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FRÅN REDAKTIONEN

Det föreliggande temanumret av skriftserien Utbildning & Lärande bär titeln ’Att 
bilda lärare i digital kompetens’. Här behandlas en högaktuell fråga – den om hur 
lärare skapar digital kompetens i institutionella miljöer präglade av en ökad till-
gång till informationsteknik. Aktualiteten i denna fråga kan ses mot bakgrund av 
att de synsätt på utbildning, undervisning och lärande som existerar fortfarande 
ofta är traditionella, det vill säga utan digitala inslag. Trots den historiskt sett off-
ensiva och intensiva teknikorienteringen i Sverige är det idag ännu långt kvar tills 
satsningen på IT i olika utbildningssituationer nått genomslag och önskat resultat: 
deltagaraktiv undervisning och kritiskt undersökande deltagande.

I föreliggande nummer får vi ta del av lärares röster om hur de organiserar IT-baserade 
processer i undervisningen, liksom deras deltagande i olika yrkesrelaterade sam-
manhang. Att nå insyn i dessa processer är att vinna ökad förståelse för yrkes-
verksamma lärares bildningsprocess rörande pedagogisk digital kompetens. Denna 
insyn kan ses som ett vitalt inslag i det aktuella och pågående kunskapandet kring 
lärares vardagsreflektioner kring IT i skilda institutionella och pedagogiska prak-
tiker. Att lyfta fram deras egna erfarenheter av arbetet med att integrera IT i den 
pedagogiska verksamheten är inte bara viktigt för att synliggöra de specifika villkor 
som omger IT-baserad undervisning i olika sammanhang. Det är också ett betydelse-
fullt sätt att skapa förutsättningar för ett fortsatt lärande kring detta, vilket är 
nödvändigt för att kunna möta en alltmer digitalt intensiv samhällssituation.

/Redaktionen
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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 

URBAN CARLÉN
fil.dr i tillämpad IT vid Göteborgs universitet, samt gästlärare i pedagogik och datavetenskap
Verksam vid Institutionen för kommunikation och information
Högskolan i Skövde, Box 408, 541 28 Skövde
E-post: urban.carlen@his.se



10  UTBILDNING & LÄRANDE 2011 ,  VOL 5 ,  NR 1 UTBILDNING & LÄRANDE 2011 ,  VOL 5 ,  NR 1  1 1

TEMA:  ATT BILDA LÄRARE I  DIGITAL KOMPETENS 
Urban Carlén

TEMA:  ATT BILDA LÄRARE I  DIGITAL KOMPETENS 
Urban Carlén

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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PROBLEMATISK FRÅNVARO 
AV DIGITAL KOMPETENS I  LÄRAR- 
UTBILDNINGEN
Linda Reneland-Forsman

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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Institutionen för Pedagogik, Psykologi och Idrottsvetenskap
Linnéuniversitetet
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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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SKOLPROJEKT MED FRAMGÅNG OCH 
HINDER – EN STUDIE AV SKOLPROJEKT 
I  YRKESPRAKTIK OCH UTBILDNINGS -
PRAKTIK
Susanne Gustavsson

ABSTRACT
Information technology (IT) is a current development area in preschool and school, and in 
within the teacher training. This article presents a study of local school project in a Swedish 
context, with the aim to stimulate and develop teacher´s information technology compe-
tence as a resource in teaching practice. These projects have been implemented in collabora- 
tion with a university and teacher training. The aim of the study is to create knowledge 
about the relationship between the conditions that higher education and academic practice 
make possible (in this case IT and scientific competence), and the professional practice 
the student teacher participates in and relates to. Two types of projects are identified; the 
strategic project and the practice related project. The study shows that the project has given 
the teacher possibility and mandate to develop and study technology resources in teaching 
practice and in activities related to teaching. The effects are however local without formal 
evaluation and dissemination. Academic practice as resource for planning, implementing, 
analyzing or documentation is missing. Proposed teachers have not been involved in local 
projects during their school placed practice. Those obstacles average teacher´s professional 
practice and academic practice in connection with school development need to be discussed 
and studied furthermore.

Keywords: information technology, preschool and school, teacher training, school project 

INLEDNING 
Mellan åren 2006-2010 finansierade KK-stiftelsen en nationell satsning med syftet 
att stimulera IT i lärarutbildning och läraryrke. Ett av de lärosäten som deltog i 
denna satsning var Högskolan i Skövde genom projektet KompLIT. Inom ramen 
för detta projekt1 initierades en möjlighet för närregionens förskolor och skolor att 
genomföra så kallade skolprojekt. Dessa skolprojekt skulle med fokus på IT stödja 
lokal verksamhetsutveckling och kompetens hos lärare, möjliggöra för studenter i 
lärarutbildningen att medverka i förskolans eller skolans utvecklingsarbete samt 
stimulera verksamhetsanknytningen inom den högskoleförlagda delen av lärarut-

bildningen. Skolprojekten skulle därmed stärka samverkan mellan yrkespraktik 
och utbildningspraktik2, och på det sättet skapa nya möjligheter till utveckling av 
såväl lärarutbildning som förskola och skola, med IT som huvudsakligt tema. Via 
lärosätet erbjöds teknisk support, handledning eller utbildning med utgångspunkt 
i det lokala skolprojektets mål och karaktär. 

Den akademiska yrkesutbildningens samverkan med yrkets praktik är given. Den 
ska förhålla sig till praktikgrundad, beprövad erfarenhet och till vetenskaplig kun-
skap. Förskolans och skolans vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, den 
i praktiken prövade, kommunicerade och förankrade kunskapen utgör därmed ett 
innehållsligt perspektiv. Den högskoleförlagda utbildningspraktiken har även en 
direkt relation till forskning och vetenskapligt förhållningssätt med utgångspunkt 
i lärares uppdrag och kompetens. Det finns således beröringspunkter mellan lärares 
uppdrag och vardagliga arbete, förskolans och skolans systematiska kvalitets- 
arbete, forskning inom det utbildningsvetenskapliga området och lärarutbildning-
ens kvalitet och kvalitetsarbete. Den studie som artikeln bygger på syftar till att 
skapa kunskap om de förutsättningar som den akademiska yrkesutbildningen ger 
(i detta fall IT-relaterad kompetens och vetenskaplig kompetens) och den yrkes-
praktik den blivande läraren deltar i.3 Målet med studien är att identifiera kritiska 
aspekter och möjligheter i lärarutbildningens båda praktiker. Studien har genom-
förts under huvudprojektets avslutande år. Den har finansierats av Högskolan. 
I föreliggande artikel avser jag att presentera och diskutera delar av studiens 
resultat. De områden som jag fokuserar är dels skolprojektens motiv, karaktär 
och effekter samt relationen mellan yrkespraktik och utbildningspraktik. Dessa 
områden ringar dels in målet med att möjliggöra lokala skolprojekt som en as-
pekt på verksamhetsutveckling, dels målet att stärka studentens möjlighet till 
praktikgrundad kompetens både avseende undervisning med stöd av IT och verk-
samhetsutveckling. Det empiriska materialet, studiens data, består av intervjuer 
med skolprojektens projektledare4 samt de texter om respektive skolprojekt som 
producerats offentligt eller internt. 

I artikeln används begreppet IT som samlingsbegrepp för digitala lärresurser och 
dess användningsområden i undervisning. IT är därmed inte enbart knutet till en 
teknik, utan till det innehåll och de arbetsformer som tekniken möjliggör och alla 
typer av konsekvenser för undervisningsprocessen. Analysen avser inte att vär-
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dera hur IT förstås och hanteras i förskolans och skolans praktik. Däremot visar 
studien vilka områden som prioriteras i skolprojekteten. Studien omfattar både 
förskolor och skolor. Uttrycket undervisning används konsekvent, däremot varieras 
benämningen barn respektive elev beroende på kontext. De möjligheter som ut-
bildningen erbjuder lärarstudenten studeras genom skolprojekten, det innebär att 
studenten har en perifer roll i studiens datainsamling. Istället för att fokusera 
studentens erfarenhet, riktas studiens intresse mot hur skolprojektens huvudaktörer 
beskriver relationen till utbildningen och till lärarstudenten.

PROBLEMOMRÅDET
I detta avsnitt presenteras problemområdet genom utredningar, utvärderingar och 
studier som anknyter till IT och till verksamhetsutveckling i förskola, skola och 
lärarutbildning. Inledningsvis behandlas lärares kompetens och lärarutbildning 
främst med fokus på IT, därefter verksamhetsutveckling. 

IT i förskola, skola och lärarutbildning 
IT är både ett verktyg och ett fenomen i tiden som kräver olika former av kom-
petens (t.ex. European Commission, 2010; UNESCO, 2002). Tekniken förändrar 
undervisningens möjliga innehåll. Den förändrar även villkor och möjligheter för 
lärandeprocessen. Lärares kunskap och förhållningssätt har givetvis betydelse för 
hur verksamheten i förskola och skola möter och hanterar förändrade villkor. 
Lärarutbildningen har att förhålla sig till den statliga styrningen. I betänkandet 
inför den lärarutbildning som trädde i kraft 2001 (SOU 1999:63), utrycks att ”sam-
hällets främsta utbildningsuppgift blir att utveckla individer som har vilja och 
förmåga att hantera information, söka kunskap och lösa problem” (s. 49). Vidare 
beskrivs hur klassrummet och undervisningen förändras genom ”nya rumsligt 
oberoende medier” (s. 53), hur urvalet av innehåll blir en fråga för både lärare och 
elever när inte längre läroboken utgör ensamt innehåll och hur lärprocesser kan 
organiseras mer flexibelt. I utredningen En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:108) 
framhålls betydelsen av lärarens unika kunskap och utbildningens uppdrag att 
skapa förutsättningar för relevant kompetens och tydlig yrkesidentitet. Utredningen 
föreslår ”IT som utbildningsresurs” (s. 192 ff.) som ett av fyra perspektiv. Detta 
kan ses som ett förtydligande och en skärpning av kraven i lärarutbildningen. Å 
andra sidan har examensmålen inte förstärkts, vilket är en kritik som bland annat 
framförs av Skolverket (Szekeley, 2009). Det ställs således inte tydligt uttalade 
krav på den nyutbildade lärarens kompetens. 

Skolverket (2009, 2010) redovisar att datortillgången och tillgången till Internet i 
förskola, skola och vuxenutbildning är relativt god. Däremot beskriver elever en 
låg frekvens av användning av IT i undervisningen. I vissa ämnen används datorer 
mycket sällan eller inte alls, t.ex. inom matematik, naturorienterande ämnen och 
engelska (2010, s. 3). Tillgång till och användning av digital teknik är dock inte ett 
mått på hur undervisningen har förändrats. Skolverket är kritiskt och efterfrågar 
lärares didaktiska IT-kompetens (2009). Almqvist, Eriksson, Hedfors, Jonsson 
och Lindström (1999) som under 1990-talet har följt ett antal skolor i deras ut-

vecklingsarbete kring IT menar att undervisningen ställs inför nya villkor som 
med nödvändighet förändrar lärarrollen. Författarna pekar på flera aspekter, och 
sammanfattar dessa som gränsöverskridande avseende tid, rum och innehåll såväl 
inom skolan, som mellan skolan och samhället i övrigt. Å andra sidan redovisar 
KK-stiftelsen (2009) att lärarutbildningarnas innehåll och undervisningsformer 
inte verkar ha förändrats. Lärarutbildningen förefaller i den meningen inte repre-
sentera en utbildningspraktik i framkant. Det kan synas paradoxalt att den nyut-
bildade läraren inte med säkerhet har relevant kompetens inom området. 

KK-stiftelsens undersökning bekräftas i en OECD-rapport (Enochsson & Rizza, 
2009) om IT-kompetens och IT-användning. Studien redovisar resultat från gransk-
ning av lärarutbildning i elva OECD-länder under 2002-2009. Rapporten visar att 
IT inte används regelbundet och systematiskt, inte heller pågår försök eller projekt 
för att utveckla undervisningen. Lärare och lärarstudenter använder datorer för 
egen lektionsplanering, men inte i undervisningen. Studenter är kritiska till att 
utbildningen inte ger förutsättning för att använda IT i undervisningen. Det visar 
sig också att det saknas forskning inom området (Hylèn, 2009). Situationen kan 
förstås som en ond cirkel där frånvaron av IT-perspektiv i högskoleförlagda kurser 
minskar studentens möjlighet att arbeta med IT i verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU), och eftersom även skolans praktik beskrivs som eftersatt avseende under-
visning relaterad till IT kan den inte heller kompensera bristen i den högskoleför-
lagda undervisningen. Resultatet av forskningsöversikten kan förstås både som en 
kompetens- och en attitydfråga. Enochsson och Rizza (2009) menar att det krävs 
styrande insatser på såväl policy- och ledningsnivå som lokal nivå. De lägger ett 
ansvar på lärosäten och lärarutbildning att bidra med adekvat utrustning, tydligare 
mål och därmed kunskapskrav. 

Enochsson (2010) gör även en separat analys gällande svenska förhållanden, till-
sammans med en fördjupad studie av två lärosäten. Den visar att studenter och 
lärare använder datorer i informations- och kommunikationssyfte. Däremot för-
bereder inte utbildningen studenter för att använda IT i den egna undervisningen. 
Vidare saknas mål som examinerar pedagogisk IT-kompetens. Problemet är således 
att, trots att det finns tillgänglig teknik så används den inte för att stärka blivande 
lärares kompetens, det saknas således ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv på 
IT i utbildningen. Även i denna studie antyds glappet mellan utbildningspraktik 
och yrkespraktik, vilket får betydelse både för hur IT behandlas och för de möjlig-
heter studenten ges att utveckla sin kompetens. Enochsson (2010) påtalar att det 
nationella examensmålet som beskriver IT-kompetens inte tycks sätta avtryck var-
ken i kurser, i en progressionsmedvetenhet eller som kunskapskrav i examinationer. 

Fenomenet IT som lärresurs och som innehåll i pedagogisk verksamhet utgör ett 
exempel på förändrade villkor. Lärarutbildningen ska bidra till den blivande lär-
arens kompetens att delta i och kritiskt förhålla sig till förskolans och skolans 
lokala verksamhetsutveckling5 (SOU 1999:63; SOU 2008:108). Läraren ska kunna 
identifiera behov, systematiskt planlägga, genomföra och utvärdera sin verksam-
het. Då lärarens huvudsakliga uppdrag är undervisning är givetvis ansvarsområdet 
vad gäller utveckling knutet till detta uppdrag. Undervisningsuppdraget är kontex-
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tuellt bundet till en specifik tid och kultur. Lindblad (2004) diskuterar hur lärare 
ställs inför att möta förändringar som har sitt ursprung utanför utbildningen. Lärares 
uppdrag är därmed i viss mening formulerat av en annan praktik än den egna. 
Läraryrket är mot bakgrund av det inte ett personligt projekt. Detta återspeglas i 
den europeiska överenskommelsen om lärarkompetens och lärares kvalifikationer 
(European Commission, 2010). Principerna har den europeiska unionens ekonom-
iska tillväxt som utgångspunkt, vilket kräver att medborgare har relevant kunskap, 
och att det utvecklas ny kunskap. Stor betydelse tillskrivs lärarens kompetens att 
ständigt kunna förnya sin kunskap i takt med samhällets utveckling och behov, 
att bidra till interkulturell förståelse samt att förstå sitt uppdrag som en del i sam-
hällelig kontext. IT är därmed både ett samhällsfenomen att förhålla sig till och ett 
verktyg för dokumentation, information och kommunikation.

Hur kan man då beskriva den IT-kompetens som lärarutbildningen behöver ge 
förutsättning för? I första hand gäller den lärares arbete med undervisning och 
anknytande uppdrag. Ett systerprojekt till KompLIT har använt en modell för IT-
relaterad kompetens hämtad från ingenjörsutbildning, men möjlig att anpassa till 
utbildning av lärare (Hanson & Fors, 2009). Modellen formulerar tre typer av kom-
petens: teknisk, digital didaktisk och teoretisk. Digital didaktisk kompetens är 
direkt undervisningsrelaterad, medan teoretisk kompetens innefattar kunskap om 
teorier och forskning. Dessa kompetenser framträder inom fyra områden. Det första 
området handlar om lärandeprocessen, det vill säga teknisk, digital didaktisk och 
teoretisk kompetens relaterad till lärande och därmed till undervisning. De övriga 
tre områdena är kommunikation, information och administration. Modellen visar 
hur teknisk kompetens måste balanseras mot lärares olika uppdrag, men också att 
lärares uppdrag måste ta sin utgångspunkt i teoretiska ställningstaganden. Ball, 
Hoover Thames och Phelps (2008) beskriver en modell för analys av matematik-
undervisning som inte specifikt hänvisar till IT-kompetens, men som heller inte 
kan utesluta den. Den omfattar ämneskompetens (generell och specialiserad) och 
pedagogisk kompetens relaterad till läroplan, till lärande och till undervisning 
i sin specifika kontext. UNESCO (2002) beskriver lärares kompetens i relation 
till samhällets utveckling och krav på utbildning och betonar lärarens teoretiska 
utgångspunkt knutet till undervisningspraktiken. Kunskapssyn och förståelse av 
villkor för lärande har mot bakgrund av det betydelse för lärarens arbete. UNESCO 
formulerar en rekommendation för IT i lärarutbildning med hjälp av fyra övergrip-
ande aspekter; kontext och kultur, ledarskap och vision, planering och förhåll-
ningssätt till förändring samt livslångt lärande. Dessa fyra aspekter kan ses som 
ramverk för lärarens syn på sitt uppdrag där sammanhanget och karaktären av 
ledarskapet avgör vilken pedagogisk verksamhet läraren erbjuder. Inom detta ram-
verk beskrivs nödvändiga IT-relaterade kompetenser. Dessa är teknisk kompetens, 
social kompetens, pedagogisk och didaktisk kompetens samt kommunikations-
kompetens. Dessa kompetenser beskrivs som nära integrerade med varandra, men 
även givetvis knutna till de övergripande aspekterna.

Projekt för verksamhetsutveckling i lärares vardag 
Verksamhetsutveckling är en del av yrkeslivets vardag och projekt är i det sam-
manhanget en vanlig arbetsform. Som process har den vissa likheter med forsk-
ning, men saknar i allmänhet vetenskapliga krav. I en antologi utgiven av Myn-
digheten för skolutveckling (Berg & Sherp, 2003) redovisas betydelsen av de val 
som görs i samband med utvecklingsarbete. Berg (2003) benämner projekt som 
problemlösningsprocesser och menar därmed att de behöver bestå av genuina och 
praktiknära frågeställningar som bearbetas och analyseras systematiskt och med 
en tydlig struktur. Han skiljer därmed det avgränsade projektet från den skolut-
veckling som han ser som en ”integrerad del av skolors vardagsarbete” (s. 20). I 
ett projekt synliggörs såväl medvetna som omedvetna perspektiv som alltid får 
konsekvenser i praktiken (Berg, 2003). Genom att förhålla sig till möjliga val och 
fastställa utgångspunkter och mål underlättas styrningen av ett projekt. Projekt 
avser att skapa förändring, vilket kan ställa krav på ny kunskap och omställning. 
Garvey Berger, Boles och Troen (2005) identifierar paradoxer i samband med verk-
samhetsutveckling. En paradox är betydelsen av yttre styrning och samtidigt be-
tydelsen av att lärarna själva får ”äga” sitt utvecklingsarbete. Likaså paradoxen i 
att samtidigt som det finns behov av tydligt ledarskap, krävs lärares egenstyrning. 
En annan typ av paradox är hur projekt som syftar till förändring kan uppfattas 
som, eller leda till ifrågasättande av den egna kompetensen och den egna praktiken. 
Dels genom att det kan krävas ny kompetens i att arbeta systematiskt med ett 
utvecklingsarbete, dels att det hittills givna, bekanta och uppfattat som väl funge-
rande blir ifrågasatt. En motreaktion kan vara ett bekräftande av det man redan vet 
och kanske gör, det vill säga utvecklingsarbetet kräver inte förändring. En kulturs 
mönster av värderingar, föreställningar och traditioner kan antingen stimulera eller 
hämma förändring. Kiefer Hipp, Bumpers Huffman, Pankake och Olivier (2008) 
påvisar i sin analys av framgångsrika utvecklingsinriktade skolor en kultur som 
kännetecknas av gemensamma mål och fokus på elevers lärande, öppenhet och 
inkluderande hållning såväl till elever som mellan lärare, samt ett kommunikativt 
ledarskap. Sammantaget kan det uppfattas som både en möjlighet och ett risktag-
ande att initiera utvecklingsarbete eller projekt.

Karaktären av lärares uppdrag och arbete kan jämföras med ett vetenskapligt för-
hållningssätt inom ramen för en yrkespraktik (Orlenius, 2004; Westbury, Hansén, 
Kansanen, & Björkvist 2005). Behovet av att med systematik utvärdera, analysera 
och förhålla sig till såväl den egna undervisningen som till verksamheten i övrigt 
är centralt. Under 1990-talet utvecklades idén om lärares lärande i sin praktik 
med hjälp av egna kunskapsresurser (t.ex. Alexandersson, 1994b; Lauvås, Hofgaard 
Lycke & Handal, 1997). Begreppet reflekterande praktiker användes, bland annat 
med bakgrund i Donald Schöns (1983) respektive John Deweys (1999, 2004) teorier 
om reflektion. Reflektionsbegreppet är diskuterat och formulerat i flera samman-
hang. Dels finns en kritisk diskussion om begreppets användning till exempel i 
lärarutbildning (Griffiths, 2000), dels finns det teorier som beskriver reflektionens 
karaktär i form av nivåer (t.ex. Alexandersson, 1994a; Griffiths, 2000; Griffiths & 
Tann, 1992; Van Manen, 1991). Genom att synliggöra olika sätt att reflektera blir 
begreppet mer användbart. Till reflektionsprocessen kan också föras kommuni-
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kation och kollektivt arbete vilket synliggör betydelsen av ett yrkesspråk, såväl 
vardagligt som vetenskapligt (Colnerud & Granström, 2002). Lärare förutsätts där-
med kunna driva och kommunicera både sin egen och verksamhetens utveckling 
på ett systematiskt och analytiskt sätt. 

