (2018) anser att det krävs 

ett öppet klimat för dialoger mellan alla berörda parter. Genom att ha sådana forum 

skulle enligt mig leda till att det även skapas en samsyn gällande de digitala verktygen 

och på så sätt öka likvärdigheten inom deras förskolor. Enligt Magen-Nagar och 

Firstater (2019) är en viktig komponent i implementeringsarbetet att uppmuntra 

pedagogerna till kompetensutveckling för att på så sätt öka deras förståelse kring 

digitaliseringens potential och möjligheter den har att erbjuda undervisningen inom 

förskolan. I och med att det satsats en hel del på att kompetensutveckla sina pedagoger 

genom handledning och diverse nätverk, har det lett till en ökad förståelse för de 

digitala verktygens potential och möjligheter, och därmed även lett till en 

attitydförändring bland förskolepersonal. Studier har framhållit förskolepersonalens 

utbildningsnivå och kompetens som det mest betydelsefulla för förskolans likvärdighet 

(Vetenskapsrådet, 2015). Genom mina respondenters svar kunde jag tolka att 

personalens digitala kompetens ökat då de intervjuade kunnat se en ökning i 

användandet av digitala verktyg inom verksamheterna. Vilket även innebar att fler barn 

inom den studerade kommunen får ta del av digitaliseringens möjligheter. 

 

Genom två av de intervjuades svar framgick det att dem har kunnat se att de digitala 

verktygen gjort verksamheten mer tillgänglig för språksvaga barn. Det som jag anser är 

intressant i detta resultat är att det är en inspiratör och en i ledningen som 

uppmärksammat detta på två olika sätt. Verksamhetschefen hade upplevt detta genom 

diverse verksamhetsbesök medan inspiratören hade fått uppleva detta i sitt arbete på en 

interkulturell förskola. Dock framgick det inte specifikt vilket digitalt verktyg som 

bidragit till detta. Vilket enligt min tolkning är att de syftar på alla digitala verktyg som 

förskolorna har till sitt förfogande i sina verksamheter och därmed bidragit till att 

undervisningen blivit mer mångfasetterad och mångfaldig (Ahmed & Nasser, 2015). 

 

7.2 Vilken beprövad erfarenhet lyfts fram som framgångsfaktorer av 

deltagarna?  
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Det här avsnittet kommer att diskuteras utifrån två perspektiv, inspiratörernas och 

ledningens. Orsaken till detta är att deras involvering i digitaliseringsarbetet skiljer sig 

mycket. Inspiratörerna lyfter erfarenheter utifrån deras arbete i projektet, medan 

ledningen lyfter delar som de anser är viktiga faktorer för ett lyckat 

digitaliseringsarbete.  

 

Enligt Cartelazzo, Bruni och Zampieri (2019) kan ledare ses som nyckelaktörer i 

utvecklingen av en digital kultur, där fokus bör ligga på att möjliggöra 

samarbetsprocesser i komplexa miljöer. Baserat på ledningens svar anser jag att dem 

haft en stor del i förskoleverksamheternas digitala utveckling. För att kunna ge deras 

personal ”rätt” kompetensutveckling lyfter tre i ledningen att det var viktigt att inventera 

personalens behov och briser för att kunna de gem det stöd som krävs för att kunna 

utföra sina uppdrag. Enligt mig visar resultatet på att de valt att kompetensutveckla sin 

personal genom att ha diverse samarbetsprocesser som till exempel nätverk, [projekt] 

handledning och workshops. Det här skulle även kunna innebära det resultat som visar 

att det är viktigt att ha en gemensam målbild, alltså att ett sätt för att skapa en 

helhetssyn för att uppnå en digital tillgänglighet och likvärdighet. Vilket jag upplever 

gett resultat då de kunnat se en ökad användning inom deras förskoleverksamheter. Men 

för att det digitala ska förbättra förskolans lärmiljö och bli en tillgång till verksamheten, 

är det viktigt att de digitala verktygen paras ihop med någon som är genuint intresserad 

av ämnet samt innehar den spetskompetens som krävs för att kunna sprida sina digitala 

kunskaper vidare (Ahmed & Nasser, 2015). Detta är något som jag anser framkommer i 

två av ledningens svar då dem anser att det är betydelsefullt för digitaliseringsarbetet att 

finna personer som har ett genuint intresse över ämnet och att det är dessa personer som 

genom sitt engagemang ska sprida sina kunskaper i diverse samarbetsprocesser. 

