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Sammanfattning: 

I denna studie har skolledares åsikter och insikter kring digital kompetens stått i centrum. 

Syftet har varit att genom intervjuer belysa vad begreppet digital kompetens innebär för 

skolledare och hur rektorer ser på sin och lärares yrkesroll kopplat till digital kompetens. 

 

Utgångspunkt i denna studie har varit rektorernas egna uppfattningar kring begreppet digital 

kompetens.  Studien är en fallstudier med intervjuer, och ett abduktivt synsätt har applicerats 

då den söker mönster i de åsikter och tankegångar som de utvalda skolledarna angivit i sina 

svar. 

 

Sökord: Digital kompetens, Skolledare, Semistrukturerad intervju, Fallstudier 
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1. Inledning 
 

I denna studie fördjupar jag mig i skolledares åsikter och förståelse när det kommer till 

begreppet digital kompetens. 

I skollagen står det att rektors ansvar bland annat innefattar utvecklingsansvar för den egna 

personalen; vad innebär det ansvaret när det när kommer till frågor av arten samhällig 

utveckling, såsom användandet av IT? Faktorer som politiska riktlinjer, kommuners 

ekonomier och samhällelig utveckling påverkar en skolledares möjligheter att styra sin 

verksamhet samt att ställa upp mål av lokal karaktär. Skolledarna är pedagogiska ledare och 

yttersta ansvarig för utbildningen i dennes organisation. I vilken utsträckning bör skolledare 

själva vara insatta för att i sin tur kunna leda anställda? Och hur ser skolledare själva på de 

krav som ställs på digital kompetens i en rektors och en lärares yrkesroll? 

Jag vill titta närmare på i vilken grad skolledare är insatta i innebörden av digital kompetens 

och i vilken grad de själva ”äger” begreppet genom att ur olika synsätt genomlysa 

intervjusvaren. Studier visar att lärare upplever att de saknar resurser och utbildning när det 

kommer till IKT (informations- och kommunikationsteknik), och då intresserar jag mig för de 

pedagogiska ledarnas åsikter och erfarenheter inom dessa frågor. 

Huvudfrågan har hela tiden varit skolledares syn på digital kompetens, med belysning från 

olika slags håll, för att se om olika tendenser kan uttydas om i vilken utsträckning som det 

finns en samsyn av begreppet och begreppshanteringen av digital kompetens hos skolledarna. 

Uppsatsen är gjord för att försöka få en inblick i hur enskilda rektorer ser digital kompetens 

kopplat till olika delar av deras yrkesutövning och därigenom försöka belysa förhållandet 

mellan en skolledares uppfattning om vad digital kompetens är och dennes påverkan på 

omgivningen. 

För att söka svaren har jag valt att intervjua skolledare från grundskolan och gymnasium från 

både kommunala och privatägda skolor. 

I uppsatsen används begreppen skolledare och rektor synonymt. 
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1.1 Syfte och problemformulering 
Hittills har jag upplevt att forskning mer har fokuserat på lärare och deras syn på digital 

kompetens, en aktör som har lite makt och inflytande över resursfördelningen ute i 

skolsverige. 

Skolledarna sitter mellan uppdragsgivarna (politikerna) och utförarna (lärarna) och ska 

fördela givna resurserna på effektivast sätt för att nå bästa möjliga resultat.  Givet blir det då 

viktigt att förstå hur skolledarna uppfattar vad digital kompetens är, för utifrån den 

uppfattningen så kommer de att beställa kompetensutveckling, teknik mm. till sin personal. 

Om deras uppfattning är luddig eller vag, kan man riskera att denna beställarkompetensen 

negativt påverkar lärargärningarna och elevers möjlighet att uppnå uppsatta mål inom ex. 

digital kompetens. 

Jag intresserar mig för hur skolledarna själva ser på begreppet digital kompetens eftersom de, 

i rollen som pedagogisk ledare och ekonomisk ansvarig, kommer att påverka pedagogerna i 

deras lärarroll och då indirekt i deras yrkesutövning. 

 

Syfte med denna uppsats är att undersöka hur skolledare förstår begreppet och kommunicerar 

kring digital kompetens. 

 

1.2 Frågeställning: 
 

Vad lägger skolledare för innebörd i begreppet digital kompetens? 
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2. Översikt 
 

I detta avsnitt så kommer de mest centrala begreppen samt relevant forskning presenteras. 

2.1 Digital kompetens 
Begreppet digital kompetens finns med som en av EU:s åtta nyckelkompetenser som ska 

garanteras barn och ungdomar som ett led i ett livslångt lärande. Innehållet av begreppet är i 

stort en beskrivning av den IT-kunskap som behövs för att kunna ta del av 

informationssamhället. Digital kompetens förklaras och förtydligas på följande vis av EU-

kommissionen: 

"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. " Europeiska unionens officiella tidning , s. 16. 

EU har fastställt nyckelkompetenserna (Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2006), 

som regeringen har godkänt och återfinns därför i svenska utbildningspolitiska dokument. För 

att få upp intresset och få till en snabbare utveckling av den digitala kompetensen inom skolan 

gav regeringen Skolverket ett uppdrag (U2008/8180/S) för att öka den digitala kompetensen 

inom det obligatoriska skolväsendet. Uppdraget innebar att främja användningen av 

informations- och kommunikationsteknik i förskolor, skolor och vuxenutbildning, och låg 

tidigare hos Myndigheten för skolutveckling (U2005/8456/S) (Digitala lärresurser i en 

målstyrd skola, 2009b). Resultatet blev bl.a. PIM (Praktisk IT och Mediakompetens), en 

satsning att kompetensutveckla Sveriges lärare inom IKT (information - och 

kommunikationsteknik). 

Läroplaner är en del av de utbildningspolitiska dokument som styr skolan. Begreppet digital 

kompetens återfinns inte i (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 

Lgr11, 2011) men väl begreppen angränsande begrepp i olika ämnen t.ex. matematik (ex. 

digital teknik, digitala verktyg), bild (ex. digitala tekniker, digital bildbehandling digital 

bearbetning av fotografier), musik (ex. digitala verktyg), svenska (ex. digitala medier, digitala 

verktyg), svenska som andra språk (ex. digitala medier, digitala verktyg) samt i teknik (ex. 

digitala modeller, digitala skisser). 

I läroplanen för gymnasieskolan 2011 finns begreppet digital kompetens med, i en bild över 

de nyckelord som högskolorna och universiteten lyfte fram vad gäller högskoleförberedelse 

och vad de blivande studenterna behöver ha med sig från gymnasieskolan (Högskoleverket). I 

gymnasieskolans styrdokument sätts ljuset på fyra perspektiv av digital kompetens: det 

medborgerliga perspektivet, det pedagogiska arbetet och lärprocessen, förberedelse för 

arbetsliv och fortsatta studier och it som innovativ kraft. Skolverkets hemsida. I läroplanen 

återfinns begrepp som digitala verktyg, digitalt uttryck, digitala produkter, digitalt medium 

och digitalt skapande som ex. inom Estetiska programmet. 

Trots att begreppet Digital kompetens är nedskrivet i flertalet rapporter från Skolverket 

(2008a, 2009b) så finns det ännu ingen beslutad definition om begreppets innebörd i det 
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svenska skolsystemet. Det finns dock fyra stycken perspektiv att utgå ifrån; det 

Medborgerliga; IKT i det pedagogiska arbetet och lärprocessen; Digital kompetens i 

arbetslivet och för fortsatta studier; IKT som innovativ kraft. 

I (Skolverket, Redovisning av IT-användning, 2009b) står det dock skrivet att de avser att 

förtydliga begreppet och dess innebörd för det svenska skolväsendet, samt införa det i 

framtida styrdokument. 

När det kommer till IKT och dess roll i den svenska skolan finns nedanstående citat att läsa: 

”Skolans elever bör ges möjlighet att utveckla en nödvändig digital kompetens för att kunna 

delta som fullvärdiga medborgare i ett framtida internationellt samhälle. De ska på ett säkert 

och kritiskt sätt kunna använda IT både i sin utbildning, i sitt yrkesliv och under sin fritid.” 

(Skolverket, En hållbar lärarutbildning, 2008, sid 371) 

2.2 Forskning kring digital kompetens 

Nationellt 

Det finns inte särskilt mycket forskning gällande begreppet digital kompetens i Sverige när 

det kommer till högre nivåer av studier såsom doktorsavhandlingar och forskningsrapporter. 

Detta kan bero på att begreppet i sig är väldefinierat medans dess innebörd för det svenska 

skolsystemet inte är lika väldefinierat. 

Det som däremot finns är flertalet C-uppsatser (Andersson &  Carlsson, 2010) där de olika 

författarna har fört intervjuer och diskursat de rapporter som bl.a. Skolverkat har producerat. 

Mikael Persson (2011) anser att den av honom benämnda säkerhetsdiskursen som finns i 

rapporten Digital kompetens (EU:s nyckelkompetenser för ett livslångt lärande 

(2006/962/EG)) som behandlar etiska och juridiska principer samt krav på ett kritiskt synsätt 

på informationsteknik och nätverk, inte finns med i GY 2011. 

Hans analys fortsätter med att den definition på Digital Kompetens som finns med i EU:s 

rapport (EU:s nyckelkompetenser för ett livslångt lärande (2006/962/EG))inte finns med i den 

nya läroplanen (GY 2011). Han anser att detta är en indikation på det maktförhållande som 

finns mellan de dokumentansvariga. 

Internationellt 

Sedan EU släppte definitionen på de åtta nyckelkompetenserna för livslångt lärande så har 

den internationella forskningen inom ämnet IKT tagit fart.”The Partnership for 21st Century 

Skills” är ett projekt där olika organisationer och företag testar de olika kompetenserna 

tillsammans med regeringarna i olika skolor och utbildningar. 

Några av länderna inom Europa som också har gått vidare med EU:s nya nyckelkompetenser 

är Norge och Finland. I Norge så har man numera fyra stycken baskompetenser i skolvärlden, 

med dessa så är det meningen att man ska kunna klara sig resten av livet med. Dessa fyra är 

Konsten att tala, Läsa, Räkna samt Informations- och Kommunikationsteknologi. Finland har 

istället valt att införa ett nytt begrepp, Medborgarfärdigheter. Detta innehåller de kunskaper 

som man behöver för att kunna förstå och använda sina färdigheter på ett djupgående och 

kreativt sätt. 
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I Sverige så har vi fortfarande bara tre baskompetenser Läsa, Skriva och Räkna. Dock så har 

vi i Sverige lagt till digital kompetens som en nyckelkompetens för livslångt lärande. 

 

”A Digital Divide” är ett uttryck för att beskriva farorna med de nya kunskaperna, eller rättare 

sagt avsaknaden av kunskaperna. De som inte lyckas tillgodogöra sig den digitala 

kompetensen riskerar att hamna på efterkälken både privat och professionellt. Klyftorna kan 

skapas mellan könen, mellan klasser men även mellan olika etniciteter. Även geografiskt så 

kan klyftorna bildas då utbildningen inte är lika över gränserna. 

Inte minst så skapas klyftor mellan generationer, Tapscott (Tapscott, 2004) talade bl.a. om 

The Net Generations vs. The Television Generation. 

I (Henwall, 2007) kan man läsa att begreppet digital kompetens bör delas upp i två delar. Den 

ena delen handlar om de praktiska färdigheterna i digitala verktyg. Den andra delen riktar sig 

mot hur deras sociala liv kan påverkas och hur människointeraktionen förändras p.g.a. nya 

hjälpmedel och sociala medier.2  

Ur rapporten (Skolverket, Digitala lärresurser – möjligheter och utmaningar, 2007) kan man 

läsa hur digital kompetens även beskrivs som den kunskap man behöver för att förstå 

teknikens roll i både arbetsliv och privatliv. 

Enligt (Rask, 2006) så kan den som saknar kunskaper inom digital kompetens lättare bli 

utnyttjade av samhällets kommersiella och ideologiska budskap. 

2.3 Kompetensbegreppet 
Begreppet digital kompetens har en central roll i denna uppsats. Ordet digital beskrivs i SAOL 

(Svenska Akademien, 2010) som ett adjektiv som avser siffror. Digital anses komma 

från latinets digitus som betyder "finger" eller "tå", uttrycket kommer från den gamla seden 

att räkna på fingrarna. – från Wikipedia om digital. (Wikipedia, 2012) 

Kompetens och kompetent är starkt förknippat med att vara kunnig och att inneha kunskap av 

olika slag. Läroplanerna förtydligar hur kunskap delas in i olika kunskapsformer; 

"Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra." (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, 2011). 

"Förmåga innefattar läroplanens alla fyra kunskapsformer (fakta, förståelse, färdigheter och 

förtrogenhet)" (Läroplan för gymnasieskolan, 2011). Då blir det aktuellt att lyfta fram olika 

former av kunskap.  

En kortfattat beskrivas av de fyra olika kunskapsformerna indelad av Carlgren (1994, s.32): 

”1. Faktakunskap 

En kunskapsform som innebär att vi vet att något förhåller sig på ett eller annat sätt. Det är 

kunskap som information, regler och konventioner. 

2. Förståelsekunskap 

En kunskap kan förstås på olika sätt. Vi kan inte förstå mer eller mindre, men vi kan förstå 

kvalitativt på olika sätt. Man bedömer kunskap i mer eller mindre kvalificerad förståelse. 

 

3. Färdighet 

När kunskap är en färdighet vet vi hur vi ska handla eller utföra något. En praktisk förståelse 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Latin
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fingrar
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som inte alltid förutsätter faktakunskap. 

  

4. Förtrogenhetskunskap 

 Detta innebär att man tillämpar regler på olika sätt beroende på det unika i situationen. Ett 

resultat av en mångsidig erfarenhet som ger en förmåga att bedöma svåra situationer.” 

 

På hemsidan Digital kompetens (2012) kan man läsa hur de fyra kunskapsformerna översatts 

till att passa in på digital kompetens: 

Kunskap 

Begreppet kunskap inom området för digital kompetens syftar till att en person vet hur IT-

systemet fungerar rent praktiskt och vet vilka möjligheter tekniken ger i vardagslivet. Det kan 

handla om förmågan att hantera text, bilder, filmer eller bygga en server eller förmågan att 

kommunicera med sociala medier. 

Färdighet 

Inom begreppet färdighet ryms förmågan att producera, samla, bearbeta, redovisa och förstå 

komplex information. I definitioneningrips även förmågan att spåra upp information via 

internetbaserade tjänster, och därefter bedöma dess relevans. Personen ska också kunna skilja 

mellan den fysiska och den virtuella verkligheten och sambandet däremellan. 

Förståelse 

Den digitala kompetensen kan fullföljas i de fall det finns en förståelse för de möjligheter och 

begränsningar IT-området ger. Det handlar också om att kunna reflektera över olika digitala 

mediers roll i samhället med utgångspunkt ifrån ett eget medianvändande. Förståelsen 

inbegriper även att visa insikter i vad dessa digitala medier har för betydelse för lärande och 

identitetsutveckling. 

Attityd 

IT-kunskap i stort handlar både om tekniska färdigheter och ett förhållningssätt till IT som 

verktyg och möjlighet. För att nyttja informationssamhällets teknik på ett effektivt och 

adekvat sätt krävs en kritisk och reflekterande attityd både vad gäller informationen som 

förmedlas och när det gäller användningen av interaktiva medier. 

När det kommer till skolledares uppfattning om digital kompetens bl.a. kopplat till deras egen 

yrkes utövning kan Webers idealtyp vara lämpligt att applicera. Weber skapade begreppet 

idealtyp, där ideal syftar på renodlad och inte sedd som någon slags värdering. Idealtyp kan 

användas som verktyg för att beskriva och analysera ex. sociala samspel. 

”På samma sätt som att det inte finns någon enskild person som motsvarar den statistiska 

bilden av en medelsvensson, så finns knappast ett lika arketypiskt eller stereotypt förhållande 

i verkligheten. En idealtyp motsvarar för det mesta en social företeelse bara vissa av 

definitionspunkterna hos en idealtyp. Om idealtypbeskrivningen är välgjord och 

välunderbyggd, kan den agera som ett verktyg för att i teorier beskriva och förklara 

funktionen och karaktärsdragen hos vissa sociala fenomen. De är också användbara för att 

jämföra verkliga situationer med idealtypen, där idealtypen då utgör en fast referenspunkt.” 

citat från Wikipedia om idealtyp (Wikipedia, 2012) 
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3. Metoder 
 

I kommande avsnitt redovisas de metodologiska och ontologiska antaganden som ligger till 

grund för arbetet. I avsnittet redovisas hur de valda frågeställningarna undersökts. 

Intervjuerna med de fem skolledarna utgör underlaget i datainsamlingsmaterialet. 

3.1 Urval 
Målet med urvalet av intervjupersoner var att få bredd då yrkesgruppen skolledare inte är 

heterogen. Önskvärt var blandning av kön, ålder och erfarenheter. Urvalet av arbetsplatser 

skulle helst innehålla skolor i både kommunal och privat ägo samt representanter från 

förskola, grundskola och gymnasiet. Efter många försök på telefon att få till möjlighet att 

komma till den aktuella skolan och få en intervjuer med skolledaren och misslyckats, blev 

valet att åka till skolor och möta skoledarna ansikte mot ansikte. Samt att välja skolor som jag 

tidigare haft koppling till som elev. Då lyckades fem intervjutider bli bokade. Pga. 

tidsaspekten och möjligheten att ta sig till skolorna resulterade urvalet skolor bli i den och i 

angränsande, kommuner till min bostad, deltagande skolledare blev dessa som låg i närheten, 

möjlighet att besöka personligen för en första kontakt samt för en uppföljande besök för själva 

intervjun. Hade gärna haft med en rektor för en förskola, men de möjliga kandidaterna 

meddelade att de inte hade möjlighet pga. hög arbetsbelastning, stor personalfrånvaro, mycket 

aktiviteter eller att de redan genomfört många studentintervjuer. 

3.2 Datainsamling 
En intervjuguide skapades innan intervjuerna för att minimera subjektiva antagande. Intervjun 

spelades in. 

3.3 Genomförande och upplägg 
Försökte ringa in intervjupersonens tankar genom halvstrukturerad uppläggning, öppna frågor 

varvat med uppföljningsfrågor samt ge möjlighet till ett resonemang kring en tankekarta runt 

begreppet. 

Valde bort gruppintervju, för om de fanns deltagande som inte kände att de egentligen kunde 

så mycket såg jag en risk att de skulle bli tystlåtna och då missar jag möjligheten att ta reda på 

deras enskilda funderingar och tveksamheter som de har. 

3.4 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet har sammanställt en skrift som tar upp allmänna råd gällande 

forskningsetiska principer. Där fastställs fyra grundläggande krav för att skydda individens 

integritet i humanist-samhällsvetenskaplig forskning; samtyckekrav, nyttjandekrav, 

informationskrav och konfidentialitet. 

Samtyckandekravet tillgodosågs genom att informanten blev tillfrågade om de ville ingå i 

studien. Samtliga blev även tillfrågade om tillåtelse att spela in intervjun. Alla fem 

skolledarna ville delta och gav sitt medgivande till inspelning. I och med att de insamlade 

uppgifterna används enbart för denna studie och för forskningsändamål har nyttjandekravet 

uppfyllt. (Forskningsetiska principer) 
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Genom att informanterna vid förfrågan och vid intervjutillfället fick information gällande 

undersökningssyftet och vad inforationen skulle användas till avhandlades 

informationskravet. 

Konfidentialiteten kunde uppnås genom att utvalet av skolledare gjordes från flera olika 

kommuner, vilket många skolledare verkar inom. Eftersom skolledarna är avidentifierade så 

till vida att bokstaven bara representerar i vilken ordning skolledarna blev intervjuade i. 

Visserligen beskrivs informantens arbetslivserfarenhet men eftersom de kommuner som 

urvalet skett från inte beskriva alls borde informanterna uppnå full anonymisering.  

3.5 Databearbetning 
Både analyser och tolkning sker mer eller mindre automatiskt så fort man börjar samla in data 

(Trost, 2005). För att få överblick över det insamlade materialet så gjorde jag en första analys 

genom att lyssna igenom inspelningarna och titta på de stödanteckningar som gjordes vi 

tillfället och sedan skriva ner det väsentliga i en sammanfattning. Eftersom intervjuguiden 

kunde följas i samtliga fall så behövdes ingen omstrukturering vid sammanfattningen. 

Inspelningarna finns sparade om vidare analys behövs. Fördelen vid denna metod är att 

ointressant material tas bort, relevant material blir lättare att analyser, så att man inte missar 

skogen för alla träden. Produkten blir 5 st deskriptiva intervjusammanställningar av de 

enskilda skolledarna med inbakade citat. 

Sedan gick materialet igenom igen, i en andra analyssteg, nu med fokus på begreppet digitala 

kompetens. Detta resulterade i en sammantagen tematisk redogörelse uppbyggd av de fem 

skolledarnas olika svar hanterat som ett material istället för fem olika. 

Efter dessa två inledande analyser stod det klart att ytterligare analyser kunde fördjupa 

förståelsen främst genom att applicera teoretiska begrepp och modeller. I samtal med 

handledaren kom slutsatsen att ett kunskapsteoretisk perspektiv var användbart för att kunna 

se om samband fanns med skolledarnas dominerande idealtyper. De enskilda 

intervjusammanställningarna gicks igenom med överstryckningspenna för att markera 

uttalanden som kunde tydliggöra när skolledarna gjorde uttalande som förtydliga om deras 

dominerande ledartyp var självcentrerad, elevfokuserad eller fokuserad på skolans uppdrag. 

I nästa analyssteg markerades med färgpennor när skolledarna pratade om fakta, färdighet, 

förståelse eller förtrogenhet. Detta för att se om det finns några tendenser mellan vilken som 

är den dominerande ledarrollen hos en skolledare och hur denne uttrycker sig kring digital 

kompetens och olika kunskapsformer (fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet). 
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4. Resultat 
 

I resultatavsnittet presenteras skolutvecklarnas syn på digital kompetens belyst ur olika 

perspektiv. Resultatanalysen genomfördes och redogörs i tre steg, efter tre olika analyser. 

Först får skolledarna komma till tals med som individ (bilagor 3-7) som en deskriptiv del, där 

det beskrivs vad skolledarna sagt med infogade citat. Dock har en analys gjorts eftersom det 

inte redovisas en transkription utan ett urval av intervjupersonernas svar. Sedan sker en 

sammantagen redogörelse utifrån själva begreppet i en tematisk analys (delavsnitt 4.1) där de 

olika skolledarnas svar redovisas under olika centrala underrubriker, oberoende på vem som 

haft åsikten. Som ett tredje steg belyses resultatet i ett kunskapsteoretiskt perspektiv 

(delavsnitt 4.2), där teoretiska begrepp möjliggör en djupare analys. Som sista analyssteg 

används perspektivet idealpersoner i ledarroller (delavsnitt 4.3), där en återknytning görs till 

analysen med det kunskapsteoretiska perspektivet. Detta för att se om det finns några 

tendenser mellan vilken som är den dominerande ledarrollen hos en skolledare och hur denne 

uttrycker sig kring digital kompetens och olika kunskapsformer (fakta, färdighet, förståelse 

och förtrogenhet). Sist kommer en konklusion (delavsnitt 4.4), en kort sammanfattning över 

de huvudsakliga resultaten. 

Schematisk bild över analysstegen 
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4.1 Tematisk sammanställning 

I kommande stycken har jag oberoende av respondent sammanställt svaren enligt olika slags 

kategorier såsom vad har intervjupersonerna sagt när det kommer till digital kompetens 

kopplat till skolledarrollen, lärarrollen, elevers aktivitet eller själva begreppet. Relevant är inte 

antalet personer som sagt samma sak, utan sammanställningen ska ge en översikt över 

åsikternas bredd eller mått på samstämmighet bland de intervjuade. 

4.1.1 Skolledares tankar kring definitionen av digital kompetens 

När det kommer till en av det första frågorna i frågebatteriet vid intervjun, vad 

intervjupersonerna tänker på när begreppet digital kompetens nämns så är det flertal av 

skolledarna som är inne på att det är ett väldigt stort och omfattande begrepp, och att 

begreppet innefattar att vara kompetent på många olika sätt eller inom olika delar, att det 

innefattar allt med som har med IT eller datorer att göra. 

Efter den inledande kommentaren kommer flera av intervjupersonerna in på att det handlar 

om en förmåga att hantera digitala verktyg och moderna möjligheter så som datorer, 

programvaror och digitala hjälpmedel på ett bra, ex. effektivt sätt.   

 

När det kommer till vad som är centralt och vad som är i periferin när det kommer till de 

tankar de givit på begreppet så upplever de inledningsvis att det inte är någon sådan slags 

skillnad, eller att det är svårbedömt pga. bristande egen kompetens för att förändringstakten är 

så hög eller att alla delar är lika viktiga. Men sedan kan urskillningen göras hos ett par av 

skolledarna vad som är centralt, ex. kommunikation eller informationssökning och hur 

informationen sedan hanteras. En informant hade åsikter om vad som var i periferin, och då 

handlade det om framkantsteknik, dvs. det man inte kan förvänta sig att personer i den 

aktuella verksamheten ska kunna.  

 

När det kommer till att förklara för någon vad begreppet digital kompetens innebär tycker en 

av informanterna att det är svårt för att det är så självklart. Informanten menar att begreppet 

innehåller oändligt antal användningsområden. En annan tycker just begreppet digital 

kompetens är missvisande eftersom i begreppet kompetens så handlar det om en persons 

förmåga att hantera något specifikt.  

 

Förutom dessa invändningar så innehåller förklaringarna att kunna nyttja tekniken som 

informationskälla, som informationsbudbärare, och som informationslagrare. Vidare ger de 

exemplen att det handlar om olika verktyg och programvaror som används till datorer, iPads 

eller mobiler. Att kunna, med teknikens hjälp, strukturera upp vardagen efter ens egna behov, 

att kunna hantera de nymodigheter som dyker upp i den digitala världen, att inte skygga för att 

använda IT. 

Mer specifikt kan det handla om att visa film, skriva anteckningar, att presentera budskap i 

olika former och kunna sammanställa data. 

En lyfter fram att digital kompetens är olika för olika kategorier av människor ex. pensionärer 

och studenter innehar generellt, och behöver olika typ av digital kompetens. 
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När skolledarna ska förklara begreppet till personer inom skolans värld, upplever de flesta 

skolledare som intervjuades att det var lättare, mer konkret. Det kan handla om det krav en 

skolledare kan ställa på sina anställda, ex. föra in frånvaro, och resultat i olika 

kommungemensamma datasystem. Sammanfattningsvis att kunna hantera de administrativa 

rutinerna som ingår i uppdraget. 

Det nämns även att använda digitala verktyg i undervisningen och att synliggöra planeringar 

och individuella studieplaner digitalt. Och att det som finns i digital väg, för att möjliggöra 

bästa möjliga undervisningen på ett rolig och adekvat sätt för både svagpresterande och 

toppresterande elever. Någon ger en mer schematisk förklaring, som handlar att kunna umgås 

och klara sitt uppdrag tillsammans med eleverna och datorer helt obehindrat. När det kommer 

till elever, kunna instruera elever när det kommer till digitala verktyg och kunna få dem att 

bruka datorn på ett ändamålsenligt sätt. Det handlar om lärandet i fokus, med datorer som 

hjälpmedel, kopplat till det kritiska tänkandet och vikten av källkritik. Om att kunna som 

medborgare skaffa sig information för att kunna påverka, ha inflytande och att inte bli 

överkörd. Har man hög kompetens har du större möjlighet att påverka ens egen situation. 

Programmet Word och/eller Officepaketet av företaget Microsoft nämndes av flertalet 

skolledare som basal digital kunskap, eller som del i den digitala kompetensen. 

När det kom till tankekartan där begreppet digital kompetens sammanställts så höll i princip 

alla skolledare med om innehållet och tyckte det var genomtänkt, och med bra definitioner. 

De kommentarer som kom upp var att det var intressant att både mjuka och hårda värden var 

med, och att vissa delar som kritiskt tänkande, granskande och värderande samt 

kommunikation, etik, moral och värdegrund var med. Samtidigt lyftes igen begreppet upp, att 

innebörden av texten i tankekartan är applicerbart på väldigt många olika områden inte bara 

digital kompetens, och att rektorerna kan hålla med om kommentaren om att begreppet digital 

kompetens är väldigt vidgat.  

 

4.1.2 Skolledares tankar kring skolledarrollen kopplat till digital kompetens 

När det kommer till digital kompetens kopplat till skolledarrollen ges exempel på att kunskap 

för att hantera de administrativ rutinerna måste finnas. Och att kunna obehindrat använda 

datorverktyget för att optimera och förstärka sina budskap. Men även att jobba för att den 

egna skolan får möjlighet att möta eleverna i det som är naturligt i deras digitala vardag, att 

som skolledare fatta adekvata beslut för att ta in aktuella digitala verktyg som hjälpmedel i 

elevernas inlärningsprocess och möjlighet till delaktighet. Att driva frågor så att politiker ger 

medel och lärare förstår vad som ingår i deras uppdrag. Men även avsätta resurser, ge lärarna 

möjlighet till att tillsammans tänka kring digitala verktygs möjligheter samt 

kompetensutveckling. 

En skolledare påpekar även att det är dennes ansvar att plattformen, med tillgång på datorer, 

internet, mail och kommunikationsplattform fungerar. 

Krav på digital kompetens kopplat till det pedagogiska ledarskapet så tas exempel upp så som 

kunskap att kunna hantera system för mail, personalhantering, ekonomi, elevstöd, 

kvalitetsredovisning, skolportaler och betyg. Samt att digital kompetens kopplat till 

skolledarrollen handlar om att kunna hantera dessa system. 
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Men även att man behöver agera som en förebild kring de digitala möjlighet som finns, att de 

naturligt används när skolledaruppdraget genomförs. Men att det inte innebär att en skolledare 

behöver vara kunna allting, men det är viktigt att vara insatt. Exempelvis vara insatt i sociala 

medier för att förstå vilka kanaler eleverna använder och hur eleverna lever i det 

kunskapssamhälle som råder nu. Man måste som skolledare förstå lite grann hur eleverna 

arbetar, för att förstå vad man måste förstärka (källkritik) eller komplettera med (bibliotek). 

En skolledare, som yttersta ansvarig för utbildningen, måste se till att när eleverna går in i ett 

nytt paradigm så måste denne se till att lärarna följer efter och funderar över hur man kan dra 

nytta över de nya arbetssätten i lärprocessen. 

Det betonas att datorn är ett oerhört viktigt redskap och har man inte kunskaper så får man 

skaffa sig det. Någon tycker att man som skolledare behöver ha ganska hög digital 

kompetens, att det är en viktig del och någon skolledare tycker att skolledare behöver större 

digital kompetens än lärare, för att de har fler datasystem att hantera i sin vardag. 

En av skolledarna påpekar att man inte kan svära sig fri från detta ansvar kring IKT-frågor 

och ex. hänvisa till bristande intresse eller kunskap. 

Hur digital kompetens kan synliggöras hos en skolledare så nämns faktorer som activeboards i 

klassrummen, att skolan har en uppdaterad hemsida, att projekt drivs tillsammans med 

kommunens IT-pedagoger, att smartphones och uppdaterade datorer finns närvarande i 

verksamheten. 

Men också att en rektor använder dator som självklart verktyg, t.ex. vid kommunikation av 

olika slag och att diskussioner förs kring digitala verktyg och användningsområden samt att 

dessa frågor prioriteras ex. i budgeten. Det hörs i skolledarens sätt att uttrycka sig kring digital 

kompetens och dennes satsningar.  

 

4.1.3 Skolledares tankar kring lärarrollen kopplat till digital kompetens 

Digital kompetens i lärarrollen handlar bl.a. om att behärska Officepaketet och, om det finns 

några program som är specifikt för lärares undervisning, ex. med inriktning mot fotografering 

och teknik.  Men central är att lärarna ska kunna hantera det administrativa som finns i 

tjänsten, att kunna föra in frånvaro och hantera skolportalen. Läraren bör också aktivt använda 

digitala verktyg i alltifrån lektionsplanering till informationshantering och kommunicering 

med hemmen.  Det handlar om att läraren nyttjar alla de möjligheter som finns, vill utveckla 

sig och kan be om hjälp och stöd. I stort handlar det om att läraren förmår att använda digitala 

mediet när det krävs och behövs, och när det ökar förståelsen och måluppfyllelsen. Digital 

kompetens är så viktig att på en av arbetsplatserna blir man inte anställd om man inte har 

tillräckligt hög kompetens. 

Skolledarna uppger att de kan se om en lärare besitter digital kompetens ex. genom att kolla 

upp att det genomfört PIM-kurserna. Kompetensen syns också i hur läraren interagerar med 

elever och datorer i samspel, och hur digitala verktyg används i undervisningen. Att även 

eleverna får lära sig att hantera digitala verktyg, och att dessa vävs in i undervisningen på ett 

smidigt sätt. En lärare har stor digital kompetens när denne kan urskilja möjligheterna att 

orientera sig, samla information och kommunicera, från själva lärprocessen. Att som pedagog 

kunna förhålla sig till den digitala tekniken och de digitala verktygen, se utifrån sin egen 
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profession de möjligheter som finns och har kompetens när det kommer till hands-on, att 

hantera verktygen praktisk. Lärarens arbetssätt avslöjar mycket, och hur ofta nya idéer och 

arbetssätt testas men även hur läraren samtalar med andra lärare om hur de arbetar och hur det 

gått och vad de har testat och digitala verktygs roll i undervisningen 

 

4.1.4 Skolledares tankar kring elever, deras digitala kompetens och tillvaro 

Kring detta område fanns inga direkta, men eftersom eleverna är så centrala i verksamheten så 

har de behandlats i olika sammanhang. Jag har sett att uttalanden kring elever främst handlat 

om deras vardag i skolan och elevernas digitala kompetens så därför har jag delat in 

kommande avsnitt i de två undersektioner.  

 

Digital kompetens 

När det kommer till elevers digitala kompetens så tar en skolledare upp att den skiljer sig från 

lärarnas, en annan menar att det finns en övertro på vad eleverna faktiskt kan inom området.  

 

Det lyfts upp att det är bekymrade att ämnet datorkunskapen inte längre finns, vem är nu 

ansvarig för att eleverna lärt sig det de ska? Och om alla lärare ska vara ansvariga, hur 

säkerställer man att målen uppnås?  

 

Digital kompetens för elever beskrivs som att kunna organisera sin tillvaro på det sätt man 

önskar och det sätt man lär sig på. Viktigt är även att kunna tänka kritiskt och kunna skaffa sig 

information för att kunna påverka sin egen situation, genom digital information känna att de 

har inflytande. Det är en maktfråga, utan sådan kompetens är du i underläget.  

 

Den digitala kompetens som eleverna besitter idag handlar mycket om att behärska 

kommunikation bättre och på ett annat sätt, att de mer naturligt rör sig i det kunskapsflöde 

som finns idag, genom olika slags kanaler och verktyg. Digital kompetens kan uppvisas i 

elevens förmåga att sålla informationsflödet genom deras filter av individperspektiv.  

 

Tillvaro 

En skolledare menar att med de IT-verktyg som finns, så skulle man kunna ändra om 

undervisningen fullständigt, möjliggöra undervisning på ett roligt sätt, kunna göra hur mycket 

roligt som helst, och förgylla tillvaron för alla. Skolan ska vara i framtiden så att säga, finnas 

med i elevernas framtid när det kommer till digitala hjälpmedel och arbetssätt, så att det blir 

vardag för eleverna. 

Det nämns av en av de intervjuade att det finns ett stort behov av en IT-pedagog i den dagliga 

verksamheten för att kunna lyfta fram aktuella programvaror och digitala verktyg till 

svagpresterande och toppresterande elever. En pedagog med spetskompetens som kan driva 

projekt och få med elever och lärare. Dator ska vara naturlig i elevernas vardag och då även 

kunna fungera som specialpedagogiskt verktyg för de elever med de behoven. 

Tecken på att elever finns i en verksamhet med hög digital kompetens kan vara att hemsidan 

är uppdaterad och innehåller elevers alster, att det finns tillgång till digital studieplan och 
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planeringar, och att det finns programvaror och kommunikationsplattformer för information 

mellan skolan och hemmet, samt att det finns forum ex. att få information om och kunna 

diskutera läxor. Andra tecken är att pedagogerna kan interagera med elever och datorer helt 

obehindrat och utan stöd från eleverna. Samt att pedagogerna jobbar aktivt för att eleverna ska 

kunna bruka datorn på ett sådant sätt att det är till hjälp när det kommer till undervisningen, 

och att eleverna i olika sammanhang får erfarenhet att använda datorerna och utvecklas med 

dem. Men även att ett samspel finns, att elever och lärare använder den digitala tekniken för 

att kontinuerligt höja sin kompetens. 

Skolledarens har som ansvar att organisera undervisningen på ett sådant sätt att den är optimal 

för både lärare och elever, och då måste vi förstå vad som är viktigt för eleverna. Måste bygga 

upp en tillvaro där lärarna kan ta till sig elevernas arbetssätt och integrera det i lärprocessen - 

hur kan man få eleverna att känna större delaktighet? Hur kan elever få större chans att följa 

med i undervisningen genom den digitala lärplattformen? Tecken på låg digital kompetens i 

verksamheten är när lärarna vill att eleverna ska stänga av datorerna för att lektionen ska 

börja. Det ska vara smidigt för elever att jobba med digitala verktyg. 

Åsikter som kommit upp är att undervisning blir idag tandlös utan möjlighet till att visa 

dataskärmsinnehåll för många elever samtidig. En projektor och/eller möjlighet till en 

lätthanterlig klassuppsättning av datorer är viktigt. Det är också viktigt att ta till vara på de 

verktyg som finns, man kan be eleverna att fotografera av tavlan så att de har planeringen 

lättillgänglig. Bedömningen är att inom ett år kommer 100% av eleverna äga en smartphone, 

det kommer vara var mans egendom. 

4.1.5 Källor till skolledarnas förståelse för digital kompetens 
Sin uppfattning och förståelse om digital kompetens har skolledarna fått genom att vara aktiv 

i den egna verksamheten på olika nivåer (projekt, medarbetare, tvärsamarbeten osv.), 

utbildningar, diskussioner med familjemedlemmar och bekanta och tidigare 

arbetslivserfarenhet. 

 

4.2 Resultatet i ett kunskapsteoretiskt perspektiv 

Jag har valt att applicera ett kunskapsteoretiskt perspektiv på skoledarnas enskilda 

intervjusvar. Genom att gå igenom skolledarnas svar och färgmarkera i texten när de pratar 

om fakta, förståelse, färdighet eller förtrogenhetskopplat, så kan slutsatser dras om de enskilda 

skolledarna. Samt vilken kunskapsform de pratar mest om, när det kommer till digital 

kompetens. De fyra olika kunskapsformerna som nämns i kapitel två var; 

1. Faktakunskap 

2. Förståelsekunskap 

3. Färdighet 

4. Förtrogenhetskunskap 

Nedan ges exempel på skolledares svar som indikerar att de samtalar om de fyra olika 

kunskapsformerna fördelat under varsin rubrik. 
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4.2.1 Exempel på skolledares svar som indikerar att de samtalar om 

faktakunskaper 

”Vi har system för elevstöd, för kvalitetsredovisning, personalhantering, budgethantering, 

skolportaler, betyg och bedömning.” (Skolledare D) 

”Däremot är det ett otroligt hjälpmedel när det kommer till att samla in fakta och sådana 

saker.” (Skolledare C) 

4.2.2 Exempel på skolledares svar som indikerar att de samtalar om 

förståelsekunskaper 

”Jag tror att man skulle kunna ändra om undervisningen fullständigt, och kunna göra hur 

mycket roligt som helst som skulle kunna förgylla alls tillvaro för alla.” (Skolledare B) 

”Och få dem att använda och bruka datorn på det sätt som kan vara till hjälp när det kommer 

till undervisningen.” (Skolledare C) 

4.2.3 Exempel på skolledares svar som indikerar att de samtalar om färdigheter 

”Kan man inte registrera frånvaro spelar det ingen roll hur mycket word och exel du kan, och 

är duktig på att undervisa.”(Skolledare A) 

”Digital kompetens är de krav jag kan ställa på mina lärare och anställda, det är att man ska 

klara av de system vi har för ex. rapportering av frånvaro.” (Skolledare D) 

4.2.4 Exempel på skolledares svar som indikerar att de samtalar om 

förtrogenhetskunskaper 

”Inte bara så att daton blir ett specialpedagogiskt verktyg, men kan vara det, utan även att det 

kan vara ett naturligt verktyg i den vardagliga undervisningen.” (Skolledare B) 

”Frågor som etik och moral är väldigt, väldigt viktigt framför allt när det kommer till 

kommunikationen.” (Skolledare C) 

”Källkritiken är också väldigt viktig, att den diskuteras, att vi förhåller oss kritisk till 

informationen.” (Skolledare E) 

De fyra kunskapsformerna har redovisats i diagram och i text nedan, intervjupersonen har 

pratat mest om den kunskapsformen som nämns först och minst av den som nämnts sist. Hela 

meningar har räknats, för att upprepningar inom samma mening inte ska ge en missvisande 

bild. 
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Efter denna analys framgick att Skolledare A i första hand pratade om färdigheter och sedan 

fakta, förståelse och förtrogenhet. Skolledare B pratade mest om förståelse, efter det fakta 

och sedan jämt mellan färdighet och förtrogenhet. Skolledare C samtalar mest om 

förtrogenhet, sedan lika mellan förståelse och färdighet och minst av fakta. Skolledare D 

nämner mest om färdigheter, tätt följt av fakta och relativt lite om förståelse och förtrogenhet. 

Skolledare E pratar mest om förtrogenhet sedan förståelse, följt av färdighet och fakta. 

 

4.3 Kunskapsteoretiskt perspektiv kopplat till idealpersoner och ledarroll 
Liknande analys kan man göra genom att använda sig av färgmarkering och markera vad den 

digitala kompetensen i stort ska användas till. I samspråk med handledare kunde tre olika 

slags ledartyper urskiljas. En ledartyp var självcentrerad där digital kompetens handlade om 

att klara av de rutiner som underlättade skolledaren yrkesutövning, ex. att föra in frånvaro i ett 

kommungemensamt system. Den andra ledartypen hade elever och lärare i fokus, ex. att 

undervisningen skulle vara roligare eller att hanteringen skulle vara smidig. Den tredje 

ledartypen var uppdragsfokuserad och hade skolans uppdrag i fokus ex. om hur digitala 

verktyg kan användas för att öka måluppfyllelsen och lyckas bättre med kunskapsuppdraget 

eller tankar om skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag kopplat till digital kompetens. 

En skolledare kan uttala sig så att det passar flera ledartyper, men genom färgmarkering kan 

den dominerande ledartypen hos var skolledare synliggöras. Se vidare exempel i bilaga 4. 

Slutsats som kunde dras efter denna analysprocess med ledartyper i fokus var att skolledare 

A:s dominerande ledartyp var självfokuserad, skolledare B:s dominerande ledartyp var 

elevfokus, skolledare C:s mest dominanta ledartyp var oavgjort mellan elevfokus och 

uppdragsfokus, detsamma gällde för skolledare E. Skolledare D:s mest framstående ledartyp 

var självfokus. 
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4.4 Konklusion 
Sammanfattningen av dessa fyra analyser blir att vissa tendenser kan ses i mellan hur en 

skolledare pratar om digital kompetens och vad skoledaren har för dominerande ledartyp och 

därmed ett visst fokus för sin yrkesutövning och sin verksamhet. Det förefaller som att, ur 

kunskapsteoretiska perspektivet, skolledare som är självfokuserade som ledartyper pratar om 

färdigheter när det kommer till innebörden i stort gällande digital kompetens. 

Resultatanalysen visar också att skolledare som är elevfokuserade i större utsträckning pratar 

om förståelse när de beskriver eller pratar om digital kompetens, och att skolledare med 

uppdragsfokus tänker och resonerar mycket inom ramen för förtrogenhetskunskap. 
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5. Diskussion 
 

I detta avsnitt så kommer de slutsatser som har dragits utifrån materialet i uppsatsen 

att bearbetas vidare och diskuteras. 

Frågeställningen var: 

 

Vad lägger skolledare för innebörd i begreppet digital kompetens? 

Det som detta studie visat är att skolledare har ganska olika förståelse när det kommer till 

digital kompetens, och de har olika svårigheter med vilket de rör sig med begreppet digital 

kompetens eller ger tillhörande förklaringar och beskrivningar  När det kommer till 

innebörden i begreppet är skolledarna ganska samstämmiga, och i stort håller de med om de 

formuleringar som fanns med på tankekartan. 

När det kommer till vad de intervjuade skolledarna ansåg att digital kompetens innebar i olika 

pedagogiska rollers yrkesutövning fanns det större skillnader. Hårt draget så ser några av de 

intervjuade skolledarna digital kompetens som de kunskaper som gynnade skolledaren i sin 

vardag,  och inte kopplat till elevers inlärning eller skolan, som institution, större uppdrag. 

Dvs. den målsättningen att fostra samhällsmedborgare som är väl förankrade i värdegrund och 

demokratiska arbetssätt, med stor kunskapsryggsäck. 

5.1 Metoddiskussion  
I fokus för denna studie fanns fem stycken skolledare och deras tankar kring digital 

kompetens. Intervjufrågorna var innehöll mestadels öppna frågor, men även några mer slutna 

fanns. Följdfrågor kunde uppstå och användes då för att få tag på hur informanten resonerade. 

Eftersom intervjupersonerna i uppsatsen fick vara anonyma, och önskemålet var att få tag på 

deras reflekterande och resonerande så gjordes bedömningen att det inte fanns behov av att ge 

dem en intervjuguide i förväg. Upplevelsen var att intervjupersonerna tog den tid de behövde 

för att svara och upplevelsen inte var prestigefylld. Styrkan med den valda metoden är att 

förtydliganden och utveckling kan ges till skillnad från en icke-verbal datasamlingsmetod. 

Svårigheterna var kontrolleras utsagor i efterhand och att den intervjuade är i en utsatt 

situation. Eftersom samtliga av de intervjuade skolledarna godkände att jag återkom om jag 

hade fler frågor eller behövde få något förtydligat, så uppfattade jag det som att informanterna 

suttit i en relativt behaglig situation. Att genomföra intervjuerna i skolledarnas egna arbetsrum 

kan ha varit en bidragande faktor i så fall. 

Genom att vid flertal frågor återge informantens svar och fråga om de ville göra tillägg eller 

var nöjd, så hanterades den etiska dimensionen eftersom de fick en möjlighet att kontrollera 

sina svar. Inget förändringsperspektiv borde vara aktuellt då alla intervjuer genomfördes på ett 

par veckor. 

En möjlig tillvägagångssätt hade varit att intervjua en skolledare och se om det samtalet hade 

gett tips på ny person att intervjua. Pga. snäva tidsramar ansåg jag inte att detta vara ett 

optimalt tillvägagångssätt. 
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Informanterna kan inte ses som representativa för landets skolledare pga. av den urvalsmetod 

som valdes.  Trots att skolledarna arbetar på skolor som jag tidigare haft koppling till, var det 

ingen av skolledarna som varit rektorer när jag var elev. 

Utgångspunkten var att via empirisk undersökning försöka se tendenser och skapa hypoteser, 

snarare än att skapa bevis eller teorier. Studien gör att mönster kan utskiljas men några mer 

generella slutsatser, t.ex. som gäller för alla skolledare, kan inte dras. Detta pga. att underlaget 

består av ett fåtal intervjuer. 

5.2 Slutsatser   
Skoledare är pedagogiska ledare för den egna skolverksamheten, det är fastställt enligt lag. 

Rimligtvis borde skolledarna vara fokuserade på skolans uppdrag sätta målsättning för 

verksamheten efter detta och leda sin personal mot hög måluppfyllelse, både de mål av 

nationell men även av lokal karaktär. Lärare och all pedagogisk personal borde i sin tur ha 

möjlighet att vara fokuserad på sitt yrkesutövande som till stor del innebär att vara 

elevfokuserad så att eleverna har en bra, trygg miljö med alla möjligheter att utvecklas 

maximalt och att nå sina uppsatta mål. Eleverna borde i sin tur då kunna vara relativt 

självfokuserade när det kommer till sin egen inlärning. I den bästa av världar. Men vad händer 

när en skolledare och den som är yttersta ansvarig för verksamheten är elevfokuserad, är 

organisationen så flexibel att någon annan av personalstyrkan kan då istället fördjupa sig i de 

mer övergripande frågeställningarna som ex. Vad är digital kompetens och hur kan digitala 

verktyg användas för att höja måluppfyllelsen? Och om rektorn på skolan är självfokuserad, 

vart landar de stora viktiga framtidsavgörande frågorna som Hur gör vi för att fostra 

självständiga samhällsmedborgare som genom den digitala världen kan skaffa sig information 

och få tillgång till inflytande och makt? 

Utveckling av förståelse för IT och IKT och där igenom digital kompetens är viktigt, och en 

rättvisefråga. För vilka ska stå utan inflytande och möjlighet att påverka redan innan man är 

myndig? 

 

5.3 Förslag på vidare forskning 
Det vore oerhört intressant att få möjlighet att fortsätta att studera skolledare och deras 

förståelse och resonemang kring digital kompetens. Vidare forskning kan studera 

framgångsfaktorer när det kommer till skolledare och deras förståelse inom detta område. 

T.ex. när utvecklas förståelsen? I vilka sammanhang skapas möjlighet för skolledare att skapa 

förståelse? Vilka forum bidrar till störst utveckling? Vilka samhällsvinster han göras? 

 

 

 

 



6. Visuell gestaltning 
 

Väl valda delar från uppsatsen kommer att redovisas i digital form. Formen och utförandet 

kommer att väljas så att den bestämda målgruppen (målgruppen i fokus är beslutsfattare och 

verksamma inom skolans värld) ska kunna ta till sig de relevanta delarna på ett lättare sätt än 

genom en akademisk uppspaltad uppsats. Utifrån de resultat, eller tendenser jag kan utläsa av 

denna studie, är viljan att skapa ett material som kan förstärka eller leda till givande 

diskussioner och problematiseringar kring synen på digital kompetens. 

6.1 Målgrupp 
Målgruppen är tänk vara skolledare och beslutsfattare, men även annan pedagogisk personal i 

skolan borde gynnas av materialet som kompetenshöjande. Målet med den visuella 

gestaltningen är att skapa ett diskussionsunderlag kring digital kompetens, för att ge möjlighet 

till personer att enskilt eller i grupp vidga tankarna, att mer ”äga” begreppet digital kompetens 

genom att ha bearbetat det. 

6.2 Design 
Nyckelord i den digitala produktionen har varit lättförståligt, inbjudande och kortfattat. För att 

sätta upp några ramar att arbeta inom så tyckte jag att det var lämpligt att fortsätta att utgå 

ifrån andras uppfattningar om digital kompetens. Därför har jag enbart använt bilder från 

googles bildarkiv under söktermen ”digital kompetens” (under tiden 2012-05-18 till 2012-05-

23). Arbetsmaterialet blev då ett underlag av  bilder som människor på något sätt tyckt varit 

kopplade till digital kompetens eftersom de själv använt detta begrepp när de lagt upp och 

sparat bilden på internet. Till min hjälp så tittade jag mycket på företags reklamupplägg för att 

få till känslan av ett tilltalande och lätthanterligt innehåll. 

Jag ville även ta möjligheten att testa ett, för mig, nytt verktyg som borde gå att applicera i 

skolans värld. Förutom att denna programvara hade ryktet om sig att vara relativt 

lätthanterligt, så var ett av det stora skälen till detta val var att den färdiga produkten blev 

interaktiv. 

6.3  Resultat 
Resultatet blev att använda ett gratisprogram för att skapa en gestaltning i formen av en 

iBook. De svårigheter som uppstod var att få tag på en Mac-dator för att ens kunna använda 

programvaran (eftersom den inte är kompatibel med en PC) samt att lämna in, och kunna visa 

upp den färdiga produkten. Detta beroende på att iBook är främst till för att visas i en iPad 

med några få människor runt om, inte i helklass via en projektor. Jag är nöjd med resultatet, 

som blev en produkt som jag anser nådde målen av att vara lättförståligt, inbjudande och 

kortfattat. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

1. Om jag säger ”digital kompetens”, vad tänker du på då? 

2. Av det du nämnt, vad är centralt, vad är mer perifert? 

 

3. Hur skulle du förklara vad digital kompetens innebär för någon som aldrig 

tidigare hört talas om detta? 

4. Hur skulle du förklara vad digital kompetens innebär för någon i skolans 

värld? 

 

5. Vad innebär digital kompetens i skolledarrollen? 

6. Vilka krav på digital kompetens ställer det pedagogiska uppdraget på dig 

som skolledare? 

7. Hur kan du se att en skolledare har digital kompetens? 

 

8. Vad innebär digital kompetens i lärarrollen? 

9. Hur kan du se att en lärare har digital kompetens? 

 

10.Vilka är dina källor till din förståelse av begreppet digital kompetens? 

11. Vilken arbetslivserfarenhet har du? 
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Bilaga 2 Tankekarta Digital kompetens 
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Bilaga 3 Skolledare A – intervjusammanställning 

 

Respondent nr.1 är rektor över på ett kommunalt gymnasium, med inriktning mot de tekniska 

och naturvetenskapliga programmen. Totalt jobbar 4 st rektorer på skolan med olika 

ansvarsområden.  Denne har jobbat sex år och har tidigare arbetslivserfarenhet av att arbeta 

som lärare på Teknik-programmet i ca tio år. Skolan har fullt ut med alla elever har en-till en 

satsning i ett år, där alla elever har var sin dator. Denna satsning har införts successivt. 

Skolledare och lärare ska ha nått nivå 3 i PIM, administrativ personal nivå 2. Ingår i projektet 

”Unus unus” med Umeå universitet. 

När det kommer till digital kompetens gör hon liknelse med en bil, att det kan innehålla 

allting. Mer specifikt kring begreppet digital kompetens menar hon att ”det rör sig allt från att 

elever kan skriver i ett word-dokument till att vara allomfattande med allt som har med digital 

kompetens att göra, det är ett jättestort begrepp”. Det är också skillnad på digital kompeten för 

en elev och en lärare, man kan säga att det beror på vilken profession man har. 

Som beskrivning på vad som är centralt och i periferin, så menar hon att ”det ena förtar ju inte 

det andra så att säga. Kan man inte registrera frånvaro spelar det ingen roll hur mycket word 

och exel du kan, och är duktig på att undervisa. Det är en del av de administrativa rutinerna, 

och allting ingår ju i vårt uppdrag.” 

Hon skulle beskriva digital kompetens för någon med förklaringen ”det är att kunna hantera 

en dator. Och digital kompetens, det innebär olika för olika kategorier. För en okunnig kan det 

handla om att lära sig maila … eller att söka information istället för att ha uppslagsböcker. 

Digital kompetens är olika för olika människor, olika kategorier. En pensionär kanske 

behöver en typ av digital kompetensför att kunna ta sig fram, medan en student behöver en 

helt annan typ av digital kompetens.” 

I skolledarrollen innebär digital kompetens att man kan hantera Office-paketet, skolans portal, 

PIM nivå 3 och de administrativa rutinerna. ”Datorn är väldigt betydelsefull och man måste 

ha digital kompetens för att kunna syssla med det, annars får man lära sig det. Så enkelt är 

det.” 

Nivå för digital kompetens för lärare liknar den hos skolledare ”fast lite mer måste vi nog 

behärska, åtminstone några av oss”. Hon fortsätter att förklara att skolledarna har fler 

administrativa rutiner, via kommunens system så som fakturabetalning, och personalhantering 

i sitt vardagliga arbete att behärska. 

Som pedagogiska ledare för personalen har de på skolan, i och med ”en till en”-satsningen, 

gett personalen möjlighet att tänka igenom hur de kan använda datorn i sin undervisning. 

Sedan redovisades dessa mini- projekten för varandra i personalstyrkan. Mycket tid lades ner 

för att datorn skulle bli ett naturligt verktyg/hjälpmedel i undervisningen. Uppföljning sker 

kontinuerligt, och fortbildning, nu senast från Utbildningsradion. Hon säger ”vi på skolan”, 

men poänterade att hon inte har huvudansvaret. 

Kraven på digital kompetens i skolledarrollen menar hon handlar om att vara insatt i de 

programvaror som ingår i vardagen samt försöka ta till sig nytt och ligga lite i framkant 
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genom att möjliggöra för personalen att använda datorn i undervisningen ”även om det inte är 

helt lätt.” 

Hur man kan se att en skolledare har digital kompetens har hon ingen aning ”det jag ser att 

kollegor gör, är att de kan skriva i word, och googla. … Man ser att de sitter med sina datorer 

men om det används mer än ett anteckningsverktyg, det vet inte jag.” De andra skolledarna på 

skolan, de är fyra totalt, vet hon mer om eftersom hon vet vad de brukar be om hjälp om, och 

när de brukar ta hjälp av varandra. 

Digital kompetens i lärarrollen handlar om att kunna behärska Officpaketen men även de 

speciella programvaror som tillhör vissa inriktningar såsom foto och teknik för berörda lärare. 

Som lärare ska man kunna hantera det administrativa;  skolportalen, att kunna föra in frånvaro 

och så nätet med ex. informationssökning.. ”Källkritik,  att man är noggrann med det, och så 

källkritiskt granskande. …  Alla lärare ansvarar nu för att eleverna lär sig detta, eftersom vi 

inte har någon datakunskap.” Hon fortsätter detta resonemang med ”Vem har det totala 

ansvaret, vem  har ansvaret för den enskilda eleven att han får den kunskap som han tidigare 

fått via datorkunskapen?” Skolan är inte riktigt färdig med hur organisationen ska kunna 

säkerställa att eleverna fått med sig de digitala basfärdigheterna som de vill att de ska ha. 

Vid nyrekrytering frågas alltid om lärarens digitala kompetens, vad de behärskar och vad de 

har svårigheter med. Om läraren inte verkar ha digital kompetens så blir det ingen anställning. 

Honkan se att en lärare har digital kompetens genom att kolla upp att läraren genomfört PIM-

kurserna. 

Feedback från tankekartan blev ”kära hjärtanes” och lite senare att det som var viktigt, kritiskt 

tänkande, granska och värderande var med. Även att kunna kommunicera, etik och 

värdegrund är viktigt. ”Funktionella kunskaperhar jag pratat om, det är ju digital kompetens, 

så det borde inte ligga utanför.” Egna kunskapskällor till sin egen begreppsförståelse kring 

digital kompetens har varit arbetsplatsen och kommunens verksamhet. 
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Bilaga 4 Skolledare B – intervjusammanställning 
 

Respondent nr.2 är rektor på ett kommunalt högstadium. Hon har 2 års erfarenhet som 

rektor, och tidigare arbetat 13 år som högstadielärare med inriktning inom de 

naturvetenskapliga ämnena och matematik. Går för närvarande den statliga 

rektorsutbildningen.  

 

Kring digital kompetens tänker hon på ”alla möjliga olika delar. Dels renodlat det som ingår i 

PIM, verktyg och olika programvaror inom Microsofts delar. Sen finns det verktyg och annat 

som har att göra med spec. och programvaror till dessa delar. Sedan har vi massa justa 

hjälpmedel som dyker upp inom IT till elever i alla möjliga olika avseenden för att man skulle 

kunna ha en helt annan slags undervisning än vad vi har idag. Vi har interaktiva tavlor, vi har, 

så enkla saker som mobiler som man kan använda i alla möjliga olika sammanhang. Även 

olika slags programvaror överhuvudtaget och hur man kan arbeta med film, och olika slags 

IT-verktyg i vardagen för att åskådliggöra saker. Det finns hur mycket som helst. Jag tror man 

skulle kunna ändra om undervisningen fullständigt, och kunna göra hur mycket roligt som 

helst. Som skulle kunna förgylla tillvaron för alla. Jag tror inte man har någon koll på riktigt 

vad det för någonting som det är idag, helt krasst, för det ändras redan imorgon.” 

 

Hon tycker att det är svårt att bedöma vad som är i centrum och vad som är i periferin av det 

hon nämnt. Hon menar att hennes bild av digital kompetens basera mycket på egna 

erfarenheter. Det finns så enormt mycket mer att jobba med än vad hon gör. Man behöver koll 

på ex. programvarors fulla potential, vara insatt, för att kunna jämföra och göra den 

bedömningen, och hon tycker inte hon har den kompetensen för utvecklingen sker så snabbt. 

Hon tycker det är svårt att svara på för hon upplever att hon inte är helt insatt på alla 

möjligheter som finns eftersom det hela tiden sker utveckling.  

 

Digital kompetens beskriver hon (för någon som vet vad en dator är, och olika antal 

programvaror) som ” skulle kunna säga att det finns oändligt antal användningsområden som 

utvecklas i dagsläget för olika ändamål, både inom och utanför skolan och det är inget vi kan 

undvara. Det är bara att låta fantasin flöda så kan man ge sig på vad fasiken som helst.” Mer 

specifikt, i nerbantad version tycker hon att inom skolans värld så handlar det om det olika 

verktyg och programvaror som kan användas inom både datorer, Ipads, mobiler, appar .. 

allting, för att möjliggöra bästa möjliga undervisning på ett roligt och adekvat sätt. Samtidigt 

vara ett hjälpmedel för inte bara starkpresterande elever utan även mer svaga elever för att 

kunna nå mål. "Man skulle kunna visa filmer, skriva anteckningar på annat sätt. Kunna lägga 

upp allting på det sätt man önskar och på det sätt man vill lära sig. Men jag vet inte, de är 

jättesvårt." 

 

När det kommer till skolledarrollen och vad den digitala kompetensen innebär i den rollen 

säger hon är "Skolan ska vara i tiden, gärna före i tiden också, inne i framtiden. Det innebär ju 

för mig att jag behöver sätta mig in i de här frågorna betydligt mycket mer och finnas 

tillhands för att finnas i elevernas framtid. De borde åtminstone få jobba i ett "här och nu" 

läge, med det som finns. För mig som skolledare handlar det om att jag behöver fatta adekvata 

beslut om att vi använder oss av IT och digital kompetens på olika nivåer för att få i det som 

aktuella verktyg i elevens vardag. Det innebär ju givetvis att jag behöver driva frågan 

tillsammans med mina kollegor jämte emot politiker och förvaltning för att få till det här. Och 

för att vara en IT-kommun räcker det inte med att man stoppar fram ett antal datorer och 

sedan säga o, wow vad vi är duktiga. Det kräver att det finns duktiga personer som kan driva 

projekt, som kan få med de andra i matchen och driva det jämte emot eleverna. Och att man 

också ställer krav på att det här är ingenting som man kan välja bort som lärare. Det här 
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kräver att det finns adekvat utbildning i, och att de själva måste vara aktiva för att lära sig de 

här sakerna. Och att man har det som en aktiv del i sin undervisning. " 

 

Så sammanfattningsvis driver hon som skolledare att politiker ska ge henne medel och att 

lärare ska förstå att det ingår i deras uppdrag. Hon har stött på lite bekymmer med att elever 

med diagnosen dyslexi har rätt till en dator och när alla dessa elevers behov är mött har 

skolans datorpark minska för de övriga eleverna. "Jag tycker det ska finnas en sådan här 

person som kan IT, har den digitala kompetensen och är pedagog, och är ute i fält. Som kan 

driva de här projekten tillsammans med lärare men kanske också ha lite spe.ped delar också, 

inte bara special pedagogik kanske, men så att man kan förstå varandra från olika håll. Inte 

bara så att datorn blir ett specialpedagogiskt verktyg, men att det kan vara det, utan även att 

det kan vara ett naturligt verktyg i den vardagliga undervisningen." 

 

Krav på digital kompetens i skolledarrollen, när det kommer till det pedagogiska ledarskapet 

säger hon att hon måste vara en förebild inom vissa delar. Hon måste använda Sig av digital 

kompetens. "Jag kan ju inte komma med overheader! Det finns ju de som fortfarande gör det. 

Jag behöver ju ha ett slags grundkoncept, en slags naturlighet av att jag använder mig av 

teknik i min vardag av olika typer av verktyg inom det spektrat. Men det betyder inte att jag 

behöver kunna allt. Precis lika lite som att jag som rektor behöver kunna allting inom ex. 

idrottskriterier eller SO-kriterier eller liknande för att kunna bedriva en bra ledarstil. Men jag 

måste ju givetvis vara insatt även om jag inte kan allting i detalj. " 

 

Hon tycker att det är knepigare att se om en skolledare har digital kompetens. "Det är lättare 

att ställa frågan - Kan man se vilka som inte har digital kompetens? Det är nog lite enklare. 

Det finns nog ett antal personer som har en digital kompetens, men de faktiskt lever i ett 

yrkesliv där det inte ges möjlighet att nyttja den fullt ut pga. ekonomi eller pga. upphandlingar 

eller annat inom kommunen eller man inte har möjlighet att satsa på dessa frågor fullt ut i den 

utsträckning man skulle vilja. Sen finns det ju dom som är väldigt tydliga, som är drivande 

inom det här, de har ju sett till att när de har fått en skola drivit dessa frågor i kommunen och 

fått till ex. interaktiva tavlor i varje klassrum. De har sett till att driva projekt med dom 

personer som är IT-kunniga i kommunen, och sätter upp elevernas arbeten kontinuerligt på sin 

hemsida. Massa exempel finns och där har rektorn varit en sådan person som drivit dem och 

det syns i samtal och diskussioner att det här är en viktig fråga. Men också att rektorn hela 

tiden använder datorn som ett aktivt verktyg". 

 

När det kommer till vad digital kompetens innebär i lärarrollen så tycker hon att det tangerar 

väldigt mycket av det hon sagt tidigare. "Det handlar givetvis om att använda datorn som ett 

aktivt verktyg i allting från lektionsupplägg till informationsförmedling, till hur man samtalar 

med elever och hur man kan skicka hem läxor, och ger möjlighet att prata om läxor i olika 

forum. Allt som man kan göra enkelt med Word också, men det handlar väldigt mycket om att 

ha en möjlighet att utöva digital kompetens på skolan. Det blir lite grann knepigt. Jag sitter 

och funderar på hur en lärare som inte har de aktiva möjligheterna, kan vara en person som är 

aktiv inom digital kompetens. Jag tänker inom min skola, vi är inte inne i något projekt, vi har 

näst intill ingenting kopplat till det här. Tittar man på hur många som är intresserade av att 

använda datorn, vara ute på nätet, använda olika filmklipp och annat, ja det görs i stor 

utsträckning. Men det är väldigt lite som kan göras om man inte har de här, vad ska vi kalla 

dem, olika typer av digitala hjälpmedel utöver en dator. Kan inte visa klipp för en hel klass 

tex. Vissa andra kan ju då använda aktiva tavlor eller projektorer. Om man inte har så att 

många elever kan arbeta med datorer i ett klassrum samtidigt så blir det tandlöst. " 

 

Sammanfattningsvis uttrycker hon om digital kompetens i lärarrollen "i den bästa av världar 

så nyttjar man ju alla de möjligheter som man har, och tar reda på, är insatt i ämnet ordentligt. 

Att man tar hjälp. Jag känner så här, en aktiv lärare är en lärare som har tillgång till "här och 
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nu" läget inom det digitala, och då behöver faktiskt en pedagog med dom funktionerna, IT-

stöd, på en skola. Om man tittar på dagsläget nu så är det så att pedagogerna de ska inte bara 

använda sig av verktyg, de har faktiskt ett ämne att planera, de har mål som ska nås, de har 

framför allt nu förmågor som ska analyseras. Man behöver stöd och hjälp i IT-kunskaperna 

och vad man göra för någonting med det här. Det har blivit så stor del av det hela, och det 

kommer så mycket nytt hela tiden. Man behöver ha en IT-pedagog som hela tiden finns på 

plats och kan hålla sig ajour med det senaste och kan plocka fram hjälpmedel och visa på hur 

de används till starka och svagare elever. Det skulle vara kanon." 

 

När det kommer till att se om en lärare besitter digital kompetens så liknar de samma kriterier 

för att se om en skolledare har det tycker hon. "Det handlar om jag har möjlighet som lärare 

att visa det, jag måste ju ha hjälpmedlen runt omkring för att kunna visa. Jag kan sitta med 

jättestort kunnande men inte kunna visa det, för att så jobbar man inte på min skola. Man 

satsar inte på datorer, man satsar inte på att det ska finnas IT-kompetens på skolan. Man 

driver inte de frågorna, och då står man där med skägget i brevlådan med sin IT-kompetens. 

Man kan göra saker på sin kammare, det finns program att använda. Man kan ju göra en sådan 

enkel sak som att be eleverna att ta fram sina mobiltelefoner och ta ett foto på den planering 

vi gjort på tavlan så har ni den. En sådan sak kan man göra, även om det inte är så mycket när 

det kommer till digital kompetens med som ändå kan göra väldigt mycket för den enskilde 

individen. " 

 

Hon håller med om innehållet på tankekartan. "Roligt att se en bild av digital kompetens med 

de mjuka frågorna. Jag har mer pratat om de hårda. Jag håller fullständigt med allt. Alla de 

kompetenser som beskrivs hade jag säkert påtalat om jag på min skola skulle ha arbetat mer 

med digitala verktyg." hon säger avslutande "den ständiga kampen är att försöka få till 

datorer, inköp av program, få till stånd samarbete med IT-pedagoger i kommunen när våra 

politiker har fokus på helt andra saker." Egna kunskapskällor när det kommer till sin 

förståelse av digital kompetens är diskussioner med personer inom och utanför skolans värld. 
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Bilaga 5 Skolledare C - intervjusammanställning 
 

Respondent nr. 3 är rektor på ett kommunalt gymnasium. Har arbetat sedan 1986 i skolans 

värld, inom Grundvux, Komvux och ungdomsgymnasiet. Arbetade innan som lärare inom 

svenska och historia i sammanlagt 18 år, och har arbetat som rektor de senaste sex åren. Går 

för närvarande den statliga rektorsutbildningen. 

Kort definierar han digital kompetens som ”förmågan att hantera en dator”. Han utvecklar 

definitionen med att säga att han ”ser på den digitala kompetensen som en möjlighet att 

hantera verktyg som har funnits under den moderna tiden på ett mycket effektivt sätt.” Han 

förtydligar och menar att det som förr krävde specialkompetens kan man nu själv hantera på 

ett smidigt sätt. Detta är hans syn på digital kompetens som helhet, och ingen del är mer 

centralt än någon annan. Men han vill lyfta fram att något som är centralt är 

kommunikationen, som har effektiviserats. 

Om han ska förklara begreppet för någon annan stöter han på betänksamheter ”jag tycker 

begreppet digital kompetens är ganska missvisande, kompetens, i det begreppet så ser jag en 

persons förmåga att hantera någonting specifikt. Dvs. vi skriver på en skrivmaskin, och helt 

plötsligt får vi en dator, och då kan vi helt plötsligt hantera den, dvs. vi kan gå från en 

situation till en annan utan att behöva utbildning och sådana saker. Digital kompetens är ju, 

utifrån den definitionen, möjlighet att hantera de nymodigheter som dyker upp inom den 

digitala världen. Då har man en slags digital kompetens.” Sammanfattningsvis vill han 

definiera digital kompetens som ”förmågan att hantera en dators möjlighet att, på ett eller 

annat sätt, hämta information, lagra information, kommunicera budskap, presentera budskap, 

informera, i olika genrer såsom twittra, power point, filmer och sammanställningar av olika 

slag.” 

För människor inom skolans värld förklarar han begreppet som ”om man har en digital 

kompetens så kan man umgås tillsammans med eleverna och datorn helt obehindrat. Dvs. man 

kan streema en film utan att be eleverna om hjälp, man kan göra en power point presentation 

om man vill ha det till en senare lektion, man kan lägga upp saker och ting på skolportalen 

utan att det är komplicerat. Man kan instruera elever, som man kanske har en övertro på att 

dom äger den här kompetensen, vilket väldigt få gör. Och få dom att använda och bruka 

datorn på det sätt som kan vara till hjälp när det kommer till undervisningen.” 

Digital kompetens i skolledarrollen menar han har en liknande innebörd som ovan, dvs. att 

han obehindrat kan använda datorverktyget eller IT-verktyget för att optimera och förstärka 

det han vill uttrycka; det han vill informera om, det han vill kommunicera om och i vissa fall 

visualisera. 

Det kravet som ställs på honom gällande digital kompetens när det kommer till det 

pedagogiska uppdraget som skolledare menar han handlar om att hantera epost. Det ser han 

som det mest fundamentala, men sedan handlar det även om att ”kunna ta del utav, och förstå, 

de sociala medierna som ingår i begreppet. Dvs. hur kommunicerar eleverna, hur lever dom i 

det här kunskapssamhället som vi har. Vilka verktyg använder dom, vilka kanaler är viktiga 

för dom. Det är nog viktigt för mig att känna till, därför att jag tror någonstanns på att när 

eleverna har lämnat pennan, boken och förlitar sig på information från den digitala världen så 
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måste man också förstå lite grann hur de arbetar och vad man måste kompletera med. Allt 

finns ju inte i den digitala världen och framförallt är det svåråtkommligt. Där måste man ha ett 

bibliotek till hjälp i skolan.” 

Han menar att som skolledare är han ytterst ansvarig för utbildningen som främste 

pedagogiska ledaren på skolan, han har ett ansvar att organisera undervisningen på ett sådant 

sätt att den är optimal för både elever och lärare. Vidare menar han att om han ser han att 

eleverna går in i ett nytt paradigm så måste han se till att lärarna också hänger med så att ”vi 

inte missar möjligheten utnyttja elevernas sätt att kommunicera, informera osv.” Med sin 

materialistiska historieuppfattning menar han att nya digitala hjälpmedel, ex. när eleverna 

hade möjlighet och började fotografera av tavlan, då skapas en ny utgångspunkt när det 

kommer till anteckningar. ”Hur hanterar vi det då utifrån ett lärar, ett lärande perspektiv? Inte 

vet jag, men vi måste ta reda på det så klart. Han tror på det kollegiala lärandet, och att lärarna 

tillsammans kan ta elevernas arbetssätt och fånga upp det och gör lärprocessen som en del i 

eleverna vardag. Han påpekar att det i dessa situationer inte finns universallösningar utan det 

handlar väldigt mycket om hur man själv adopterar till det och det kommer då uppstå olika 

slags lösningar där man allteftersom får ser hur det korrensponderar. 

En skolledares digitala kompetens kan man se genom hur skolledaren kommuniserar, driver 

IT-frågor och prioriterar satsningar i budgeten säger han. ”Från det synliga till det osynliga”. 

Digital kompetens i lärarrollen innebär ”att läraren förmår att använda digitala mediet när så 

krävs och behövs, och när det ökar förståelsen och måluppfyllelsen.” Han fortsätter ”sen är ju 

jag av den skolan att jag tror att det finns en övertro till det digitala mediet. 

Kunskapsprocessen är inte alltid avhänget datorn. Jag tror att kunskapsprocesser i stort händer 

helt utan dator. Däremot är det ett otroligt hjälpmedel när det kommer till att samla in fakta 

och sådana saker. Men en lärare som förmår att urskilja möjligheterna att orientera sig, samla 

information och kommunicera, från själva lärprocessen som jag menar är av mer social 

struktur – en lärare som har den förmågan kan jag se, även om jag har svårt att beskriva den.” 

Att en lärare har digital kompetens kan han se genom att gå in i klassrummet och se att datorn 

används som redskap och verktyg å ens sidan och lämna datorn för att gå in på det 

konstruktiva teoribildningen, det som han ser som kunskapskonstruktionen. 

När han tittar på tankekartan så tycker han att den känns väldigt genomtänkt. Han återkommer 

till att han tycker att digital kompetens är ett missledande ord och begrepp. Tankekartan 

tycker han handlar om ”förmåga att på ett omfattande sätt hantera de digitala medierna. 

Frågor som etik och moral är väldigt, väldigt viktigt framförallt när det kommer till 

kommunikationen. Samma sak när det kommer till kritisk tänkande, ..äh det är inget som jag 

inte håller med om jag ska läsa in en lite, kanske, vidare och mer omfattande definition av 

digital kompetens. Det här är ju saker som är applicerbart på väldigt många områden, inte 

bara digital kompetens. 

Själv har han fått sin uppfattning och förståelse om digital kompetens från den egna 

verksamheten, utbildningar (ITIS, PIM) och arbetserfarenhet som lärare och skolledare i en 

verksamhet där datorn varit tämligen central. Men han vill specifikt lyfta fram PIM som källa 

kring förståelse av värdegrunds frågor, tekniken, källor och upphovsrätten.  Han har inte fått 

kunskap genom skolverket eller EU men hänvisar till att han ”inte heller varit i närheten av de 
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här frågorna i mitt ansvar på skolan dvs. jag har inte varit kopplad till utvecklingen av ny 

skolportal och sådana saker. Det har varit andras ansvarsområden.” 
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Bilaga 6 Skolledare D – intervjusammanställning 
 

Respondent nr. 4 har jobbat knappt 30 år som lärare, och har ett års erfarenhet som rektor. Har 

rektorsutbildning såvida en högskoleutbildning på 10p 1997-98. Är anmäld till den statliga 

obligatoriska rektorsutbildningen, börjar 2013. Rektorsområdet innefattar två kommunala 

skolor, en med åren F-5 och den andra med åren 6-9. På skolan med yngre åldrarna finne en 

biträdande rektor som sköter mycket av ruljangsen. 

”Digital kompetens omfattar väl allt som har med datorer att göra och med IT att göra” svara 

han på frågan vad han tänker på när det kommer till begreppet digital kompetens. Han 

fortsätter "min digitala kompetens är inte särskilt stor, jag är en liten bakåtsträvare. Jag har 

hållt emot så mycket som möjligt. Men jag lär mig ju, sakta med säkert." 

Han tycker att det är svårt att på något bra sätt förklara vad digital kompetens är för någon 

utomstående. ”Digital kompetens är ju helt enkelt att man inte skyggar för att använda IT. 

Men om jag ska förklara det för någon annan…?Det är så svårt att förklara för någon, det är 

en sådan självklarhet. Om du frågar vilken människa som helst på gatan vad digital 

kompetens är så – ja det är att man kan ta reda på vägen ..ja allt från smartphone till mail. Jag 

har inge bra svar på det.” 

Att förklara vad digital kompetens är för någon inom skolans värld upplever han som lättare 

och mer konkret. ”Digital kompetens är de krav jag kan ställa på mina lärare och anställda, 

det är att man ska klara av de system som vi har för ex. rapportering av frånvaro. Om man ska 

få lärartjänst här måste man klara av det. Och man måste klara av att hantera att föra in 

resultat, individuella studieplaner, planering och bedömning. Och sen att man använder 

digitala verktyg i undervisningen. Vi har ett krav på PIM 3, numera ett krav när det kommer 

till underlag till lönesamtal. Det är ett tecken på att man kan hantera dataverktyget och göra 

filmsnuttar och lägga på musik och sådana saker. Det kan jag ganska lätt förklara för en 

lärare, vad den digitala kompetensen här på skolan innebär. Det är inget konstigt.” 

 

"I denna kommun har man väldigt mycket datasystem, det mesta sker via dessa system. Vi har 

system för elevstöd, för kvalitetsredovisning, personalhantering, budgethantering, 

skolportaler, betyg och bedömning. Sen är det intranätet och vår hemsida. Kommunen är 

väldigt långt framme, det mesta sköts via dessa system”. Den digitala kompetensen i 

skolledarrollen innebär enligt honom att han dagligen använder ovan nämnda system. ”För 

mig är det väldigt mycket i det vardagliga arbetet är det mail, används varje sekund, varenda 

minut. Men i det vardagliga arbetena används de olika systemen, de används dagligen.” 

Om de krav som ställs på honom pga. det pedagogiska uppdraget när det kommer till digital 

kompetens uttalar han sig ”om jag ska kräva utav lärarna att dom ska hantera allt jag sa i 

förförra frågan, så måste jag ju själv vara insatt i det. I precis samma saker. Jag behöver inte 

kunna det lika mycket som lärarna men jag måste vara insatt i det. Nu har jag den fördelen att 

jag jobbade som lärare till för ett år sedan, så en del av det där kan ju jag redan. Men det 

kommer hela tiden nytt, och då måste jag sätta mig in i det.” 

”Man kan se på skrivbordet” svara han när det kommer till frågan om hur man kan se om en 

skolledare har digital kompetens. Han fortsätter i munter ton ” Om han har en dator där, och 
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en smartphone, och om det är senaste datorn. Nä, förutom det, så är det just ett att man ser väl 

det direkt på själva skolans, alltså, nivå på det hära. Kanske hur mycket datorer det finns på 

skolan, hur mycket undervisning som sker via digitala verktyg. Det tror jag är kopplat lite 

granna till vad ledningen har för kompetens. Sen kan man ju såklart också se det på, om man 

går in och finlirar, om man går in som en betraktare, så skulle man se hur mycket man 

använder av alla de här systemen dagligen.” 

Han upplever att han redan svarat på vad digital kompetens innebär i lärarrollen i tidigare 

frågor. Om han ska se på digital kompetens i lärarroollen i stort och inte kopplat till denna 

skola så blir svaret ”att man har de kunskaper, att man använder digitala verktygen och att 

man använder både, att man kommunicerar både med föräldrar och elever via system. Och att 

man använder datorn i undervisningen och att man låter eleverna lära sig att hantera de 

digitala verktyget eller de digitala verktygen får man säga.. Det kan vara allt ifrån digital 

kamera till smartphones, alltså att man på något sätt väver in det i undervisningen. Och det är 

många lärare som gör det mer och mer. 

Han upplever att han nu även förtydligat och svarat på hur han ska se att en lärare har digital 

kompetens. 

Gällande tankekartan så kommenterar han ”för mig är det lite olika saker, digital kompetens - 

de förmågor, kunskaper och förståelse som möjliggör kritiskt, kreativ, omdömesgill och säker 

användning ..(läser högt ur tankekartans formuleringar). Alltså vadå? Är digital kompetens , 

är det lika med det? Då har man vidgat begreppet väldigt. Det kan jag ju säga att digital 

kompetens, jag kommer inte att tänka på att det är.” Medger att han tycker att tankekartor är 

lite förvirrande, för mycket information på en gång. Men fortsätter ” Digital kompetens – 

funktionella kunskaper och teknik (läser högt ur tankekartan), det är ungefär det jag har pratat 

om, och kommunikation, och förmågan att hitta och välja information. Sedan måste man 

använda den digitala kompetensen rätt, ja precis som i all annan kommunication, så måste du 

ju ha en världegrund, etik och moral. Men det blir på något sätt ..och du måste ha kritikt 

tänkande när du lär ungarna att du inte kan lite på wikipedia hur som helst. Så det klart att 

det.., men det blir för mig nästa steg på något sätt. Jag tänkte inte, men jag kan skriva under 

på den där, att man vidgar begreppet så där, det kan jag göra. Men jag var nog mer inne på 

funktionell, och tekniken, och kommunication och förmågan att hitta och välja och kreativitet 

möjlightvis. Sen det andra, det gäller inte bara digital kompetens, utan det gäller kompetens 

över huvudtaget.” 

Hans begreppförståelse uppger han själv att han fått väldigt mycket från sina barn och sin fru, 

och via medarbetare. ”Jag har en ledningsgrupp där en utav oss särskilt, är väldigt 

kompetent.” Han tycker det är otroligt stimulerande och utmanande, han ser snabbt 

möjligheterna. ”Vilket inte jag gör, jag ser mera svårigheterna. Men det är en väldigt bra 

kombination, via dom diskussioner och den debatt vi har haft i ledningsgruppen så har jag lärt 

mig jättemycket. Vad vi egentligen är oense om, det är hastigheten på saker och ting. Att det 

går så fort och att det förändras hela tiden, att man hela tiden måste ha det senaste inom 

allting. Jag vill gärna att man landar inom saker och ting, innan man tar nästa steg. Och det 

har varit en väldigt fruktbara diskussioner kring det. Och då lär man sig också mycket. För 

mycket av min, vad ska jag söga, rädsla, vilja att hålla emot, har haft att göra med en slags 

okunnighet också. Via honom (den särskilt kompetente ledningsgruppsmedlemmen) så har det 

blivit, men så svårt är det ju inte. Det märks också på yngre lärare också, de är inte alls.., när 
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man ska rapportera på ett visst sätt, via ett visst system. Jaha säger dom, och sitter och fingar 

ett tag och sedan klart”. Medan äldre lärare, och som jag då, jag är också äldre lärare, det är 

lite segare.” 

”Oviljan är inte bara okunnighet, det är viss skeptismen också. Jag upplever ibland att 

politiker och andra tror att man kan lösa alla problem i skolan med att bara slänga in datorer 

och ut med böcker och färre lärare. Det tror jag inte på. Känslan jag får är att den digitala 

revolutionen ska lösa allt i skolan, och jag tror inte det. Men jag ser det som ett verktyg, ett av 

många som man såklart ska använda sig av.” 
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Bilaga 7 Skolledare E – intervjusammanställning 
 

Respondent nr. 5 började arbeta som lärare i slutet av 1970-talet efter avslutad utbildning. Har 

arbetat som rektor sedan slutet på 1990-talet, hittils på tre olika gymnasieskolor, den 

nuvarande är den enda som varit i privat regi. Har även varit produktionsdirektör och arbetat 

på en mediabyrå. Har parallellt jämte rektorsuppdraget genomfört kvalitetsgranskningar åt 

SCQ på uppdrag åt ett företag som heter Qualis och agerat som handledare och stöd åt erfarna 

rektorer inom den statliga satsningen ”Rektorslyftet”. Har genomgått rektorsutbildning. Har 

även genomgått utbildningar i Stockholms universitet och Uppsala universitets regi, men även 

i kommunal regi för IT-ledare. Utbildningarna innefattar totalt ca 20 p inom områdena 

datakunskap, entrepenadskap och IT-pedagogik. 

 

Kring begreppet digital kompetens, och vad han tänker på inleder han med ”Det är en bra 

fråga. Svårt att förklara för mig själv”. Men fortsätter ”Digital kompetens utifrån vårt 

perspektiv är att man tillämpar de digitala möjligheter som finns, så att säga, så att man har en 

sådan bredd som möjligt, tänker jag.. av olika.. Att man kan använda datorer på ett bra sätt, 

först och främst är det väl att folk behärskar Office-paketet hyfsat, det som är gängse, att man 

är hyffsat duktig på att söka sig information via nätet. Det finns ju så många många delar. 

Man kan ju vara kompetens på väldigt många olika sätt."  Han ger exempel på lärare som gör 

egna hemsidor och att skolan håller på att utveckla en egen app (applikation till smartphones 

och surfplattor) till de som har väldigt på fötterna när det kommer till IT-kompetens. ”Jag har 

aldrig funderat på skillnaden mellan IT kompetens och digital kompetens, men det är det väl 

förstås. Jag har inte funderat på begreppen. För internationellt, jag har ju jobbat internationellt 

också med IT, med skolor och universitet och så, så har vi kallat det ITK, och det likställer jag 

med digital kompetens. Så begreppet digital kompetens, jag har svårt att se vad skillnaderna 

är egentligen. Digitalt är ju digitalt, dvs. det som är ettor och nollor." 

 

Centralt i begreppet digital kompetens tycker han är informationssökning och hur hanterar vi 

informationen är jätteviktiga centrala delar. Både hands-on, att kunna använda och söka 

information, och kunna använda grundprogrammen inom Microsoft, eller det behöver inte 

vara Microsoft men de flesta använder Microsoft, det menar han är det mest basala. Och 

kunna kommunicera, att man har en kompetens att hantera epost; "Det gör alla i dag på 

gymnasiet, vi pratar ju via mail.” I periferin tycker han att framkantstekniken ligger, dvs. det 

man inte kan förvänta sig att människor i denna verksamhet är uppdaterade på ex. att filma sig 

själv och lägga upp vid frånvaro. Han lyfter fram de personer på skolan som dock är i 

framkant, ex. en engelslärare som hittat nya lösningar och använder sig delvis av 

distansundervisning. Han nämner att skolan till hösten på försök ska börja med att streema 

film ex. ta del av föreläsningar. 

 

Han tycker han redan förklara begreppet digital kompetens för någon oinsatt, men förtydligar 

”att det handlar om att kunna utnyttja tekniken, att kunna använda det som informationskälla, 

kunna värdera informationen som jag får digitalt. Få in också de, inte bara de.. Det handlar 

om, i skolan handlar det om två uppdrag kan man säga, dels kunskapsuppdraget, dvs. hur kan 

jag använda det ur ett kunskapsperspektiv, den digitala tekniken. Allt ifrån att hitta 
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information på nätet, skicka information, ta emot information via mail eller skolsoft, vi har en 

lärplattform osv. Det handlar om lärandet och det kritiska tänkandet för eleverna. Och för en 

själv också. Allt ifrån kan man lita på källor, .. källkritik, det har att göra med dom delarna, 

med kunskapsperspektivet. Sen har vi de andra delarna, det uppdraget som vi har, det är ju 

värdegrundsuppdraget och demokratiuppdraget. Och det är också att se till att .., om vi ska ha 

digital kompetens i vår värld, i skolans värld, så måste vi bidra också till del två av vårt 

uppdrag också genom tekniken med den digitala kompetensen. Hur skaffar man sig 

information för att vara medborgare som känner möjlighet till att påverka sin situation? Som 

inte blir överkörd utav myndigheter eller andra verksamheter och organisationer såsom 

företag osv. – människor som känner att de har inflytande genom digital teknik. Samtidigt är 

detta en maktfråga, har du inte någon kompetens här så har du ett underläge. Har du hög 

kometens så har du en större möjlighet att påverka din egen situation." 

 

Han upplever att det gäller samma sak som ovan när det kommer till att beskriva vad digital 

kompetens är för någon inom skolans värld. 

 

När det kommer till skolledarrollen kopplat till digital kompetens så menar han att det ligger 

också på flera plan. ”Som skolledare måste man se till så att vi har en bra digital plattform i 

verksamheten kan man säga. Då menar jag att man har en väl utrustad skola så att säga, att det 

finns tillgång till datorer, tillgång till nätet, det finns tillgång till mail och en 

kommunikationsplattform. Det måste vi ha, så att lärare kan kommunicera till varandra, till 

elever och hemmen och att hemmen kan kommunicera till oss. Så hela den här plattformen 

måste man som skolledare se till att den fungerar. Sedan har vi trådlöst nätverk i hela skolan, 

det har vi satsat på. Sedan är det de delarna med kompetensutveckling som är viktig. Att man 

avsätter resurser. Nu är de flesta ganska duktiga när det kommer till den digitala kompetensen 

på skolan när det kommer till hands-on och sköta de här sakerna.” Samtidigt lyfter han fram 

att några få lärare måste bli bättre på att ge eleverna information och använda verktyget som 

kommunikationsplattformen är, och att det finns en viss tröghet innan alla gör det på ett bra 

sätt. ”Då gäller det att diskutera ex. hur vi kan göra för att få eleverna att känna större 

delaktighet? Hur kan eleverna få större möjlighet att följa med i undervisningen genom den 

digitala plattformen? Det är exempel på kompetenshöjande frågeställningar man måste jobba 

med. Och har man då medarbetare som inte har tillräkligt på fötterna, då är det det man måste 

prioritera. Kompetensdelen är viktig utifrån skolledarperspektivet och också teknikdelen är 

viktig. Infrastrukturen är viktig, det måste vara en bra infrastruktur för att det ska fungera. 

Källkritiken är också väldigt viktig, att den diskuteras, att vi förhåller oss kritiska till 

informationen. Det ställer större krav idag på källkritik än någonsin.” 

  

Han berättar att de ännu inte beslutat om en-till-en satsning när det gäller datorer. De vill se 

hur det går för andra stora skolor i närheten, vänta in utvärderingar, inte bara köpa in för att 

locka elever. De som de har hört hittills när dessa skolor kopplat upp alla elever mot trådlöst 

nätverk är att det uppstått bekymmer, "det verkar som att man inte börjat i rätt ände, är min 

analys. Ofta har det nog varit ett politiskt beslut att det ska satsas på en-till en. Det var aktuellt 

för ett par par år sedan, politikerna tyckte att det lär bra men man tänkte inte på brukarna 

bakom. Det resulterade ofta i, stäng av, stäng ner slå igen för nu börjar lektionen." 



43 

 

Bedömningen som är gjord hittills är att de kommer komma längre med mobiler till varje 

elev, eller iPad. "Det är smidigare för eleverna, det är bökigt att ta upp en bärbar dator. Vi vet 

att eleverna redan nu jobbar mycket med mobilerna, det gör jag själv också. Jag läser själv 

mycket från mobilen, men det är lite litet fönster när det kommer till något riktigt intressant. 

Vi håller på att utveckla en skol-app, det blir nog snitsigaste för elever och lärare. Den skulle 

innehålla många funktioner, som skulle kunna attrahera eleverna ifrån deras individperspektiv 

ex. Hej Kalle! Lektionen är inställd idag. Blir nog bra på kort sikt. På lång sikt, det sker ju 

utveckling.. Svårt att sia vad det blir. Idag har 85% av våra elever en smartphone, vi tror 

100% inom ett år, det kommer bli var mans egendom. Jag har varit med omchecka 

uppbyggnads skeedet från ambitionen att ha nån dator på varje skolan, till någon i varje 

klassrum, till många stora datasalar, till bärbara datorer och nu bärbara till alla elever, till 

iphones till alla eller ipads till alla förmodligen. Kan jag tänka mig. Så får vi hoppas att det 

kommer något ännu smidigare." 

 

När det kommer till krav på digital kompetens kopplat till skolledaruppdraget kommenterar 

han "jag tycker man ska ha ganska god digital kompetens som skolledare, jag tycker det är en 

viktig del. Jag har varit intresserad under väldigt, väldigt lång tid och var tidigt igång på IT-

sidan, har jobbat med IT-frågor och varit ansvarig för IT. Säkert en av de första i skolan som 

byggde hemsidor., men dom kraven behöver man inte ha generellt på en skolledare, kanske. 

Men du måste ha en bra digital kompetens generellt som skolledare, det måste du ha. Så det är 

ett krav tycker jag. Och har man inte inte det, så får man försöka utbilda sig. Man kan inte 

svära sig fri ifrån det här uppdraget och säga att jag inte är så intresserad av det här med IT 

eller digital kompetens. Man kan inte begära att en chef ska kunna behärska alla tekniska 

delar, jag drar inte kablar eller sätter upp hubbar, inte så. " 

 

Hur man ska se att en skolledare har digital kompetens svarar han "att det kan man nog göra 

på många olika sätt." Han ger exemplen "om man kommunicerar mycket via digitala verktyg. 

I skolledarens sätt att uttrycka sig kring digital kompetens, kring dessa frågor, men också om 

skolan satsar på IT, eller digital kompetens, så borde man kunna se det hos skolledarens 

också. " 

 

Kring digital kompetens i lärarrollen upplever han att det handlar om samma saker "ja, den 

som är duktig på hands-on, och en som kan förhålla sig till den digitala tekniken, den digitala, 

de digitala verktygen så att säga, det har ju en lärare med digital kompetens. Men också, så är 

det fantastiskt om vi har människor som försöker, och tycker det är intressant och spännande 

att utveckla också. