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ABSTRACT
Teachers as a profession share a responsibility that future generations develop a sustainable 
digital competence being able to criticize and analyse consequences of living and partici-
pating in a contemporary and future knowledge society. This study suggests that certain 
academic disciplinary cultures execute a buffering effect on the introduction of techno-
logy in the educational sphere and interferes with the question of responsibility. Ways to 
avoid such negative buffering effects could be to: (i) skip the use of the terms IT/ICT as 
associated with the handling of technology which give a mandate for academic disciplines 
not to consider other aspects of the growing information society for its related academic 
and professional practices, and (ii) to focus the internal practice in terms of the everyday 
work of university teachers. University teachers in this study hardly ever use digital media 
for didactical purposes. ICT destined projects instead often focus training teachers in their 
training practices. The gained knowledge and experience thereby follow the students out 
of higher education. 

Keywords: Digital competence, new literacies, teacher training, ‘Ung kommunikation’ 

BEHOVET AV DIGITAL KOMPETENS I  LÄRARUTBILDNINGEN
Att leva i ett informationssamhälle ställer oss alla inför en utmaning. Vi måste 
utveckla och upprätthålla ett brett spektrum av kompetenser kopplade till an-
vändningen av digitala medier i en specifik praktik. Eftersom denna användning 
inte alltid sker synligt för oss spänner dessa kompetenser mellan vad vi känner 
som traditionell läs- och skrivkunnighet till mer fördjupade kompetenser som 
inbegriper förståelse för komplexa sammanhang (Livingstone, Van Couvering & 
Thumim, 2009; Kress, 2004).

Teknikutvecklingen har dessutom lett till att läs- och skrivkunnande kommit få 
stor betydelse för på vilket sätt vi som medborgare kan vara delaktiga i samhället. 
Det är i mycket fortfarande de redan privilegierade i vårt samhälle som utnyttjar 
teknikens möjligheter (Jenkins, 2009; Livingstone, et al., 2009; Montgomery & 
Gollieb-Robles, 2006). Nya digitala lösningar påstås dölja gamla sprickor och 
aktualiserar demokratiska och rättviseaspekter av digital delaktighet (se Brabazon, 
2007; Morozov, 2011).

Skolan bär en del av ansvaret för att unga människor får likvärdiga möjligheter att 
beträda nya digitala samhälleliga arenor. Dessa arenor omfattar våra sociala rela-
tioner, våra kontakter med myndigheter, politiker och kommersiella aktörer såväl 
som den ekonomiska kontrollen över våra liv i kontakten med banker, försäkrings- 
och finansbolag. I denna studie visar sig dock digital kompetens vara sällsynt både 
som inslag i lärarprogrammen och som faktisk kompetens bland lärarutbildare. 
I artikeln diskuteras möjliga orsaker till dessa svaga avtryck av samtiden. Det 
studerade lärosätet, tidigare Växjö Universitet, har dessutom varit projektägare för 
ett stort utvecklingsprojekt finansierat av KK-stiftelsen. Projektet ‘Ung kommuni-
kation’ syftade till att öka kunskapen om digitala ungdomskulturer och på vilket 
sätt dessa påverkar undervisning och lärande inom lärarutbildning och skola. 

EN DIGITAL SAMHÄLLELIG AGENDA 
Skolverket fick 2008 ett uppdrag av regeringen att främja användningen av infor-
mations- och kommunikationsteknik och regeringen presenterade i oktober 2011 
en digital agenda för Sverige (Näringsdepartementet, 2011). Som stöd för denna 
digitala agenda ser regeringen besluten om ny skollag, kurs-, ämnes- och läro-
planer som de anser tydligare skriver fram behovet av digital kompetens. Digital 
kompetens beskrivs som ‘avgörande för individers möjligheter att få och behålla 
en anställning, starta och driva företag eller stärka företags innovationsförmåga 
och konkurrenskraft’ (ibid. sid 7). Satsningen avser att samla arbetsliv, skola och 
samhällsliv i en gemensam strategi där målet är att ‘Sverige skall vara bäst i världen 
på att använda digitaliseringens möjligheter’ (ibid. sid 15). Som bakgrund till målet 
anges Sveriges toppositioner i form av tillgång till och intresse för digitala lös-
ningar men också svenska elevers och studenters dokumenterat goda kunskaper i 
IT användning. 
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DIGITAL KOMPETENS
I de övergripande examensmålen för den nya lärarutbildningen uttrycks explicit:

Studenten skall:
-visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska 
verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers 
roll för denna (Examensordning SFS 2010:541).

Denna senaste formulering i citatet ovan fokuserar handhavande med didaktiska 
implikationer. Formuleringen är inte lika tydlig ur ett samhälleligt, medborgerligt 
perspektiv eftersom ‘kritiskt’ här ses peka mot den undervisande praktiken. EU:s 
rekommendationer för digital kompetens uppehåller sig också i sina explicita 
skrivningar kring individens förmåga till lärande och förmåga att ingå i yrkesmäss-
iga nätverk med fokus på såväl handhavande som förståelseaspekter av digital 
teknik. Rekommendationerna i form av åtta nyckelkompetenser är ett av resul-
taten av Europeiska kommissionens och medlemsstaternas gemensamma arbete 
inom arbetsprogrammet ‘Utbildning 2010’. Anpassning till en snabbt föränderlig 
och tätt sammanlänkad värld betonas som det övergripande syftet i de generella 
skrivningarna kring nyckelkompetenserna. Även speciella gruppers eventuella be-
hov av stödåtgärder för att kunna tillägna sig dessa kompetenser för anpassning 
nämns (EU-kommissionen, 2006). 

Skills needed include the ability to search, collect and process information and 
use it in a critical and systematic way, assessing relevance and distinguishing 
the real from the virtual while recognizing the links. Individuals should have 
skills to use tools to produce, present and understand complex information and 
the ability to access, search and use Internet-based services. Individuals should 
also be able use ICT to support critical thinking, creativity, and innovation (EU-
kommissionen, 2006, s. 7).