Personer som i den här studien framhävs som inspiratörer och som enligt min förståelse 

valts ut på grund av att dem har intresset för det digitala samt innehar den 

spetskompetens som krävs för att gynna förskolepersonalens kompetensutveckling och 

på så sätt bidra till verksamhetens digitala utveckling.   

 

Det som jag kunde tolka som ett resultat utifrån inspiratörernas svar var att alla uttryckt 

att det varit givande att få ta del av andras projekterande arbetssätt och hur dessa 

bidragit till fler erfarenheter som de kan ha med sig i sitt arbete. Sedan gav 

inspiratörernas svar olika resultat på vad projektet gett för erfarenheter där det lyfts av 
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en inspiratör att projektet varit givande tack vare ett stort utbyte av erfarenheter. En 

annan menade på att hen upptäckt digitaliseringens olika möjligheter och att den kan 

erbjuda en variation baserat på barns intressen (Ahmed & Nasser, 2015). Den sista 

inspiratören lyfter att projektet bidragit till att fler barn får tillgång till digitaliseringens 

möjligheter. Tre olika svar, men som jag upplever visar på varför ett liknande projekt 

kan vara ett bra arbetssätt med digitalisering av förskolan. Då jag anser att projektet 

bidragit till fler dialoger mellan inspiratörer och förskolepersonal under processens gång 

och på så sätt blir implementeringen av det digitala mer hållbart inom deras 

verksamheter (Von Ahlefeld Nisser & Olsson, 2018). 

 

7.3 Hur har den undersökta kommunen anpassat den nationella 

digitaliseringsstrategin till sin egen verksamhet? 

 

Som jag ser på det finns det många aspekter i kommunens arbete som påvisar att de 

arbetat utifrån teorin, policy enactment. Då jag upplever att dem omvandlat olika policy 

för att göra det till deras eget, utifrån de förutsättningar som finns. I den nationella 

digitaliseringsstrategin för skolväsendet framgår det att det krävs en lokal handlingsplan 

för att förverkliga den vision som strategin har (Svenska kommuner och Landsting 

[SKL], 2019). Något som jag anser att kommunen gjort, först i framtagandet av en 

övergripande strategi för utbildningen, därefter en konkretisering av denna som är 

anpassad för att bemöta förskoleverksamheternas behov. Detta framtogs även för att 

närma sig en likvärdighet av de digitala verktygen inom deras förskoleverksamheter. 

Med andra ord blir det här ett sätt för barn och personal att få en god och likvärdig 

tillgång till de digitala verktygen samt de resurser som behövs för att förbättra 

utbildningen och effektivisera verksamheten (Utbildningsdepartementet, 2017). De har 

alltså enligt min mening avkodat statens olika digitaliseringsstrategier och 

digitaliseringsmål för deras praktiska arbete av att digitalisera sina 

förskoleverksamheter. Ett praktiskt arbete som ska leda till att digitaliseringens 

möjligheter används på rätt sätt, där barnens bästa ligger i fokus och detta ska i sin tur 

bidra till höjd kvalitet, stärkt måluppfyllelse och en ökad måluppfyllelse 

(Utbildningsdepartementet, 2017). Exempel på deras praktiska arbete har lyfts i tidigare 

avsnitt av den här analysen, men för att förtydliga syftar jag bland annat på 

Likvärdighets- och tillgänglighetsprojekt samt kommunens olika nätverksträffar.  
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8 Metodreflektion 

Som metod för insamling av empiri valde jag att använda diktafon som jag därefter 

transkriberat. Varje intervju varade mellan 20–30 minuter och tog cirka 2–3 timmar att 

transkribera. I och med att jag valde att ha sex stycken respondenter blev det en hel del 

material att transkribera, vilket var väldigt tidskrävande. Det här var jag dock medveten 

om och valde ändå att använda som metod för mina intervjuer då jag ansåg att det var 

viktigt för genomförd studie att få ta del av varje respondents individuella svar. Detta 

var ett försök från min sida att få en större helhetsbild av den studerade kommunens 

arbete med att digitalisera deras förskoleverksamheter. För att kunna få en bredare syn 

på utfört arbete valde jag att ha semistrukturerade intervjuer då denna form av intervjuer 

ger respondenterna en större frihet att utforma svaren på sitt (Bryman, 2018). Det som 

jag kan sakna nu i efterhand och som hade varit intressant för studien var att göra någon 

form av mätning för exempelvis om det skett en förändring av pedagogernas digitala 

utveckling. För att göra detta hade jag använt mig av en likertskala som i grunden är ett 

flerindikatorsmått för att mäta pedagogernas känsla och upplevelse om deras digitala 

kompetens ökat eller minskat med en femgradig skala (Bryman, 2018). Detta anser jag 

hade kunnat gett en ännu bredare bild över den studerade kommunens 

digitaliseringsarbete och visat ett resultat över hur arbetet påverkat förskolepersonalens 

digitala utveckling.   

