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Det är inga större svängningar i sakfrågan 
som nätverksledaren och it-strategen Peder 
Poulsen tycker sig se. Tvärtom menar han 
att blocken är överens om att den digitala 
utvecklingen av den offentliga sektorn ska 
fortsätta. 

– Frågan är bara hur utvecklingen kom-
mer att se ut, säger han och menar att det 
finns en ovisshet över vissa praktiska för-
ändringar som nu sker.

Som ett exempel nämner han E-delega-
tionen, som med en samlande roll i digi-
taliseringen nu är på väg att läggas ned. 

– Vad händer när den försvinner? Om 
den inte ersätts 
tappar man myck-
et i samordning 
och styrfart, menar 
Peder.

Ett annat exem-
pel är den nyin-
rättade e-förvalt-
ningsenheten på 

näringsdepartementet, som enligt Peder 
är en kraftsatsning. Men hur enhetens 
uppdrag är utformat är inte offentliggjort. 

För att få klarhet i hur förändringar-
na påverkar utvecklingen har nätverket 
bjudit in Magnus Enzell, Näringsdepar-
tementets ämnesråd och en av dem som 
engagerats inom e-förvaltningsenheten. 
Den 7 maj berättar han om vart den 
 offentliga sektorns digitaliseringsstrategi 
är på väg. 

– Magnus är förstås enormt insatt och 
är rak och öppen i sina svar. Så jag tror vi 
kommer att få tydlighet i en hel del. Han 
har gästat oss i nätverket förr och värde-

sätter dialogen med oss och föreningen. 
Ett syfte med nätverket är att kanalisera 

information från myndigheterna, förklarar 
Peder. Medlemmarna får aktuell och di-
rekt information. Samtidigt får myndig-
heterna ett bredare perspektiv genom de 
öppna dialoger som förs under mötena. 

– Vi har märkt ett växande intresse av 
att diskutera dessa frågor mer och bre-
dare. Och framåt ser vi inga hinder för 
att fördjupa diskussionen tillsammans 
med myndigheterna. Kan vi hjälpa till att 
skapa tydlighet kring vad som händer är 
det stöd till utvecklingen, avslutar Peder 
Poulsen.  Text: Peter Johansson
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DF Norrbotten vill 
vända trenden
Inom DF Norrbotten förs en allvarlig diskussion 
om varför Dataföreningen tappar medlemmar 
och vad man kan göra för att locka nya, under 
ledning av nytillträdde ordförande Niels  
Klitgaard.  

Kretsens styrelse har gjort en verksamhetsplan för kom-
mande året, med ett antal åtgärder och aktiviteter som 
man hoppas ska göra att fler nu får upp ögonen för för-
eningen.  

En metod som prövas i kretsen är att ordna luncher 
och frukostmöten i kombination med företagsbesök. 
 Initiativtagare är Mikael Vikström och förtroendet att 
presentera Dataföreningen vid dessa träffar har Bengt-
Erik Johansson som är sekreterare i kretsens styrelse och 
till vardags yrkesverksam som teknisk skribent på Ord & 
Mening i Norr. 

– Dessa möten har varit mycket uppskattade, med in-
tresserade frågor från deltagarna om vad Dataföreningen 
kan erbjuda. Man är nyfikna på allt från vad de olika nät-
verken gör till vad man kan få ut av av ett medlemskap i 
form av erfarenhetsutbyte, kontakter och kompetensut-
veckling, berättar Bengt-Erik och tillägger: 

– En tänkt utveckling av detta är att anordna presen-
tationsmöten, eller ”skrytmöten” som vi har som arbets-
namn, där ett företag får presentera sig självt för förening-
ens medlemmar. 

En annan tanke, som kretsen planerar för och troligen 
snart kan genomföra som ett slags pilotförsök, är after 
work-träffar där ett företag i Luleå står som värd och där 
alla andra IT-företag i närområdet bjuds in, för att un-
der avslappnade former träffa andra människor från bran-
schen. 

DF Norrbotten är mycket aktiva i olika samarbeten 
med det lokala näringslivet. Man fortsätter också det-
ta år med traditionen att delta som prisutdelare på den 
popu lära galan Näringslivets pris i Luleå. Bland de priser 
som  delas ut syns DF Norrbottens egna ”Årets IT-Norr-
bottning” och ”Årets IT-företag i Norrbotten”. När detta 
skrivs är pristagarna utsedda men det är för tidigt att av-
slöja. 