Digital kompetens skulle således komma att omfatta både handhavande och för-
ståelse. Dessutom till viss del kritiskt analytiska samt innovativa aspekter av tek-
nikens inblandning i våra kommunikativa liv. 

Regeringens strategidokument, IT i människans tjänst (Näringsdepartementet, 
2011) tycks följa och tolka digital kompetens i enlighet med EU:s fjärde nyckel-
kompetens som kunskaper och färdigheter. Informationskompetens lyfts också fram. 
Dessutom nämner strategidokumentet ‘attityder’ kopplade till delaktighet och an-
passning. Brist på kunskap och tilltro till internet identifieras tillsammans med 
ekonomiska förutsättningar som hinder för människors delaktighet. Dessa ansatser 
pekar framförallt mot olika arenor för digitala lösningar och digitaliseringens mer 
genomgripande konsekvenser snarare än att identifiera kompetensens karaktär

Norge var först i världen med att skriva in digital kompetens (digital literacy) som 
en femte basfärdighet i de nationella kursplanerna för åk 1-13. Lärare i Norge saknar 
dock fortfarande den nödvändiga kompetens som behövs för att leva upp till refor-
men, bl.a. grundläggande baskunskaper som alltmer framstår som nödvändiga för 
att kunna göra didaktiska övervägningar i en undervisande vardag som även kan 
inkludera informations och kommunikationsteknik (IKT) (Krumsvik, 2009).

I engelskspråkig litteratur och forskningssammanhang används begreppet ‘new 
literacy’ (som närmast kan jämföras med det svenska ett vidgat textbegrepp) för 
att poängtera läsande och tolkning i alla modaliteter, därmed även dagens medier 
eftersom vi idag läser alltmer på skärm istället för linjärt i tryckta media. Vid 
en genomgång av internationell forskning inom området finns starka rekommen-
dationer att betrakta digital kompetens inom ramverket ‘New Literacies’ (Coiro, 
Knobel, Lankshear & Leu, 2009). Gemensamt för alla dessa tre områden (läs- och 
skrivutveckling, informationsvetenskap och mediavetenskap) är att de har ut-
vecklat nya teoretiska inriktningar som betraktar respektive kompetens bortom 
teknisk färdighet och handhavande – som en tolknings och värderingsförmåga 
kopplad till en specifik praktik (för en översikt av området hänvisas till ‘Hand-
book of Research on New literacies’ Coiro et al., 2009).

Genom att betrakta digital kompetens som en fråga om en utvecklad läs- och 
skrivförmåga snarare än som en teknologisk fråga, hörsammar man kritiken mot 
en trög implementering inom utbildningsvärlden och tillåter forskare att inkludera 
analysen av traditionellt läsande i analysen av läsande i ett internetsammanhang, 
kommunikation och användning av media. Forskningen kan på så sätt bidra till 
en fördjupad förståelse kring Internets användning i skolsammanhang (Coiro et 
al., 2009). 

Idag görs alltmer information tillgängligt för alltfler via digitala medier. Literacy- 
begreppet kopplas därför också till en mediakompetens och en informations- 
kompetens. Denna genomgripande förändring handlar om möjligheterna att vara 
informerad inför små och stora val i vardagen. All hantering av information och 
källor omfattar dock inte digitala medier. Men en ändamålsenlig hantering av in-
formation anses vara samhällsbärande och spelar en viktig roll för vår kunskaps-
utveckling. Tillsammans fångar dessa literacybegepp in mycket av det som avses 
med EU:s fjärde nyckelkompetens (se ovan). 

Barn, barndom och skolkultur
Skolsektorn är infärgad med implicita grundantaganden om teknik och lärande 
som också kan spåras i förhållningssättet till digital kompetens (Davidsson, Lundh 
& Limberg, 2009). Kulturbegreppet i skolans värld förknippas traditionellt inte 
med IKT. Kultur som fungerar som en realiseringsarena för den ‘goda barndomen’ 
är istället sammankopplade med fysiskt aktivitet, natur, böcker och samvaro med 
andra (Davidsson, Lundh & Limberg, 2009). Ett sådant kulturbegrepp inkluderar 
sällan nya generationers lek- och socialisationsmönster. Barn själva gör däremot 
den kopplingen mellan digitala medier och lek (Ljung-Djärf, 2004). Skolan är ofta 
dålig på att inkludera och respektera barn- och ungdomars digitala erfarenheter i 
skolarbetet (Buckingham, 2007; Dunkels, 2007). Granberg (2011) ser den svaga 
formella inramning som präglar lärarutbildningen som problematiskt. Digitala 
medier i lärarutbildning framhålls ofta som varande i opposition till vad som anses 
önskvärt och värdefullt i pedagogiskt utvecklingsarbete. I de fall de förekommer 
utvecklingsarbete kring digitala medier i lärarutbildningen återfinns dessa initia-
tiv i sub-kulturer inom lärarutbildningen (ibid.). 
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UNG KOMMUNIKATION
Ung Kommunikation är ett projekt som har drivits som ett samarbete mellan tre 
lärosäten mellan 2006 – 2011 och finansierats av KK-stiftelsen. Projektägare har 
varit Växjö Universitet1. Ung Kommunikation har haft som avsikt att uppmärk-
samma och möta framväxten av nya ungdomskulturer. Sommaren 2011 avslutades 
projektet och det var därför intressant att se vilka avtryck det efterlämnat i form 
av uttryck för digital kompetens som innehåll i lärarprogrammen vid tidigare 
Växjö Universitet (ett av de tre lärosäten som ingick i projektet). 

Ung Kommunikations målsättning har varit att skapa bryggor mellan ungdomars 
livsvärld, skolans sätt att organisera lärande och arbetslivet. Hur skola och hög-
skola förhåller sig till samhällets digitala utveckling är av central betydelse för res-
pektive verksamheters legitimitet menar man. Projektets grundläggande strävan 
har varit att bidra till en attitydförändring till ‘ung kommunikation’. Begreppet 
Ung Kommunikation definierar man som ‘de kommunikationsformer som präglar 
ungdomskulturen, dels de nya tekniker som möjliggör denna kultur’ (Projektplan 
Ung Kommunikation, sid. 1). Därutöver frågar man sig vilka nya villkor för lärande 
denna utveckling skapar. Projektet har i sina målformuleringar betonat ett nära 
samarbete med omgivande samhälle i syfte att öka medvetenheten och kunskapen 
kring informationsteknik (IT) samt att man vill pröva en modell för kompetens-
höjning bland lärarstudenter, lärarutbildare och lärare i de verksamhetsförlagda 
delarna. 

Begreppet digital kompetens beskrivs i projektplanen som ‘insikter, kunskaper 
och färdigheter i den nya digitala teknikens möjligheter att förändra och stödja lär- 
och kunskapsprocesser’ (a.a. sid 1). 

Studenter skall också kunna: 
•	 inse	och	använda	informationsteknikens	möjligheter	att 
 representera information i pedagogiska möten 

•	 bearbeta	fakta	och	information	i	den	egna	kunskapsprocessen	

•	 använda	IT-resurser	för	att	utforska	andra	människors	och	samhällets 
 samlade kunskap (t.ex. kunskaper om internet, sökverktyg, källkritik)

•	 använda	digitalt	berättande	i	bild	och	ljud	som	alternativ	till 
 traditionell läsning och skrivning.

•	 jämföra	perspektiv	och	ställa	frågor	(källkritik,	interaktionsteknik)	

•	 erhålla	genuin	aktivitet	och	autenticitet	(t.ex.	modellering, 
 simulering, databashantering) 

•	 reflektera	och	analysera	

•	 kommunicera	och	interagera	i	digitala	miljöer

Man kopplar också denna kompetens till lärarstudentens förmåga att använda 
avancerade digitala verktyg och nätbaserade resurser och samtidigt förstå vilka 
konsekvenser det får för lärande och undervisning.

SYF TE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Denna studie är gjort i syfte att skaffa en bättre förståelse för digitala medier som 
innehåll och form inom högre utbildning, nu ett decennium in på 2000-talet. Detta 
genom att synliggöra den tolkning av begreppet digital kompetens som kommer till 
uttryck i lärarprogrammens styrdokument och undervisning. Analysen samman-
faller med slutfasen för Ung Kommunikation där informations- och kommunika-
tionsteknikens betydelse för eget och andras lärande var inskrivet som ett lokalt 
profilområde för Växjös lärarutbildning. Ett IT-perspektiv skulle finnas som ett 
genomgående tema i hela utbildningen och bearbetas i kurserna. 

Vi har inom högre utbildning upplevt ett ökat intresse för hur vi formulerar mål 
som ett sätt att styra och kvalitetssäkra högre utbildning. Med utgångspunkt i 
de kvalitéer vi vill att studenterna skall ha uppnått i sin lärandeprocess skapas 
förutsättningarna för studenterna att nå dit genom en kurs. En ofta citerad källa 
i sammanhanget, Biggs (1996) poängterar betydelsen av att integrera frågor om 
lärande med ämnesstudier – att se dem som oskiljaktliga. Synen på ett innehåll och 
innehållets ev. kopplingar till kompetenser bör därför speglas i en målformulering. 
Finns där ingen överensstämmelse mellan den väg som erbjuds mot målet och hur 
vi formulerar målet finns det anledning att ifrågasätta bakomliggande processer 
för kursplaneskrivande. Jag bedömde därför att en studie av målformuleringar och 
deras överensstämmelse med de lärandemiljöer som erbjöds för utvecklandet av i 
detta fallet digital kompetens skulle kunna vara en framkomlig väg för att få insikter 
om hur digital kompetens tolkas och tar plats i lärarutbildningen. 

Frågor som väglett arbetet har varit:

– Vilken tolkning av begreppet digital kompetens kommer till 
 uttryck i lärarutbildningens kursplaneformuleringar?

– Hur ser samstämmigheten ut mellan målformuleringar och 
 utfall i undervisningen?

– Hur kan påtalade brister förstås ur ett utvecklingsperspektiv, 
 d.v.s. vad bör vara nästa steg i strävan efter en integrering av digitala 
 medier i utbildningsprogrammen?

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
…kring digital kompetens
I dagens samhälle blandas utsända media med audiovisuella representationsformer 
och tryckta medier med informationsteknologi däribland informationssystem. De 
distribueras både lokalt och via internet. Det är därmed inte svårt att se betydelsen 
av digital kompetens som en viktig samtida och framtida kunskap i bemärkelsen 
hur vi människor förstår och förmår engagera oss i och med digitala medier 
(Livingstone, Van Couvering, & Thumim, 2009). Även socio-kulturella pedago-
giska perspektiv anser en väsentlig del av en digital kompetens vara kopplad till 
hur vi samverkar med olika former av externa resurser som bärare av kollektiv 
kunskap och erfarenhet (Säljö, 2009). Krumsvik (2008) föreslår ett situerat kun-
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skapsperspektiv för att diskutera lärares digitala kompetens. Han efterlyser ett 
kompetensbegrepp som omfattar hur vår digitala samtid påverkar underliggande 
villkor för skolor, pedagogikämnet och andra akademiska ämnen. Perspektivet 
tillerkänner därmed digitala medier en betydelsefull roll för förmågan att vara en 
aktiv samhällsmedborgare, vilket bör vara ett övergripande syfte i all utbildning, 
på grundnivå såväl som inom högre utbildning. Denna studie bygger på socio-
kulturella utgångspunkter för att belysa det kulturella sammanhangets betydelse 
när en praktik blir föremål för omvärldsförändringar. 