Den akademiska praktiken kan utgöra en samarbetspartner både avseende rela-
tionen till forskning och till utvecklingsarbete. Lendahls Rosendahl och Rönnerman 
(2006) identifierar några aspekter som kan förklara avstånd och hinder mellan yrkes-
praktik och akademisk praktik i samband med projekt där förskola eller skola och 
högskola förväntas samverka. Det exempel de hänvisar till är projekt där forskare 
är delaktiga som handledare. En kritisk aspekt är skilda förväntningar på hand-
ledningens karaktär. Vad ska handledning bidra med? Ska den vara bekräftande, 
informativ eller utmanande? En annan är den akademiska praktikens svårighet att 
skapa sig legitimitet i yrkespraktiken, och en tredje är ovanan att kommunicera 
och dokumentera processer (jfr yrkesspråk). Dessa aspekter kan diskuteras som 
nödvändiga perspektiv att förhålla sig till vid planeringen av ett projekt (jfr Berg, 
2003). 

Lärarstudentens deltagande i en yrkespraktik influeras av praktikens karaktär och 
kultur, samtidigt som studenten också konfronterar tidigare erfarenhet och före-
ställning med den aktuella yrkespraktiken. Ur yrkespraktikens perspektiv kan 
studentens utbildning ses som en tidsmässigt avgränsad vistelse där så mycket er-
farenhet som möjligt ska förmedlas. Den kan också ses som en interaktiv process 
där studentens behov och förutsättningar ska stödjas genom de möjligheter som 
praktiken kan erbjuda, men där också yrkespraktiken kan stödjas genom närheten 
till en akademisk praktik. En bärande idé inom akademisk yrkesutbildning är in-
teraktionen mellan teoretiska och praktiknära studier. Ottesen (2006) studerar hur 
lärarstudenter med uppgift att använda IT i undervisningen under VFU utvecklar 
en praxisidentitet6 där intentionen och förberedelsen från den akademiska utbild-
ningspraktiken möter skolans kultur och i hög grad anpassar sig efter denna. Stu-
dien ger exempel på hur två samverkande utbildningspraktiker, den akademiska 
och den verksamhetsförlagda, förhandlar om vad som ska göras möjligt för stu-
denten och i det specifika fallet. Studenten har att förhålla sig till, och i hög grad 
anpassa sig till båda.

Problemområdet har i detta avsnitt belysts genom lärares kompetens och lärarut-
bildning främst avseende IT och verksamhetsutveckling, samt samarbete mellan 
yrkets praktik utbildningspraktik. I de aktuella skolprojekten är dessa två områden 
nära relaterade till varandra. De principer och den forskning som redovisas får 
bilda perspektiv i studiens analys och slutsatser.

SKOLPROJEKTEN – DATAINSAMLING OCH ANALYS 
I artikelns empiri ingår 21 skolprojekt genomförda inom ramen för en treårsperiod. 7 
Dessa skolprojekt finns dokumenterade inom huvudprojektet genom sin ansökan, 
beslut om beviljande samt som slutrapport.8 I ansökningsvillkoren presenteras 
skolprojekt som ett led i ”att på olika sätt utveckla pedagogisk digital kompetens 

som bidrar till skolutveckling”.9 De insatser som projektet kan få beskrivs som: 
handledning av arbetslag för pedagogiska diskussioner kring IT, praktiska IT-kurser, 
fördjupning i pedagogisk programvara, temadagar/studiedagar inom ramarna för 
projektet, IT-projekt tillsammans med lärarstudenter. Dessa villkor fick bilda 
underlag vid datainsamlingen. Datainsamlingen genomfördes under huvudprojektets 
avslutande år. 

Det primära empiriska underlaget för denna artikel har utgjorts av intervjuer med 
projektledare för respektive avslutat skolprojekt10, sammanlagt 21 intervjuer. Vi-
dare bestod empirin av den dokumentation om respektive skolprojekt som fanns 
på huvudprojektets webbsida och de på lokala skolprojektens webbsidor. De per-
soner som intervjuades var beroende på skolprojektets karaktär mer eller mindre 
delaktiga i det undervisningsnära arbete som respektive skolprojekt initierade. En 
intervjuguide med öppna frågor användes. De områden som berördes i intervjun 
var: projektets bakgrund och motiv, projektens genomförande och effekter, sam-
arbete med lärosätet samt samarbete med lärarstudenter i verksamhetsförlagd ut-
bildning. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. De transkriberade 
intervjuerna omfattade ca 150 sidor. Studien kompletterades med sekundära källor 
i form av texter från huvudprojektet som på något sätt anknöt till området skol-
projekt. Detta underlag användes som bakgrund i analysen och bidrog därmed till 
att förstå det sammanhang var i skolprojekten introducerats, genomförts och pre-
senterats. 

Studiens analys var induktiv, vilket innebar att empirin bildade utgångspunkt. 
Analysen startade med en inledande textnära fas och därefter en tolkning av tex-
tens innebörd (Ricoeur, 1993, 2002). Den textnära analysen bestod i att studera 
språket i användning (Wetherell, Taylor & Yates, 2004) i intervjuer och i övriga 
texter. Begreppen meddelande, text och diskurs fungerade som tre analytiska 
nivåer (Hodge & Kress, 2004). Meddelandet är det iakttagbara ordvalet och ut-
trycket. Texten är det sammanhang som meddelandet skapar, och diskurs relaterar 
till hur texten kommunicerar utanför det konkreta meddelandet. Relationen till 
andra kontexter, budskapets mening när den studeras i sitt sammanhang öppnade 
för perspektiv och tolkningar. Den efterföljande fördjupade tolkningen sökte efter 
mönster och betydelser i det som visade sig i den inledande analysen. De öppna 
intervjufrågorna bidrog till att empirin var av mer beskrivande/berättande än be-
svarande karaktär. Det innebar att de citat som valdes ut som exempel för att stödja 
studiens analys och slutsats hämtades från det sammanhang under intervjun där 
mönster och betydelser blev synliggjorda, och därmed inte i samband med svar på 
en specifik fråga. Relationen mellan meddelande, text och diskurs fungerade även 
som en pendling mellan närhet och distans till det empiriska materialet.

I studiens olika faser säkerställdes att dokumentation och presentation hanterades 
med korrekt etiskt förhållningsätt (Vetenskapsrådet, 2011). En utgångspunkt var 
att ingen enskild person, skola eller huvudman skulle kunna identifieras av någon 
extern part. Data som på något sätt kan identifiera en verksamhet, ett projekt eller 
en person är därmed bortvald. Forskare och intervjuare har dessutom varit noga 
med att inte beskriva eller tala om studiens data på ett sätt som gör det möjligt 
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med identifikation varken under eller efter studien. Studien har inte haft för avsikt 
att fungera som värderande eller jämförande av projekt. Istället är det forsknings-
frågan och problemområdet som har varit fokus. Forskaren har ett särskilt ansvar 
att förvalta den information som ges i samband med intervjuer och hantera den 
på ett sätt som gagnar det gemensamma målet före andra intressen. Detta gäller i 
synnerhet i en studie med en lokal anknytning och där initiativet till studien har 
kommit från det redan involverade lärosätet.

RESULTAT
I detta avsnitt presenteras delar av huvudstudiens resultat11 genom rubrikerna: 
Skolprojektens motiv, karaktär och effekt samt Projekt i samarbete mellan yrkes-
praktik och utbildningspraktik. Därefter presenteras slutsatser. Avsikten är inte 
att värdera, peka ut eller jämföra enskilda projekt. Istället är det skolprojektet 
som fenomen och relationen mellan yrkespraktik och utbildningspraktik som 
är centralt. Skolprojekten betraktas i studien som ett delprojekt inom ramen för 
huvudprojektet KompLIT. Dessa skolprojekt får därmed bilda figur och huvud-
projektet bakgrund. Ett skolprojekt är alltid initierat genom en ansökan från en 
enhet (förskola, skola) eller en kommun (förvaltning). Huvudprojektet har beviljat 
skolprojektet resurser i enlighet med beskrivet mål och behov, samt utsett en 
kontaktperson. Huvudprojektet har därmed två roller. Den ena är att granska och 
fatta beslut om skolprojektet, och den andra att skapa förutsättningar för genom-
förande och effekt i enlighet med formulerade mål. 

Skolprojektens motiv, karaktär och effekt
Skolprojekten kan delas in i två grupper, det strategiska projektet och det praktik-
nära projektet. Skillnaden görs synlig i samband med ansökan, men också under 
intervjuerna. Det strategiska projektet drivs av en förvaltning, alternativt en eller 
flera skolor. Kompetensutveckling inom digital teknik eller ett särskilt program 
är i fokus. Målet med det strategiska projektet är att skapa förutsättningar för alla 
lärare att utveckla kompetens och därigenom sin undervisningspraktik. Det prak-
tiknära projektet genomförs av en lärare eller ett arbetslag, och tar sin utgångs-
punkt i en problematik eller en idé om förändring av undervisning. Målet med det 
praktiknära projektet är pröva en digital teknik i ett bestämt syfte. 

Dessa två typer av projekt skiljer sig också avseende initiativ och styrning. Ett 
strategiskt projekt är utifrånstyrt där lärare planeras delta, medan det praktiknära 
projektet styrs av de lärare som har initierat det. Både det strategiska och det prak-
tiknära projektet anger att projektstödet på olika sätt har bidragit till att komma 
igång med ett utvecklingsarbete. För det strategiska projektet handlar det i första 
hand om att erbjuda centralt beslutad och kollektiv kompetensutveckling, medan 
lärare i det praktiknära projektet uppfattar att de har fått lokalt mandat att arbeta 
med något som intresserar dem. I ett praktiknära projekt beskriver projektledaren:

Projektet har bidragit till att det har satt igång saker. Vi har gjort saker som vi har 
tänkt på länge att vi borde lära oss och kunna använda. Tack vare projektet har vi 

varit tvungna att genomföra det eftersom man åtagit sig att driva projektet. Annars 
när man hamnar i tidsproblem så glider man ofta tillbaka till det som man måste 
och det som man känner sig säker i. Vi har ju himla mycket att stå i och då kanske 
man inte tar sig den extra tiden för att sedan spara tid i nästa skede, eller få ökad 
kvalitet i nästa skede.

Här beskrivs således både en möjlighet, en rättighet och ett krav att arbeta med 
projektet. Dessa tre aspekter samspelar troligen och bidrar till att ge projektet en 
struktur och att kollektivt behålla en idé om projektets mål. Projektledaren be-
skriver också utmaningen i att faktiskt ta sig an något man har ”tänkt på länge” 
och att mandatet och kravet har bidragit till att inte kunna backa tillbaka till det 
säkra och väl kända. 

Det strategiska projektet omfattar många lärare och i vissa fall flera enheter och 
kräver en organisation för struktur och information. Det finns en svårighet i av-
ståndet mellan projektledning och deltagare såsom lärare och rektorer/förskolech-
efer. Vidare finns i det strategiska projektet en osäkerhet om graden och karaktären 
av förändring, och en uppfattning om att det är de lärare som redan är intresserade 
som tar vara på de möjligheter som projektet ger. Det praktiknära projektet drivs 
genom en successiv process där lärare prövar sig fram. Projektet verkar i huvudsak 
vara självgående utan extern handledning eller utbildning. Istället betonas det 
lokala mandatet att få pröva och utveckla en idé.

Det praktiknära projektet styrs alltså av en undervisningsnära idé. Det handlar om 
att pröva en teknik för att därigenom skapa förändrade villkor i undervisningen 
(t.ex. Tablet-PC, pod-casting, dataspel), eller att använda datorn som kommuni-
cerande och dokumenterande verktyg (t.ex. elevers dokumentation, elevers kom-
munikation, verksamhetsdokumentation). Barnet respektive eleven och målupp-
fyllelse är i centrum. En projektledare i ett praktiknära projekt uttrycker att: ”Om 
inte undervisningen stödjer elevers kunskapsutveckling måste den ifrågasättas.” 
Läraren i det praktiknära projektet visar självständighet, engagemang och mod att 
pröva det osäkra. Istället för att vänta in andra, eller att ligga lågt med rädsla för att 
dra på sig arbete beslutar sig läraren för att gå in i ett projekt. En lärare berättar om 
sina funderingar kring undervisningen: ”En tanke som låg i mitt huvud och gnagde 
om att det skulle vara nyttigt att göra egen filmproduktion i skolan och att man 
faktiskt skulle använda de här IKT-redskapen på något smartare sätt”. En annan 
lärare deltar i en föreläsning om att använda datorer i läs- och skrivundervisningen, 
vilket bidrar till inspiration att förändra den egna undervisningen genom att ta 
hjälp av datorer. ”Jag provade lite, för jag var helt själv. Sen blev vi väl sugna på 
detta och jag pratade lite om det.” Läraren inspireras således av föreläsningen, prövar 
i sitt eget klassrum för att sedan förmedla sin erfarenhet till sina kollegor. Det 
kollektiva intresset som växer fram inspirerar till en ansökan om ett skolprojekt 
för att kunna arbeta vidare med att förändra läs- och skrivundervisningen. Dessa 
exempel visar hur lärare ser möjligheten att utveckla en idé. Nödvändig kunskap 
och kompetens introduceras parallellt med projektet. Det praktiknära projektet 
beskriver på ett engagerat sätt en process som inte har avslutats. Den pågår fort-
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farande på ett eller annat sätt. Ny kunskap har förvaltats till handling i den egna 
undervisningen. 

I det strategiska projektet ligger inte drivkraften i lärares intresse, utan snarare i 
projektets mål att nå så stor förändring som möjligt. Karaktären av förändringen 
kan skifta, det är istället lärares förnyade eller fördjupade kompetens i att använda 
IT som är i fokus. Det finns lärare som blir intresserade och engagerade, och andra 
som väljer bort deltagande. Vidare kan det vara svårt för projektledningen att bedöma 
vad som faktiskt sker i undervisningen. Det finns förväntningar från projektledaren 
på mer påtagliga och snabba effekter. En projektledare beskriver ”Jag trodde nog 
att det skulle gå fortare. Jag trodde att man snabbare kunde komma in i det. Jag 
trodde att projektet skulle bidra till att det gick fortare men det har det inte gjort”. 
Projektledaren beskriver således hur förväntningar på effekter av projektet inte 
har uppfyllts. Vidare antyds svårigheten att kunna påverka. Det har också funnits 
en ambition att vara mer drivande som projektledare i detta strategiska projekt. 
Samma projektledare uttrycker ett behov av att utmana ”… säga liksom ’Du hur 
tänker du här nu?’, liksom ’Hur tänker du gå vidare i det här liksom när det gäller 
IT och verktyget?’” Projektledaren menar att det är läraren som kan ta ansvar för 
och driva utveckling av undervisningen, men att läraren kan behöva både stöd och 
utmaning från externt håll. 

I det strategiska projektet finns en komplexitet i att dels engagera alla, dels att 
möta lärares olika behov, attityd och intresse. Dock finns en drivkraft i det kollek-
tiva då enskilda lärare kan mötas av hur elever ställer krav på undervisningen. 
En projektledare berättar om sina iakttagelser: ”Nu blir det ju väldigt tydligt när 
vagnarna rullar. Då undrar ju eleverna ’Varför får inte vi göra det?’ Då vet jag en 
[lärare] som till slut sa ’Mina elever ska inte bli lidande för att jag inte gjorde färdigt 
kursen. Nu använder jag det också, och så får jag ta hjälp av eleverna’ ” När en ny 
teknik introduceras i vissa ämnen skapas förväntningar hos elever oavsett vilken 
lärare de möter. Läraren förefaller uppleva ett krav, men ser också möjligheter att 
överbrygga sin egen osäkerhet eller bristande kunskap. 

Skolprojektets effekter kan sällan beskrivas via det formulerade projektmålet. I 
stället beskrivs vilka möjligheter projektet kan leda till eller tecken på förändring. 
I intervjuerna uttrycks till exempel att ”någonting har hänt”, utan att kunna ge en 
beskrivning vad detta är och vilken betydelse det kan få. En lärare i ett praktiknära 
projekt uttrycker sitt förhållningssätt i samband med projektet ”Man ställer frågor”. 
Vidare beskriver samma lärare behovet av kommunikation med andra lärare och 
att ”lyfta fram den kunskap man har själv”. Denne lärares erfarenhet handlar om 
att låta sig bli utmanad och att synliggöra sin kunskap. Det görs tydligt att det inte 
enbart är tekniken som är fokus för förändring, istället framhålls teknikens syfte 
och betydelse i ett pedagogiskt sammanhang. Till exempel: ”Kan vi under året på 
olika sätt använda digital teknik på ett nytt sätt och utifrån detta föra pedagogiska 
diskussioner med varandra och eleverna har vi lyckats med vår målsättning för 
projektet.” I talet om effekter syns också mer analytiska resonemang och ett ut-
talat behov av mer kunskap. En deltagare menar att det utvalda området utgör 
ett exempel, som i nästa skede kanske kan generaliseras till andra områden. ”Jag 

är mycket för att från att utifrån det speciella hitta det generella. Alltså jag gillar 
den metoden. Du avgränsar dig. Du provar något.” Ytterligare en lärare använder 
metaforen ”trådar” som skapar idéer eller tankar. Trådar ”knyts ihop”, det vill 
säga det ena kan ge det andra eller olika idéer kan sammanflätas och leda vidare. 
Dessa exempel ger intryck av att se på praktiken genom att skifta perspektiv, att 
försöka förstå sammanhang, att skapa distans och skaffa sig en mer generell bild. 
Vidare beskrivs ett behov av kunskap om teori, t.ex. genom att ta hjälp av teori är 
det möjligt att skapa en gemensam kunskap. Ytterligare ett exempel på behov är 
den projektledare som menar att utvecklingsarbete kräver en analytisk kompetens. 
Således finns exempel på behov av strategier, men också stöd inom områden där 
lärare kan känna sig osäkra. I talet om effekter finns således en högre grad av 
resonemang kring att arbeta med förändring än att arbeta med digitala resurser. 
Det är framför allt i de praktiknära projekten som lärarens upplevelse av utveck-
lingsarbete blir synlig. Dessa erfarenheter och kunskapsbehov är dock en typ av 
effekt som kan vara svårt att med säkerhet relatera till det studerade skolprojektet. 

Teknik kräver också teknisk support. Det saknas i mer eller mindre hög grad en 
supportfunktion som kan stödja det vardagliga arbetet. Å ena sidan kan läraren 
känna sig osäkra på användning av teknik, å andra sidan saknas teknisk support. I 
intervjuerna ges exempel på den tröga processen när en komplettering av teknisk 
utrustning behöver ske eller hur inloggningsproceduren är tidskrävande, vilken i 
sig kan hindra flexibilitet i undervisningen. Läraren utvecklar sin undervisning 
med hjälp av teknik, men det omgivande tekniska stödet och förståelsen kan saknas. 
En projektledare beskriver att det kan leda till att ge upp sin idé och återgå till 
arbetsformer som läraren har egen makt över. Brist på support kan därmed bli ett 
hinder för verksamhetsutveckling och i lärarens vardagsarbete.

Projekt i samarbete mellan yrkespraktik och utbildningspraktik 
Huvudprojektets mål är att hitta former för en stärkt samverkan, en omstrukturerad 
lärarutbildning och en fördjupad kompetens hos lärare. Samverkan inom ramen för 
ett skolprojekt kan med utgångspunkt i lärarutbildningen därmed ha två fokus, 
dels ett fokus mot verksamhetsförlagd utbildning och studentens medverkan i 
projekt, dels ett fokus mot den akademiska utbildningspraktikens möjlighet att 
bidra med handledning, kunskap och forskning. Samarbetet mellan lärosätet och 
det lokala skolprojektet har ett tydligt mönster. Projektet har fått resurser som 
använts till utbildning, studiebesök eller arbetstid. Det har presenterats i semi-
narier initierade av lärosätet, vilket då handlat om spridning. Sammantaget kan 
man dock hävda att yrkespraktiken och utbildningspraktiken (verksamhetsförlagd 
respektive akademisk) inte har kunnat mötas eller samverka i enlighet med 
huvudprojektets intentioner. Inte i något fall beskrivs hur ett skolprojekt har haft 
ett utvecklat samarbete med utbildningspraktiken eller hur lärarstudenter har 
varit delaktiga i ett projekt. 

Tre olika erfarenheter och förhållningssätt om samverkan med utbildningspraktiken 
kan identifieras. För det första ett självständigt förhållningssätt, där det inte ses 
som nödvändigt att behöva ta hjälp av utbildningspraktiken. En projektledare i 
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ett praktiknära projekt beskriver hur hon frågar en kollega med projekterfarenhet, 
men för övrigt behövs inget stöd. En annan projektledare beskriver: ”Nej jag vill 
inte säga att jag kommer ihåg /…/ det var väl mer någon kontakt via hur pengarna 
skulle betalas ut”. Den akademiska utbildningspraktiken ses därmed som en ex-
tern part som kan bidra vid behov, eller som en finansiär. Ett annat förhållnings-
sätt visar ett önskvärt samarbete för att tillgodose ett kunskapsbehov eller för att 
fördjupa effekter av ett projekt. Detta kan till exempel gälla utbildning i etiska 
frågor eller i analys och utvärdering, men också stöd i samband med dokumenta-
tion. Det tycks dock finnas något mer outtalat hinder och en uppfattning om att 
något inte blivit av, eller att idén har fått avslag när den har kommunicerats med 
huvudprojektet. Ett tredje förhållningsätt är direkt kritiskt till den akademiska 
utbildningspraktikens anonymitet, alternativt att uppfatta den som oåtkomlig 
resurs. Ett exempel är den projektledare som jämför med andra områden inom 
kommunen ”Han har ju ständigt studerande där han kan utvärdera olika delar av 
sin verksamhet /…/ Vi har inte den traditionen inom skolans värld.” Det antyds 
alltså att det saknas en tradition av samverkan med den akademiska utbildnings-
praktiken. De tre förhållningssätten visar på ett avstånd som kan verka paradoxalt 
mot bakgrund av skolprojektens kontext och lärarutbildningens struktur. 

Yrkespraktiken företrädare beskriver krav på lärarutbildningens högskoleförlagda 
undervisning och på verksamhetsförlagd utbildning. För det första betonas bety-
delsen av studentens kunskap för att kunna ta emot det som erbjuds i yrkesprak-
tiken. Ett exempel berör behovet av att studenten har en relevant kompetens för 
att kunna bli delaktig i en praktik. en projektledare uttrycker ”En förutsättning för 
lärarstudenter är att de är förtrogna med tekniken. De måste ha med sig Tablet-PC. 
Annars kommer det att ta för lång tid.” Studenten behöver alltså vara förberedd 
för att kunna bli en deltagare i yrkespraktiken. För det andra efterfrågas studenters 
närvaro och delaktighet i projekt. Studenten kan på det sättet komma i fas med 
yrkespraktikens lärare och dessutom se hur kompetens förvaltas i undervisningen. 
I ett strategiskt kommunövergripande projekt beskrivs att ”Om dessa studenter 
får ta del av vårt projekt, dels genom verksamhetens nyvunna IT-färdigheter, men 
också genom eget deltagande i PIM tillsammans med de lokala lärarutbildarna, 
har de samma möjlighet som alla andra pedagoger i kommunen att förkovra sig i 
sina kunskaper med tonvikt på den pedagogiska integreringen av IT i den dagliga 
verksamheten”. Yrkespraktiken betraktas således som förvaltare av relevant kom-
petens för såväl lärare som blivande lärare. Lärare och studenter kan utbildas och 
utvecklas tillsammans. Ett tredje synsätt är att studenten bär med sig kunskaper 
som yrkespraktiken kan dra nytta av, eller att studenten har ett särskilt intresse 
för yrkespraktikens projekt. En lärare i ett praktiknära projekt efterfrågar ”studenter 
i framkant”. En annan lärare uttrycker sin inledande uppfattning: ”När jag gick in 
i detta [skolprojektet] trodde vi att vi skulle koppla det hårdare till studenternas 
VFU-praktiker. Att vi liksom skulle få studenter som ville vara inne i den här 
typen av projekt. Det var nog tanken från början men vi fick en student som vi 
kanske skulle fått ändå.” Denne lärare skiljer således på en ”vanlig” student och 
en student som är särskilt intresserad av IT. Dessa tre synsätt beskriver ett avstånd 

mellan utbildningspraktiken och yrkespraktiken, men också idéer och förvänt-
ningar som inte blivit av, trots att de aktuella förskolorna och skolorna har haft 
lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning under skolprojektets genomför-
ande. 

De olika förväntningar och erfarenheter som uttrycks kan ses som kritiska då de 
sammantaget visar på svårigheten med samverkan mellan två praktiker med olika 
mål, karaktär, struktur med mera. Det finns givetvis lokala förklaringar som inte 
kan generaliseras till problem med utbildningspraktikens verklighetsförankring 
eller yrkespraktikens öppenhet. Det väcker dock frågor om relationen mellan ut-
bildning, kompetens och utveckling som ändå kan ses som generella oavsett om 
utgångspunkten är yrkesutbildning eller verksamhetsutveckling.

Slutsatser
Studien av skolprojekt har fokuserat mål, resultat och effekt samt samarbete 
mellan yrkespraktik och utbildningspraktik inom ramen för lärarutbildning. Idén 
med att akademin stödjer verksamhetsnära projekt är av flera orsaker genialisk, 
men knappast inte ny. Den bild som växer fram i studien visar dock att det finns 
kritiska aspekter i det ömsesidiga intresset av kunskap och kompetens (jfr Lendahls 
Rosendahl & Rönnerman, 2006). Detta är inte detsamma som att de studerade 
skolprojekten inte har varit framgångsrika. Skolprojekten har var för sig betydelse 
i sin egen praktik, och man kan med säkerhet säga att det har hänt något som i någon 
mening har förändrat yrkespraktiken i det korta perspektivet. Mot bakgrund av 
inledande analys är det möjligt att dra några slutsatser. Slutsatserna relateras till 
lärarstudentens möjligheter att medverka i projekt samt att utveckla sin pedagog-
iska digitala kompetens. 

En första slutsats är att det projekt som tar sin utgångspunkt i lärares eget intresse, 
det praktiknära projektet gör undervisningspraktiken mer synlig och utmanad än 
det strategiska projektet. Det praktiknära projektet ägs av lärare och arbetslag vilket 
förefaller innebära både möjligheter och ansvar (jfr Berg, 2003; Garvey Berger et 
al., 2005). Den nya kunskap som utvecklas förefaller successivt stödja projektets 
process. Det innebär inte att det strategiska projektet är mindre meningsfullt, men 
det får troligen mer karaktär av utifrån kommande kompetensutveckling än av 
reell verksamhetsutveckling som tar sin utgångspunkt i ett behov. Det krävs där-
med ytterligare ett steg för att möjliggöra och synliggöra förändring i en enskild 
praktik, men också för att stimulera och möta lärarens idéer, kritiska frågor eller 
kanske till och med fördjupade reflektioner. Huruvida detta har skett i de strate-
giska projekten varierar troligen, men studien visar inte att det har genomförts 
utvärderingar eller granskning av effekter. Det är således svårt att känna till både 
effekter och behov. I de praktiknära projekten uttrycks implicit värdet av att få 
arbeta med utveckling av sin egen undervisningspraktik. Studien synliggör en 
potential av lärarkraft, erfarenhet och kompetens som är betydelsefull. Denna 
slutsats är delvis kontroversiell då det i hög grad är det kollektiva målet som ska 
vara företrädande i förskola och skola. Å andra sidan kan man säga att det kollek-
tiva kräver ett enskilt engagemang. Frågan är då hur enskilda lärares kunskap och 
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resonemang om undervisningen kan ges möjlighet att både göra avtryck, prövas 
och diskuteras i ett vidare sammanhang. 

En andra slutsats kan riktas mot skolprojektets mål och relation till undervisningens 
innehåll. Innehållsfrågan förefaller vara underordnad frågan om undervisnings- 
former. Innehållsfrågan är därmed inget som beskrivs eller behandlas. Projekten 
uttrycker en erfarenhetsgrundad och prövad variation av undervisningsformer med 
hjälp av digitala resurser. Men om jag skulle välja att använda Ball et al. (2008),  
Hanson och Fors (2009) eller UNESCO (2002) i en didaktisk/ämnesdidaktisk 
analys av skolprojekten skulle det vara svårt att identifiera undervisningens inne-
håll. Kanske blir innehållsfrågan underordnad i ett IT-fokuserat skolprojekt eller är 
det så att innehållet även mer generellt är underordnat i förskolans och skolans ut-
vecklingsarbete? Detta leder också vidare till att fundera över syftet med använd-
ningen av digital teknik i olika sammanhang. Är digital teknik utgångspunkten för 
planering och genomförande av undervisning eller betraktas den som ett av flera 
stödjande verktyg för måluppfyllelse?

Ytterligare en slutsats är avståndet mellan yrkespraktik och utbildningspraktik, 
såväl den verksamhetsförlagda som den högskoleförlagda utbildningspraktiken. 
Studenten förefaller inte vara delaktig i skolprojektet. Den verksamhetsförlagda 
delen av utbildningen är således inte inbegripen i förskolans eller skolans utveck-
lingsarbete. Både det strategiska och det praktiknära projektet relaterar till veten- 
skapliga resonemang, det finns således ett intresse för en kunskap som ligger 
utanför den direkta användningen av IT. Studien visar en efterfrågan av stöd i 
analys och utvärdering. Lärare känner sin praktik väl och kan föra en professionell 
diskussion, och i vissa fall har lärare med senare utbildning en kompetens att 
kritiskt och systematiskt studera och analysera sin egen praktik, vilket kan sägas 
motsvara delar av yrkets vetenskapliga kompetens. Studien visar dock ett behov 
av både mer teoretiska resonemang och hjälp med analys och reflektion (jfr t.ex. 
Alexandersson 1994a; Griffiths & Tann, 1992; Van Manen, 1991). Detta behov är 
inte uttryckt i projektansökan, det visar sig i stället under intervjuer där projektledare 
berättar om skolprojektet, och i vissa fall beskriver vad de saknar. 

Att arbeta med verksamhetsutveckling innebär att förändra och förbättra. Skol-
projektet kan bidra till att den egna praktiken utmanas och ifrågasätts (t.ex. Kiefer 
Hipp et al., 2008). I det strategiska skolprojektet finns en utmaning i målet att alla 
ska delta. Deltagandet i sig leder dock inte med automatik till ny kunskap, även 
om det strategiska projektet i vissa fall har utvecklat rutiner för utmanande möten 
eller samtal. Det praktiknära skolprojektet styrs och genomförs av en lärare eller 
ett arbetslag där närheten kan göra det svårt att upptäcka kritiska aspekter eller 
nya möjligheter. Det faktum att projekten i hög grad har fått ”leva sitt eget liv” 
kan samtidigt ha skapat hinder för utveckling. De kritiska aspekter eller paradoxer 
som kan identifieras (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2006; Garvey Berger et 
al., 2005) har därmed inte uppfattats. Detta kan å ena sidan ses som positivt då 
skolprojekten har varit följsamma mot sin egen praktik, eller å andra sidan kritiskt 
då dessa projekt i högre utsträckning hade kunnat utmana sin egen praktik.

Till sist är det meningsfullt att belysa verksamhetsutveckling med hjälp av projekt. 
En lärare säger ”Jag har aldrig arbetat i projekt tidigare, så jag visste inte riktigt 
hur man gjorde”, vissa projekt saknar konkreta mål. Flertalet projekt verkar sakna 
strategier för att följa upp och utvärdera processen. Det är svårt att beskriva och 
därmed identifiera effekter utöver en känsla av förändring. Det är därmed också 
svårt att se vilka nya frågeställningar och behov som väcks. De moment som kan 
stödja ett projekt saknas i hög grad. Återigen, det går inte att värdera denna iakttag-
else som bra eller dålig. Men den forskning som intresserar sig för skolutveckling 
pekar just på behovet av perspektivmedvetenhet och styrning (Berg, 2003), vilket i 
nästa skede också är en fråga om ansvar för resurser och resultat. 

MÖJLIGA KONSEKVENSER OCH NYA UTMANINGAR
Artikeln bygger på en studie av skolprojekt med avsikten att stimulera lärares 
IT-kompetens relaterat till frågor eller kompetensbehov i den egna praktiken. 
Skolprojektens avsikt var också att stimulera lärarutbildning och därmed blivande 
lärares möjlighet att utveckla pedagogisk digital kompetens, samt kompetens i 
arbete med verksamhetsutveckling. Med kompetens avses något mer än kunskap. 
Kompetens är förmågan att använda de kunskapsresurser som krävs i ett specifikt 
sammanhang (Söderström, 1990). Kompetens uttrycks således i handling. Studiens 
slutsats är att projekten har varit framgångsrika för de lärare, arbetslag, skolor och 
kommuner som deltagit. Men här finns också aspekter som kan behöva diskuteras 
och prövas i nya sammanhang.

Tidigare utvärderingar och studier framhåller hur IT inte längre är något som ifrå-
gasätts i förskola och skola (Almqvist et al., 1999; Skolverket, 2009; 2010). Digitala 
lärresurser har sin plats i undervisning och som verktyg för information och kom-
munikation. Samma erfarenhet beskrivs i de studerade projekten. Även om det 
empiriska materialet inte är helt täcker antalet genomförda projekt, och även om 
det finns projekt som inte beviljats medel och givetvis skolor som valt att avstå, 
så är det tydligt hur IT ses som ett verktyg med stor utvecklingspotential. Det är 
därmed också givet att lärarutbildning behöver ta ställning till och på allvar han-
tera blivande lärares IT-kompetens. De studerade projekten beskriver ett avstånd 
till utbildningspraktiken, och därmed även ett avstånd mellan pågående projekt 
och de lärarstudenter som samtidigt finns i VFU. Denna erfarenhet kan ses som 
en kritik mot lärarutbildningens akademiska praktik, men också mot förskolans 
eller skolans sätt att betrakta blivande lärare. Studiens slutsats är kanske inte för-
vånande eller unik. Möjligen kan det ses som en del i ett nationellt och internatio-
nellt mönster (jfr Enochsson & Rizza, 2009; Enochsson, 2010; KK-stiftelsen, 2009), 
lärarutbildningen och även den didaktiska/ämnesdidaktiska forskningen visar ett 
svagt intresse för IT-frågor.

Varför har lärarstudenten inte varit involverad i projekt som har pågått parallellt 
med utbildningen? Varför har projekten inte utgjort ett innehåll i lärarutbildningen? 
Lärarstudenten har i allmänhet funnits nära yrkespraktiken, men har inte dragits 
in i projektet. Studien visar att de förskolor och skolor som genomfört projekt är 
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drivande och aktiva i fråga om utvecklingsarbete. Förutom de studerade skolpro-
jekten har dessa enheter eller kommuner deltagit i andra sammanhang där det 
handlar om att söka medel för och driva verksamhetsutveckling. Om bilden av 
lärarstudenten är sådan att skolans och lärares utvecklingsarbete ligger utanför 
den verksamhetsförlagda utbildningen, eller om studenten själv inte ser värdet i 
att engagera sig i det som sker utanför den direkta undervisningen eller målet för 
VFU, är det möjligen lärarutbildningens ansvar att se till att detta faktiskt sker. 
Å andra sidan behöver kanske lärares bild av vad som är värdefull lärarkunskap 
och kompetens vidgas. Ottesens (2006) forskning visar hur blivande lärare formas 
av de förväntningar och möjligheter som erbjuds i yrkets praktik. Det finns dock 
ett gemensamt ansvar för både lärares och blivande lärares kompetens, där också 
troligen uppfattningar om varandras praktiker och hinder kan behöva utmanas.

En annan närliggande aspekt rör vetenskaplig grund i den lokala praktikens verk-
samhet och utveckling av verksamhet. Vetenskaplig grund kan beskrivas utifrån 
två perspektiv. För det första kan vetenskaplig grund avse att sätta sig in i och vär-
dera forskning i relation till den egna praktiken. För det andra kan det handla om 
att den egna praktiken studeras och förbättras med stöd av vetenskapliga metoder. 
Dessa båda perspektiv kan givetvis förenas. Lärare kan därmed behöva ett yrkes-
språk utöver det vardagliga, för att kunna uttrycka kunskap, teorier för att tänka 
om sin praktik samt verktyg för att systematiskt studera, analysera och dra slut-
satser (t.ex. Colnerud & Granström, 2002; Robertson, 2010). Vidare krävs en med-
vetenhet om vardagens val och behov av ny kunskap i den egna praktiken (t.ex. 
Berg, 2003; Orlenius, 2004; Westbury et al., 2005 ). Dessa områden knyter an till 
vetenskaplighet och vetenskaplig grund. Vetenskaplig grund är dock knappast något 
som ska implementeras. Snarare visar denna studie att lärare själva identifierar 
och söker relevant stöd. Några av de områden som synliggörs i studien stämmer 
väl överens med behovet av systematik i planering, genomförande och utvärde-
ring, eller att kunna skapa distans till sin egen praktik och för att kunna analysera 
och dra slutsatser som bidrar till ny kunskap. Detta är ingen ny tanke eller er-
farenhet (se Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2006). Snarare är det ett område 
som fortfarande är högaktuellt och där den akademiska utbildningspraktiken är en 
möjlig partner för gemensam kunskapsutveckling.

Till sist är det värt att stanna upp vid motivet till, och betydelsen av IT i undervis-
ningen. IT är något självklart, vilket är logiskt. Men det finns också en okritisk håll-
ning där det mer handlar om att lära sig använda digital teknik, än att på en mer 
övergripande nivå arbeta med frågor som rör demokrati, påverkan och inflytande, 
maktaspekter, integritet med mera. Inget av projekten beskriver undervisningens 
innehåll som ett område att studera, diskutera eller utveckla. IT ses mer som ett 
verktyg som ska användas, än som en teknik som för med sig nya innehållsliga 
frågeställningar. Bildningsaspekten och den kritiska diskussionen förefaller vara 
underordnad. Om målet är att använda IT kan möjligen både lärares självständighet 
och kompetens avseende val av innehåll och stöd i undervisningen underordnas. 
Denna aspekt är värd att aktualisera i samband med lokalt läroplans- och kurs-
planearbete.

Det finns givetvis kritiska moment i studiens genomförande. Min avsikt har varit 
att under givna förutsättningar studera skolprojekten som helhet och inte enbart 
ett antal utvalda projekt. Studiens syfte är därmed inte att djupstudera enskilda 
projekt, vilket dock hade kunnat ge en mer nyanserad bild av just dessa projekt. Ett 
annat kritiskt moment är den valda analysmodellen där min tolkning med stöd i 
valda perspektiv och egen förförståelse är företrädande. Återigen är det viktigt att 
betona hur det totala datamaterialet har varit föremål för analys. Insamlad data har 
betraktats som en helhet med variationer, där de mönster som framträder under 
mina läsningar och min tolkning av intervjuutskrifter och annan text blir studiens 
slutsatser. Huruvida dessa slutsatser är igenkännbara i enskilda yrkespraktiker 
och utbildningspraktiker är upp till varje läsare att bedöma. Ur mitt perspektiv 
har det lett till nya intressanta frågeställningar.

NOTER
1. Enligt Ansökan KK-stiftelsens utlysning IT i lärarutbildningen 2005-09-23 dnr 2005/0314 var målet att bidra 
till lärarstudenters och lärares pedagogiska digitala kompetens; IT-kompetens med perspektivet kunskap och 
lärande inom en pedagogisk praktik.

2 Med yrkespraktik avses lärares praktik i förskola och skola. Med utbildningspraktik avses högskoleförlagd 
och verksamhetsförlagd del i lärarutbildning, med akademisk utbildningspraktik avses högskoleförlagd utbild-
ning och forskning. 

3 Gustavsson, S. (2011). En studie av skolprojekt i samverkan med akademisk utbildningspraktik (prel. titel). 
En rapport kommer att publiceras på www.his.se hösten 2011.

4 De personer som har intervjuats är en eller flera av de som i ansökan namnges som ansvariga för ett projekt. 
Det kan vara kommunens utvecklingsledare, rektor alt förskolechef eller lärare. En lärare kan i vissa fall ha 
fått ett särskilt uppdrag att leda ett projekt. I artikelns resultatavsnitt används genomgående uttrycket projekt-
ledare utom i de fall det är mer naturligt att använda uttrycket lärare om den/de personer som intervjuas. 

5 Begreppet verksamhetsutveckling kan jämställas med skolutveckling, men med en mer generell framtoning.  
Det huvudsakliga motivet är att tydligt visa att även förskolan är inbegripen, men jag menar dessutom att 
begreppet verksamhetsutveckling ger generaliseringsmöjligheter till relevanta områden. 

6 Norskans praxisidentitet kan översättas med identitet som lärare i den aktuella yrkespraktiken. 

7 Inom ramen för huvudprojektet identifieras ca 30 skolprojekt. Dessa projekt är mer eller mindre väl 
dokumenterade. Förutom skolprojekt i förskola och skola har också projekt inom Högskolan internt samt 
ett projekt i samarbete mellan skola och Högskola genomförts. Samtliga projekt redovisas i studiens rapport,  
bilaga 1. 

8 Skolprojektens slutrapporter skiljer sig åt mellan att vara en kort information om att ett projekt är avslutat 
eller en längre rapport om projektets genomförande.

9 Se Gustavsson (2011) in progress, bilaga 2.

10 Intervjuerna initierades genom ett brev till den kontakt som i ansökan angetts som ansvarig för skolprojek-
tet. Respektive skolprojekt kunde välja vem eller vilka som skulle medverka vid en intervju. I alla intervjuer 
medverkade projektledare/kontaktperson för skolprojektet, vilken var den person som hade mest kännedom 
om skolprojektet. Intervjuerna genomfördes av Yvonne Broberg, Elisabeth Bertilsson, Högskolan i Skövde 
samt artikelns författare.

11 Denna artikel är som redan nämnts i inledningen en del av en större studie som både kommer att vidga och 
fördjupa vissa delar av det empiriska materialet.
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ABSTRACT
The rapid development of information technology and the Internet has important academic 
implications, which in the long run will have far reaching consequences for teaching and 
learning on university level. With this in mind, five different success factors for the deve-
lopment of digital literacy and competence in higher education in general, and online courses 
in particular, are being identified and discussed in this article. These factors are: a shared 
view on learning and teaching, teamwork, a collaborative teaching culture, a positive atti- 
tude towards technology, as well as administrative, pedagogical and technical support 
resources. The discussion is largely based on theories on learning and e-learning, and many 
examples draw from the authors’ own experiences and observations. 

Keywords: Digital literacy and competence, e-learning, lifelong learning, higher education

INLEDNING
Den snabba utvecklingen av nya former av informations- och kommunikations-
teknik (IKT) i dagens samhälle har lett till ytterligare tillvägagångssätt att kom-
municera över tid och rum, vilket även influerar hur undervisningen bedrivs inom 
akademiska studier och för det livslånga lärandet generellt (se Ala-Mutka, Punie 
& Redecker, 2008; Glenn, 2008; Löfström, Kanerva, Tuutlia, Lehtinen & Nevgi, 
2007; Mattson, 2008). Informations- och kommunikationsteknikens möjlig- 
heter och begränsningar får betydande konsekvenser för hur undervisningen kan 
bedrivas samt förändrade lärar- och studentroller. Inom högre utbildning har en 
mängd internet-baserade lärplattformar utvecklats som möjliggör olika former av 
interaktion mellan lärare och studenter. Andelen nätstudenter har kraftigt ökat de 
senaste åren, vilket bl.a. har möjliggjorts och underlättats genom de olika lärplatt-
formarna vid högskolor och universitet. Enligt webbplatsen studera.nu studerar 

var fjärde student på distans i Sverige. I Högskoleverkets rapport (2011:2 R) fram-
går att sedan år 2002 har antalet helårsstudenter vid svenska distansutbildningar 
ökat med 100 % och mellan årsskiftena 2007/2008 och 2008/2009 är ökningen 
cirka 20 %. En liknande trend kan skönjas globalt där Asien och Afrika anses ha 
den största tillväxtpotentialen. Sammantaget är nätbaserad utbildning på starkt 
frammarsch. The Economist Intelligence Unit (Glenn, 2008) menar att det inte är 
frågan om högre utbildning kommer att bedrivas i digital form, utan på vilka sätt 
teknologin kommer att påverka undervisning och lärande. Det finns en stor mång-
fald av olika benämningar på utbildning som sker på distans via IKT, exempelvis, 
open learning, distributed learning, online learning, flexibelt lärande eller nätbase-
rad utbildning (se t.ex. Hrastinski, 2009; Mattsson, 2008). Dessa begrepp tillskrivs 
olika innebörder i olika sammanhang och det finns inte utrymme för ingående 
diskussioner kring de olika benämningarna här. Vi vill snarare påvisa mång- 
falden av benämningar inom området och kommer att använda oss av nätbaserad 
undervisning som ett mer övergripande begrepp för att hänvisa till högre studier 
som sker över tid och rum, med en åtskillnad mellan lärare och studenter, med 
stöd av IKT. Vi undviker begreppet distansutbildning, utifrån Hrastinskis (2009) 
synpunkt att det begreppet riskerar att inte nyttja de tillgängliga tekniska möjlig-
heterna att sammankoppla studenterna, utan främst fokuserar på interaktionen 
mellan läraren och studenterna. Förutom de möjligheter och begränsningar som 
olika tekniska verktyg erbjuder för nätbaserad undervisning, behövs det en fortsatt 
kunskapsutveckling hos den undervisande universitetsläraren. Behovet av en god 
pedagogisk digital kompetens blir därmed påtagligt och aktuellt.

Syftet med denna artikel är att delge andra universitetslärare som vill börja med 
eller vidareutveckla nätbaserad undervisning våra erfarenheter och kunskaper om 
en mängd olika områden för hur nätbaserad utbildning kan genomföras med ut-
gångspunkt utifrån pedagogisk digital kompetens. Erfarenheterna består dels i att 
praktiskt organisera och genomföra nätbaserad undervisning, och dels i att vidare-
utbilda oss inom nätbaserat lärande för höja vår pedagogiska digitala kompetens. 
Våra erfarenheter påvisar tydligt hur viktigt det är att reflektera över hur nätba-
serad undervisning kan bedrivas, samt aktivt arbeta med att fortbilda sig i pedago-
gisk digital kompetens inom högre utbildning. Värt att nämna i sammanhanget är 
skillnaden mellan universitetslärarnas undervisningssituation jämfört med lärarna 
inom grund- och gymnasieskolan. Det är mer ensamarbete inom högskolan uti-
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från lärarnas specifika ämneskompetenser samt att disputerade universitetslärare 
har två olika roller; dels ska de utveckla sin pedagogiska förmåga och stötta stu-
denterna, dels meritera sig genom forskning och söka medel för forskning.

PEDAGOGISK DIGITAL KOMPETENS
Vid en sökning via sökmotorn Google på begreppet ”pedagogisk digital kompe-
tens” framkom att den största tillämpningen verkar förekomma inom för- och 
grundskolan. Dock är området lika angeläget inom högre studier. Vad avses med 
pedagogisk digital kompetens? Europaparlamentet och europeiska unionens råd 
föreslog 2006 åtta stycken nyckelkompetenser för det livslånga lärandet varav en 
handlar om ”digital kompetens” (EUT, 2006)1. Digital kompetens innebär kun-
skaper i själva handhavandet av olika programvaror som t.ex. ordbehandlare och 
kalkylprogram, men det handlar också om hur människor utbyter information och 
samarbetar via IKT-verktyg, samt att de kan kritiskt värdera och söka information. 
En ytterligare aspekt som inkluderas i riktlinjerna är kompetens att använda olika 
sociala medier både i yrkeslivet och privat (EUT, 2006). Detta ställer övergripande 
krav på universitetsundervisning och universitetsläraren som behöver bemästra 
och vidareutveckla sina tekniska, kommunikativa och sociala förmågor.

Krumsvik (2008) fokuserar mer explicit på ”pedagogisk digital kompetens” och 
nämner att det främst är ett begrepp som brukas i de skandinaviska länderna:

[I]n this sense, teachers’ digital competence incorporates a more complex and 
holistic prophecy in the use of ICT with pedagogical judgment in educational 
contexts (Krumsvik, 2008, s. 280).

Krumsvik (2008, 2011) hävdar att pedagogisk digital kompetens är mer omfattande 
och större än teknisk färdighet för att kunna bruka IKT eftersom fokus snarare lig-
ger på ämnesinnehåll och pedagogik än enbart teknisk färdighet. Krumsvik (2011) 
har vidareutvecklat sin definition av digital kompetens med fokus på den indivi-
duelle lärarens kunnande:

Digital competence is the teacher´s/TE´s [Teacher Education] proficiency in 
using ICT in a professional context with good pedagogic-didactic judgment and 
his or her awareness of its implications for learning strategies and the digital 
Bildung of pupils and students (Krumsvik, 2011, s. 44-45).

Med denna definition vill Krumsvik poängtera skillnaden mellan att som lärare 
vara IKT-användare i ett undervisnings- och lärandesammanhang, snarare än IKT-
användare i ett underhållnings- och vardagssammanhang. Krumsvik (2008, 2011) 
har utformat en modell över vad som kan anses vara ”pedagogisk digital kompe-
tens”. Kortfattat består modellen av fyra grundläggande beståndsdelar:

1. Grundläggande digitala färdigheter

2. En didaktisk IKT-kunskap

3. Lärande-strategier, d.v.s. en metakognitiv medvetenhet om hur 1 och 2 bör  
 implementeras i det nya digitala pedagogiska landskapet

4. ’Digital Bildung’, som innebär ett metaperspektiv över dessa beståndsdelar  
 och reflektioner kring etiska och moraliska implikationer av det digitaliserade  
 samhället

Krumsvik (2008, 2011) hävdar att hans modell över pedagogisk digital kompetens 
både visar vikten av att dessa beståndsdelar integreras för att läraren ska kunna 
hålla sig á jour med den digitala utvecklingen samt på ett relevant sätt kunna 
hantera den komplexitet som finns i samband med pedagogisk digital kompetens. 
Krumsvik poängterar att lärarna behöver tid för att utveckla en sådan kompetens 
på ett lämpligt sätt. Med andra ord, i rollen som universitetslärare behövs en ut-
veckling inom den digitala arenan för att kunna bedriva undervisning och lärande 
i det digitala informationssamhället.

Löfström, Kanerva, Tuutlia, Lehtinen och Nevgi (2007) betonar vikten av tekniska 
och pedagogiska resurser för att skapa hög kvalitet vid nätbaserad undervisning. 
De nämner ej explicit begreppet pedagogisk digital kompetens, utan poängterar att 
”det väsentliga för planering och genomförande av nätbaserad undervisning är att 
ha tillräckliga kunskaper i informations- och kommunikationsteknik för under- 
visning och förmåga att stödja inlärning med hjälp av metoder för nätbaserad 
undervisning” (Löfström et al., 2007, s. 42). De menar att ledningen ska stödja lär-
arnas tekniska och pedagogiska utbildning inom IKT samt att bevara denna kom-
petens i takt med utvecklingen av teknologin och aktuella undervisningsmetoder. 
Detta anser vi behöver uppmärksammas ytterligare inom högre studier, eftersom 
det finns ett stort och stigande behov utifrån det ökade antalet nät-studenter inom 
högre utbildning. Det är inte enbart undervisningsteknisk kompetens som behövs 
förändras utan det handlar också om att ändra värderingar och universitetslärarens 
roll (EUT, 2006; Schneckenberg, Ehlers & Adelsberger, 2011). 

Sammanfattningsvis poängterar EUT (2006), Krumsvik (2008, 2011) och Löfström 
et al., (2007) olika aspekter kring betydelsen av pedagogisk digital kompetens. Vi 
anser att en sådan kompetens är något mer än individuella praktiska digitala 
färdigheter och förmågor. Det krävs utbildning och olika stöd åt universitetslärare 
för att nå samt bibehålla en god pedagogisk digital kompetens. 

Utvecklingsarbete av pedagogisk digital kompetens 
Vi som undervisande universitetslärare inom huvudområdet kognitionsvetenskap 
(KV) har designat och bedrivit nätbaserad undervisning sedan hösten 2008. Med 
kognitionsvetenskap avses studiet av tänkande, lärande och informationsprocesser 
utifrån en tvärvetenskaplig utgångspunkt, där psykologiska, datavetenskapliga, 
lingvistiska, kulturella, neurovetenskapliga, och filosofiska perspektiv integreras. 
Det finns även olika synsätt på hur kognition kan beskrivas, förklaras och stude-
ras (se t.ex. Bechtel, Abrahamsen & Graham, 1999 (för en längre introduktion till 
kognitionsvetenskap) eller Gärdenfors, 1999; Lindblom & Svensson, i tryck (för 
kortare introduktioner)). Den medvetna satsningen på nätbaserad undervisning 
motiverades utifrån en ökad möjlighet till breddad rekrytering av andra student-
grupper än campusstudenter samt att kunna bidra till det livslånga lärandet. Inled-
ningsvis erbjöd vi ett fåtal fristående kurser, bl.a. på en fristående plattform som 
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vi fick administrera på egen hand, och vi har även använt olika lärplattformar och 
verktyg innan införandet av den nuvarande lärplattformen Scio2.  Numera bedriver 
vi även ett kandidatprogram i nätbaserad form. 

Å ena sidan baseras våra praktiska erfarenheter av nätbaserad undervisning av ett 
stort antal heterogena studenter (exempelvis skiftande ålder, datorvana, datortill-
gänglighet, internet-uppkoppling, förkunskaper och tidigare erfarenheter av högre 
studier) som har deltagit i våra nätbaserade kurser i kognitionsvetenskap sedan 
2008. Å andra sidan har vi fortbildat oss inom nätbaserad undervisning, inom 
ramen för kursen Nätbaserad lärande i digitala miljöer (5 högskolepoäng, avancerad 
nivå). I kursen deltog åtta ämneslärare, varav samtliga fyra artikelförfattare, inom 
kognitionsvetenskap och kursen bedrevs i huvudsak av en datapedagog. Kursen 
fokuserade på olika teorier om lärande och kognition i digitala miljöer samt de 
kompetenser som krävs för att analysera, utveckla och genomföra nätbaserat lär-
ande och ”blended learning3” i digitala miljöer. En viktig del var att analysera och 
utvärdera olika webbaserade verktyg och plattformar utifrån ett didaktiskt pers-
pektiv för att få en ökad förståelse för hur dessa verktyg kan användas i olika 
undervisningssituationer och vilka för- och nackdelar de olika verktygen medför. 
Sammanfattningsvis, vårt resultat och slutsatser utgår från våra egna erfarenheter 
och idéer från att ha arbetat med nätbaserad utbildning.

ANSATS OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
För att identifiera våra egna erfarenheter av nätbaserad undervisning genomfördes 
en fallstudie (Patton, 2002; Stake, 2002). En fallstudie avsågs vara ett lämpligt val 
eftersom fallstudier inte är ett metodologiskt val utan snarare ett val över vad som 
ska studeras (Stake, 2002). Oberoende av tillvägagångssättet är valet att studera vårt 
fall av nätbaserad undervisning och sedan utveckla framgångsfaktorer för hur den 
pedagogiska digitala kompetensen kan utvecklas. Enligt Patton (2002) kan fall-
studier hänföras både till analysprocessen eller dess resultat, eller både och. På 
så vis lämpar sig fallstudier som en lämplig strategi för att beskriva och förklara 
processer och dess resultat. Forskningsansatsen vi använts oss av för att genomföra 
fallstudien är inspirerad av aktionsforskning. Aktionsforskning kan övergripande 
beskrivas som en metodansats där forskarna är en del av det som observeras och 
studeras (Holme & Solvang, 1997; Patton, 2002). Aktionsforskning definieras ex-
empelvis som “an inquiry into how human beings design and implement action in 
relation to one another” (Argyris, Putnam & McLain Smith, 1982). Holme och 
Solvang (1997) anser att aktionsforskning innebär att forskaren samtidigt kombi-
nerar forskningsuppgiften som sådan och parallellt deltar aktivt med de inbland-
ade parterna. De menar vidare att aktionsforskning kännetecknas av att forskaren 
deltar tillsammans med den andra parten i lösningen av praktiska problem, där 
samarbetet både inbegriper lärande och forskning. Genom aktionsforskningen 
kunde vi reflektera över vårt eget sätt att bedriva nätbaserad undervisning samtidigt 
som vi i praktiken bedrev nätbaserad undervisning. Därmed kunde vi modifiera 
våra nätkursers design och genomförande parallellt under det år som vi träffade 
datapedagogen regelbundet (i kompetensutvecklingskursen och efterföljande upp-

följningsmöten). Under kursens gång genomfördes en mängd diskussionsseminarier 
mellan oss som kursdeltagare och datapedagogen. Efter kursens formella slut träff-
ades vi och datapedagogen regelbundet under en termin för att diskutera samt 
reflektera över olika aspekter kring nätbaserad undervisning. Diskussionerna 
berörde olika perspektiv som identifierats vid design av olika kursupplägg samt 
konkreta situationer som uppstått i de pågående nätkurserna under den aktuella 
terminen. Eftersom vi både deltog i kursen, samtidigt som vi i praktiken genom-
förde nätbaserad undervisning, lämpade sig en aktionsforskningsbaserad ansats, 
då vi både studerade vår egen undervisning samtidigt som vi själva kunde förändra 
undervisningen utifrån datapedagogens kritiska synpunkter. Datapedagogen ut-
manade oss löpande med kritiska frågor kring IT-verktyg (t.ex. möjligheter och 
begränsningar med olika verktyg i den aktuella lärplattformen för att nå en viss 
form av lärande hos studenterna) och pedagogik (t.ex. relationen mellan lärande-
mål, examinationsformer och genomförande utifrån olika pedagogiska ansatser). 
Vi genomgick en förändringsprocess som kan jämföras med den växelverkan mellan 
det som studeras och de studerade som sker vid aktionsforskning. I likhet med 
Journets (2007) reflektion över sina personliga erfarenheter om hur hon inkorpo-
rerade digitala medier i sin undervisning reflekterar även vi över de förändringar 
som skett inom gruppen och de utmaningar som vi ställts inför under det pågående 
utvecklingsarbetet av vår pedagogiska digitala kompetens. Vid det avslutande 
mötet mellan datapedagogen och ämneslärarna inom ramen för denna fallstudie, 
påpekade datapedagogen att det sätt som ämnesgruppen numera arbetar på kunde er-
bjuda andra universitetslärare relevanta erfarenheter och kunskaper och utifrån detta 
startade en datainsamlings- och analysprocess som ledde fram till slutresultatet. 

Utifrån ett gemensamt uppstartsmöte beskrev var och en av oss cirka 7-10 fak-
torer skriftligen för vad vi individuellt ansåg vara relevanta faktorer för att erhålla 
en god pedagogisk digital kompetens. Dessa faktorer togs fram utifrån våra egna 
praktiska erfarenheter som universitetslärare inom nätbaserad undervisning samt 
vad vi uppmärksammat under kompetensutvecklingskursens gång. Därefter sam-
manställdes dessa aspekter i en gemensam redogörelse och sedan vidtog en inne-
hållsanalys (Patton, 2002) där vi letade efter liknande och överlappande faktorer. 
Målsättningen var att reducera antalet faktorer för att hitta några tydliga och på-
tagliga faktorer som på ett mer konkret sätt kunde representera våra erfarenheter 
och reflektioner kring pedagogisk digital kompetens. Denna procedur itererades 
tre gånger på ett liknande förfaringssätt, tills vi upplevde att vi nått ett rimligt 
antal relevanta och meningsfulla faktorer. Detta tillvägagångssätt möjliggjorde 
processen att komma fram till de fem identifierade framgångsfaktorerna för att 
nå pedagogisk digital kompetens inom nätbaserad undervisning för högre studier. 

Utifrån de identifierade framgångsfaktorerna har vi valt ett abduktivt upplägg, vilket 
innebär en växelverkan mellan praktik och teori eller mellan teori och praktik, 
d.v.s. vi har valt möjligheten att utifrån våra praktiska erfarenheter koppla samman 
dessa med teorier inom området. I detta fall utgår vi främst från våra egna praktiska 
erfarenheter gällande framgångsfaktorer för pedagogisk digital kompetens och sedan 
kopplat dessa till relevant litteratur.
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Nedan presenteras dessa framgångsfaktorer mer ingående med egna konkreta ex-
empel samt med teoretiska kopplingar till relaterad litteratur. Det är värt att notera 
att inte alla faktorer har direkt koppling till IKT. I analysen har vi upptäckt att det 
var svårt att separera frågor kring IKT, pedagogik och praxis då dessa är samman-
flätade och påverkar varandra i stor utsträckning, särskilt med utgångspunkt från 
att vi bedriver nätbaserad undervisning i större omfattning.

Fem framgångsfaktorer för pedagogisk digital kompetens
Utifrån aktionsforskningsprocessen som genomförts under fallstudien har följande 
fem framgångsfaktorer identifierats för utveckling av pedagogisk digital kompetens 
vid nätbaserad undervisning för högre studier:

•	En	gemensam	pedagogisk	grundsyn
•	Teamwork
•	Undervisningskultur
•	Positiv	inställning	till	teknik
•	Administrativa,	pedagogiska	och	tekniska	stödresurser.

En gemensam pedagogisk grundsyn
En konsekvens av vår ämnesgrupps arbete med att utveckla undervisningen på de 
nätbaserade kurserna, är att de bakomliggande filosofiska värderingar för hur vi ser 
på studenters lärande och vår egen undervisning har blivit mer synliga och utgör 
en gemensam pedagogisk grundsyn inom ämnesgruppen. Som en konsekvens av 
att utveckla nätbaserade kurser har den enskilda läraren uppmuntrats att själv 
reflektera över sina egna värderingar och, både direkt och indirekt, kommunicerat 
dessa till kollegorna inom ämnesgruppen. Synliggörandet av den pedagogiska 
grundsynen har till stor del möjliggjorts av de studieguider som började användas 
i de nätbaserade kurserna inom kognitionsvetenskap som stöd för studenterna. I 
detta avsnitt används studieguiderna både som ett exempel på hur det är möjligt 
att göra den pedagogiska grundsynen mer explicit för både studenter och lärare 
samt som ett exempel på hur just vår pedagogiska grundsyn kan påverka utform-
andet av nätbaserade kurser. Syftet är dock inte att argumentera för eller emot ett 
visst filosofiskt synsätt och det är inte heller så att vi förordar en total likriktning 
av den pedagogiska grundsynen inom ämnesgruppen. 

Enligt Kanuka (2008) är synliggörandet och möjligheten att reflektera och diskutera 
den grundläggande filosofiska syn som ligger till grund för lärarens undervisning 
och syn på lärande en viktig faktor i framtagandet och genomförandet av kurser 
som är baserade på olika typer av elektroniska medier. Kanuka (2008) påpekar också 
att de filosofiska värderingarna också påverkar inställningen till teknologi. Till 
exempel menar hon att omedvetenhet om ens filosofiska värderingar kring lärande 
ofta kan leda till en okritisk entusiasm att anamma den senaste teknologiska inn-
ovationen. I arbetet med att utveckla pedagogiken kring nätbaserat lärande har vi i 
ämnesgruppen också observerat att det krävs en diskussion kring dessa grundlägg-
ande värderingar och att det underlättar konstruktionen och genomförandet av 
nätbaserade kurser när denna blir mer explicit. 

Studieguiderna innehåller en sektion som specifikt avhandlar den pedagogiska 
grundsynen. Då studieguiderna från de första nätbaserade kurserna som gavs inom 
kognitionsvetenskap har återanvänts och modifierats på nya kurser och av andra 
lärare inom ämnesgruppen har den pedagogiska grundsynen på ett mer explicit 
sätt än tidigare kommit att kommuniceras mellan ämnesgruppens lärare. I ex-
empel A och B syns spår av en gemensam pedagogisk grundsyn, trots att de inte 
är identiska. Skillnaderna beror bland annat på att den ena är en introducerande 
kurs och den andra en fortsättningskurs inom kognitionsvetenskap, men också på 
grund av smärre skillnader mellan lärare i vad som är i fokus. 

Exempel A: Introduktionskurs i kognitionsvetenskap
Vi vill betona att du som student måste ha insikt om att en akademisk utbild-
ning är ett aktivt val, där det periodvis krävs hårt arbete och utmaningar som 
man inte direkt kanske ser nyttan utav. Periodvis kanske man behöver sitta och 
”lära in” byggstenarna för att sedan kunna skapa ett innehåll som man sedan 
kan reflektera över. Missförstå oss rätt nu, vi är inte för ”drillning”, men vill 
ändå poängtera att studenten behöver förstå att vägen till kunskap och utveck-
ling går via att anta de utmaningar och ställda krav som man möter, det är så 
man växer som människa. Du har rätt att ställa krav på sin utbildning, att kunna 
kräva att den verkligen har ett innehåll. Om du som student är inställd på att 
anta utmaningen att utvecklas, så ska vi som lärare erbjuda studenten en kreativ 
och ämneskompetent miljö för dem att växa i, genom vår ämneskompetens, ett 
vetenskapligt förhållningssätt samt engagemang för ämnet.

Vi som undervisar på kursen förväntar oss följande saker av dig som student:
•	 Att	du	utnyttjar	den	tid	du	har	till	förfogande	på	bästa	sätt.	

•	 Att	du	läser	kurslitteraturen.	

•	 Att	du	följer	de	anvisningar	som	finns	om	hur	uppgifterna	skall	redovisas.	

•	 Att	du	håller	de	deadlines	som	finns	för	uppgifterna.	

•	 Att	de	inlämningsuppgifter	du	skickar	till	oss	är	helt	och	hållet	dina	egna.	

•	 Att	du	kontaktar	oss	lärare	om	du	behöver	hjälp	med	något,	har	frågor	eller		
 synpunkter om kursen och dina inlämningsuppgifter”.

Exempel B: Fortsättningskurs i kognitionsvetenskap (situerad kognition)
Vår syn på lärandet som fenomen och process har sin utgångspunkt i det inter-
aktionistiska förhållningssättet, främst inspirerat av Bron och Wilhelmssons bok 
Lärprocesser i högre utbildning (2005). Detta betyder att lärandet är en ömsesidig 
process som är delad mellan student och lärare, och som det framförs i kap. 7.

”[a]nsvaret för att lärande kommer till stånd i utbildning för vuxna är delat. Delat 
mellan den som lär och den som utbildar. Hur väl studenter eller andra lärande 
lyckas beror på den studerande själv, på läraren, och på mötet dem emellan” (Döös 
& Wilhelmsson, 2005, s. 101).

Detta citat fångar verkligen pudelns kärna när det gäller lärandet som fenomen 
utifrån vår värdegrund. Men sedan kommer frågan om ansvarsfördelningen, och 
vi citerar från kap. 5 följande: “den lärande individen är ansvarig för sin egen 
uppgift att lära. Läraren är ansvarig för att skapa en god lärmiljö (Wilhelmsson, 
2005, s. 70).



62  UTBILDNING & LÄRANDE 2011 ,  VOL 5 ,  NR 1 UTBILDNING & LÄRANDE 2011 ,  VOL 5 ,  NR 1  63

TEMA:  ATT BILDA LÄRARE I  DIGITAL KOMPETENS 
Jessica Lindblom, Anna-Sofia Alklind Taylor, Jana Rambusch & Henrik Svensson

TEMA:  ATT BILDA LÄRARE I  DIGITAL KOMPETENS 
Jessica Lindblom, Anna-Sofia Alklind Taylor, Jana Rambusch & Henrik Svensson

Ett exempel på hur den pedagogiska grundsynen också påverkar undervisningen 
på de kognitionsvetenskapliga kurserna är att synen på lärandet som fenomen och 
process har utgångspunkt i det interaktionistiska förhållningssättet samt Bron och 
Wilhelmssons (2005) syn på lärande och utbildning. Lärandet ses vidare, av oss, 
som en process vilken sker i interaktionen mellan studenterna och med hjälp av 
olika typer av verktyg som också då är ett lärandeperspektiv som främst är inspi-
rerad av teorier inom situerat lärande (se t.ex. Krumsvik, 2008, Lave & Wenger, 
1991; Rogoff, 2006). Med stöd av det situerade perspektivet skiljer vi oss från den 
kognitivistiska synen som menar att teknologi och pedagogik kan ses som två 
separata ting (t.ex. Jonassen, 1996, citerad i Kanuka, 2008). Synen att de är två sep-
arata ting exemplifieras enligt Kanuka (2008) av Jonassen (1996, citerad i Kanuka, 
2008, s. 94) liknelse mellan lärande och teknologi och en hantverkare och dennes 
verktyg:

…carpenters use their tools to build things; the tools do not control the car-
penter. Similarly, computers should be used as tools for helping learners build 
knowledge; they should not control the learner.

Enligt det situerade synsättet på kognition och verktygsanvändning (se t.ex. Susi 
2006 för en översikt) kan dock analogin med en hantverkare likaväl stödja den 
motsatta tesen, som också vi stödjer, att lärande och teknologier för lärande är 
starkt beroende av varandra. Hur hantverkare och vi människor rent generellt an-
vänder oss av verktyg för att lösa problem kan bara analyseras och förstås genom 
att se till helheten i en viss situation (Susi, 2006) – hantverkaren kontrollerar verk-
tyget lika mycket som verktyget kontrollerar hantverkaren. Olika aspekter kring 
lärplattformens utformning och dess ingående funktioner och vilka andra tekniska 
system som används i undervisningen har således också varit en integrerad del i 
våra pedagogiska diskussioner. 

I vårt arbete med utvecklingen av nätbaserade kurser för studenter och speciellt 
i och med kursen Nätbaserat lärande i digitala miljöer för oss som lärare, har vi 
kunnat observera att den pedagogiska grundsynen på lärande och undervisning 
påverkar undervisningen på olika sätt och på olika nivåer. Exempelvis hur infor-
mation på kurssajter skall struktureras, vilka teknologiska hjälpmedel vi bör an-
vända, hur studenter skall bemötas (inte minst i olika konfliktsituationer), hur 
betygskriterier skall utformas, och när ”ordningsregler” kring kurser fastställs. 
Mer specifikt har detta resulterat i hur olika uppgiftsbeskrivningar särskilt poäng-
terar vikten av att åtskilja egna och andras tankar, d.v.s. ett grundantagande inom 
akademin, samt en viss form av ”netikett”.  Det är lätt hänt att uttrycka sig kränk-
ande till en annan person via ett inlägg eller e-post när denne inte är fysiskt när-
varande och detta kan få negativa följder för mottagaren och främjar inte ett öppet 
och utforskande undervisningsklimat.

Om det då finns en gemensam och explicit formulerad grund att stå på är det 
enklare att motivera varför man gör på ett visst sätt, vilket också gäller när den en-
skilde läraren på olika sätt frångår den gemensamt uppställda ramen i en viss kurs. 
Likaså är den även ett stöd till studenterna då många som läser en nätbaserad kurs 
inte är bekanta med högre studier sedan tidigare. De behöver stöd och vägledning 

kring vad som förväntas av dem samt hur ansvarsfördelningen ser ut mellan lärare 
och student samt även studenter emellan.

TEAMWORK
Ett gott samarbete och god kommunikation inom lärarkollegiet är till fördel oav-
sett om utbildning bedrivs som nätbaserad eller ej. Vår erfarenhet av att dra nytta 
av varandras kompletterande kunskaper, både ämnesmässiga och tekniska, skapar 
en gemensam kunskapsbas som sträcker sig utöver den enskilda individens kun-
skaper. En av fördelarna med detta är att lärargruppen kan uppnå högre kvalitets-
mål i sin undervisning och minskar sårbarheten vid sjukdom eller lärarbyten. För 
att samarbete ska ske krävs att alla lärare arbetar mot samma mål (Barak, Maymon 
& Harel, 1999) annars finns det risk att konflikter uppstår kring undervisningen.

Salas, Sims och Burke (2005) delar in teamwork i fem huvudsakliga delar som 
tillsammans är avgörande för om en grupp lyckas samarbeta på ett effektivt sätt. 
Dessa är ledarskap, delad utförandekontroll, backup-beteende, anpassningsför-
måga och förhållningssätt. Starkt ledarskap är särskilt viktigt om samarbetet inte 
fungerar som det ska (Salas, et al., 2005). Inom högskolan finns både formella och 
informella ledare som koordinerar övriga kollegors arbete. Formella ledare är ex-
empelvis prefekter, ämnesföreträdare, och kursansvariga lärare. Informella ledare 
utgörs vanligast av seniora lärare som varit verksamma inom högskolan i flera år 
och därmed ”lär upp” de oerfarna som en form av mentorskap. Koordination av 
kollegors arbete sker också genom policy-dokument som talar om hur lärare bör 
agera i olika situationer, till exempel vilka regler som gäller vid examination eller 
rekommendationer kring hur studenter med funktionsnedsättning bör stödjas i 
samband med undervisning. Med delad utförandekontroll menas att alla i gruppen 
har en medvetenhet kring vad de andra gör och hjälper till för att upptäcka eventu-
ella felaktigheter i varandras utföranden (allt från att två lärare på samma kurs 
motsäger varandra till att en lärare bryter mot högskolans regelverk). För att uppnå 
detta krävs en öppenhet och en vilja att dela med sig av information, till exempel 
föreläsningsanteckningar, e-postkonversationer med mera. En lärare som är osäker 
på tonen i ett e-postmeddelande kan exempelvis låta några kollegor läsa igenom 
det innan det skickas ut. Detta genomför vi rutinmässigt i känsliga ärenden, ex-
empelvis i dialoger med oroliga och frustrerade (nät)studenter. Inställningen till 
hur kursmaterial så som föreläsnings- och presentationsmaterial, föreläsnings-
anteckningar, studieguider etc. distribueras påverkar också den allmänna känslan 
av öppenhet och gemenskap i ämnesgruppen. Vi har en gemensam mapp där vi 
samlar vårt material digitalt så att även andra lärare i ämnesgruppen kan komma 
åt relevant material, vilket underlättar (1) när en lärare övertar en kurs, (2) om en 
lärare blir långtidssjukskriven och (3) för att anpassa undervisningen till vad övriga 
lärarna på kursen gör. Det blir på så sätt lättare för oss att skapa en röd tråd i kursen 
och i utbildningen i stort. Inför varje kursomgång träffas samtliga lärare på kursen 
för att säkerställa att alla har koll på kursmålen och deras relation till de nationella 
examensmålen samt den enskilda lärarens roll i den specifika kursen i förhållande 
till vad de andra lärarna utför.
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Att skapa flexibilitet i hur en arbetsuppgift utförs och vem som utför den är också 
viktigt för ett effektivt samarbete (Salas et al., 2005). Backup-beteende såsom att 
en lärare tar över en kollegas uppgifter när dennes arbetsbelastning är för hög är 
vanligt förekommande i grupper med hög teamwork-anda. Det är dock viktigt att 
poängtera att även om det ses som positivt att lärarkollegorna hjälps åt, får det inte 
gå så långt att (1) kollegor ständigt får ta över en annan kollegas arbetsuppgifter, 
eller (2) att underbemanning i kurserna döljs och inte rättas till. Det är ledarnas 
ansvar att se till att backup-beteendet hålls på en rimlig nivå. Bra teamwork ut-
görs även av god anpassningsförmåga, vilket inom högskolan kan ses som lärar-
kollegiets förmåga att anpassa undervisningen till nya förutsättningar. I vårt fall 
var satsningen på nätbaserad undervisning ett sätt att utöka ämnets utbredning, 
vilket resulterade i nya sätt att se på undervisning och lärande. Detta fick i sin tur 
också återverkningar på den campusförlagda undervisningen. Den sista faktorn 
som Salas et al. (2005) belyser handlar om gruppens förhållningssätt eller attityder 
till samarbete. Kommunikationen inom lärarkollegiet blir lätt lidande om inte de 
enskilda individerna ser fördelarna med samarbetet. Att bygga upp en gemenskap 
som fostrar en positiv attityd till att dela information med varandra är alltså A och 
O för ett lyckat samarbete. Detta är något vi upplever att vi har uppnått.

Andra potentiella hinder för samarbete är finansiella kostnader och schematekniska 
problem (Barak, et al., 1999). Det finns därför skäl till att skapa lösningar för kom-
munikation som är både kostnadseffektiva och tids-oberoende. När mer och mer 
undervisning sker på via nätet innebär det att lärare har möjlighet att själva arbeta 
på distans då kommunikationsmönstren och kommunikationsvägarna i en nät-
baserad kurs skiljer sig och ställer högre krav på snabb feedback (se t.ex. Menchaca 
& Bekele, 2008). För att kunna bedriva framgångsrik utbildning på distans, särskilt 
när det gäller hela utbildningsprogram, har vi funnit att det underlättar att ämnes-
gruppen har, som beskrivits ovan, täta kontakter och aktivt deltar i strukturering 
av utbildningen och jobbar tillsammans i olika frågor. Denna kontakt behöver inte 
alltid vara öga-mot-öga, utan kan även ske via till exempel e-post, chatt, forum 
med mera.

Sammanfattningsvis så har betydelsen av att skapa teamwork varit central i vår 
utveckling av pedagogisk digital kompetens. På så vis har vi möjliggjort att enskilda 
lärares tekniska och pedagogiska kunskaper och färdigheter har distribuerats inom 
hela ämnesgruppen. Med sådana villkor undviker vi att någon av oss ”håller på 
en given lösning” som enbart gynnar den personen. Teamwork har funnits sedan 
längre tillbaka i tiden, men de nya utmaningar som ställs med att bedriva nätbaserad 
undervisning, såväl tekniska, tidsmässiga, pedagogiska samt kommunikativa, har 
starkt gynnat en snabb och utforskande utveckling av den digitala pedagogiska 
kompetensen hos ämnesgruppen.

Undervisningskultur
Införande av nätbaserade kurser kräver inte bara öppenhet för nya tekniker (se 
avsnittet Positiv inställning till teknik nedan) utan också öppenhet för ett nytt 
pedagogiskt tänkande kring kurser. Den förändring som införandet av nätbaserat 

lärande innebar var påtaglig märkbar inom vår ämnesgrupp. Det har krävt mycket 
av vårt engagemang och tid för inlärning av de inblandade parterna – både lärare 
och studenter (jmf. Caplan & Graham, 2008). Caplan och Graham (2008) poängterar 
för att utveckla nätbaserade kurser och för att få lärare att vilja undervisa ”online” 
och acceptera den arbetsinsats och pedagogiska omställning som kan krävas är 
det viktigt att sådant arbete belönas och stöds genom t.ex. löneökningar och be-
fordringar för att bryta ned det eventuella motstånd som finns i kollegiet mot 
nätbaserad undervisning. Vi vill dock i detta avsnitt fokusera på en annan faktor 
nämligen det som vi kallar för undervisningskultur. Begreppet undervisningskultur 
kan, så som vi använder det, till viss del liknas vid det som Lave och Wenger 
(1991) kallar för en ”community of practice”. En praktikgemenskap kan kortfattat 
beskrivas som en grupp människor som delar ett intresse eller yrke. Tillsammans 
utvecklas de både personligen och professionellt, och skapar egna förutsättningar 
att utveckla och förfina sina gemensamma projekt.

Det vi har noterat i ämnesgruppens arbete med att utveckla och undervisa på nät-
baserade kurser är att krävs en undervisningskultur som kännetecknas av öppenhet 
och en positiv attityd. Nätbaserade kurser ställer nya krav på den enskilda läraren 
både under planeringsfasen (som t.ex. att föreläsningar skall spelas in med hjälp 
av en viss teknik) och under genomförandefasen (som t.ex. att interaktionen med 
studenterna blir annorlunda). Detta har för vår ämnesgrupp inneburit att en satsning 
av en del av vår undervisningstid och ämnets resurser på kompetensutveckling inom 
nätbaserad undervisning som till exempel den redan nämnda kursen i nätbaserat 
lärande, inköp av litteratur med mera, vilket har krävt en öppenhet och föränd-
ringsförmåga inom ämnesgruppen. Utan den hade den digitala pedagogiska kom-
petensen inte förbättrats i ämnesgruppen som helhet. 

En allmän observation är att nätbaserad undervisning kräver förändrade roller och 
förmåga hos lärarna (t.ex. Schenkenberg et al., 2011). Detta är något som vi också 
observerat i och med att erfarna lärare med långvarig yrkesvana kring campus-
baserad undervisning ställs inför helt nya och obekanta utmaningar vid nätbaserad 
undervisning oavsett deras erhållna rutin. Det gäller exempelvis tekniska aspekter 
som att hantera olika lärplattformar eller avsaknad av olika tekniska funktioner i 
övergången från en lärplattform till en annan. Det kan även handla om mer triviala 
aspekter som att kunna öppna och hantera inskickade textfiler i en mängd olika 
format och versioner. Till pedagogiska och kommunikativa aspekter finns situa-
tioner som inte uppstår på campus eller som undervisande lärare inte på samma 
sätt haft inblick i tidigare. En till synes trivial diskussion på ett studentforum kan 
snabbt eskalera till ett omfattande och allvarligt utfall på en enskild student eller 
lärare, ofta vid en tidpunkt utanför ordinarie kontorstid. Då krävs det både ett kolle- 
gialt stöd samt samsyn kring hur detta ska hanteras och bemötas samtidigt som det 
måste finnas ett förtroende för att våga öppna sig för sina kollegor samt att stå fast 
vid sitt planerade pedagogiska upplägg. Studenter har lättare att uttrycka frusta- 
tion på ett negativt sätt via ett nätbaserat forum med ett inlägg där de inte möter 
varandra ansikte mot ansikte. De krav som ställs på en akademisk utbildning kan 
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ibland uppfattas av studenten som konstiga eller oöverkomliga när de enbart har 
erfarenhet från gymnasiestudier. 

Den öppna diskussionen om formerna för vår undervisning har bidragit till att 
vi inom ämnesgruppen kan pusha på varandra och stödja varandra i arbetet med 
utvecklandet av de nätbaserade kurserna, vilket är en minst lika viktig kompo-
nent som de mer monetärt baserade belöningssystem Caplan och Graham (2008) 
nämner. Om man inte har en öppen och prestigelös undervisningskultur så kan 
det vara svårt att våga göra nytt och misslyckas – det är inte alltid lätt att vara 
lika snygg och vältalig som nyhetsuppläsarna på TV när man spelar in sitt ”video-
veckobrev” och det behövs både engagemang, intresse, stöd och ledning för att 
våga anta utmaningen att bedriva undervisning utanför det vanliga klassrummet.

Positiv inställning till teknik
Vår ämnesgrupp var en av de första som testade den nya lärplattformen Scio i olika 
versioner när den implementerades vid lärosätet. Det var delvis en konsekvens av 
att några av lärarna visade ett stort intresse för internetbaserad teknik, vilket även 
inspirerade de andra lärarna i ämnesgruppen. Det innebär inte att vi är okritiska, 
men för att kunna ge kurser i nätbaserat format krävs en uttalad vilja att följa den 
tekniska utvecklingen.  Detta har lett till att ämnesgruppen är bland de första på 
högskolan som flyttat över kursmaterial till den nya lärplattformen. Ett mål som 
tidigt utkristalliserades var att vi inte bara skulle kopiera existerande kurshem-
sidor från lärosätets webbplats, utan stor vikt lades vid diskussioner om vad det 
är arbetslaget vill lära ut, hur studenterna tillägnar sig kunskap, och hur vi kan 
utnyttja lärplattformens olika verktyg på ett pedagogiskt sätt. Med pedagogiskt 
sätt avses aktiviteter som stödjer både studenterna i deras lärande och lärarnas 
dagliga arbete. Detta förutsätter naturligtvis ett visst mått av nyfikenhet och viljan att 
prova på olika funktioner, något som inte alltid leder till önskad effekt. De första 
kurserna som genomförts i den nya lärplattformen har exempelvis visat betydelsen 
av att utarbeta riktlinjer som gör det möjligt för studenter att känna igen sig i kurs-
upplägget, oavsett vilken kurs inom ämnet som läses. Detta har bland annat resul-
terat i en tidsplanmall som används i samtliga våra kurser med start höstterminen 
2011. Vidare har ämnesgruppen kommit överens om enhetliga beteckningar och 
en fastlagd ordning för placering av olika verktyg i den nya lärplattformen. För-
hoppningen är att studenterna kan lägga ner mer tid på kursinnehållet istället för 
att behöva lista ut var de kan hitta en viss typ av kursinformation som exempelvis 
examinationsuppgifter, läsanvisningar och kursschemat. En del av våra studenter är 
programstudenter och läser vanligtvis två kurser samtidigt och det har visat sig att 
olika beteckningar och samma verktyg och funktioner som används kan skapa både 
frustration och ilska bland studenterna. Vissa studenter upplever den tekniska 
delen med lärplattformen som mer utmanande än kursens ämnesmässiga innehåll 
och som lärare behöver vi vara medvetna om den problematiken för att stötta, men 
samtidigt inte ta över, studentens egna tekniska lärande. Som ett stöd för student- 
erna att tillägna sig lärplattformens funktioner ägnas den första tiden på en kurs 
främst åt att bemästra plattformen samt att hantera grundläggande funktioner som 
att skriva och besvara ett inlägg och i vissa fall kommer studenterna själva på rele-

vanta användningsområden för olika tillgängliga funktioner som vi lärare inte har 
identifierat tidigare. Ett exempel på detta är hur kurssajternas beteckning, som visar 
kurskod, aktuell termin och läsperiod, kan anpassas efter egna önskemål och behov.