 

9 Slutsats 

 

Det har varit väldigt intressant att få ta del av den studerade kommunens arbete mot att 

närma sig en likvärdig och tillgänglig förskoleverksamhet med hjälp av 

digitaliseringens möjligheter. Utifrån de resultat som studien visat upplever jag att den 

studerade kommunen har hittat ett fungerande arbetssätt för att närma sig digital 

tillgänglighet och att uppnå en digital likvärdighet inom deras förskoleverksamheter. Att 

dem kunnat se en attitydförändring inom förskolepersonalen som i sin tur lett till ökat 

användande av digitaliseringens möjligheter i verksamhet, menar jag är ett tydligt 

resultat på att de närmar sig den likvärdighet och tillgänglighet som kommunen i 

studien strävar efter i sitt digitaliseringsarbete. Även om resultaten enbart visar på att 

den ökat tillgängligheten för språksvaga barn, anser jag att det är ett steg i rätt riktning 

och tolkar det som att digitaliseringen bidragit till ökat tillgänglighet inom deras 

förskoleverksamheter.  
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Kommunen i denna studie visar även på att de omvandlat den nationella 

digitaliseringsstrategin för skolväsendet utifrån policy enactment teorin. De har 

omtolkat och anpassat strategin utefter deras förutsättningar och behov, genom att först 

tolka den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet och skriva om den till en 

egen digitaliseringsstrategi, IKT-strategi för undervisningen, har de vidare utformat en 

mer konkretiserad plan för deras förskoleverksamheter. Något som jag anser styrker att 

den studerade kommunen omvandlat en policy till sin egen och hur implementeringen 

av det digitala tar gestalt inom deras verksamheter 
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Bilaga 1: Intervjuguide Ledning 
 

 

• När påbörjades digitaliseringsarbetet i era förskoleverksamheter? 

 

• Hur har arbetet sett ut/lagts upp?  

 

• Hur arbetar ni mot likvärdighet av de digitala verktygen inom era förskolor?  

 

• Kan du berätta lite om projektet DiggIT och varför det här arbetet är viktigt för 

er?  

 

• Kan ni se något resultat av det pågående projektet (diggit) redan nu?  

 

• Hur tolkar du begreppet tillgänglighet och hur arbetar ni med detta i era 

verksamheter?  

 

• Vilken kompetensutveckling har getts till personalen? 

 

• Vad anser ni är viktigt att tänka på digitaliseringsarbetet?  

 

• Hur ser era förskolors digitala framtid ut? Vad har ni som mål med de digitala 

verktygen i era verksamheter?  
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Bilaga 2: Intervjuguide inspiratörer 
 

 

• Vilken roll hade du inom er enhet innan projektets start? Varför valdes du till det 

här projektet (DiggIT)?  

 

• Hur arbetade ni med de digitala verktygen innan projektet i era verksamheter?  

 

• Kan du berätta lite om vilka barn du arbetar med utifrån projektet DiggIT 

(svårigheter osv.)? 

 

• Vilka verktyg får barnen ta del av/vilka digitala verktyg har ni till ert 

förfogande?  

 

• Vilka appar har ni fokuserat på? Hur har ni arbetat med dessa i barngrupp?   

 

• Har du fått någon kompetensutveckling inför/under projektets gång?  

 

• Hur har du tolkat begreppet tillgänglighet?  

 

• Hur har ni valt att lägga upp ert arbete inom er enhet utifrån begreppen 

tillgänglighet och likvärdighet? Alltså, hur kan alla få ta del av detta?  

 

• Har ni kunnat se några resultat inom er enhet? Vilka?  

 

• Har ni stött på några svårigheter med arbetet? I sådant fall vilka?  

 

• Vilka lärdomar har du fått utav projektet/Vad tar du med dig i det fortsatta 

arbetet?  

 

 