…kring högre utbildning
Studier av akademier av olika slag har fastslagit betydelsen av informell inter-
aktion för upprätthållande av en disciplinär kultur och visat på hur agenter både 
är föremål för utövandet av en kultur men samtidigt spelar en roll i deras ständiga 
konstruktion (Becher & Trowler, 2001; Bourdieu, 2004). Även studenter deltar i 
denna konstruktion i form av sina tolkningar av innehåll och strukturer runt den 
undervisning de deltar i (Ulriksen, 2009). En bättre förståelse för hur denna kultu-
rella infärgning påverkar överföring i form av speciella didaktiska insatser vid ett 
lärosäte utgör ett viktigt fundament för att både producera kunskap och utbilda 
framtidens pedagoger.

Grimmett och Chinnery (2009) har använt begreppen ‘bridging’ and ‘buffering’ för 
att synliggöra och diskutera professioners sätt att behålla självständighet och frihet 
från alltför mycket extern påtryckning kring en verksamhets utformning. ‘Brid-
ging’ används av författarna då det är en ofta förekommande metafor för en befintlig 
koppling mellan policy och pedagogisk praktik. Bridging beskriver dessutom 
kontinuerliga arbetet med att förankra en utbildning i en samtid och tillgodose be-
hovet av interdisciplinärt samarbete. ‘Buffering’ å sin sida används för att beskriva 
skyddandet av den professionella sfären mot alltför snabba externa påtryckningar 
och populism, en slags inbromsningseffekt som kan ta sig olika uttryck som t.ex. 
kompetensutvecklingsåtgärder, konsekvensbeskrivningar och liknande. 

Begreppen framstår som lämpliga att använda i detta sammanhang där konsekvenser 
av samhällsförändringar skall studeras i utbildning med en stark disciplinär kultur. 
De prövas i den sammanfattande analysen och diskussionen för att beskriva i vilken 
utsträckning externa krav på undervisningspraktiken och yrkespraktiken återspeglas 
i styrdokument och hur de kan kopplas till samhälleliga förväntningar på lärarutbild-
ningen. Begreppen kan också vara användbara i utvecklingsarbetet med t.ex. lärar-
utbildning när lärare och lärarutbildare bygger upp förhållningssätt till samtiden. 

METOD
Kvalitetssäkrande aktiviteter av högre utbildning bör i enlighet med kärnan i en 
högre utbildningssatsning i Europa grundas på en relationsdidaktisk förståelse för 
undervisning och lärande d.v.s. samordningen av lärandeaktiviteter och resurser 
och de målformuleringar de har för avsikt att stödja (the European Association for 
Quality Assurance in Higher Education, 2009). 

Studien har därför genomförts i två steg. Det första som en innehållsanalys av 
uttryck för digital kompetens i samtliga styrdokument inom det allmänna utbild-
ningsområdet. Innehållsanalysen har gjorts med hjälp av en egen modell tänkt att 
fungera som ett didaktiskt instrument att bevaka progression i en yrkesutbildning. 
Modellen har med sina tre dimensioner autenticitet, tillhörighet och legitimitet 
beröringspunkter med de tre fåror i kunskapsutvecklingen som Gustavssons be-
skriver som vetande, kunnande och klokhet (Gustavsson, 2004). Modellen illustre-
rar tre dimensioner av kunskap som kan användas för att bevaka/planera progres-
sion och innehåll i ett utbildningsprogram. Granskning av innehåll i utbildning 
behöver ett elaborerat angreppssätt för att beskriva kvalitéer i kunskapsprocesser. 
En beskrivning av vad som framstår som digital kompetens i denna studie riskerar 
annars att bli en uppräkning av moment eller praktiker. Min utgångspunkt togs 
därför i legitimitetsbegreppet som kan sägas relatera till begreppet klokhet hos 
Gustavsson i form av moraliska dimensioner av ett yrkeskunnande men också ett 
ämnes/fenomens relevans för yrkesutövning. Modellen har applicerats som ana-
lysverktyg på innehållsliga uttryck för digital kompetens i målformuleringar och 
de resurser som använts för att uppnå målen som; kurslitteratur, undervisnings-
tillfällen och studiehandledningar samt samtal med i programmen involverade 
nyckelpersoner. Samtal och mejlkommunikation med dessa nyckelpersoner avsåg 
sprida ljus över dessa skrivningars faktiska genomslag i program- och kursutbud. 

Sammanfattningsvis utgörs empirin av styrdokument (nationella examensmål, 
utbildningsplaner, kursplaner och studiehandledningar för det allmänna utbild-
ningsområdet från olika lärarprogram2 under 2010 samt uppföljande samtal och 
mejlkontakt med kursansvariga, lärare och projektansvarig på Ung Kommunika-
tion (11 st fördelade på 4 olika institutioner). De två första kurserna inom det all-
männa utbildningsområdet hade dessutom med en fråga om digitala medier i sin 
studentutvärdering som bidrar till empirin. 

Begreppen ‘buffering’ och ‘bridging’ har använts för en meta-analys för en vidgad 
förståelse av hur den bild av fältet digital kompetens som växer fram ur materialet 
kan förstås i sitt sammanhang. 

 

 Fig 1. Figuren visar tre  
 dimensioner av digital  
 kompetens som 
 tillämpats för innehålls-  
 och målanalysen för  
 lärarprogrammen.
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Modellen med sina tre dimensioner är ett försök att underlätta beskrivning och 
diskussion av digital kompetens som en progression. Här ges större möjligheter att 
belysa bakomliggande problem och möjligheter som t.ex. attityder (jmfr Bucking-
ham, 2007; Davidsson, Lundh & Limberg, 2009; Dunkels, 2007; Granberg, 2011) 
som faller mellan stolar när digital kompetens definieras som innehåll, verktyg 
eller en tillämpningsarena. 