– Lite spänning måste vi spara till den 8 maj, när galan 
äger rum, avslutar Bengt-Erik.

Detta är några av de aktiviteter som är igång eller är på 
väg att initieras men det kommer mer. Det pågår en kon-
tinuerlig diskussion om vad man kan göra för att locka 
nya medlemmar och kretsen välkomnar alla förslag och 
initiativ.

World Scratch Day är ett årligen åter-
kommande evenemang över hela världen 
där människor samlas för att lära sig om 
Scratch, dela sina projekt och lära av var-
andra. 

I år genomförs Scratchdagen lördagen 
den 9 maj. Dataföreningen vill bidra till 
att uppmärksamma detta genom att ar-
rangera ”barnhack” på flera platser. Vid 
sidan av vanliga ”barnhack” kommer bl a  
Niclas Ekholm, ledare från nätverket Di-

gital kompetens i 
Skolan att ha ett of-
fentligt evenemang i 
Sollentuna Galleria 
utanför Stockholm.
Scratch är ett pro-
grammeringsspråk 

utvecklad av ”The Lifelong Kindergarten 
Group” vid MIT Media Lab, samt en 
 online-community. Programmeringssprå-
ket är utformat speciellt för åldrarna 
mellan 8–16 år men används i alla åldrar. 
Konceptet, dess metoder och verktyg, 
kan användas i undervisning från grund-
skolan upp till universitetetsnivå och 
inom åtskilliga ämnen. 

Dataföreningens projekt ”Digital 
Kom petens i Skolan” syftar till att spri-
da kunskap om den digitala tekniken 
till  lärare, föräldrar och barn bl a genom 
att lyfta fram förebilder och goda exem-
pel där IT är en naturlig ingrediens i den 
vanliga undervisningen.

– När ungdomar lär sig koda, lär de sig 
också viktiga strategier för att lösa pro-
blem, utforma projekt och kommunicera 

sina idéer. Oerhört viktiga färdigheter att 
träna upp oavsett framtida val kring yrke 
och utbildning, säger Anna-Karin Brus-
quini, projektledare för Digital Kompe-
tens i Skolan.

Inspirerat av framgången med Scratch 
har gränssnittet och programmerings-
språket även gjorts om för att vara ut-
vecklingsmässigt lämpade för yngre barn. 
Under namnet Scratch Jr finns en app för 
iPad och Android med vilken barn i åld-
rarna 5–7 år kan skapa interaktiva berät-
telser och spel. 

Passa på att lära dig mer om möjlig-
heterna med kodning som pedagogiskt 
verktyg.  Text: Anna Sidén

BARNHACK Den 9 maj är interna-
tionella Scratch-dagen. Det vill  
Dataföreningens nätverk Digital 
kompetens i skolan synliggöra 
genom att arrangera aktiviteter 
kring programmering och kodning 
för de yngre på flera platser.

Anna-Karin Brusquini

INTERNATIONELLA SCRATCH DAGEN  
9 maj, 2015 

Detaljerna kring aktivi teterna: 
natverk.dfs.se/digital-kompe-
tens-i-skolan

Övriga evenemang i världen se: 
day.scratch.mit.edu/

Peder Poulsen

World Day 

Läs mer om DF Norrbottens aktuella aktiviteter på  
dfs.se/kretsar/norrbotten

NÄTVERKSMÖTE Har regerings-
skiftet och ny it-minister påverkat 
den politiska agendan för digitalise-
ringen av offentlig sektor? Nätver-
ket eFörvaltning och Digitalisering 
tittar närmare på den digitala ut-
vecklingen under det rödgröna sty-
ret och hittar obesvarade frågor. 

Vart är digitaliseringen av  
offentliga sektorn på väg?

Offentliga sektorns digitaliseringsstrategi  
– Vart är vi på väg?
Öppet nätverksmöte i Stockholm den 7 maj.

Arrangeras av nätverket eFörvaltning och Digitalisering.

Läs mer och anmäl dig på:  
natverk.dfs.se/eforvaltning-och-digitalisering


