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Yrkesverksamma lärare och lärarstudenter har under de senaste åren uppmärk-
sammats än mer som betydande personer för hur det svenska samhället skall 
utveckla elevers kunskaper i att använda informationsteknik (IT). Den digitala 
revolutionen med datorer och internet har förändrat, och kommer så fortsätta att 
förändra villkoren för skola och utbildning (Säljö, Jakobsson, Lilja, Mäkitalo & 
Åberg, 2011). För att klara av uppdraget utmanas lärare att tillägna sig kunskaper 
om IT, alltså inte enbart kunskaper om tekniken i sig självt, utan även former för 
hur IT kan integreras i undervisningen. Utmaningen som lärare har framför sig 
består i att skapa en undervisning med stöd av IT som fyller en mening för dem 
själva och eleverna. Säljö m.fl. (2011) menar att enbart se utvecklingen av skolan 
som en fråga om hur lärare och elever kan bemästra IT är allt för begränsande. 
Snarare handlar det om att lärare deltar i en mängd olika sociala praktiker där IT 
utgör ett av många verktyg för att genomföra undervisning och yrkesrelaterade 
aktiviteter. Samtidigt bör förmågan att kunna röra sig mellan olika sociala prakti-
ker vara en avgörande kompetens för att forma en IT-baserad undervisning. Detta 
bör ses i perspektiv av en politisk förhoppning, såväl nationellt som inom Europa 
Unionen, formad likt en flerdimensionell kompetens (Liedman, 2011). Behovet 
av en ökad förståelse för IT-användning i undervisningen framgår i föreliggande 
tidskriftsnummer om Att bilda lärare i digital kompetens. 

Hylén (2010) hävdar att digital kompetens kan ses som ett något förlegat begrepp, 
särskilt när den placeras jämte andra minst lika nödvändiga kunskapsbehov hos 
dagens medborgare. Inte på något sätt förringar jag eller författarna behovet av en 
mer övergripande kompetens när vi använder begreppet. Lärare är medborgare som 
många andra människor. Med ett ökat ansvar att leda kunskapsutvecklingen, 
genom sitt pedagogiska yrkesutövande, blir utmaningen aningen större för dem. 
För att ringa in skriftserietemat, så blir digital kompetens funktionellt, just för att 
det kan knytas specifikt till lärares användning av informationsteknik. I ett bild-
ningsperspektiv på lärares digitala kompetens förändras inte enbart undervisningen i 
sig, utan skolan i stort, samt den yrkespraktik som skapas av lärarna själva.

Det föreliggande temanumret av skriftserien Utbildning & Lärande utgörs av 
artiklar om hur lärare skapar digital kompetens i institutionella miljöer. Digital 
kompetens blir alltmer föränderlig beroende av den ökade tillgången till infor-
mationsteknik. Om införandet av teknologier i undervisningen har Cuban (1986) 
långt tidigare fastslagit att de önskvärda effekterna på undervisningen har uteblivit 
och dessutom ansetts näst intill betydelselösa. Enligt Granberg (2011) består en 
utmaning i att låta omvärdera traditionell undervisining på samma sätt som IT 
vanligtvis granskas som verktyg för lärande. Existerande institutionella ramar till-
låter inte en snabb förändring. Dock hävdar Granberg (2011) att lärarutbildningen 
bör präglas av en kulturell förändring, eftersom allt fler elever och lärare hanterar 
IT-verktyg utanför skolans undervisning. Möjligheten att förändra traditionell 
undervisning ökar när samtliga elever ges var sin bärbar dator. En sådan infrastruk-
tur för lärande skiljer sig markant från tidigare. Vad som driver satsningen på IT i 
undervisningen är visionen om att skapa en elevaktiv undervisning med under-
sökande och kritisk granskande elever (Hylén, 2010). Hylén visar att Sverige be-
finner sig i en utvecklingsfas där andra Europeiska länder kommit längre med 
sina IT-satsningar (se Hylén, 2010, s.36-39). Anmärkningsvärt är att svenska lärares 
motivation att använda IT är jämförelsevis låg, vilket förklaras genom att den första 
tidens entusiasm för tekniken lagt sig, samt politikers ointresse för IT i skolan. 
Oavsett internationella jämförelser, så finns det i Sverige ett stort behov av att 
veta hur lärare kan skapa en elevaktiv undervisning med IT. Hylén (2010) efter-
frågar därför fler implementeringsstudier där lärare själva beforskar sin pedagog-
iska verksamhet och diskuterar vad de kommit fram till. Genom att rapportera hur 
lärare organiserar IT-baserade aktiviteter i undervisningen och deltar i yrkesverk-
samma nätverk kan vi öka förståelsen om hur de skapar sin digitala kompetens.