RESULTAT

Uttryck för digital kompetens 
I examensmålen för lärarprogrammen (nationell nivå) har följande formulering legat 
till grund för samtliga inriktningar på lärarprogrammen:

För lärarexamen skall studenten:
– visa förmåga att använda informationsteknik i den pedagogiska 
 verksamheten och inse betydelsen av olika mediers roll för denna

Utbildningsprogrammen och kursplanerna i denna studie är baserad på denna äldre 
skrivning av examensmålen som nu ändrats. Formuleringen har två led där det 
första har ett fokus på teknikanvändning. Denna äldre skrivning innehåller inte 
några kvalitéer i ‘görandet’ som nu tillförts den nyare skrivningen (kritiskt och 
säkert). Det andra ledet gäller konsekvenser av informationstekniken för den peda-
gogiska praktiken - ett didaktiskt kunnande kring informationsteknik som även 
pekar mot teoretiska och etiska kunskapsaspekter. Användningen av begreppet 
informationsteknik innebär en begränsning gällande kommunikativa, interaktiva 
och representationsaspekter på lärande. I den nu gällande skrivningen används 
istället digitala medier. Användningen av begreppet ‘inse’ förankrar formuleringen 
i de två nedre dimensionerna i modellen till skillnad från den senare skrivningen 
med ‘beakta’ som även förutsätter ett utförande och därmed ett professionellt 
handlande inom alla tre dimensionerna. 

De programspecifika målen (lokal nivå) kopierade examensmålen på grundnivå. 
På avancerad nivå talade man mer framåtblickande om ‘digital kompetens’. Stu-
denten skall ‘ha god digital kompetens samt visa god förmåga att utveckla lärande 
i digitala miljöer’. Skrivningen kopplade till lärares ansvar för att utveckla lärande 
i digitala miljöer med vad som framstår som en didaktisk kompetens. Lärande 
kopplades till digitala miljöer och var inte begränsade till skolverksamhet. Denna 
mer öppna skrivning fungerar som en brygga mellan examensförordningen och 
EU:s formulering och legitimerar målet som en angelägenhet för alla kategorier 
av lärare. 

Ett samlat intryck var att digital kompetens genomgående tolkades som handhav-
ande av teknik utanför projektet Ung Kommunikation, något som sedan också 
bekräftades i samtalen. Om man däremot öppnade diskussion kring konsekvenser 
av informationssamhället för delaktighet, aktivt medborgarskap och meningsskap-
ande var det lätt att få lärare att se kopplingar till den egna ämneskompetensen.

Relationen mål och undervisningsinnehåll i det allmänna utbildningsområdet
Det allmänna utbildningsområdet omfattade 6 kurser på grundnivå och 5 kurser 
på avancerad nivå och de två inledande kurserna Styrdokument och lärande och 
Lärarrollen utifrån de ungas villkor var gemensamma för alla inriktningar. Dessa 
kurser hade alla tillsammans endast en handfull målformuleringar som explicit 
kopplade till IT/IKT eller digitala medier. 

Kurs 1 ‘Styrdokument och lärande’ hade ett mål som explicit inbegrep digitala 
medier/IKT/IT. 

Den studerande ska efter genomgången kurs:
– ha grundläggande kunskap om samt kunna förhålla sig till juridiska, 
 värdegrundsmässiga och yrkesetiska riktlinjer, inklusive informations- 
 och kommunikationsteknikens område, för samtliga lärarkategorier.

Formuleringen är snårig i sin karaktär och lämnar öppet för olika tolkningar. 
Dessutom fanns ‘informations och kommunikationsverktyg’ som en innehållslig 
punkt i kursplanen. Vägen till detta mål stakades ut av två föreläsningar av Ung 
Kommunikation och en icke-obligatorisk workshop hos AV-media. Föreläsning-
arna hade sitt fokus i legitimitetsdimensionen i form av samhällsförändringar. 
Dessa moment kopplades dock inte till någon formell eller redovisad reflektion 
eller examination. Som kurslitteratur fanns två rapporter från KK-stiftelsen men 
dessa användes inte i några undervisningsmoment eller kopplades till några exa-
minationer. De fanns där som en rekommendation från Ung Kommunikation. 

I Kurs nummer 2 inom det allmänna utbildningsområdet ‘Lärarrollen utifrån de 
ungas villkor’ återfanns två skrivningar. I den första skulle studenterna kunna dis-
kutera barns och elevers mediavanor i relation till en pedagogisk praktik. De skulle 
dessutom kunna kommunicera på ett demokratiskt kompetent sätt med hjälp av 
informationsteknologi. Utfallet i form av undervisning liknar det för kurs 1 med 
två föreläsningar. Den första syftade till ‘att ta upp den allmänna utvecklingen av 
IT i samhället och lite av skolans roll i den’ (ur mejlkorrespondens med föreläs-
are). Den andra fördjupade sig i tekniken kring Google docs. Ingen kurslitteratur 
eller bearbetande seminarium kopplades till detta. Ingen av dessa föreläsningar 
kopplades till mål eller examinationer och föreläsningarna beställdes från en 
annan institution. Det fanns en tanke att den introducerade tekniken skulle ingå 
i en senare uppgift. I denna kurs användes målformuleringar med utgångspunkt 
i autenticitets-dimensionen med begrepp som ‘redogöra för’, ‘ha tillämpat’ samt 
‘ha reflekterat över’ olika kommunikationsformer samt ‘kunna kommunicera på 
ett demokratiskt kompetent sätt via informationsteknologi’. En redovisning av 
studenters resultat av att redogjort, tillämpat och reflekterat saknades. Syftet med 
momenten var dolt för studenterna enligt studentutvärderingen. Legitimitets- 
dimensionen föreföll svag både hos kursansvariga och studenter, däremot inte hos 
föreläsaren. 

