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 Man ska kunna ta sig ut på internet och söka information. 
Man måste nog kunna det. Att man kan hantera och kunna få 
svar på sina frågor. Det innefattar ju också att vara nyfiken. 
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1 Inledning  

Den här undersökningen bygger på intervjudata från lärare och studenter. Materialet speglar 

respondenternas erfarenheter av IKT i ett utbildningsprogram för blivande yrkeslärare. Till att 

börja med definierar en av yrkeslärarstudenterna begreppet digital kompetens.  

Ja, det är ju jättesvårt. Det beror på vem man pratar med men för mig är det...ja man ska ha 
någon sorts grundkunskap om dels rent tekniskt hur det fungerar och sen hur det används. Sen 
tycker jag att den sociala biten är jätteviktig. I vårt fall är det viktigt att se på ungdomarna, hur 
de använder det. Det är ju så oerhört brett.

En rutinerad kollega definierar digital kompetens utifrån vad han lärt sig genom praktiskt 

IKT-arbete före utbildningen och vad han senare kompletterar under utbildningen. 

Det betyder att man måste behärska tekniken, allt hur man kan redigera, hur man kan 
anpassa, om man vill lägga in filmer på Youtube måste man ha kompetens. Ungdomar 
lägger ofta in filmer utan att redigera, men om man kan tekniken kan man göra riktigt 
bra filmer. 

En typisk fackmannakommentar från en tredje student omfattar ett resonemang kring 

kompetensbegreppet utifrån det egna kunskapsområdet, den aktuella yrkesrollen och den 

professionella identiteten.

 Jag är ju elnörd så jag tänker ju på ettor och nollor. Annars är det väl hanterandet av 
data, mail, program och allt sånt som faktiskt inte är självklart för alla. Att man inte är 
rädd för att ladda ner ett nytt program och pröva.

Den minst erfarna IKT-användaren definierar digital kompetens så här: ”Oj, det betyder nog 

att man har förmåga att kunna hantera datorer. Att man kan hänga med i den utvecklingen, att 

man är bekväm med det.” Så låter några röster i rapporten.

Innehållet omfattar mer specifikt rapportens bakgrund, tidigare undersökningar på samma 

tema, begreppsutredning, syftesbeskrivning, villkoren för den empiriska undersökningen, 

resultatdel, avslutande reflektion och sammanfattning. 

2 Uppdragets bakgrund  

Livslångt lärande och informationssamhällets framväxt fordrar några nödvändiga 

kompetenser. En sådan av EU-kommissionen angiven nyckelkompetens är den digitala. 
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Oavsett om vi använder benämningen IKT-kompetens (Standrads for Teachers, UNESCO 

2008), IKT-verktyg (Björklund & Roy 2006), technology literacy (Dehli 2009) eller digital 

didaktik (Hansson 2010a) avser vi med uttrycken en kombination mellan HCI (Human 

Computer Interaction) och en interaktiv syn på människa, maskin och budskap. Vi vill med 

hjälp av begreppen utreda vad som sker när vi kommunicerar via moderna medier. En IKT-

pedagog definierar digital kompetens mer från ett informations- än interaktionsperspektiv

http://www.biblioteksbloggen.se/biblioteksbloggen/2007/05/vad_r_digital_k.html ”Alltså när 

det gäller digital kompetens så kan man validera vad som elever, lärare eller bibliotekarier har 

för förmåga, vilja, kunskap och färdigheter att använda informations- och 

kommunikationsverktyg.” En utvidgad definition av begreppet finner vi i en blogg 

(http://www.kulturer.net/blog/2009/01/stefan-plsson-om-digital-kompetens.html): ”En digital 

kompetens som är baserad på deltagande och skapande innebär en metakompetens, en 

förståelse av hur kunskap skapas och sprids samt vilken slags kultur och samhälle detta i sin 

tur leder till.” Med den senare definitionen inkluderar vi en nödvändig beståndsdel av praktisk 

handlingsinriktad didaktik, dvs. en metod för att med ett visst ämnes- och kunskapsinnehåll 

påverka andra människor.  

Informationsteknologin är oftast tillgänglig, användarvänlig och effektiv. Därmed uppstår ett 

behov av kvalificerad instruktion och användning. Det råder alltså ett slags idealtillstånd för 

kunskapsutveckling om lärarnas och elevernas kompetens bara matchade varandra. 

Matchning innebär knappast att läraren vet exakt lika mycket som eleverna eller äger samma 

kunskap, men om kompetensdistansen till elevernas IKT-nivå är alltför liten så hämmas 

elevernas lärande – så lyder förutsättningarna. Man anser att det helt enkelt är en 

undervisningsmässig fördel om kunskaps- och kompetensdistansen är hög. En liknande aspekt 

på digital kompetens omfattar att man klargör om vi med digital kompetens avser individens 

förmåga att hantera ett bestämt ämnesinnehåll (= kunskap om) eller en metakompetens att 

tillgodogöra sig (= kunskap i) det beteende som krävs för att t.ex. programmera en svarv, rita 

en skiss eller formge en maskindetalj.   

3 Tidigare forskning 
 

Mediappro (2006) är en undersökning där man jämför bruket av sökmotorer, chatrum, email 

och nedladdning i olika europeiska länder. I undersökningen Internet och lärarutbildningen 

(2008) jämför man svenska lärarstudenter, lärarutbildare och övriga studenter. Resultaten av 
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den senare är nedslående för lärarutbildningen, lärarutbildarna och lärarstudenterna. 

Lärarutbildningens ”förmåga att förmedla digital kompetens” och att ”öka användningen av 

digitala lärresurser” (ibid., s 3) är angelägna fokus. Mer glädjande är det att studien (ibid., s. 

14) specifikt visar att lärarstudenter i högre grad än andra studenter använder 

”diskussionsforum, communities och andra nätbaserade mötesplatser”. Resultatet passar 

dåligt för denna undersökning. Den studerade gruppen består av äldre yrkeslärarstudenter och 

resultatet är tillämpligt för yngre elever. 

Betänkande av Utredningen om en ny lärarutbildning (2008, s. 370) ger IT i lärarutbildningen 

en undanskymd plats. Myndigheten (ibid, s. 371) nämner: IT som verktyg och 

informationskälla, IT:s möjligheter till förnyelse och fördjupning och Den sociala 

dimensionen av IT. Den första kategorin avser den teknologiska revolutionen. Den andra 

riktar sig mot en ämnesinnehållslig/ämnesdidaktisk anpassning. Den tredje dimensionen 

beskriver forskningsfrontens och användarnas position. Ett mer positivt nationellt initiativ är 

Praktisk IT- och mediekompetens (PIM), ett hjälpmedel som förmedlas via Internet på 

http://pim.skolverket.se/xp/information/om_pim/vad_ar_pim/, helt enkelt en god hjälp i 

lärarens vardag. Skolverket har fått regeringsuppdraget att främja utvecklingen av 

informationsteknik i skolan. En tydligare inriktning på problematiken med att matcha lärarnas 

och studenternas digitala kompetenser skulle effektivisera PIM-programmet.  

Då utbildare integrerar IKT med undervisning får man en förenklad förståelse för 

kompetensbegreppet om man som Edvardsson Stiwne och Ingvar (Universitetsläraren, 2009, 

s. 6-7) beskriver dagens lärar- respektive studentkompetens utan att relatera dem till varandra. 

Resultatet av en ensidig kategorisering av arbetsinnehållet där: ”läraren inte bara förväntas 

föreläsa, utan också hjälpa studenterna att utveckla färdigheter kring till exempel presentation 

och kommunikation och, inte minst, förbereda dem för ett kommande arbetsliv och göra dem 

’anställningsbara’.” Ensidigheten i författarens resonemang är lika tydlig när det gäller 

studenternas förväntningar. De har (ibid., s. 7) ”svårt att acceptera kollektiva regler [...] sätter 

sig själva i centrum [...] förväntar sig att lärarna anpassar examinationer efter studenternas 

personliga behov [...] what’s in it for me.” Genom matchning av undtagsvis komplementära 

men oftast konkurrerande kompetenser inom respektive lärar- och studentkategori får man 

som läsare en bild av villkoren för hur digital kompetens påverkar studenternas lärande och 

undervisarens erbjudanden (Greeno 1994) i form av digital didaktik. 
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Digital kompetens är knappast ett självändamål. Det är en personlig förmåga som olika 

yrkesgrupper använder för att t ex effektivisera undervisningen, öka kunskapstillväxten och 

stimulera lärande. Robertson (2003) menar att man ska vara försiktig med sin egen tro på och 

myndigheternas förhoppningar om att lärarnas IKT-undervisning och studenternas IKT-

studier per automatik skulle leda till effektivt lärande och fördjupade kunskaper. En skotsk 

undersökning (HMI 2000) visar tvärtemot att digitaliserad undervisning, särskilt bland yngre 

barn, och därtill kopplad digital kompetens, har marginell effekt på kunskapsutvecklingen. 

”Overall, there were few examples of ICT being used consistently and effectively in learning 

and teaching to promote pupils’ attainment in areas across the curriculum.” Det är befogat 

med en viss skepsis till den rådande diskursen. 

4 Begreppsutredning 

Moderna medier kräver att användaren intar en kritisk och reflekterande attityd till 

teknologin och till där förekommande interaktioner. Ett genuint intresse att engagera sig i 

grupper och nätverk för kulturella, sociala eller yrkesrelaterade ändamål stöder förvisso 

brukarens digitala kompetens. Skolverket (Schierbeck & Skimutis 2009) analyserar 

”digital kompetens” enligt EU: s definition, genom Europaparlamentets och rådets 

rekommendationer för livslångt lärande på ett övergripande, abstrakt och därmed 

verklighetsfrämmande sätt.

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets 
teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av 
grundläggande IKT - färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, 
bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera 
och delta i samarbetsnätverk via Internet.

(30.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 394/15) 

Det förefaller sannolikt att framtida arbetsgivare kommer att fordra väsentliga kunskaper, 

färdigheter och attityder till digital kompetens, omfattande såväl teknisk som social 

kompetens rörande (ibid, 2009) ”ordbehandling, kalkylprogram, databaser, lagring och 

hantering av information samt kunskaper om de möjligheter och eventuella risker som 

skapas genom användningen av Internet och kommunikation via elektroniska medier (e-

post, nätverksverktyg) för arbete, rekreation, informationsdelning och samarbetsnätverk, 

lärande och forskning.” Härtill kommer kritiskt tänkande, kreativitet och innovation men 

även den centrala nyckelkompetensen att ”lära att lära”. Barn, elever, studenter (och i den 
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här rapporten lärarutbildare) ska utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till digitala 

verktyg, interaktioner och medier. Det står dock klart att IKT fungerar bara marginellt 

som innovativ kraft (t ex för entreprenörskap eller innovation) i den rapporterade 

undersökningen. När det gäller digital kompetens för fortsatta studier ska medierna 

fungera som hjälpmedel och underlätta för studenterna att nå målen i de kurser/ämnen 

där IKT används som redskap eller spelar en mer dominerande roll. Kompetensen skall 

ge en grund för studenterna så att de klarar fortsatta studier och kommande anställning.

5 Undersökningens syfte 
 

Enligt en ansökan till Ung kommunikation den 1 april 2009 är syftet med undersökningen att 

beskriva hur digital kompetens växer fram i en yrkeslärarutbildning. Det är viktigt att beskriva 

hur vuxna studenter i ett sådant program utvecklar digital kompetens. Men är ambitionen 

relevant, värdefull och/eller effektiv? Det är svårt att mäta utveckling, oavsett vilken form 

eller miljö mätningen och utvecklingen avser, eftersom mätning ofta kräver ett långsiktigt 

perspektiv. Målet med det här uppdraget är därför att primärt identifiera komponenter i 

begreppet som gör att kunskapen om fenomenet ökar i ett lärarutbildningsperspektiv, dvs. att i 

utvärderingen analysera implementeringen av digital kompetens inom ett program för 

yrkeslärarutbildning. Utvärderingens fokus faller på att beskriva, förstå och förklara 

lärarutbildares och lärarstudenters digitala kompetensprofiler genom: 

• Studier av lärarutbildares och studerandes upplevelser av och attityder till ett 

program för yrkeslärarutbildning 

• Analys av implementeringen inom en lärarutbildning för blivande yrkeslärare 

Utbildningen i Akademi sydosts regi, dvs. det program som lärosäten vid Blekinge tekniska 

högskola, Högskolan i Kalmar och Växjö universitet genomför syftar till digital kompetens (= 

IKT och lärande), således ”att de blivande yrkeslärarna skall förvärva kunskaper om hur 

tekniska hjälpmedel (medier och teknologier) kan stödja det egna och blivande skolelevers 

lärande i informations- och kunskapssamhället.” Därutöver ingår en beskrivning av 

verksamheten, kompetensen och den aktuella kontexten ”Under de senare terminerna (4-6) 

tränas, fördjupas och integreras studenternas digitala kompetens i den verksamhetsförlagda 

utbildningen och i kontakter med avnämare i skolorna.” De bifogade frågeställningarna rör 
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implementeringen av IKT i yrkeslärarprogrammets styrdokument, dvs. någon slags ”digital 

implementeringskompetens” för lärarutbildare.  

• Hur tänker lärarutbildare utveckla studenternas digitala kompetens under utbildningen? 

• Vilka attityder råder till de implementerade pedagogiska idéerna som man kan relatera 

till digital kompetens? 

• Hur uppfattar man relationen mellan lärarutbildningens skapande av lärsituationer och 

studerandes lärande? 

• Vad uppfattar lärarutbildare som väsentliga komponenter i digital kompetens? 

• Hur kan man synliggöra relationen mellan olika kompetenser, ung kommunikation och 

det pedagogiska mötet mellan lärarutbildare och lärarstuderande? 

När det gäller den andra informantgruppen, yrkeslärarstudenterna, handlar frågeställningarna 

om deras reaktion (uppfattning, upplevelse, attityder) på lärarutbildarnas förmåga att 

implementera digitala lösningar, dvs. ”lära att lära-kompetens” för yrkeslärarstudenter. 

• Uppfattning om och attityd till den digitala kompetens som krävs för lärarprofessionen 

inom eget område, relaterat till undervisnings- och yrkeskontexten? 

• Upplevelser av hur utvecklingen av egen digital kompetens stimulerats? 

• Uppfattningar om och attityder till relationen mellan lärarutbildningen och kommande 

lärarprofession vad gäller digital kompetens? 

Det är viktigt att här avgränsa den komplexitet som omgärdar det undersökta lärandeobjektet 

(Hansson 2010b), dvs. att bringa klarhet kring begreppet digital kompetens, presentera en 

empirisk undersökning samt visa vad som sker i ett utbildningsprogram som bygger på 

blended learning. Som framgår av frågeställningarna är syftet att klarlägga sambandet mellan 

den digitala plattformens teknologiska erbjudande (Gibson 1977) om interaktion (social- och 

kommunikativ kompetens) och yrkeslärarutbildarnas didaktiska design (digital och ämnes-

/fackmannamässig kompetens) av densamma. 

 

6 Genomförande av undersökningen 

Lärarutbildargruppen har i genomsnitt fyra års erfarenhet av att undervisa på nätet, dock för 

majoriteten av dem på en annan plattform än It’s Learning. Några av de intervjuade arbetar 
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som mentorer i yrkeslärarutbildningen. En del av dem är lärare på gymnasieskolor samt aktiva 

inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Några är studenter och tillika yrkeslärare inom 

programmet för yrkeslärarutbildning. Insamlingen av intervjudata syftar till att ge kunskap om 

hur man ”implementerar” digital kompetens i yrkeslärarutbildningen, samt hur den valda 

metoden framstår ur lärarutbildares och lärarstudenters perspektiv. Datainsamlingen har skett 

med hjälp av intervjuer. Därutöver har vi – som förberedelse inför frågeställningarna – 

studerat styrdokument som programförklaring, utbildningsplan och kursplan. Analyserna 

bygger på erfarenheter av utbildningen, studier av utbildningsplaner, kursplaner, 

programförklaring, kursupplägg och kursplattform i den aktuella utbildningen. 

6.1 Tidplan och uppdragskritiska tidpunkter 

Tidsplanen för undersökningens genomförande ser ut så här. Planering och utveckling av 

intervjuunderlag sker under mars - april 2009; genomförande av observationer och intervjuer 

äger rum under april - juni 2009; sammanställning av materialet sker juni - okt 2009; rapport 

utarbetas nov - dec 2009. Slutrapporten samt kompletterande datainsamling färdigställs i 

december 2009. En artikel till en vetenskaplig tidskrift förbereds under 2010.

6.2 Organisation 

Projektansvarig vid BTH/MAM, Rose-Marie Olsson leder och samordnar undersökningen. 

Övriga deltagare är Ingalill Johansson, Lena Pettersson Nygren och Thomas Hansson, 

samtliga vid Sektionen för management (MAM) på BTH. Undersökningen är ett delprojekt 

inom KK-stiftelsens Ung kommunikation. Rapporten kompletterar en annan publikation 

(Olsson) med arbetsnamnet Utveckling av digital kompetens i en yrkeslärarutbildning.

7 Resultat 

Det är svårt att skilja mellan digital kompetens och digital didaktik (Hansson 2010a). Det är 

också svårt att bedöma de intervjuades digitala kompetens då intervjudata beskriver 

rapporterad kompetens. Det är skillnad (Hansson 2006; 2008) på indirekt ”textual” (dvs. prat) 

och direkt ”actionable” (dvs. visad) kompetens. Tillförlitligheten hos data skulle öka om man 

med hjälp av direkta observationsdata kunde beskriva de intervjuades faktiska handlingar, 

dvs. hur lärare applicerar och hur studenter använder digitala medier. Men lärarna har hög 

arbetsbelastning under praktikperioderna och de uttalade en önskan om att enbart ställa upp på 

intervjuer. Ett grundantagande för den här rapporten är emellertid att moderna IKT-användare 
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uppnår resultat via digital kompetens i ett kommunikationstekniskt samspel. Som följd av 

matchningsproblematiken, dvs. hur kunniga och lärande människor upprätthåller interaktion 

på nätet, följer en beskrivning utifrån respektive parts digitala kompetensprofil. Lärarnas 

kompetens framgår ur svaren på flera frågor (t.ex. om nätpedagogik) medan studenternas 

kompetens framgår ur svaren på ett antal riktade frågor om egen kompetens (före och under 

utbildningen). Bakgrundsinformationen består således av vad de intervjuade anser om sin 

egen och medpelarens/motpartens digitala kompetens. 

7.1 Lärarutbildarnas digitala kompetens

Många yrkeslärarutbildare menar att den egna digitala kompetensen i första hand består av 

teknisk kompetens och i andra hand pedagogisk professionalism. De mindre frekventa 

kompetenser som lärarna identifierar under benämningen digital kompetens är kommunikativ, 

social och personlig kompetens. En lärarutbildare svarar att han knappast kan se någon 

förändring av den personliga IKT kompetensen.  

Inte under besöken, untantaget ett besök då de ville visa upp deras IKT i ett 
byggprogram, hur de använde IT i eget arbete. De vågar använda nya verktyg ute i sitt 
arbete. Jag har lärt mig ITS och kan jämföra med andra plattformar. Det har hänt 
mycket sedan jag var student själv. Där fanns ingen röd tråd då nu är det väl 
genomtänkt. Då fanns mail och forum men inte integrerat med andra lärosäten. Det har 
utvecklat enormt. 

Tyvärr handlar svaret mer om den allmänna utvecklingen inom IT i skolan än om den egna 

digitala kompetensens utveckling, It’s learning undantagen. Lika undvikande svar ger en 

annan lärarutbildare på frågan om den egna kompetensen.  

Vi formerar kurserna så studenterna kan använda IKT och det sker ett informellt 
lärande. Vi har använt IT som en tillgång i stället för en belastning. Många har uttryckt 
att det har skett en progression i deras utveckling med IKT. Medelåldern är 30-60 år och 
de har mycket med sig i bagaget.  

En tredje lärarutbildare bekräftar det informella lärandets betydelse för förvärvande av digital 

kompetens: ”Jag använder digital kommunikation och skriftligt och streemade föreläsningar. 

Jag är autodidakt och har ingen distansutbildningspedagogik.” En fjärde respondent säger så 

här om sin egen och kollegornas digitala didaktik på lärplattformar. ”Det som hörs mest är 

problem med tekniken och teknikstöd och att det inte finns någon som kan hjälpa dem. Det 

har inte hittat sitt eget sätt att arbeta.” Sedan nämner han brist på tid och behovet av stöd från 

kollegorna samt formaliserade studier.  
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Det behövs kompetensutveckling många blir ”inslängda” utan några förkunskaper utan 
att ha någon erfarenhet av distansutbildningar. De tror att de ska kunna detta utan 
erfarenhet. Sen tror jag att om man ha prövat en eller två kurser är det bra att gå en 
distansutbildningskurs.

Samma självkritiska lärarutbildare avkunnar en hård dom över misslyckandet: ”Vi har saknat 

kompetensutveckling i yrkeslärarutbildningen mer än på ITS. Var och en fick traggla själva.”   

7.2 Lärarutbildare om studenternas digitala kompetens  

En lärarutbildare menar att yrkeslärarstudenternas digitala kompetens utvecklas per automatik 

under den verksamhetsförlagda praktiken. Han säger som ett eko av kursplanen: ”Under de 

senare terminerna (4-6) tränas, fördjupas och integreras studenternas digitala kompetens i den 

verksamhetsförlagda utbildningen och i kontakter med avnämare i skolorna.”  

När en annan lärare uttalar sig om studenternas digitala kompetens nämner han kommunikativ 

kompetens men han ger detaljerad information om spin-off effekter för hela klasser.  

En yrkeslärarstudent som jag som bygglärare vet har dyslexi och jag uppmanade honom 
att göra en utredning och han har nytta av detta program och drar andra med sig, som en 
innovation. Han upptäcker interaktiva medier som han använder i sitt arbete på skolan. 

Bristen på kommentarer kring studenternas digitala kompetens beror antagligen på frågornas 

utformning. En annan förklaring kan vara att temat är underordnat yrkeslärarstudenternas 

fokus på yrkeskunskapsprofiler som snickare, svarvare, mediepedagog eller kock. 

7.3 Lärarstudenter om sin egen digitala kompetens 

Variationen över hur yrkeslärarstudenterna uppfattar sin kompetens är stor. En av dem säger 

så här om förmågan att medverka till professionell IT-kommunikation: ”Ja det kan man säga, 

det är min värld.” Informanten fortsätter utan blygsamhet med att beskriva sin kompetens: 

”Den är på expertnivå. Nybörjare är jag inte, jag har lärt mig själv mycket, men jag känner 

mig som expert.” En annan student anger behovet av social kompetens som komplement till 

sin egen digitala didaktiska förmåga. 

Det är väl mycket improvisation, social kompetens. Det är ju en mängd olika 
människor. Sen en kännedom om ungdomskulturen är viktig, Jag tror jag har lättare att 
förstå vad dom snackar om, spel, filmer och såna grejer tycker jag ger mig en fördel. 

När yrkeslärarstudenterna beskriver sin digitala kompetens framställer de oftare processen när 

de lär sig använda olika plattformar, än resultatet av informellt lärande. De går igenom olika 

faser av Schöns (1999) alternativa vägar till lärande – ’reflection in action’ medan de utför 
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självpåtagna eller lärarstyrda uppgifter – mer än den ’reflection on action’ som intervjusvaren 

avspeglar. 

Nästa lärarstudent beskriver sin digitala kompetens utifrån ett personligt förhållningssätt, lite i 

förbigående, nästan som en karaktärsegenskap eller en identitetsfråga, den att vara 

förändringsbenägen och våga ge sig i kast med något nytt.   

Kompetens för mig är ju något man besitter, något man har, [...], jag tror att den digitala 
kompetensen sitter i nyfikenheten. Att man vågar testa det nya, och kanske ibland bli 
lite tvingad att ta till sig det nya. Sen kan man ju alltid sålla, man kan inte hinna med 
allting [...] då tror jag just att det sitter i nyfikenheten. Att våga. 

På en fråga om den egna digitala kompetensen uttalar lärarstudenten farhågor om validiteten 

med att man själv – som intervjuundersökningen förutsätter – bedömer sin egen kompetens: 

”Nu är det ju så att man vet ju inte saker som man inte vet men jag bedömer den nog som 

ganska god, det tycker jag.” Lärarstudenten fortsätter med att kommentera 

kompetensutvecklingen: ”Ja, jag har ju hittat nya forum att kommunicera på, det har jag ju 

gjort. Både It’s learning som vi använder som plattform på skolan ... så visst har den 

utvecklats, absolut.”  

Vid en annan intervju visar lärarstudenten dåligt självförtroende.

Ja du, jag är inte insatt i alla tekniska saker. Bara mobiltelefonen kan man ju göra 
massor med om man vill, jag ser på min dotter jämfört med mig. Jag tänker mig någon 
som kan allt. Data och telefoni och allt vad det innebär med digitala saker.  

Självförtroendet stiger allt eftersom intervjun fortgår: ”Jag har lärt mig mycket det här året, 

och man har ju blivit tvingad och det behövs nog ibland. Man var så rädd för att göra fel 

innan!” Lärarstudenten ser de digitala hjälp- och läromedlen som en resurs i sin framtida 

lärarroll.  

Speciellt då det här att hitta recept. Jag har ju fått frågor om att få göra saker och man 
har inte en aning om vad det är men så letar man upp det på nätet och ser att det är en 
rätt man känner under annat namn.  

Självförtroendet och argumentationen för den egna kompetensen är otvivelaktigt positiv. En 

avancerad lärarstudent menar att det är skillnad mellan att spela spel och undervisa med 

digitala läromedel, dock utan att i detalj förklara vari (kompetens-)skillnaden skulle bestå.

Ser man det utifrån att vara lärare så skulle jag väl säga att den är mycket god. Nu gör 
jag det inte så mycket längre på grund av tidsbrist men jag har själv spelat datorspelen 



13 
 

som mina elever spelar. Använder samma sociala nätverk och samma redskap som dom. 
Sen undervisar jag ju i en del rent tekniska kurser också på IT-programmet. 

En fråga om hur studenten ser på sin egen lärarroll utmynnar i en som det verkar okritiskt 

lovprisa digitala mediers förträfflighet som undervisningsredskap.  

Jag försöker hålla min undervisning så nära verkligheten som möjligt. Så ofta det är 
genomförbart har jag prov där eleverna får använda sina datorer och nätet för att lösa 
uppgifter. Det skolan handlar om idag är inte att lära sig saker utantill utan att veta var 
man hittar tillförlitlig information. Hur, när och var ska jag hitta det och sen källkritik 
och hela den biten. De digitala hjälpmedlen är oumbärliga där. Det ställer höga krav på 
hur provet är utformat men det är en utmaning som utvecklar mig också.  

Sammanblandningen av digital kompetens betraktad som resultat och som lärandeprocess blir 

tydlig när en annan yrkeslärarstudent förklarar sambandet mellan perspektiven. 

Användarmässigt tycker jag nog att den är ganska god. Däremot kan jag kanske inte 
lägga till program, rensandet och så där då blir jag osäker. Då får jag be om hjälp, men 
användarmässigt är jag nog med. [...] Jag har ju lärt mig av såna som jag gjort 
grupparbete med, finesser i Word, mer chattande, Skype hade jag aldrig provat innan. 

När samme yrkeslärarstudent säger hur han skulle kunna utveckla sin undervisning med hjälp 

av IKT-resurser visar han också digital kompetens, men fortfarande utan att visa upp 

kompetensen i konkret handling. 

 Om man skulle ha internetuppkoppling till exempel vilket hade varit det optimala, då 
skulle jag exempelvis kunna gå in på elsäkerhetsverkets hemsida, ta fram sakerna och 
visa det direkt. Det finns ju massor, material, produkter, filmsnuttar som förklarar på så 
bra sätt. Det skulle vara så smidigt. Nu får man skriva upp hemsidor och så får de gå till 
biblioteket och ta fram det. Det kräver så mycket av eleverna, och de har inte alltid det 
drivet att gå dit och titta. 

Även om yrkeslärarstudenten bedömer sin kompetens som ”medelmåttig” så exemplifierar 

han digital kompetens genom att värdera användarvänligheten hos tre lärplattformar 

(”PingPong och Fronter har jag sett och Its är bättre”) Så en positiv kommentar kring 

programmets förmåga att öka yrkeslärarstudenternas digitala kompetens, typiskt nog från en 

deltagare som saknar tidigare erfarenhet av mediet: ”Den är god och den har ju utvecklats 

oerhört sen jag började utbildningen. Det är som sagt en ny värld. Det är jättestor skillnad.” 

7.4 Studenterna om lärarutbildarnas digitala kompetens

En lärarstudent uttalar sig positivt om lärarutbildarnas (lärare vid den verksamhetsförlagda 

praktiken) medgörlighet, välvilja och lust att prova på ett digitalt läromedel. ”Hon var väldigt 
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positiv den läraren jag hade. Hon hade inte samma kompetens som jag, så jag lärde bl.a. 

eleverna ett nytt program det här Photostory, och det hade dom aldrig hört talas om så det var 

kul.” Den positiva bilden förbytts i en mer resignerad bild av samma lärarutbildare. 

 Men det tyckte hon var svårt, och hon ville inte det, hon tyckte det kändes tryggare att 
lämna ut det i pappersform så där tycker jag hon kunde gått lite längre. Sen hade hon ju 
inte tillgång till dator utan hon skulle ju hämta eller låna och då blev det lite besvärligt. 
Är man över 60 och ska gå ner i tid så ... jag tror hon var lite på nedförsbacken, hon var 
så nöjd med det hon hade. Det kanske hade varit annorlunda med en yngre lärare. 

En annan lärarstudent uttalar sig positivt om VFU-handledarens användning av dataprogram 

och allmänna kompetens att ta hjälp av eleverna för att nyttiggöra deras kunskap. 

Motiveringen är att handledaren är väldigt flexibel. När en tredje yrkeslärarstudent uttalar sig 

om systemet inbegriper hon lärarutbildarnas digitala kompetens/digitala didaktik. Hon 

exemplifierar positiva och negativa konsekvenser av en viss didaktisk design.

Det här systemet som vi använder och besvarar andras frågor och komma med inlägg 
och så, det har verkligen hjälpt mig. Att komma in i andra människors tänkande, man 
kan hjälpas åt med lösningar. Det var nytt för mig att arbeta i projektgrupp på distans, 
men det är bra. Det har blivit lite dubbelt arbete, för mina kurskompisar har frågat mig 
en massa om tekniken och det är negativt.   

Ett annat citat utgör ett mer direkt svar på vad en student tycker om lärarutbildarnas bristande 

kompetens, den att besvara frågor i tid: ”De andra studenterna har ställt frågor om tekniken 

och olika program till kursansvariga, men de har inte svarat så fort och då har jag hjälpt till.” 

Kritiken mot programmets didaktiska uppläggning (= digitala didaktik) fortsätter och utgör en 

bedömning av yrkeslärarutbildarnas kompetens. 

Jag tycker att det (programmet för yrkeslärarutbildning, egen kommentar) är en god 
tanke, men det genomförs väldigt halvhjärtat. Dom föreläsningarna vi har haft i 
projektet dom var helt ok och så men jag kan tycka att det är alldeles för ytligt. Om man 
ska vara krass kan man höra kommentarer från kurskamraterna som ”Åh det var käckt”  
och då har man ju missat allting. Om man vill satsa helhjärtat på det här med 
kommunikation så ska det vara en del av lärarutbildningen ska man börja examinera på 
det. Jag tycker att man har en viss skyldighet som lärare i dag att kunna vissa saker 
inom det här området. Man måste använda redskap som dom är vana att använda.   

Kritiken är trovärdig eftersom yrkeslärarstudenten motiverar med konkreta exempel ur sin 

pedagogiska praktik. Förslaget om examination/prov är beaktansvärt. Nästa citat fokuserar på 

digital lärarkompetens. 
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Om man ser på den här utbildningen har det ju varit ett måste, och att använda 
lärplattform och ta del av information och undervisningsmaterial och kunna samarbeta 
gör ju saker mycket lättare. Över huvud taget, för mig själv också, som Youtube är ju en 
enorm kunskapsbank, rent pedagogiskt material som finns där. Det är ju både för mig 
och mina elever. Det är en stor tillgång. 

Att ange YouTube som pedagogisk kunskapsbank är en sak men att utforma lärandeobjekt, 

virtuella lektioner och social interaktion för självstyrt lärande är en annan. Uttrycket ”djävulen 

gömmer sig i detaljerna” är relevant i den digitala världen. Tillbaka till kritiken av hur 

bristerna i yrkeslärarutbildarnas didaktiska design av It’s Learning påverkar studenternas 

digitala kompetens. Bristerna är särskilt skadliga om något går snett vid introduktionen av 

hjälpmedlet.  

Lärplattform var ju helt nytt för mig. Jag höll på att bli galen i början. Vi fick en 
genomgång på en timme, och det var i ett häftigt tempo så man skulle nog haft en 
övning där alla fick lägga in någonting så man kände att man var igång. Man har fått 
hjälpa varandra fram, så där skulle jag vilja haft mer fastän jag är van att programmera, 
så det fanns nog dom som kände sig ännu mer osäkra.  

Oavsett ämne/kurs/tema/medium för undervisningen råder oftast en viss osäkerhet i början av 

en kurs. Därför är det viktigt att kurs- och programorganisatören följer schema, undviker 

komplexa operationer, håller en tydlig struktur och ser till att alla är ”på tåget”. 

8 Avslutande reflektioner 

Då varken systemadministratör, lärarutbildare eller lärarstudenterna hade tidigare erfarenhet 

av It’s learning när utbildningen startade, ligger det stor användarvänlighet i plattformens 

erbjudande (Gibson 1977) om kommunikation eftersom så många deltagare kunde överbrygga 

startproblematiken. Man kan utifrån resultatet hävda att de intervjuade användarna är 

autodidakter. Som sådana är de medvetna om processen och resultatet av deras initialt 

individuella och senare kollektivt förankrade lärande. Sannolikt lämnade yrkeslärarstudenter 

som saknar ’autodidaktisk kompetens’ utbildningen i ett relativt tidigt stadium pga. bristerna i 

det sätt på vilket kursanordnaren introducerade plattformen. En poäng i sammanhanget är att 

man bedriver programmet för yrkeslärarutbildning i form av ”blended learning” (Garrison & 

Kanuka 2004), dvs. som en kombination av regelbundet återkommande campusbaserade och 

virtuella möten. Här spelar de campusbaserade mötena en avgörande roll för att 

yrkeslärarstudenterna ska skapa, behålla och utveckla den nödvändiga studiemotivationen. 
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När en av de intervjuade yrkeslärarstudenterna med välmotiverade och insiktsfulla svar 

kritiserar genomförandet av kursen/programmet och det aktuella KK-projektet ställer han det 

hela på sin spets. Det handlar i mindre grad om att utveckla (process) eller visa upp (resultat) 

en personlig förmåga, egenskap eller kompetens - att genom fingerfärdighet hantera 

lärplattformar, spel eller Office-paket i skenet av digital kompetens - än att utifrån ett 

självstyrningsperspektiv, egen erfarenhet och experimentlusta arrangera virtuellt medierande 

lärsituationer, verkningsfulla kommunikationer och relevanta lärobjekt.  

Hela Ung Kommunikationsprojektet är inte bara bra utan helt nödvändigt. Det känns 
fortfarande halvhjärtat med den här biten på lärarutbildningen. Det måste in mer, kanske 
mer konkret. [...] Man måste ta det på allvar från utbildningens håll. Det är ingen fluga 
utan en allvarlig verklighet. Man får inte vara rädd utan se fördelarna istället.  

Det paradigmskifte i undervisarnas förståelse av moderna mediets möjligheter som studenten 

föreslår är högst relevant i sammanhanget. 

9 Sammanfattning  

Undersökningen ger en komplex bild av digital kompetens, men också en entydig bild av hur 

lärare och studenter utvecklar personlig autodidaktisk kompetens. De (a) lär sig använda en 

instrumentell knapptryckarteknik för att bemästra teknologin och därmed medieringen av sina 

intentioner i olika virtuella ’rum’. Sedan (b) utvecklar de sin tidigare förvärvade sociala-

kommunikativa-interaktiva kompetens genom att i skrift och tal hantera sitt eget lärande. Det 

betyder att studenternas (c) meta-kompetens för att stärka eget lärande blir en avgörande 

faktor för fortsatta studier. Det betyder också att (d) lärare och elever befinner sig på samma 

digitala kompetensnivå med liknande digitala kompetensutveckling och att (e) den 

traditionella auktoritetsgränsen för formellt (informationsägarskap, trovärdighet, ledning, 

legitimitet) och informellt (autodidaktiskt) lärande försvinner i den i digitala miljö som utgör 

den ena halvan vid ”blended learning”.
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