I denna stund planerar och genomför flertalet svenska skolor, inklusive de lägre 
årskurserna, en satsning som innebär att varje elev och lärare tillhandahåller en 
bärbar dator. Utvärderingar av skolor som redan genomfört en sådan implemente-
ring visar att satsningen möjliggjort en mer varierad och individanpassad undervis-
ning (se Hallerström & Tallvid, 2008; Tallvid & Hallerström, 2009; Tallvid, 2010). 
Genom att bedriva longitudinella studier av elevers och lärares användning av IT 
så kan avgörande faktorer studeras mer ingående i perspektiv av förändring, och 
även tydliggöra de konsekvenser som IT får för undervisningen. Karlsohn (2010) 
efterfrågar en mer kritisk inställning till datoriseringen av skolan. Med ökade 
kunskaper om den pedagogiska verksamheten och dess villkor sker en förskjutning 
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från visionen om teknikens förlösande kraft till att skapa en mer kritisk hållen 
användning av IT. Sedan tidigare har andra aktörer än lärarna dikterat villkoren för 
IT-användning i skolan. Politikers och utbildningsadministratörers okunskap om 
den pedagogiska verksamheten har utgjorts av en snäv målrationalitet, tillväxtför-
hoppningar och besparingsmotiv (Karlsohn, 2010). Istället är det lärare som bör 
sätta egna mål med undervisningen och låta IT vara ett stöd i utvecklingen av  
skolan.

Lärares uppdrag, bland många andra uppgifter, är att stävja digital åtskillnad av 
elevers kunskaper om IT. Barn och unga människors tillägnande av IT framställs till 
viss del som oproblematisk i nyhetsmedia, och ibland även i forskningslitteratur, 
men att det i kölvattnet av deras användning uppstår utmaningar som de behöver 
stöd av vuxna att lösa. Unga människors framfart i den så kallade digitala världen 
beror till viss del på att de utvecklat sociala relationer där IT-verktyg integrerats 
i deras sätt att kommunicera och samspela (Dunkels, 2007). När så datorer och 
internet introduceras mer aktivt inom den svenska skolan, så ställs lärare inför 
utmaningen att skapa yrkesrelaterade relationer som sträcker sig utanför det egna 
personalrummet. Dagens nytillskott av lärare samt lärarstudenter borde rimligtvis 
bestå av före detta medlemmar från den nätbaserade mötesplatsen Lunarstorm1,  
och genom sina kunskaper öka möjligheterna för att utveckla sådana yrkesbaserade 
nätverk. Påståenden som att unga människors förväntningar på arbetslivet och an-
vändning av IT per automatik förändrar yrkesutövandet är inte tillräcklig. Yrkes-
praktikens strukturella ramar påverkar vad lärare gör inom skolan. Därmed blir 
det relevant att undersöka vilka kunskaper som dagens lärare behöver tillägna sig 
för att bedriva en mer IT-baserad undervisningspraktik. Trots allt menar Hylén 
(2010) att genomförda nationella IT-satsningar inneburit en ökad användning av 
IT bland lärare.