Kurserna kring lärandets villkor och möjligheterna att utveckla alla elevers lärande 
(både på grund- samt avancerad nivå) måste anses innehålla många möjligheter 
att beakta betydelsen av digitala medier i barn och ungas liv. På både grund- och 
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avancerad nivå fanns målformuleringar om att kunna tillvarata barns kulturella 
erfarenheter och kulturella uttrycksformers betydelse för lärande. Dessutom 
kopplades IKT till val av arbetssätt i en målformulering på avancerad nivå. Inga 
undervisningsmoment kom dock att omfatta eller koppla till digitala medier, 
digitala ungdomskulturer eller erfarenheter. Medier och medieteknik upptogs 
dock som ett innehåll i kursplanen på grundnivå och IKT på avancerad nivå. I 
samtalen refererade kursansvarig till användningen av en lärplattform för kursen 
som ett uttryck för detta innehåll. Ingen kurslitteratur som kopplade till ämnet 
fanns. Digitala medier var därmed inte representerat som en aspekt av elevers 
kommunikativa och kulturella erfarenheter eller som en möjlig väg i deras kun-
skapsutveckling. 

En målformulering för kursen ‘Interkulturella perspektiv på hållbarutveckling’ 
kopplade till användningen av tekniska resurser med hänvisning till hållbar ut-
veckling. I samtal med lärare framkom att i denna kurs innebar det att man ställde 
krav på studenterna att tillämpa digitala representationsformer i sin redovisning 
av informationskompetens och vetenskapligt innehåll. Skrivningen använda sig 
av kopplade både undervisningsmomentet och examinationen till autenticitets-
dimensionen. 

I kursplanen för ‘Ledarskap och lärandeprofession’ fanns både mål och innehållsliga 
referenser till digitala medier. Studenterna skulle bl.a. kunna ‘självständigt 
planera, utvärdera och genomföra utbildning med särskilt hänsyn tagen till de för-
utsättningar digitala medier ger samt kunna analysera samspelet mellan lärande 
och digitala medier i det pedagogiska arbetet’. Kursledningen kunde dessvärre inte 
exemplifiera dessa skrivningar med kursmoment, kopplingar till examinationer 
eller undervisande lärares kompetens. Kursansvarig kändes heller inte vid formu-
leringarna i ett tänkt samtal om desamma. 

Uppsatskurserna hade inga formuleringar med kopplingar till digitala medier eller 
kompetensbegreppet.

Implementeringen av digital kompetens i lärarutbildning
Ett entydigt resultat förelåg när det gäller det Allmänna utbildningsområdet i form 
av motsättningarna mellan vad kursansvariga och lärare öppet berättade om under- 
visningen och vad som dokumenteras i kursplanens formuleringar. Målen visade 
sig i stor utsträckning vara skrivbordskonstruktioner. De få försök eller satsningar 
som gjorts präglades av en målsättning att studenterna ‘i alla fall skulle ha fått vara 
med om något’ och ‘provat på tekniken’ (autenticitetsdimensionen). Där stannade 
ambitionerna. Stor ärlighet präglade dock samtalen kring målens roll för kursens 
genomförande. Lärarna uttryckte osäkerhet och okunskap om vilka lärandemål 
som kunde kopplas till en digital kompetens som och hur man skulle närma sig 
dessa. 

I samtalen med lärare och kursansvariga återkom begreppet ‘dåligt samvete’ och 
känslan av ad hoc lösningar. Digital kompetens likställdes med isolerade teknik-
inslag och precis som i skrivningarna varierade begreppen mellan IT/IKT/Medier 

och medieteknik samt digitala medier. Dessa begrepp likställdes ofta oavsett vilka 
sammanhang de ingick i. Individer och institutioner gav uttryck för ett mandat 
att välja bort digital kompetens som en angelägenhet för lärarutbildningen med 
argumentet att tekniskt handhavande inte är en fråga för högre utbildning och i 
synnerhet inte den egna institutionen. Då målformuleringar existerade för en kurs 
kunde problemet lösas genom att kontakta en kollega som man ansåg representera 
kompetensen och resultatet blev föreläsningar som isolerade undervisningsmo-
ment. En annan förekommande lösning var att tilldela institutionen för datavet-
enskap, fysik och matematik ex. 0.75hp i kursplanen och med det ansågs området 
ha fått adekvat behandling. Ett antal kursansvariga hänvisade också till att kursen 
använde sig av en lärplattform som sades svara mot innehållsliga formuleringar 
om digitala medier i kursplanen.

Sammanfattning och resultat
Under det allmänna utbildningsområdets inledande kurser fanns representanter 
med för Ung Kommunikation men undervisningsmomenten låg fristående från 
kursens styrdokument och formuleringar. Dessa icke-obligatoriska moment hade 
fokus på omvärldsförändringar och kunde kopplas till legitimitetsdimensionen 
som förmedlades till studenterna. Lärandemålen hade däremot sitt fokus i auten-
ticitetsdimensionen. I det allmänna utbildningsområdets senare kurser fanns 
intressanta formuleringar som inte visade sig ha någon motsvarighet i undervis-
ningsinnehåll varför en analys av innehållet framstår som omöjlig. Det saknades 
en återkommande rörelse mellan de olika dimensionerna i modellen som skulle 
kunna leda till en medveten relationsdidaktisk förståelse. 

ANALYS
I vilken utsträckning möjliggjorde då undervisningsmomenten kring digital kompe- 
tens målens möjliga uppfyllelse och kopplade mål – lärandeprocess och examina-
tioner? Ja i mycket liten utsträckning. Detta kan bero på en fortfarande utbredd 
oförmåga att tänka i målformuleringar som utgångspunkt för syften och under-
visningsprocesser men dessutom i detta fall som ett uttryck för ett oinitierat, ore-
flekterad och icke-samordnad område – som inte enbart en gång i intervjuerna 
refererades till som ett ‘dåligt samvete’. 

Lärarutbildningens behov av att problematisera och belysa fenomenet digitala me-
dier i relation till en snabbt föränderlig yrkespraktik försvårades i denna studie av en 
stor osäkerhet och diskrepans mellan formuleringar i styrdokument och utfall i form 
av undervisningsmoment. Resultatet kopplas nedan till två förklaringsområden. 

Att ta skydd bakom begreppen
Många av lärosätets lärarutbildare sammankopplade IT och IKT med handhavande 
av teknik och därmed enbart den första dimensionen av EU:s fjärde nyckelkom-
petens. Disciplinärt förhållningssätt till teknologi visade sig därför bli utslagsgiv-
ande för möjligheten till en diskussion kring digitala medier och högre utbildning 
(jmfr Granberg, 2011). En avsaknad av diskussion om begrepp som digital kompetens 
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och konsekvenser av informationssamhällets framväxt för ämnet och lärarprofes-
sionen har försvårat utbildningens förankring i en samtid.

Skrivningar med en koppling till ‘barns kulturella erfarenheter’ i kursplanerna 
representerades inte heller av några digitala referenser eller associationer. En av-
saknad av ett barnperspektiv på barn och ungas digitala vardag framstod tydligt. 
Resultatet bekräftar studier som pekar på lärares oförmåga att integrera men också 
bekräfta barn- och ungdomars erfarenheter av digitala medier som betydelsefullt 
för att deras sociala utveckling och kunskapsutveckling (Buckingham, 2007; 
Dunkels, 2007; Krumsvik, 2009). Ett barnperspektiv på digitala medier försvåras 
alltså i skolans verksamhet genom att inte beakta vad barn och ungdomar gör ut-
anför skolan som angeläget i mötet med dem. 

När jag i samtal med representanter för olika ämnen istället diskuterat vilken typ 
av kompetens som behövs i framtiden och vad som skall vara högre utbildnings 
roll för människors utvecklande av en sådan kompetens, kunde fler institutioner 
se sina olika möjliga disciplinära bidrag som en konsekvens av samtiden.

Den glömda praktiken
Problemet med implementering kan också förklaras genom att de flesta utveck-
lingssatsningar på området har gjorts nästan uteslutande ute i en förskole-, skol-, 
eller fritidsverksamhet i tron att det skulle få verkningar in i utbildningsprogram-
men. I den mån det sker satsningar inom programmen sker det inte i den under-
visande högskolepersonalens vardagspraktik vilket får till konsekvens att en stor 
del universitetslärare själva saknar erfarenheter för att bygga upp den kompetens 
som saknas kring digitala mediers kraft, möjligheter och problem i sitt eget under-
visande uppdrag och en viktig kunskapsbas inom tillhörighetsdimensionen (se 
även Granberg, 2011; Krumsvik, 2009). Det är vanligare att en eventuell teknik-
förtrogenhet hos lärarstudenter utvecklas under den verksamhetsförlagda delen 
av utbildningen och försvinner som erfarenhet ut med studenterna. Det betyder 
också att reflektionen kring digital medianvändning oftare sker tillsammans med 
yrkesverksamma lärare ute i de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen. 
Insikter och erfarenheten undanhålls så lärarutbildarna. Studenterna får därför 
också minskade möjligheter att utveckla teoretiska och forskningsbaserade verk-
tyg för att utveckla en ‘säker och kritisk’ användning och inkludering av digitala 
medier i pedagogiska praktiker. Denna kompetensbrist visar sig t.ex. också i de fall 
där alternativa representationsformer någon gång använts för studenternas redo-
visningar. Diskussionerna rör då innehållsliga aspekter och inte aspekter av den 
valda representationsformen kopplat till frågor om lärande. Vanligtvis tillämpas 
endast betygssättningen G på examinationsformer som görs i andra modaliteter 
än skriven text och diskussionerna kring studenters examinationer i andra repre-
sentationsformer kommer ofta att fokusera innehållet som representeras. Lärarut-
bildarna saknar ett språk för att beskriva en elaborerad syn på kunskapsprocessen 
där olika meningsbärande kommunikationsformer kan lyftas fram. Här skulle lärar-
utbildarna ha mycket att vinna på att snegla på bedömningskompetensen inom de 
praktiskt-estetiska ämnena. 

Ung Kommunikation hade som ambition att med utgångspunkt i en förändrad 
yrkespraktik etablera ett ömsesidigt utbyte mellan yrkespraktik och lärarutbild-
ning. Erfarenheter och konsekvenser av en förändrad yrkespraktik skulle via lärar-
studenter och lärarutbildare komma att färga även programutbildningarna. Med 
de extramedel som kunde tillföras via projektet erbjöds studenterna workshops i 
digitalt berättande. Men eftersom dessa arbeten enbart kom att beröra studenter, 
dessutom på frivillig basis, kom ingen integrering i utbildningen till stånd. Inga 
lärarutbildare deltog eller tog del av studenternas erfarenheter vilket kunde upp-
fattas som att lärarutbildningen inte gav officiell legitimitet åt ansatsen. Undervis-
ningsmomenten var heller inte så välbesökta som man hade önskat från Ung Kom-
munikation trots att mycket intressanta arbeten producerades av studenterna. I 
den nya lärarutbildningen finns inte längre detta erbjudande kvar till studenterna. 

DISKUSSION
Informationssamhällets framväxt är ett exempel på samhällsförändringar som får 
direkta konsekvenser för utbildningssektorn. Under sin tidiga och snabba expansion 
användes ofta instrumentella grundantaganden om teknikens möjligheter i fräls-
ningsretoriken. Detta är ett utmärkt tillfälle när ämnesdiscipliner och professioners 
ackumulerande kunskap och kritiska glasögon skall sättas i arbete och generera en 
tröghet för klokhet i konsekvenshanteringen. Denna studie visar att det finns läro-
säten som ännu inte lyckats hantera konsekvenser av den anpassning till informa-
tionssamhällets framväxt som efterfrågas i ett EU-perspektiv. Svårigheterna visar 
sig bl.a. i den övergripande ansvarsfrågan och i problemet att se digital kompetens 
som en högskolepedagogisk kompetens av betydelse. Dessutom visar lärosätets 
institutioner bristande insikter om sitt respektive ansvar och behov av att möta 
upp mot professionskrav och en förändrad omvärld.

Ansvarsfrågan
Ansvarsfrågan framstod och framstår som en nyckelfaktor för en förändring av 
lärarutbildningen till att bättre spegla barn- och ungas samtid och lärares yrkes-
praktik. Under hösten 2011 beräknas en stor del av Sveriges skolor erbjuda en 
dator till alla elever. Inför denna satsning genomförs omfattande kompetensut-
veckling av lärare i grundskolan som tidigare också kanske deltagit i både ITIS (IT 
i skolan) och PIM (Skolverkets kompetensutvecklingsprogram). Avståndet mellan 
den yttre och den inre praktiken för lärarstudenter ökar. Inom den inre praktiken i 
form av den högskolepedagogiska praktiken ställs inga krav från ledning eller pre-
fekter att medarbetare skall kompetensutveckla sig inom området. En välbehövlig 
rörelse och ett samarbete mellan lärare ute i en yrkespraktik och företrädare för 
lärarutbildningen försvåras trots att vi nu har en teknik till vårt förfogande som 
skulle kunna underlätta både kontakten med fältet och representationerna av det 
i utbildningens olika delar. Nu talar vi inte om Grimmet och Chinnerys ‘buffe-
ring’ som en positiv inbromsningseffekt längre utan en särskiljande effekt i form 
av skyddsvallar mot omvärldsförändringar. I sitt remissvar till den nya lärarut-
bildningen varnade man från Institutionen för Interaktiva Medier och Lärande vid 
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Umeå Universitet för ansvarsproblematiken kring digital kompetens3. Som allas 
angelägenhet riskerar den att falla mellan stolar eller grundas på olika uppfatt-
ningar kring vilken typ av kompetens som åsyftas och resultera i ad hoc lösningar. 
Många lärarutbildningsinstitutioner har känt på problematiken i skrivande av 
kursplaner för nya lärarutbildningen. Kom digital kompetens att diskuteras som 
en didaktisk angelägenhet eller en fråga för den utbildningsvetenskapliga kärnan? 
Var går t.ex. gränsen mellan digital kompetens som en professionsspecifik angeläg-
enhet och en ämnesdidaktisk fråga? 

Kanske drabbas lärarutbildning extra hårt då den blir föremål för en samlad strategi 
från samtliga inblandade ämnesdiscipliner som alla slåss för sin andel. Utbild-
ningsvetenskapen måste då ta ett större ansvar för att bevaka relationen mellan 
ämnens utveckling och profession och ställa krav på konsekvenshantering. Den 
samlade bufferteffekten från alla akademiska discipliner blir annars ett problem. 

Broar via språket
I de examensmål som kommit att gälla för den för den nya lärarutbildningen som 
presenterades i maj 2010 har skrivningen ändrats så ‘att använda’ numera preci-
serats som ‘säkert och kritiskt’ använda ‘digitala verktyg’ istället för som tidigare 
‘informationsteknik’. Att ‘inse betydelsen’ har också bytts ut mot ‘beakta betydelsen 
av olika mediers och digitala miljöers roll för denna’. Denna mer preciserande 
skrivning och aktiva skrivning ger bättre instrument för att formulera vad som 
skall utmärka användningen av digitala medier och ställer krav på kursnivå att 
formulera hur studenten skall kunna visa på denna förmåga. Med skrivningar om 
att kunna hantera konsekvenserna av digitala medier didaktiskt och inte bara inse 
deras betydelse rör man sig också mot de två övriga dimensionerna ‘Autenticitet’ 
och ‘Legitimitet’. Att däremot fortfarande referera till ‘den pedagogiska praktiken’ 
i bestämd form riktar fokus mot undervisning och inkluderar inte med nödvän-
dighet medborgerliga och demokratiska aspekter av digitala medier, ett livslångt 
lärandeperspektiv eller digitala medier som en resurs för studentens egen läropro-
cess. Målet korresponderar därmed inte fullt ut med varken Skolverkets perspektiv 
eller EU:s definition, utan får anses vara mer begränsad i legitimitet och relevans. 

Barns kulturella erfarenheter och uttrycksformer kom här att bli beroende av de 
undervisande lärarnas tolkning av dessa båda begrepp som inte visade sig omfatta 
digitala uttryck och erfarenheter. Att rensa bort begreppet IT och IKT kan kanske 
öppna upp för en diskussion som sträcker sig bortom handhavandekonsekvenser 
och som inte leder till lärarutbildares abdikering inför tekniken. Kanske kan man 
istället lyfta frågor om konsekvenser av informationssamhällets påverkan på unga 
människors sociala och kulturella liv och huruvida en sådan påverkan kan vara en 
angelägenhet för oss som lärarutbildare. 

På ett centralt plan måste högre utbildning både hantera närvaron av användare av 
digitala medier som idag redan finns i högre utbildning och göra sig beredd att ta 
emot de studenter som den närmaste framtiden söker till högre utbildning. Där står 
nämligen närmast i tur en generation som hanterat digitala medier sen förskole- 
åldern för att snart följas av de som fötts med tekniken (se Findahl, 2010). Dessa 

studentgruppers närvaro vid våra lärosäten får högskolepedagogiska konsekvenser 
bl.a. i form av förväntningar som dessa generationer4 har på hur de vill integrera 
digitala medier i sina liv och de kunskaper de ges möjlighet att utveckla för ett 
kritiskt och aktivt medborgarskap.  
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NOTER
1. Sedan 2010 Linnéuniversitetet.

2. Studien omfattar måldokument från Lärarprogram för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans 
tidigare år (LGLÄR), Lärarprogram för grundskolans senare år och gymnasiet (LALÄR) samt programmet för 
Biblioteks- och informationsvetenskap. Dessutom omfattas Lärarprogram på distans för examen mot fritids-
hem och fritidsverksamhet i olika varianter samt distansvarianter av LGLÄR och LALÄR

3. http://www.iml.umu.se/remissvar-hut/

4. För en diskussion kring generationsbegreppet och dess ev. betydelse för olika generationers förhållningssätt 
till digitala medier med konsekvenser för utveckling och lärande hänvisas till arbeten av Oblinger och Buck-
ingham som här representerar olika perspektiv.
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