Lärarkollegiet har också deltagit i utvecklingen av en högskoleintern chattserver, som 
skapades i syfte att testa olika chattverktyg, för att bli än mer flexibla i kommuni-
kationen sinsemellan och med studenterna. Den befintliga chattfunktionen i Scio 
upplevdes som väldigt begränsad eftersom den varken stödjer en-till-en-kommuni-
kation eller gruppchatt. Den kräver även att de som vill använda chatten samtidigt 
är inloggade på lärplattformen. Fördelen med en högskoleintern chattserver är att 
chattfunktionen är kopplad till personalens och studenternas användarkonto på 
högskolan och inte kräver ett konto på en extern (kommersiell) tjänst. Det har 
också den positiva effekten att alla studenter får samma förutsättningar oavsett 
vilka tidigare erfarenheter med den typen av teknik en student än har. Vidare kan 
chatten användas utanför lärplattformen via lokalt installerad programvara vilket 
leder till mer flexibilitet och effektivitet i olika sammanhang (exempelvis vid dis-
tanshandledning och gruppkonversationer). I praktiken har vårt lärarkollegium 
börjat använda chatten i sin kommunikation för att diskutera kurser och mycket 
annat. Användandet av den här typen av kommunikationsteknik leder inte bara 
till bättre och snabbare kommunikation och samarbete oss lärare emellan, utan 
det ger oss också värdefull erfarenhet och kunskap om hur vi kan använda samma 
kommunikations-teknik i våra kontakter med studenterna. En sådan chattfunk-
tion innebär också att vi kan oavsett vad vi befinner oss fysiskt kan kommunicera 
om de pågående kurserna vilket också ger studenter snabbare feedback på de frågor 
som uppkommer. Detta skapar samhörighet, vilket är viktigt vid nätbaserat lärande 
för att studenter ska bli motiverade till sina studier. 

En ytterligare faktor som är viktig att ta hänsyn till, men som inte är helt uppen-
bar, är lärarnas kunskaper om olika dokument- och filformat. För många lärare är 
de olika programvarorna som de använder dagligen självklara verktyg. Det leder 
till att dokument och filer visar sig vara inkompatibla med studenternas egen pro-
gramvara, och vice versa. Det är en av anledningarna varför vi blivit extra noggranna 
med att dela ut föreläsningsanteckningarna i ett format som följer riktlinjerna för 
öppna standarder och dokumentformat (se Krechmer, 2006; Tiemann, 2006). På så 
vis garanteras att filerna kan hanteras av många olika program och är oberoende av 
operativsystemet som en student har installerat på sin dator. Dessa riktlinjer slår 
också igenom i uppgiftsbeskrivningarna på kursnivå där studenterna uppmanas 
att spara sina filer i ett format som kan hanteras av i stort sett alla ordbehand-
lingsprogram och operativsystem. Det blir än mer viktigt när de flesta studenter 
inte längre använder datorer med förinstallerade programvaror som högskolor och 
universitet tillhandahåller, av den enkla anledningen att de flesta studenter äger 
en egen dator numera. Detta får naturligtvis direkta konsekvenser för studenterna 
som förväntas ha goda datorkunskaper redan innan de registrerar sig på en kurs 
eller program. Studenternas digitala kompetens varierar dock starkt vilket till viss 
del är en generationsfråga, men det har till stor del också sin förklaring i att ’nät-
generationen’ eller ’the digital natives’ snarare är myt än verklighet (Helspera & 
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Eynona, 2010; Schulmeister, 2009). Det här innebär att lärare behöver vara förbe-
redda på att viss tid bör tillägnas att förbättra och utveckla studenternas digitala 
färdigheter, vilket i sin tur ställer höga krav på både lärarna och distanssupporten.

Sammanfattningsvis är det betydelsefullt att ha en nyfikenhet inför ny teknik och 
ha en medvetenhet om att tekniken i sig inte är någon undergörande lösning ur 
ett pedagogiskt perspektiv. De olika funktionerna som finns tillgängliga på en lär-
plattform kan användas utifrån olika genomtänkta teoretiska och beprövade peda-
gogiska angreppssätt. Vikten av att våga testa och pröva sina idéer i praktiken och 
vara öppen för de möjligheter och begränsningar som finns i användning av teknik 
är betydande för att lyckas med utvecklingen av den digitala pedagogiska kom-
petensen. Likaså är det avgörande att ha en kännedom om distansstudenternas 
varierande digitala kompetens genom mångfalden av studentkategorier gällande 
deras åldrar, kunskaper och erfarenheter av högre studier.

Administrativa, pedagogiska och tekniska stödresurser
Nätbaserad utbildning kräver en god administration samt tillgång till pedagogisk 
kompetens inom digitala miljöer. Då ämnesgruppen påbörjade sitt arbete saknades 
många stödfunktioner och vi spenderade huvuddelen av vår tid med administra-
tion och teknisk support kring kurserna. Varje institution vid lärosätet har numera 
en så kallad utbildningscoach som hjälper lärare med administreringen av nätbase-
rade kurser. Samarbetet blir nödvändigt för att lärare inte ska drunkna i adminis-
trativa frågor, vilket i förlängningen leder till en urholkning av lärarrollen. Särskilt 
nätkurser medför en ökad administration enligt våra erfarenheter. Trots allt är 
det lärandet och kursinnehållet som ska vara placerat i fokus, inte tekniken som 
sådan och kursadministrationen. Utbildningscoachen fungerar även som en länk 
mellan studenter och lärare i många fall då studenterna kan vända sig till personen 
vid personliga problem och bekymmer av olika slag, något som kan upplevas vara 
svårt att vända sig med till en lärare eftersom de innehar en helt annan position 
gentemot studenterna. Vidare har utbildningscoachen en samordnande roll i för-
bättringsarbetet kring olika administrativa rutiner och utformandet av kursinfor-
mation och kurssajter (se diskussionen ovan). Genom att utbildningscoachen del-
tar i ämnesmöten så ges en bättre insyn i kurserna och utbildningscoachen bidrar 
ofta till lärarnas förståelse för studenternas upplevelse av kursen då många av de 
administrativa frågorna är relaterade till kursinnehållet. 

Vid en nätkurs sker mycket av kommunikationen skriftligt. Det kan medföra miss-
förstånd och varierade tolkningar av den textbaserade kommunikationen. Likaså 
kan alltför detaljerade uppgiftsinstruktioner och studieguider verka avskräckande 
hos studenterna. I arbetet får en avvägning ske gällande vilken information som 
ska förmedlas och i vilken omfattning detta sker. Den roll som utbildningscoachen 
har möjliggör att många administrativa frågor som tidigare behandlades av lärarna 
inte behöver hanteras av lärarna längre, utan de kan istället öka sitt deltagande i 
olika forum och diskutera och kommentera det ämnesmässiga innehållet med 
studenterna snarare än besvara administrativa frågor. Det gynnar studenterna som 
får en snabbare återkoppling vid både administrativa och ämnesmässiga frågor.

För att utveckla den pedagogiska digitala kompetensen krävs ett kontinuerligt 
samarbete med exempelvis datapedagoger vilka fungerar som bollplank för kritiska 
reflektioner samt att de kan förmedla förslag på olika pedagogiska angreppssätt 
utifrån den tillgängliga tekniken. I vårt fall lades stor vikt i diskussionerna med 
datapedagogen på att integrera de olika perspektiven i konkreta undervisnings- 
situationer vilket resulte rade i givande diskussioner med de andra kollegorna och 
en och annan tanke ställare. Under både kompetensutvecklingskursens gång och 
vid de senare diskussionsträffarna fungerade datapedagogen som en balanserande 
motpol och ifrågasatte en del outtalade och förutfattade meningar inom ämnes-
gruppen. Genom sitt utifrån-perspektiv genomfördes flera sakliga diskussioner 
som främjade det pedagogiska och ämnesmässiga innehållet i nätkurserna gällande 
upplägg, design, tekniska funktioner, examination och lärandemål. Distans-
supporten spelar även en betydande roll i den digitala kompetensutvecklingen 
då supporten kan bidra med råd och tips kring tekniken, exempelvis hur en viss 
teknik kan användas och vilka begränsningar den har. De bidrar även vid olika 
inspelningar såsom videoveckobrev samt publicering av föreläsningar som sänds 
live via Internet och inspelade föreläsningar. Det gäller dock också att våga tro 
på sin egen kompetens som lärare då kommunikationen med distanssupporten 
bör bygga på ömsesidighet och erfarenhetsutbyte. Bara för att en viss teknik finns 
tillgänglig betyder inte nödvändigtvis att den passar att använda i en kurs. Det 
krävs både mod och vilja som lärare att gemensamt prova på och tänka nytt, och 
att ta itu med eventuella negativa erfarenheter. Våra erfarenheter visar att lärarna 
och utbildningscoachen även fungerar i viss mån som studenternas (ofrivilliga) 
språkrör gentemot distanssupporten då tekniska problem och begränsningar ofta 
inte riktas till rätt mottagare, d.v.s. distanssupporten, utan snarare tar sig uttryck 
i kursutvärderingar och i den allmänna kommunikationen med kursansvariga 
lärare. Det blir särskilt viktigt att skapa en öppen och konstruktiv dialog mellan 
lärare och distanssupportenheten. 

Sammanfattningsvis är vikten av administrativa, pedagogiska och tekniska stöd-
resurser betydande för utvecklingen av den pedagogiska digitala kompetensen hos 
universitetsläraren. Med dessa resurser tillgängliga kan läraren både utveckla sin 
digitala kompetens löpande samt bidra med en god lärmiljö för studenterna. Vikten 
av att inneha en fungerande support för både lärare och studenter är ett grund-
fundament för nätbaserat lärande och dialogen kring kursernas pedagogiska och 
strukturmässiga upplägg och genomförande med utbildningscoacher och data-
pedagoger skapar en kontinuerlig utveckling av den digitala kompetensen.

Slutsatser och reflektioner
Pedagogisk digital kompetens är för de flesta lärare inget självändamål i sig. Det 
kan därför utgöra motstånd för vissa lärare att ta steget från en mer ’traditionell’ 
campusbaserad undervisning till att utnyttja allt fler tekniska hjälpmedel. Än mer 
viktigt blir det att se över hur lärare bedriver sin undervisning (Journet, 2007). Vi 
kan dock inte avskärma oss från den utveckling som sker i dagsläget. Genom att 
testa sig fram och vara beredd på de utmaningar som uppstår finns en chans att lära 
sig nya sätt att undervisa och påverka utvecklingen av nätbaserat lärande. För att 
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få fler lärare att ta detta steg bör pedagogisk digital kompetens vara en integrerad 
del av den pedagogiska meritportföljen, något som får allt större betydelse inom 
högskolor och universitet (Johansson, Apelgren, Birgegård, Grydén & Rügheimer, 
2011). 

För att återknyta till Krumsviks modell, så är en ökad pedagogisk digital kompetens 
ett sätt att öka inte enbart sina färdigheter i IKT, utan förändrar också lärarens 
digitala bildning (Krumsvik, 2008). De fem framgångsfaktorer som vi identifierat 
i denna text anser vi kompletterar Krumsviks modell då vi har samma utgångs-
punkt i vad vi vill uppnå, men att vi i vårt bidrag presenterar faktorer som gör att 
andra kan nå dit inom universitets- och högskolevärlden. 

För att aktivt kunna arbeta med att utveckla den digitala pedagogiska kompe-
tensen är det viktigt att inte enbart fokusera på de tillgängliga tekniska verktygen, 
utan det är än mer viktigt att framhäva i vilket sammanhang som ett visst under-
visningsmoment ingår. Det är väldigt lätt att se läraren som en ensam individ 
som ska ’utmana, och därmed hjälpa, studerande att utveckla sin kunskapssyn’ 
(Döös & Wilhelmson, 2004, s. 102), men verkligheten är alltså något helt annat. 
En bra lärare, enligt oss, är en lärare som drar nytta av sin egen och sina kolle-
gors kompetenser och som kan se sin egen undervisning i ett större sammanhang. 
Med en sådan struktur kan alla förstå undervisningskulturen genom att se hur en 
kurs bygger på andra kurser inom utbildningen och möjliggör att studenten når 
de nationella examensmålen och en framtida yrkesroll. För att uppnå detta krävs 
en kombination av tillsatta resurser från ledningen och en förändrad attityd och 
förhållningssätt till hur undervisning bedrivs. Med gemensamma krafter kan vi nå 
längre än att lägga arbetet med nätbaserad undervisning på enskilda individer. På 
så sätt har man också större möjlighet att motivera sina studenter till ett kontinu-
erligt lärande fortgår under hela livet i dagens kunskapssamhälle. De olika formerna 
av IKT som finns tillgängliga underlättar informationsinhämtandet, som blir både 
snabbare och effektivare än vad som tidigare varit möjligt, för studenterna. Gär-
denfors (2005) poängterar tydligt att en fara med den snabba tillgängligheten i in-
formationssamhället är att den tolkande och värderande förmågan underskattas 
generellt, vilket vi anser har negativa konsekvenser för det svenska högre utbild-
ningsystemet. Vi bör därför undvika att begå detta misstag genom att fokusera i 
alltför stor grad på IKT-lösningar i sig, utan satsa större resurser på att stödja och 
utveckla studenternas lärande och tolkande förmåga av olika former av informa-
tion och källor. Vi anser att dagens lärare bör fokusera mer på innehållet än på 
formen, och detta ökar vikten av en god pedagogisk digital kompetens hos dagens 
och framtidens universitetslärare och främjar den fortsatta diskussionen kring vad 
som avses med en god pedagogisk digital kompetens inom högre utbildning.

FÖRFATTARNAS TACK
Vi vill tacka datapedagog Hans Öberg för givande, kritiska diskussioner och värde-
fulla synpunkter på ämnesgruppens arbete med nätbaserad undervisning. Ett stort 
tack också till de anonyma granskarna samt till temaredaktör Urban Carlén.

NOTER
1. De åtta nyckelkompetenser består av: ”1. Kommunikation på modersmålet. 2. Kommunikation på främmande 
språk. 3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 4. Digital kompetens 
5. Lära att lära. 6. Social och medborgerlig kompetens. 7. Initiativförmåga och företagaranda. 8. Kulturell med-
vetenhet och kulturella uttrycksformer.” (EUT, 2006).

2. Lärplattformen Scio är en vidareutveckling av Sakai som utvecklas av många olika akademiska institutioner 
och aktörer världen över. Sakai bygger på öppen källkod. För mer information, se sakaiproject.org

3. Begreppet ”blended learning” innebär att campus- samt nätbaserad undervisning är tätt sammankopplade, 
där en kombination av undervisningsmetoder används, d.v.s. både mer traditionella campusmetoder och 
nätbaserade metoder (Hrastinski, 2009).
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UNGA ELEVER MED EGEN DATOR 
– NÅGRA LÄRARES TANKAR OM HUR 
DERAS UNDERVISNING PÅVERKAS
Ina von Schantz Lundgren och Mats Lundgren

ABSTRACT
This article, based on a case study in a One-to-One school, draws attention to how teachers 
perceive that their teaching is influenced when their pupils get a laptop. The result shows 
that when digital learning resources are used it creates new opportunities, as well as new 
and problematic situations. The teaching can be organized in new ways and the subject con-
tent could be presented in other ways, but this also takes time for teachers to prepare and 
learn to teach in this way. The study confirms what other studies of One-to-One-schools 
have found, for example, that the pupils become more motivated and it is calmer in the 
classroom. When pupils get a laptop, it will change teachers’ roles, to more of planning and 
flexible teaching and less of traditional teaching.

Key words: One-to-One-schools, digital learning resources.

När elever i En-till-En-skolor utrustas med en egen bärbar dator med internetupp-
koppling möter de en ”osorterad” och oändlig värld som de ska lära sig om, för-
hålla sig till och förstå. Datorer erbjuder också tillgång till digitala lärresurser 
(Skolverket, 2009). Det skapar möjligheter för att kunna stödja elevernas lärande 
på andra sätt än traditionellt analogt lärande med studiematerial som boken, 
pennan och skrivboken (se t.ex. Kroksmark, 2011). IT- och energiministern Anna-
Karin Hatt (Regeringskansliet, 2011) uttrycker att det är en strategisk utmaning 
för skolor hur IT nyttjas för elevers lärande, vilket i sin tur är beroende av lärares 
kompetens och förståelse för de möjligheter som digitala lärresurser erbjuder. 
Den digitala tekniken utmanar traditionell undervisning och hur den organiseras 
(Grieshaber, 2010). Syftet med vår artikel är att från ovanstående utgångspunkter 
synliggöra och diskutera hur lärare i en En-till-En-skola tänker om och organiserar 
sin undervisning, i det här fallet med fokus på yngre elever. Artikeln avser att vara 
ett bidrag för att belysa en lärarroll stadd i förändring genom den digitala teknikens 
intåg i skolans värld. 

DATORNS INTÅG I  SKOLANS VÄRLD 
Många elever i Sverige är redan utrustade med en bärbar dator. Sommaren 2011 
fanns cirka 150 kommunala och fristående skolor, framför allt gymnasieskolor och 
grundskolor i årskurs 7 - 9, som anammat En-till-En som pedagogisk idé, baserat 
på en tanke om att undervisningen på nya sätt kan utvecklas när eleverna utrustas 
med en egen dator.1 I grundskolans nya läroplan från 2011 (s. 14) sägs att en elev efter 
genomgången grundskola ska kunna: ”/…/ använda modern teknik som ett verktyg 
för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”. 

Maine Learning Technology Initiative (MLTI) initierade 2001 det första delstats-
övergripande En-till-En- projektet i USA. En annan tidig En-till-En-satsning utgjordes 
av the Texas Technology Immersion Pilot (TIP) (Weston & Bain, 2010). Ingen av 
dessa satsningar visade emellertid på ett förbättrat lärande för eleverna i form av 
att det avspeglade sig i bättre kunskapsresultat. Istället har En-till-En beskrivits 
som ett i raden av förhoppningsfulla försök att utveckla och förändra undervis-
ningen (Cuban 2006). Weston och Bain (2010) skriver att om En-till-En ska kunna 
reformera skolan storskaligt och uthålligt krävs en ny vision där elevers lärande 
blir ett gemensamt ansvar för lärare, elever och föräldrar. De hävdar att det krävs 
ett paradigmskifte som innebär att en dator till varje elev inte bara fokuserar på 
tekniken eller att tekniken i sig kan utveckla lärandet. Skolan måste på ett annat 
sätt än idag bli ”inbäddad” i samhällets struktur och kultur. Detta innehåller 
också problem av olika slag, som att ett digitaliserat informationssamhälle ge-
nom mängden information riskerar att skapa fragmenterade uppfattningar om hur 
världen är beskaffad (Livingstone, 2002). Behovet av att skolan bidrar till att elever 
kan använda digitala resurser i kreativa och innovativa syften ökar, men även be-
hovet av att utveckla elevers kritiska tänkande, förmåga att hitta och använda 
goda argument samt att inta både ett ifrågasättande och nyfiket förhållningssätt 
(Frau-Meig, 2008; Andersson, 2010).

En lärarroll stadd i förändring
Weston och Bain (2010) argumenterar för att användning av digitala resurser i un-
dervisningen måste ses som en del av lärares profession. Grieshaber (2010) skriver 
att det som har störst betydelse när varje elev utrustas med en bärbar dator är 
lärarens engagemang. Det handlar om hur lärare uppfattar betydelsen av digitala 
lärresurser, hur tillgängligt datorstödet är, men också av vilken kvalitet det dator-
stöd som erbjuds har. Babel och Kay (2010) lyfter fram att det också är en fråga om 
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möjligheten till kompetensutveckling, att övergripande ledningsnivåer understödjer 
digitalisering av skolan och hur det kulturella klimatet ser ut vad gäller inställ-
ningen till digital teknik i den aktuella skolan. Solomoniduo (2009) uttrycker att 
digital teknik i skolan, i allt för liten utsträckning, har kommit att användas som 
ett medel för att involvera eleverna i sitt eget lärande. Ertmer och Ottenbreit-Left-
wich (2010) argumenterar för att om digitala lärresurser används för att göra under-
visningen mer elevcentrerad kommer elevernas studieresultat förbättras. Hoban 
och Nielsen (2010) pekar i det sammanhanget på att Ipod, Facebook, MySpace och 
Youtube2 innehållsmässigt byggs upp av de texter, foton och filmer som använd-
arna själva lägger in. De anser vidare att genom elevernas vana vid dessa medier 
finns potential för att med hjälp av sådana nätsajter understödja elevernas lärande 
vad gäller skolrelaterade kunskaper. 

Elevers lärande i En-till-En-skolor
I en forskningsstudie av En-till-En-skolor i USA fann Zucker (2005) att eleverna 
uppvisade ökade ambitioner, engagemang, intresse för sina studier och att det 
även ledde till en ökad interaktion mellan elev och lärare. Emellertid uppgav en 
del elever tvärtom att deras interaktion med lärarna minskade. Det finns också  
studier gjorda i Sverige som redovisar att tillgången till en egen dator ökar elever-
nas motivation och entusiasm samt att arbetsmiljön i klassrummet blir lugnare 
(Tallvid & Hallerström, 2009; Tallvid, 2010). Andra studier visar att samarbete vid 
datorn för yngre elever bidrar till att främja deras läs- och skrivinlärning (Alex-
andersson, Hurtig & Söderlund, 2004), men det finns även studier som tvärtom 
säger att datoranvändning försämrar elevers läsförmåga (Rosén & Strietholt, 2010). 
Kjällander (2011) lyfter fram att det är problematiskt att elevers kreativitet i en 
digital lärmiljö blir osynligt därför att sådana processer inte tas i beaktande i sko-
lans lärandekultur. Säljö och Linderoth (2002) framhåller att elever utvecklar nya 
former av strategier för att lösa problem när de använder datorer. De lär sig att de 
tillåts göra fel och att prova på nytt. En annan aspekt är att elever i tonåren ofta 
är självlärda datoranvändare och att unga människor inte associerar användandet 
av digital teknik med lärande (Andersson & Wilhelmsson Ramshage, 2010). Agee 
och Alterribba (2009) hävdar att tonåringars intresse för att använda datorer väcks 
genom möjligheterna att etablera sociala relationer och att deras informations-
sökning baseras på personliga intressen. De antog därför att elever inte självklart 
ser datoranvändande som ett redskap för lärande i institutionella studiemiljöer. 
Wolfe och Flewitt (2010) hävdar att barn och ungdomar behöver bli ”litterata” i 
sin användning av nya digitala media som en del i att förbereda sig för sin roll som 
vuxna samhällsmedborgare.

Forskning om skolans digitalisering uppvisar olika resultat
Den forskning som finns om vad som händer när klassrummet digitaliseras pekar 
åt olika håll, där såväl positiva som negativa effekter har rapporterats. En slutsats 
av de studier som genomförts i Sverige är att det fortfarande är oklart på vilket sätt 
elevernas lärande och deras prestationer påverkas.

Vi saknar i Sverige nationellt storskaliga studier och forskning när det gäller mät-
bara effekter av IKT-användningen på elevers inlärning och utveckling. Vi behöver 
därför initiera omfattande studier inom detta område (Teknikdelegationen, 2010, 
s. 25).

Den internationella forskningen om datorers användning i skolan är däremot 
omfattande, men också svåröverblickbar eftersom den omfattar en mängd olika 
aspekter och infallsvinklar av hur undervisningen och elevernas lärande påverkas 
(Cuban, 2006; Myndigheten för Skolutveckling, 2007; Frau-Meig, 2008; Agee & 
Alterriba, 2009; Grieshaber, 2010; Weston & Bain, 2010). I dagens skolmiljöer, i 
Sverige liksom i många andra länder, pågår dessutom mängder av utvecklings-
arbeten och projekt för att införa digitala lärresurser i undervisningen. Skolverket 
har till exempel publicerat en omfattande referenslista/forskningsöversikt om IT 
och lärande. Denna omfattar uteslutande engelskspråkiga referenser med ett brett 
innehållsmässigt spektra (http://www.skolverket.se).

STUDIENS GENOMFÖRANDE
Resultatet från vårt empiriska arbete ingår i en pågående fallstudie av ett kommu-
nalt En-till-En-projekt som omfattar samtliga klasser i en F-9-skola, vilket startade 
hösten 2009 och avslutas vid utgången av år 2012.3 En fallstudie förväntas kunna 
fånga enskildheter i det som äger rum, men också relatera detta till det komplexa 
sammanhang som omger ett enskilt fall (Stake, 1995) för att upptäcka vanligt före-
kommande mönster (Trost, 1997). Bauman och May (2004) uttrycker det som att 
vi kan förstå ”olika företeelser genom att sätta in dessa i ett meningsfullt sam-
manhang” (s. 221). 

Datainsamlingen genomförs kontinuerligt under projektets gång genom så kallad 
triangulering där flera olika datainsamlingsmetoder används parallellt (Cohen & 
Manion, 1994). Data har, för den här artikeln, samlats in via observationer vid 
sammanlagt fem skolbesök. Dessa har i huvudsak fungerat som ett sätt att bidra 
till att skapa en bild av sammanhanget och att utgöra en bakgrundsfond mot vilka 
våra data, som även samlats in på andra sätt, kan relateras. Detta har således väg-
lett oss att välja ut situationer som framstått som betydelsefulla i lärarnas under-
visning i en En-till-En-miljö. Det ligger i sakens natur att denna fond inte låter sig 
beskrivas i sin helhet, utan den får i stället ses som en del av vår förförståelse och 
vårt arbetssätt som kan hjälpa oss att sortera våra insamlade data. Vi har också 
samlat information om sammanhanget och erfarenheter om hur undervisningen 
bedrivs och konsekvenser av detta genom att vi ingår som två av åtta medlemmar 
i projektets styrgrupp där bland annat rektorn för den skola där undersökningen 
genomförs och den lokala projektledaren ingår. Vid dessa möten redovisar skolans 
rektor och den lokala projektledaren hur arbetet utvecklas och de erfarenheter 
som görs under tiden som projektet framskrider. Denna grupp träffas två gånger 
per termin och vi har sedan hösten 2009 deltagit i sex stycken möten. Vidare har 
anteckningar förts från informella samtal med lärare vid besök på skolan och med 
grundskolechefen och styrgruppsmedlemmar.
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Två av skolbesöken skedde i samband med att vi medverkat som lärare i en del-
kurs om 7,5 högskolepoäng (Pedagogiskt utvecklingsarbete och utvärdering) inom 
ramen för en högskolekurs (Grundsyn i specialpedagogik, pedagogiskt utveck-
lingsarbete och utvärdering, 22,5 högskolepoäng). Flertalet av skolans lärare deltog 
i kursen, som var förlagd på skolan, som ett led i en kompetensutvecklingssats-
ning för att stödja projektets genomförande. Kursens syfte var förutom att förbättra 
lärarnas färdigheter att möta elever med särskilda behov även att utveckla deras 
kunskaper om pedagogiska utvecklingsprocesser med fokus på digital kompetens. 
I samband med detta fick lärarna diskutera hur projektet påverkade deras under-
visning, vilket sedan redovisades inom kursens ram, både muntligt och skriftligt. 

Inspelade intervjuer har genomförts med tre lärare, varav en samtidigt också var 
den lokala projektledaren, och med skolans rektor och grundskolechefen. Inter-
vjuerna hade formen av samtal med stöd av frågor som var inriktade mot hur 
lärarnas undervisning hade påverkats organisatoriskt, didaktiskt, pedagogiskt och 
innehållsmässigt av att deras elever hade utrustas med varsin bärbar dator. Inter-
vjuerna skrevs sedan ut avseende de delar som rörde lärarnas undervisning och hur 
denna påverkats. 

Valet att intervjua grundskolechefen och skolans rektor utgick ifrån att de antogs 
ha överblick över hela processen. De har i sitt arbete mött och informerats av den 
berörda personalen om de möjligheter och problem med undervisningen som de 
hade stött på i En-till-En-projektet. Detta gällde även den lokala projektledaren, 
men som också i sin roll som lärare hade kommit i daglig kontakt med hur de 
bärbara datorerna hade påverkat undervisningen. Två övriga lärare valdes därför 
att de var erfarna pedagoger som hade reflekterat över hur datorn kunde användas 
i undervisningen, den ena av dem hade en delvis kritisk inställning till En-till-En 
och den andra var positiv till de möjligheter de digitala lärresurserna hade gett så 
långt in i projektet. Denne lärare hade också kontinuerligt fört dagbok om vad som 
hände i klassrummet från det att En-till-En-projektet startade. Vi har haft tillgång 
till dagboken i dess helhet och den kom att bli en viktig del av vårt empiriska 
material. Dagboken återger lärarens observationer, tankar och reflektioner som vi 
sedan har använt och tolkat i relation till studiens syfte. 

Att vi följer det studerade projektet under lång tid gör att vi måste förhålla oss 
till vad som kan kallas insiderproblematik. Det innebär både för- och nackdelar. 
En nackdel kan vara att det kan bli svårt att se nya samband. Till fördelarna hör 
att genom att bli bekant med den studerade miljön kan en förståelse nås som en 
utanförstående kan ha svårt att uppnå. Vi är medvetna om denna problematik och 
hanterar det bland annat genom att tolka insamlade data i relation till en tolk-
ningsram (Lundgren, 1999; von Schantz Lundgren, 2008). 

TOLKNINGSRAM
Tolkningsramen byggs upp från tre infallsvinklar av hur lärares undervisning i en 
En-till-En-skola kan beskrivas och förstås. Dessa utgörs av 1) hur lärare förmår 
integrera digital teknik och digitala lärresurser, pedagogik och ämnesinnehåll i 

sin undervisning, 2) hur denna integrering kommer till uttryck på olika nivåer i 
undervisningen och 3) de fyra aspekterna, interaktivitet, berättande, motivation 
och samarbete som är betydelsefulla hur digital teknik och digitala lärresurser kan 
förändra de pedagogiska förutsättningarna för lärarnas undervisning. Dessa tre in-
fallsvinklar används sedan för att strukturera och presentera resultatet och det är 
från dessa utgångspunkter som resultatet därefter tolkas och diskuteras. 

Den första infallsvinkeln utgörs av den så kallade TPACK-modellen4 som utgår från 
Shulmans (1986) teori om hur lärare behöver utveckla sin förmåga att kombinera 
och integrera pedagogisk kunskap och ämneskunskap, benämnt som Pedagogical 
Content Knowledge. Till detta har fogats begreppet Technological Knowledge. 
TPACK står nu för Technological5 Pedagogical Content Knowledge. Huvudbud-
skapet i denna modell är betydelsen av att lärare designar sin undervisning så att 
digital teknik och digitala lärresurser, pedagogisk kunskap och ämneskunskap på 
ett medvetet och reflekterat sätt samspelar i, vad som uttrycks som, en komplex 
väv (Koehler & Mishra, 2005). Kunskapsteoretiskt och pedagogiskt vilar TPACK-
modellen på konstruktivistisk grund, pragmatism och problembaserat lärande. 

Den andra infallsvinkeln avser en kategorisering i fyra nivåer avseende hur un-
dervisningen i digitala lärmiljöer organiseras och på vilka sätt som digital teknik 
och digitala lärresurser används, beskriven genom den så kallade SAMR-modellen 
(Puentedura, 2009). På den mest grundläggande nivån använder lärare datorn och 
de digitala lärresurser som den erbjuder som ersättning (substitution) för andra  
pedagogiska verktyg, men utan att någon funktionell förändring sker. På nästa 
nivå (augmentation) har lärare upptäckt hur digital teknik och digitala lärresurser 
kan erbjuda former för lärande som inte tidigare var möjliga. Den tredje nivån 
(modification) innebär att lärare på signifikanta sätt designar sin undervisning 
på sätt som skiljer sig från de som tidigare använts. Den mest avancerade nivån  
(redefinition) innebär att lärare omdefinierar sin undervisning till mer samverkande 
och producerande former utifrån de möjligheter som ges vid användandet av digi-
tala resurser. Detta skapar nya kunskapsbehov och kunskapsformer där elever kan 
lära saker som tidigare inte var möjligt. Puentedura (2009) ser dock inte dessa 
nivåer som huvudsakligen hierarkiska. Det är istället uppgiften som avgör på vilken 
nivå som undervisningen genomförs. 

Den tredje infallsvinkeln utgörs av fyra aspekter som är betydelsefulla för att  
synliggöra hur digital teknik och digitala lärresurser kan bidra till att utveckla 
undervisning (Gärdenfors, 2010). Den första aspekten är interaktivitet. Elevens 
möjlighet att lära kan antas öka om eleven kan påverka händelseförloppet i lär-
processen. Om en undervisningssekvens går att repetera ökar möjligheten att få 
relevant återkoppling. En andra aspekt är berättandet som utgår från att kogni-
tionsforskningen har visat på narrativa presentationsformers betydelse för lärandet. 
Berättelser skapar sammanhang och underlättar möjligheterna för de lärande att 
förstå meningen i vad som ska läras. Berättelser har dock kommit att underskattas 
för att förmedla meningsbärande strukturer i undervisning. Gärdenfors (2010) hävdar 
att detta beror på att berättandet har kommit att kopplas samman med informellt 
lärande. En tredje aspekt är motivation. Digital teknik och digitala lärresurser 
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skapar presentationsformer som aktiverar flera sinnen och kan på så sätt öka 
elevers motivation för att lära. Gärdenfors (2010) skiljer mellan inre och yttre moti- 
vation. När individen drivs av inre motivation utför hon aktiviteten eftersom den 
ger tillfredställelse i sig. Yttre motivation handlar om att individen drivs av yttre 
belöningar. Digitala lärresurser kan öka elevernas motivation från båda dessa ut-
gångspunkter. Den fjärde aspekten, samarbete, rör huruvida digital teknik och 
digitala lärresurser kan skapa nya förutsättningar för hur elever kan lära av varan-
dra och hur lärare och elever kan lära tillsammans (Gärdenfors, 2010).

LÄRARES UNDERVISNING I  EN EN-TILL-EN-SKOLA
Resultatredovisningen av studiens empiri baserar sig på de tre infallsvinklarna 
som redovisats i tolkningsramen: 1) samspelet mellan digital teknik och digitala 
lärresurser, pedagogik och ämnesinnehåll, 2) hur dessa integreras på olika nivåer 
i undervisningen samt 3) fyra aspekter på hur digitala lärresurser på nya sätt kan 
bidra till att utveckla undervisningen. De tre infallsvinklarna vävs samman till en 
berättelse om hur lärare för de tidiga årskurserna upplever att deras undervisning 
i en En-till-En-skola påverkas.

Lärarna i den studerade skolan lägger stor vikt vid lärarens betydelse för att planera 
och organisera arbetet för att de digitala lärresurserna inte bara ska fungera som er-
sättning för traditionella läromedel. Lärarna reflekterar över sin undervisning och, 
utan att det tydligt uttalas, över relationen mellan digital teknik och digitala lär-
resurser, pedagogik och ämnesinnehåll samt att dessa relationer kan ske på olika 
nivåer. De diskuterar frågor om vad det är som händer i undervisningen och hur de 
själva tänker och agerar. I minnesanteckningar från ett personalmöte framträder 
deras tankar på följande sätt:

Kan vi köra på och använda datorn som redskap? 
Har vi flyttat läroboken in i datorn?

Vad är kunskap till för och för vem?

Hur ger vi eleverna utrymme till att samarbeta, 
reflektera och diskutera?

Hur bedömer vi elevernas verkliga kunskaper?

Källkritik?

En faktor som dock inledningsvis kom att komplicera den pedagogiska idén om 
att En-till-En kan bidra till att förändra och förbättra undervisningen var problem 
med den digitala tekniken. Detta beskrivs och diskuteras kort i följande avsnitt.

Digital teknik och digitala lärresurser – En problematisering
När undervisningen i En-till-En-miljöer planeras bygger detta på en förgivettagen 
tanke om att den digitala tekniken kommer att fungera. Om den inte gör det upp-
står problem som läraren måste lösa och när de inte lyckas behövs någon form av 
alternativ plan för att undervisningen inte ska störas. Om grundläggande tekniska 
problem inte blir lösta finns det risk att de kan uppstå igen. En viktig aspekt som 

framkommit i föreliggande studie är att lärare i En-till-en-skolor måste vara be-
redda på att utveckla sin förmåga att hantera digital teknik, men även att utveckla 
strategier för att snabbt kunna förändra undervisningen när en ny situation plötsligt 
uppträder som en följd av att den digitala tekniken inte fungerar som avsett:

Tvåorna skall skriva på en påsksaga. De ska använda ”Vital” och ”ljuda”, våra 
kompensatoriska hjälpmedel. Nu skall det ju vara fixat och allt ska flyta på. 
Tyvärr var inte detta sanningen, samma krångel igen med ”Vital”, inga rutor för 
kommandon, talsyntes som ej talar osv. Eleverna är härdade, de fortsätter att 
skriva vidare och försöker rätta med ABC rättstavning. De läser också eventuella 
mail eller sänder något själva. (Lärares dagbokanteckning)

En annan, och som det kan förefalla oproblematisk, situation handlar om att spara 
digitalt material, men som ändå ställer till med bekymmer. I lärardagboken kan 
vi läsa: 

Sparandet är också en fråga att lösa. Jag funderar på att köpa ett USB-minne till 
varje barn för delar av våra läromedelspengar. 

Detta kan i huvudsak ses som ett problem som uppstår initialt när eleverna får en 
egen dator att ansvara för, men det framstår ändå som ett kontinuerligt problem 
eftersom det är lätt att göra fel i handhavandet. När en elev genomfört en studie- 
uppgift som denne inte lyckats spara skapas ett pedagogiskt problem. Läraren måste 
ta ställning till om eleven behöver göra om uppgiften för att det ska vara möjligt 
att veta om eleven har tillägnat sig de kunskaper som arbetet var avsett att leda 
till, eller om det rent av kan vara ett sätt för eleven att undvika detta arbete. I pro-
jektets inledning skriver två av lärarna i en reflektionsrapport om hur den digitala 
tekniken påverkar deras undervisning:

Vi måste ha ett externt sparande då vi enbart kan spara på datorerna. Om dato-
rerna går sönder och de ska ominstalleras förlorar man all data man samlat på 
datorn. /…/ Hur ska ett enkelt säkert sparande vara utformat så inte tekniken 
lägger sig som ett lock över kunskapsinlärningen. Det är meningen att datorn 
ska vara ett stödjande hjälpmedel. 

En annan aspekt av praktisk karaktär som vi noterade vid våra besök på skolan 
var att de sladdar som behövdes för att ladda de bärbara datorer var kopplade till 
förlängningssladdar och alla sladdar låg kors och tvärs i klassrummen på ett sätt 
som gjorde att det hela tiden fanns risk att snubbla.

I de följande avsnitten redovisas resultatet, med utgångspunkt i TPACK-modellen 
(Koehler & Mishra, 2005) och Puenteduras (2009) SAMR-modell och dess nivå-
tänkande samt de fyra aspekterna interaktivitet, narrativa berättelser, motivation 
och samverkan som vi lyft fram som betydelsefulla för att beskriva och förstå hur 
lärares undervisning i en En-till-En-skola kan förändras och utvecklas. 

Interaktivitet mellan elev och dator
Det finns i vår empiri en rad exempel på hur digitala lärresurser kan fungera in-
teraktivt. Ett alldagligt och därmed kanske även underskattat exempel är den rätt-
stavningsfunktion som finns i ordbehandlingsprogram. Genom denna funktion 
kan eleven få omedelbar återkoppling om de stavat rätt eller inte. Den digitala 



82  UTBILDNING & LÄRANDE 2011 ,  VOL 5 ,  NR 1 UTBILDNING & LÄRANDE 2011 ,  VOL 5 ,  NR 1  83

TEMA:  ATT BILDA LÄRARE I  DIGITAL KOMPETENS 
Ina von Schantz Lundgren & Mats Lundgrenx

TEMA:  ATT BILDA LÄRARE I  DIGITAL KOMPETENS 
Ina von Schantz Lundgren & Mats Lundgren

tekniken kan i det fallet erbjuda en interaktion som annars inte hade varit möjligt. 
Eleverna fick tidigare denna återkoppling först efter det att läraren hade rättat vad 
eleven skrivit. Det finns här en betydande skillnad mellan hur snabbt eleven kan 
få återkoppling och hur ofta det kan ske. En enskild lärare förmår inte att ge elever 
återkoppling på hur ett ord stavas på det sätt som en elev som har tillgång till ett 
rättstavningsprogram har. Å andra sidan skulle det kunna vara så att elever helt 
förlitar sig på att de genom rättstavningsfunktionen får sådan hjälp att de inte är 
särskilt intresserade av att lära sig hur ord stavas. När de inte har tillgång till sin 
dator, till exempel i en provsituation, kommer det sannolikt att påverka resultatet 
negativt. En något överraskande upptäckt var när en av de intervjuade lärarna be-
rättar om hur hon har observerat att när en del av eleverna får återkoppling från 
datorn uppfattas det inte som att de blir kritiserade. En del elever upplever då att 
de inte behöver skämmas för sina misstag på samma sätt som när det är en lärare 
som ger denna återkoppling:

För en del spelar det ingen roll om det är jag som är rättstavningen eller om det 
är datorn. Barnen som är i behov av särskilt stöd, de som man ofta är med, dom 
mår bättre av att datorn rättar.

För blyga och osäkra elever, men även för elever med höga prestationskrav, kan det 
betyda att de kommer att kunna ta emot den återkoppling som de får via datorn på 
ett annat sätt än om det är läraren som ger denna. Om elever inte blir stressade av 
att läraren rättar deras fel är det rimligt att anta att deras förmåga att lära sig också 
ökar. Det finns å andra sidan ett problem för elever med så stora läs- och skriv- 
svårigheter att rättstavningsfunktionen inte förmår att ge förslag på vad det är för 
ord som eleven söker efter. En lärare som undervisar i årskurserna fyra till sex säger:

Än så länge är ju inte datorerna .. stavar man tillräckligt mycket fel så kan de 
inte hjälpa en med stavningen. /…/ Datorn ger ju förslag, sedan måste man välja 
det ord som är rättstavat. Då måste jag någonstans ha nått slags hum om hur det 
ska stavas.

Den interaktiva hjälp som de flesta elever kan få hjälper i en del fall ändå inte 
elever med stort behov av stöd, det är fortfarande läraren som bäst kan ge återkopp-
ling på hur ett ord stavas. 

Ett annat exempel som visar hur interaktiva digitala lärresurser leder till snabb 
återkoppling är ett matematikprogram som eleverna arbetar med. De lär sig att de 
kan göra fel och att de kan prova och göra om till dess att de förstår det som ska 
läras:

Deras uppdrag är addition och subtraktion inom talområdet 0-10. /…/ Även åk 1 
tyckte att de hann träna väldigt många uppgifter. Träningsprogrammet ger ome-
delbar feedback. Om man svarat rätt tänds en stjärna på himlen i spelet (Lärares 
dagboksanteckning).

Matematikundervisningen kan i det här exemplet genomföras på ett sätt som 
annars inte varit möjligt genom att eleverna får omedelbar återkoppling och kan 
prova på andra sätt att förstå vad de förväntas lära sig, men samtidigt på ett förändrat 
sätt genom att aktivera flera sinnen samtidigt. Å andra sidan behöver möjligheten 

att prova och göra om inte innebära att det bidrar till elevens lärande. Det kan 
lika gärna vara fråga om ett prövande som till synes ger rätta svar, men att eleven 
fortfarande är lika ovetande om hur de matematiska sambanden ser ut. Samtidigt 
kan man fundera över om ett dataspel med en stjärna som tänds vid rätt svar 
pedagogiskt sett skiljer sig från en guldstjärna i elevens skrivbok på annat sätt än 
att återkopplingen blir omedelbar.

Internet och tillgången till digitala resurser utgör en förändring vad gäller lärares 
möjligheter att söka och välja undervisningsmaterial. Tidigare var det en fråga om 
att välja mellan några få befintliga och färdigutvecklade läromedel. Nu finns till-
gång till en mängd digitala lärresurser som lärare kan använda i sin undervisning:

Åk1 håller också på att öva problemlösning och att skriva med matematiskt 
språk. Här finns mycket att göra för läromedelsföretagen. Det finns inget jag hittat 
för mindre barn vad det gäller problemlösning (Lärares dagboksanteckningar).

Interaktiviteten mellan elev och dator skapar också nya och oönskade situationer 
som lärare tidigare inte har behövt hantera. I lärardagboken beskrivs hur en bild 
med pornografisk anspelning kommer upp på en elevs bildskärm när denne sökte 
material på internet:

Uppståndelse!
Nu blev det lite yrt i gruppen. En elev hade fått se en bild som han tyckte var 
jobbig att se. Samtidigt var det lite spännande och oväntat. Han skrev ordet 
elefant på google som uppdraget var. Då dök den här bilden upp! [vår anm: I 
dagboken finns bilden återgiven i färg] (Lärares dagboksanteckningar).

Eleven hade fått en sökträff på en sida på internet som visade en bild av en naken 
man i halvfigur med ett blått penisfodral med elefantöron. Läraren såg emellertid 
detta som en möjlighet:

Det kändes att det var ett bra exempel på vad som kan hända och försöka att 
avdramatisera det hela. Porr för mindre barn är inte så enkelt (Lärares dagboks-
anteckning).

Den omfattande tillgången till digitalt material gör att lärare måste ha förmåga att 
hantera situationer när elever konfronteras med sådant som kan antas vara olämp-
ligt för dem med hänsyn till deras ålder. Den här läraren uttrycker att hon måste 
bidra till att eleverna utvecklar ”filter mellan öronen”, vilket betyder att eleverna 
lär sig att förhålla sig kritiskt till vad de finner när de söker på internet, men också 
att utveckla sin förmåga att söka relevant information på internet.

Narrativa former för lärande
Narrativa former för lärande som digitala lärresurser erbjuder kan till exempel 
utgöras av ljudböcker. Eleverna kan lyssna till berättelser i en bok samtidigt som 
de läser. Eleven får både visuell och auditiv stimulans. Det finns även ljudböcker 
där uppläsningshastigheten kan regleras:

Det är ett barn som säger: ”Tänk förut tyckte jag inte om att läsa. Nu älskar jag 
att läsa.” För vad de gör då det är att dom lyssnar och så läser de samtidigt. Det 
är den ultimata lästräningen och då följer de med i texten. Då kan de gå vidare 
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om de inte helt och hållet är dyslektiker, att det går för fort. Då har vi sådana där 
Daisyböcker så att man kan dra ner hastigheten lite så att de följer med. Elev-
erna lär sig mycket bättre, de blir bättre läsare. Nu är det inget konstigt om man 
lär sig läsa genom att höra genom öronen, eller om man läser genom ögonen 
(Lärare, intervju).

Det har förstås även tidigare funnits möjligheter för lärare att använda narrativa 
former för lärande, till exempel högläsning och att lyssna på bandinspelade upp-
läsningar eller filmer. De digitala lärresurserna kan ändå anses ha förändrat 
situationen, inte minst genom de förbättrade möjligheterna att självständigt söka 
och kunna ladda ner material som kan stödja narrativa lärformer. Av samtal med 
lärarna framgår emellertid att de ändå ofta saknar digitala lärresurser som är direkt 
kopplade till befintliga läromedel. Däremot finns en lång rad digitala lärresurser 
producerade av enskilda individer med skiftande kvalitet att tillgå till exempel via 
YouTube. Detta ställer krav på lärares förmåga att välja och avgöra det pedagogiska 
värdet hos de digitala lärresurserna och hur dessa kan inordnas i undervisningen.

Jag önskar verkligen att det fanns interaktiva beskrivningar av det som står i 
läroböckerna. Den eleven uttrycker själv att det är då jag förstår. Det är oerhört 
tydligt. Den eleven kan berätta en historisk film /…/ Om man tänker historia, 
de behöver se det på bild och höra. De behöver använda alla sina sinnen (Lärare, 
intervju).

Våra informanter berättar att de upplever att det bland de yngre eleverna framför 
allt är de som är i störst behov av stöd i undervisningen som också har störst nytta 
av de digitala lärresurser som nu används. 

Under skrivandet av denna artikel har vi kunnat se att läromedel allt oftare ges ut 
både i bokform och i digital form.6 Vi har dock uppfattat att många av dessa utgörs 
av att läroboken finns inläst och att det går att klicka på bilder, lägga in bokmärken 
och göra kommentarer, men inte att läromedlen nyttjar alla de möjligheter som 
finns till interaktivt. Vi har också noterat att det numera på skolans hemsida finns 
ett ”länkskafferi” med användbara digitala lärresurser. Det är rimligt att tro att 
”länkskafferiet” med tiden kommer att kompletteras med ytterligare användbara 
digitala lärresurser.

Motivation
Den digitala tekniken gör det möjligt att skapa avancerade virtuella presentationer 
genom att kombinera text, ljud och bild. Detta kan antas verka motiverande för 
elevernas lärande genom att flera av deras sinnen aktiveras och de kan interagera 
och påverka vad som sker. I det följande avsnittet beskrivs hur lärare använder digi- 
tala lärresurser i undervisningen på sätt som kan påverka elevernas motivation 
för att lära.

I lärardagboken beskrivs arbetet med att försöka hitta digitala lärresurser på diverse 
sidor på internet som kan öka eleverna motivation, men att det också ställer krav 
på lärarens didaktiska och pedagogiska kompetens:

På elevdatas sidor kan man hitta mycket. Det gäller bara att hitta det som över-
ensstämmer med ens pedagogiska tanke. På multiplication.com hittade vi ett 
spel, som överensstämde med elevernas sätt att spela på datorn. Det är uppbyggt 
som ett spel, men eleverna måste lösa multiplikationsproblem för att komma 
förbi ”bossen” och hämta guldnycklarna. Tyvärr är spelet på engelska, men elev-
erna frågar och provar och så är träningen i full gång. De har väl aldrig övat så 
intensivt utan att tycka det var arbetsamt eller tråkigt. Roligt att uppleva tycker 
jag (Lärares dagboksanteckningar).

Som vuxen är det lite tidsödande att sitta och gå igenom spel som man vill före-
slå eleverna. Jag tar gärna eleverna till hjälp i letande, sedan diskuterar vi spelet 
tillsammans. Jag har vissa krav på spelen vad det gäller det pedagogiska…

•	Spelen	ska	kunna	ställas	in	på	svårighetsgrad

•	Spelen	ska	ge	eleverna	feedback	i	någon	form

•	Spelen	ska	helst	vara	”roliga”	i	form	av	äventyr	eller	kluriga	figurer. 
 Det appellerar på eleverna och de drivs att träna vidare. Spel med bara 
 siffror och uppgifter gillar inte barnen. Det måste hända någonting, 
 annars blir motivationen låg och träningen uteblir.

•	Spelen	ska	naturligtvis	ge	eleverna	den	kunskap	vi	eftersöker 
 (Lärares dagbokanteckning).

Citaten tydliggör att lärare måste planera och utveckla kompetens för att väga 
samman hur den digitala tekniken kan användas på ett pedagogiskt sätt så att ett 
visst kunskapsinnehåll hamnar i fokus. Detta tar tid och utfallet kan i många fall 
vara osäkert. Det kan finnas en risk för att lärare återvänder till vad som tidigare 
visat sig fungera och på så sätt nyttjas inte de möjligheter som digitala lärresurser 
förväntas kunna bidra med. Pedagogiska spel kan ses som ett exempel på hur in-
formella lärformer gör sitt intåg i skolans formella lärande och på så sätt också 
förändrar lärarrollen.

Samarbete 
En av lärarna beskriver de pedagogiska möjligheter som den digitala lärmiljön er-
bjuder och hur detta har förändrat förutsättningarna för hur undervisningen kan 
utformas. Hon säger att hon ”klivit ner från katedern” och nu istället försöker 
organisera arbetet för enskilda elever, eller för grupper av elever, för att få dem 
att kommunicera och samarbeta när de genomför en uppgift. På så sätt förändras 
också relationen lärare – elev:

Pedagogen är en väldigt viktig funktion även i En-till-En. /…/ Jag har ju varit 
med om att stå i katedern. Jag har till och med varit med när min plats var lite 
upphöjd /…/ och ungarna på rad kom och skulle rätta och fråga vad de skulle 
göra, få tillåtelse att göra, det är ju inga skapande barn, det är bara marionetter 
som gör som jag säger, men i ett så här strukturerat arbete, man vet vad man har 
för uppdrag, man vet var man ska och man tränas målmedvetet så tycker jag ju 
att det är strukturerat, entreprenöriellt (Lärare, intervju).

I vissa avseenden fungerar digitala lärresurser som att de enbart inbjuder till in-
teraktivitet mellan datorn och eleven. Men många av de program som används 
skapar enligt lärarna olika former av samarbete mellan eleverna:
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Eleverna lyssnar gärna på musik på ”Youtube” under spelsamlingen [vår anm. 
en stund på morgonen för elever som kommer innan undervisningen startar för 
dagen]. De lär sig av varandra hur det stavas det de söker. Det är alltid någon som 
har koll på vad som är populärt. De lär sig stavningen som ordbilder, engelska 
verkar inte vara något bekymmer (Lärares dagboksanteckning).

Det händer att när eleverna har tekniska problem så hjälper de varandra i första 
hand i stället för att be om lärarens hjälp. Lärarna berättar att de inte har tid för 
att hjälpa alla och att det ofta finns elever som är duktiga på att lösa de tekniska 
problem som uppstår. På så sätt utvecklas elevernas digitala kompetens:

De hjälper varandra. Det är egentligen inte jag som går in när det är någon som 
har problem, då gör dom det (Lärare, intervju).

Det kan dock ses som problematiskt om lärarna förlitar sig på eleverna och att de 
inte själva ger sig tid att utveckla sin digitala kompetens.

Tillgången till digitala lärresurser kan skapa förutsättningar för att elevernas krea-
tivitet kan få möjlighet att utvecklas på sätt som traditionella läromedel inte kan. 
När eleverna funnit något nytt vill de ofta berätta för andra och det skapar situa-
tioner där eleverna börjar samarbeta och dela med sig av sina kunskaper för att 
fortsätta det kreativa arbete som påbörjats:

Förra veckan hittade en elev ett spel på www.spelo.se där man kunde konstruera 
egna spel med banor som man skulle klara. Det var väldigt roligt och kreativt. 
Några elever fick visa på smartboardens stora bild hur de gjort. Jag tror att det är 
viktigt att eleverna får dela med sig av sin kunskap (Lärares dagboksanteckning).

Och

Dagens uppdrag som de fick [vår anm. elever i årskurs två] var att studera en sida 
på nätet som handlade om dessa böcker. Här fanns allehanda övningar, presenta-
tioner av personerna i böckerna, spel, kartor, filmer osv. Eleverna surfade fritt på 
sidan. Nu utvecklades arbetet till att någon ville koppla upp smartboarden och 
visa filmsnuttarna som fanns på sidan. Vidare gick de in på youtube och sökte 
efter ljuduppläsningar av dessa böcker. Det var ingen konst. Snart rungade ljudet 
från uppläsaren rakt ut i rummet. Roligt med allt detta experimenterande (Lärares 
dagboksanteckning).

De digitala resurser som stöder samverkan verkar kunna ge eleverna inspiration 
till att skapa nya och andra former av kreativa lärvägar där de själva söker sina 
egna kunskaper. 

DISKUSSION 
Vi har i artikeln beskrivit hur några lärare i en F-9-skola, med fokus på de yngre 
eleverna, tänker kring och samtidigt förändrar sin undervisning under drygt ett 
års tid när de introducerar en dator per elev. Lärarnas undervisning utmanas och 
förändrar deras arbete och arbetsmiljö. Med stöd av TPACK-modellen (Koehler & 
Mishra, 2005) kan samspelet mellan digital teknik och digitala lärresurser, peda-
gogik och ämnesinnehåll synliggöras. Studien visar att den digitala tekniken och 
de digitala lärresurserna bidrar till nya pedagogiska möjligheter, men också nya 
problemområden som läraren måste förhålla sig till. Resultatet visar att lärare 

har behov av goda såväl didaktiska som pedagogiska kunskaper, liksom ämnes- 
kunskaper, för att kunna avgöra på vilka sätt de digitala lärresurserna kan användas 
för att utveckla undervisningen. En begränsning som visar sig i den här studien är 
att det trots att det finns en mängd digitala lärresurser ändå inte alltid finns sådana 
som är lämpliga i en viss specifik undervisningssituation. Det har dock börjat ut-
vecklas både fler och andra former av digitala lärresurser som är direkt kopplade 
till en specifik kursplan, på motsvarande sätt som de traditionella läromedlen är 
i dag. Detta kommer i så fall att underlätta lärarnas arbete, men möjligtvis på be-
kostnad av att de kreativa inslagen får mindre utrymme. 

Puenteduras (2009) SAMR-modell gör det möjligt att upptäcka om och på vilka 
sätt undervisningsformerna i klassrummet förändras när digital teknik och digitala 
lärresurser används. De lärare på den En-till-En-skola som kommit till tals i stu-
dien verkar huvudsakligen uppehålla sig på nivå två, att kunna använda former 
för lärande som inte tidigare var möjliga. I enstaka fall organiseras även lärande-
situationer som uppnår nivåerna tre och fyra, att lärare på signifikanta sätt designar 
sin undervisning på sätt som skiljer sig från de som tidigare använts. Den mest 
avancerade nivån innebär att lärare omdefinierar sin undervisning till mer samverk-
ande och producerande former utifrån de möjligheter som ges vid användandet av 
digitala resurser. Erfarenheterna från det här fallet kan dock tolkas som att lärarna 
till stor del är utlämnade till att själva söka sig fram i en process av ”trial and 
error” avseende hur undervisningen kan utvecklas när varje elev får en egen dator. 
Den omfattande tillgången till information skapar ibland oförutsedda händelser 
av ny karaktär i skolans värld, till exempel att moral- och etikfrågor blir tydliga 
som ett resultat av elevernas informationssökning, som i exemplet med elefanten. 
Det framstår som att lärares möjligheter att få tillfälle till reflekterande samtal 
med sina kollegor blir ännu mer betydelsefullt i En-till-En-miljöer när de ställs 
inför nya undervisningssituationer. Det ökade utbudet av läromedel via digitala 
lärresurser gör att även det ställer nya krav på lärares didaktiska och pedagogiska 
kompetens. Lärare har till exempel att välja i ett omfattande och oöverskådligt ut-
bud av digitala lärresurser som de kan använda i sin undervisning. De måste också 
undersöka vilka lärresurser som passar för de åldersgrupper som undervisningen 
avser, hur tillförlitligt innehållet är, hur väl och på vilka sätt digitala lärresurser 
förmår att fylla en pedagogisk funktion. Detta tar tid och kräver specifika kunskaper 
som lärare måste tillägna sig.

Studien visar också att de digitala lärresurser som används i många fall erbjuder 
interaktivitet. Pedagogiska dataspel, med en liknande uppbyggnad som de som 
eleverna använder på fritiden, uppfattas som motiverande av de yngre eleverna. 
Lärarnas erfarenheter är att de pedagogiska spelen måste ha någon typ av handling 
i form av en äventyrlig berättelse eller innehålla moment som väcker uppmärk-
samhet på ett sätt som virtuella presentationer ofta förmår för att eleverna ska 
uppfatta dem som motiverande. En annan aspekt av att eleverna utrustas med en 
egen dator är att antalet frågor och diskussioner ökar genom att de samarbetar när 
de söker på internet. Eleverna ville också gärna dela med sig till klassen om de hittat 
något de uppfattat som intressant. Hur en lektion kommer att utveckla sig blir 
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mer oförutsägbart i det digitala klassrummet, som när eleverna fick i uppdrag att 
söka information om en viss kategori av böcker. Successivt fann eleverna både film-
snuttar och ljuduppläsningar av dessa böcker som de ville visa på ”smartboarden”. 
När elever tillåts vara kreativa ökar sannolikt också deras motivation för att lära. 
Lärarna tar också hjälp av sina elever i sökandet efter digitala lärresurser, vilka de 
sedan tillsammans provar och utvärderar och utvecklar på så sätt kompetens om 
hur digitala lärresurser kan användas. Detta kan ses som ett exempel på när nya 
former av samverkan i lärande, både mellan eleverna och mellan lärare och elev, 
växer fram och som samtidigt förändrar lärarrollen. Intåget av digitala lärresurser 
i skolan tycks innebära att lärares planering av undervisningen måste bli mera 
flexibel och ha en beredskap för att ändras när nya möjligheter uppenbarar sig 
genom elevernas interaktion med de digitala lärresurserna. Detta för att kunna ta 
tillvara vad som sker i mötet mellan eleverna och världen som den kommer till 
dem via internet. Det har inte tydligt framkommit i den här studien men den digi-
tala tekniken kan utgöra grunden för ett vidgat klassrumsbegrepp i den meningen 
att ”lärytor” också utanför skolan kan bli ytterligare en dimension i samspelet 
mellan digital teknik och digital kompetens, pedagogik och ämnesinnehåll, som 
Koehler och Mishra (2005) lyfter fram genom sin TPACK-modell, liksom Puente-
duras (2009) SAMR-modell. Det digitala landskapet förändras i en allt hastigare 
takt. Användningen av bärbara datorer, läsplattor och smarta telefoner bidrar till 
att sudda ut gränserna mellan arbete och fritid, liksom mellan lärande i skolan 
och lärande utanför skolan. Den kanske största utmaningen som skolan står inför 
kan uttryckas som förmågan att väva samman formellt och informellt lärande, i 
och utanför skolan, genom att utnyttja den digitala tekniken och dess möjligheter 
i former som bidrar till att öka elevers motivation för lärande.

En-till-En som pedagogisk idé kan ses som att den har potential att bli den mest 
omvälvande förändring som någonsin skett i skolan. Väsentliga frågor kvarstår 
dock att besvara, som hur elevernas kunskapsutveckling påverkas av att digitala 
lärresurser används och om dessa i framtiden kommer att skapa bättre kunskaps-
resultat, vilket hittills inte har vistas. En orsak kan vara att eleverna genom digitala 
lärresurser tillägnar sig kunskaper som dagens sätt att bedöma och värdera kun-
skaper inte täcker in, men som kan komma att visa sig väsentliga i ett allt mer 
digitaliserat samhälle.

NOTER
1. http://skoldator.word press.com/lista-over-en-till-en-skolor-i-sverige/

2. Ipod, Facebook, MySpace och Youtube erbjuder socialt umgänge via internet och är ”så kallade nätverkssajter” 
(Selander & Svärdemo-Åberg, 2009, s. 60). 

3. Vi har valt att anonymisera vilken kommun det gäller med hänsyn till våra informanter. Det betyder ändå att 
en initierad läsare skulle kunna identifiera kommunen ifråga. Våra uppgiftslämnare är informerade om att deras 
uppgifter kommer att användas inom ramen för ett forskningsprojekt.

4. År 2007 ändrades förkortningen från TPCK till TPACK, bland annat för att kritik framförts om att det var en 
svåruttalad förkortning, men också utifrån att tydliggöra att de tre begreppen ska ses som sammanhållna, Tech-
nology, Pedagogy And Content, som också uttrycktes som att konceptet ska ses som en helhet ”Total PACKage” 
(Thompson & Mishra, 2007/2008).

5. Fortsättningsvis används Technological som synonymt med digital teknik och digitala lärresurser.

6. Det sker emellertid en snabb utveckling inom detta område, se till exempel http://www.lektion.se/ och http://
www.nok.se/nok/laromedel/digitala-larresurser/Digitala-larresurser-1-3/.
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