Det är en spännande tid vi befinner oss, särskilt som lärare inom svensk skolväsende, 
oavsett stadie. I föregående temanummer i Utbildning och Lärande poängterade 
temaredaktör Peter Andersson att unga människor själva formar det språk i vilket 
de naturligt använder i digitala medier. En fråga som blir betydelsefull att besvara 
i sammanhanget är hur lärare utvecklar ett yrkesverksamt språk som inkluderar 
samtal om IT i undervisningen. Därmed förflyttas fokus från barn och ungas multi-
modala kompetens i föregående tidskriftsnummer till att behandla lärares digitala 
kompetens i stundande läsning. Temat Att bilda lärare i digital kompetens ramar 
in några, oberoende av varandra, nationella IT-satsningar som kan utgöra underlag 
för att diskutera och förstå nya former av pedagogiskt yrkeskunnande.

I detta temanummer presenteras fyra artiklar som på olika sätt behandlar villkoren 
för att bilda lärare i digital kompetens. Den övergripande idén med temanumret 
är att informera om avslutade och pågående kompetensutvecklingsprojekt, samt 
redogöra för kunskaper och erfarenheter gjorda inom skilda pedagogiska verksam-
heter. Tillsammans bidrar artiklarna till en ökad förståelse om vad som sker inom 
området för lärares digitala kompetens, och hur detta område tar form i olika insti-
tutionella praktiker såsom högskola, lärarutbildning och grundskola.

I den inledande artikeln Problematisk frånvaro av digital kompetens i lärarut-
bildningen, skriven av Linda Reneland-Forsman, diskuterar hon varför digital 
kompetens är ett sällsynt inslag i lärarprogrammen. Bakgrunden till studien sker 
från ett nyligen avslutat femårigt nationellt utvecklingsprojekt ”Ung Kommuni-
kation”, finansierat av stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-
stiftelsen), som hade till syfte att öka kunskapen om digitala ungdomskulturer, 
samt på vilket sätt dessa kulturer påverkar undervisning och lärande inom lärar-
utbildning och skola. Dock är det inte projektets genomförande och organisation 
som granskats, utan snarare söker Reneland-Forsman förklaringar till varför sats-
ningen på att öka lärares digitala kompetens ändå lämnat svaga avtryck i utbild-
ningars genomförande inom regionen. Hon menar att den akademiska kulturen 
har verkat negativt på hur digitala medier introduceras i skolan, delvis beroende på 
att digital kompetens är ett sällsynt inslag i lärarprogrammen, samt att lärarutbil-
dare överlag inte har tillräckliga kunskaper om hur digitala medier kan användas 
för att bedriva undervisning och lärande. Detta anser Reneland-Forsman bero på 
en osäkerhet och otydlighet mellan formuleringar i styrdokument och utfall i form 
av undervisningsmoment. Hon beskriver lärarutbildningen som ”den glömda prak-
tiken” i detta avseende.

Den undervisande högskolepersonalen saknar enligt henne erfarenheter av att till-
sammans utveckla en digital kompetens som gör det möjligt att förstå digitala 
mediers kraft, möjligheter och problem. Det är troligt att en eventuell teknik-
förtrogenhet hos lärarstudenter utvecklas under den verksamhetsförlagda utbild-
ningen och tenderar att aldrig beröra högskolelärarna. På så vis får studenterna 
minskade möjligheter att utveckla teoretiska kunskaper och forskningsbaserade 
verktyg för att skapa en mer kritisk användning av digitala medier. Hon visar på 
behovet av förändring av, och ett mer preciserad uttryck för, hur lärare bör tillägna 
sig kunskaper i användningen av digitala medier. Reneland-Forsman menar att 
begreppen IT och IKT begränsar lärare att förstå verktygen som något mer än sin 
praktiska användning. Genom att använda digitala medier som en övergripande 
term sätts fokus på de institutionella strukturer som bör inkluderas i ett större 
ansvarstagande i utvecklingen av den pedagogiska praktiken menar hon. Förutom 
att ta ett retoriskt grepp om lärares digitala kompetens kan de låta sig inspireras av 
undervisning inom skilda skolformer, särskilt inom de praktiskt-estetiska ämnena, 
för att utveckla varierande kunskaper om digitala medier och bedömning av arbe-
ten som genomförts med sådana verktyg. Slutligen poängterar Reneland-Forsman 
att med ett barnperspektiv på digitala medier måste samtliga lärare ta barns och 
ungdomars användning av digitala medier utanför skolan seriöst och som utgångs-
punkt för att öka sina egna kunskaper.

I temanumrets andra bidrag Skolprojekt med framgång och hinder – en studie av 
skolprojekt i yrkespraktik och utbildningspraktik, författat av Susanne Gustavsson, 
rapporteras kunskaper från ytterligare ett femårigt projekt med ekonomiskt stöd 
från KK-stiftelsen. I detta regionala kompetensprojekt med namnet ”KompLIT” 
(Kompetensutveckling Lärarutbildning IT) genomförs en rad lokala IT-baserade 
skolprojekt som är kopplade till Högskolan i Skövde. Syftet med KompLIT var 
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främst att stimulera och utveckla lärares kompetens att bedriva undervisning med 
stöd av IT i samarbete med främst lärarutbildningen. 

I likhet med Reneland-Forsman ställer sig Gustavsson frågande till de resultat 
som framträder, då dessa inte visar på en utveckling för lärarstudenterna i den 
omfattning eller utifrån det syfte som var tänkt. Dock menar Gustavsson att skol-
projekten i sig har blivit framgångsrika, men att de inte gjort något tydligt avtryck 
hos lärarstudenterna, som överlag stått utanför skolprojekten. Gustavsson frågar 
sig om det är lärarstudenterna själva som valt att stå utanför skolprojekten eller 
om yrkesverksamma lärares utvecklingsarbete inte anses vara en del av den verk-
samhetsförlagda utbildningen. Detta riktar ljuset mot betydelsen av att lärarut-
bildningen ger tillräckligt stöd för ett sådant sam- och utvecklingsarbete. Yrkes-
verksamma lärare bör erbjuda lärarstudenter att delta i de utvecklingsprojekt som 
genomförs för att tydligt vidga bilden av vad lärare gör i sin pedagogiska verksam-
het. Kritiken som Gustavsson formulerar i artikeln handlar om att lärarutbild-
ningen och den didaktiska/ämnesdidaktiska forskningen på allvar bör intressera 
sig för IT-frågor samt blivande lärares digitala kompetens. Gustavssons poäng blir 
att IT ses mer som ett användbart verktyg än som teknik vilken bidrar till nya 
frågeställningar och kritisk diskussion.

Genom att utveckla ett yrkesmässigt språk, som även inkluderar digital kompetens 
och som är grundat i vetenskapliga perspektiv, kan samtliga aktörer inom nämnda 
pedagogiska verksamheter inkludera befintlig forskning i relation till den egna 
yrkespraktiken. Vidare möjliggör utvecklingen av ett sådant språk även studier av 
den egna undervisningen. Viktigt i sammanhanget är att IT inte längre är något 
som ifrågasätts i förskola och skola, eftersom lärare i skilda skolformer anser att 
digitala lärresurser har sin plats i undervisningen. Avslutningsvis betonar Gustavs-
son att frågor som rör demokrati, påverkan och inflytande, maktaspekter och in-
tegritet bör ses som centrala i ett bildningsperspektiv på lärares tillägnande av IT.

Vad som framgår av de två ovan nämnda artiklarna är betydelsen av att såväl lärare, 
lärarstudenter och högskolelärare tar individuellt ansvar och gemensamt tillägnar 
sig digital kompetens för att forma projekt och att utvecklas som lärarkår. Det 
blir tydligt att de ovanstående grupperna inte delar ett gemensamt mål med att 
öka den digitala kompetensen som en integrerad del i sitt yrkeskunnande. Hylén 
(2010) poängterar att svenska lärarstudenter inte finner sina IT-kunskaper tillräck-
ligt utvecklade inom ramen för sin utbildning. Utifrån ovanstående två artiklar 
kopplade till lärarutbildningen kan det vara en god idé att undersöka hur andra 
högskolelärare med ansedd god IT-vana organiserar distansutbildning tillsammans 
med studenterna. Detta kan vara ett sätt att vinna kunskap om hur studenter kan 
bli mer delaktiga i IT-baserade aktiviteter.

Jessica Lindblom, Anna-Sofia Alklind Taylor, Jana Rambusch och Henrik Svensson 
arbetar tillsammans med att utbilda studenter inom kognitionsvetenskap. Deras 
artikel Pedagogisk digital kompetens för nätbaserat lärande inom högskolan infor-
merar oss om deras erfarenheter gjorda under den period då de utvecklade kurser 
och program inom kognitionsvetenskap till distansutbildning vid Högskolan i 

Skövde, vilken numera kompletterar den befintliga campusutbildningen. Erfaren-
heterna grundas ur en aktionsforskningsprocess i vilken de tillsammans kontinuer-
ligt utvecklat utbildningen i samråd med studenterna. Utifrån de gemensamma 
diskussionerna samlar de sina erfarenheter i fem avgörande områden: (1) Gemensam 
pedagogisk grundsyn, (2) Teamwork, (3) Undervisningskultur, (4) Positiv inställ-
ning till teknik, och (5) Administrativa, pedagogiska och tekniska stödresurser. 
Bidraget handlar om att skapa en ram i vilken pedagogisk digital kompetens blir 
möjlig att utveckla och upprätthålla. Med ett delat ansvar av kursaktiviteter mellan 
flera lärare kan förväntningar på högre studier även tydliggöras för studenterna. 
Arbetslagets skilda kunskaper utgör villkor för studenter och lärare att lära av 
varandra. Inställningen till att använda informationsteknik blir mer positiv när 
tekniska problem kan lösas tillsammans istället för på egen hand. Olika former 
av stödresurser blir avgörande för hur distansutbildningen utvecklas. Särskilt kan 
nämnas betydelsen av extern support om digitala mediers användning i undervis-
ningen som ett led i att skapa kontinuerliga utbyten av digital kompetens för att 
förändra utbildningen.

Författarna betonar vikten av att förstå behovet av pedagogisk digital kompetens i 
sammanhang av lärande och undervisning snarare än enbart som tillgänglighet till 
digitala verktyg. Det handlar enligt dem om att bedriva en gemensam utveckling 
av idéer där lärare samarbetar och ges möjlighet att testa vad som kan fungera i de 
olika undervisningsmomenten. Med detta uppstår behov av ett ökat stöd genom 
ekonomiska resurser, samt förankring hos ledningen. Den mest avgörande faktorn 
för att bedriva teknikintensiva utbildningar är det gemensamma ansvaret inom 
kollegiet, istället för ett enskilt ansvar, som vanligtvis tillfaller enskilda teknik- 
entusiaster vid organiseringen av distansutbildning. Bland annat rekommende-
rar författarna att digital kompetens som är skapad i situationer för undervisning 
blir en del central del av lärares meritportfölj. En sådan strategi kan visa på den 
kollektiva förmågan hos lärarlagets möjligheter att utveckla en undervisning där 
olika studenter kan delta.

Den avslutande artikeln handlar om Unga elever med egen dator – Några lärares 
tankar om hur deras undervisning påverkas författad av Ina von Schantz Lundgren 
och Mats Lundgren. Deras fallstudie rapporterar om ett pågående kommunalt projekt 
i vilket eleverna i en skola, i årskurs ett till nio, har erhållit var sin dator. Skolor 
som valt att satsa på att distribuera en dator till varje elev och lärare benämns i 
dagsläget som ”En-till-En”-skola. Med sådana förutsättningar för pedagogiskt ut-
vecklingsarbete förändras just nu infrastrukturen i flertalet svenska klassrum. Det 
aktuella projektet startade hösten 2009 och avslutas vid utgången av år 2012. 
Författarna intresserar sig för frågor om hur införandet av en dator till varje elev på-
verkat lärarnas undervisningssituation. Deras studie visar att lärarna till stor del är 
utlämnade till att själva testa olika digitala verktyg. Samtidigt menar författarna 
att förändringsarbeten bör få ta tid för att ge samtliga lärare en möjlighet att tillägna 
sig de nya villkoren i sin undervisning. Influerade av ett kognitionsvetenskapligt 
perspektiv med utgångspunkt i fyra aspekter på lärande – interaktivitet, berättande, 
motivation och samarbete samt datorers möjligheter att skapa nya förutsättningar 
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för lärande – får vi en inblick i att förstå hur digital teknik och digitala lärresurser 
kan stödja elevers lärande och lärares sätt att undervisa. En slutsats som författarna 
drar, innan projektet helt avslutats, är betydelsen av att låta lärare testa sig fram i 
försök att utveckla nya undervisningsformer samt att skapa beredskap att möta de 
utmaningar som uppstår när elever har tillgång till Internet. Med experimentlusta 
bör lärares kompetensbehov formuleras tydligare så att erfarenheter även inrymmer 
mindre lyckade försök. På så vis sätts fokus på det innehållsliga i undervisning 
med IT, men även frågor om etik och moral, snarare än på enbart tekniska frågor. 
Samtidigt uppstår nya former av samverkan mellan lärare och elever, vilket bidrar 
till en förändrad lärarroll. Författarna förespråkar en tidig introduktion av datorer 
till yngre elever så att digital teknik och digitala lärresurser redan från skolstarten 
blir en naturlig del i deras lärande. Genom att använda datorn som ett verktyg för 
lärande, oavsett om det sker i eller utanför skolan, ökar elevers motivation för 
lärande.

Avslutningsvis vill jag i egenskap av temaredaktör betona behovet av en mer över-
gripande och kontinuerlig satsning på IT i undervisningen inom skola, högskola 
och på universitet. I samtliga fyra artiklar framgår detta behov, liksom betydelsen 
av att förstå de undervisningssammanhang i vilket tekniken fyller sin funktion. 
Detta kräver ytterligare empiriska studier som syftar till att utveckla metoder och 
undervisningsformer med IT som lärare kan använda. Vidare bör svenska lärare, 
oavsett lär- eller utbildningsområde, förhålla sig mer aktivt till övriga pedagogiska 
verksamheter, och mer ingående studera sin egen pedagogiska verksamhet för att 
förstå hur IT kan ge stöd åt lärande och utveckla undervisningen. I läsningen av 
artikelbidragen bör vi ställa oss frågan om hur nya projekt kan utvecklas för att 
bygga vidare på befintliga kunskaper från projekt likt de som redogörs i det aktuella 
skriftserienumret.

NOTER
1. LunarStorm var den mest besökta svenska mötesplatsen på ”webben” (sök: world wide web) under början 
av milleniet med över 300 000 deltagare per dag. Tonåringar och unga människor träffades och upprätthöll 
sociala relationer genom ett flertal nätbaserade aktiviteter. Med ett unikt medlemsantal på 1.2 miljoner 
deltagare blev LunarStorm under en knapp tio-års period ett begrepp för ungdomars intensiva användning av 
IT (sök: LunarStorm, http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/05/7F/8C/wkr0007.pdf).
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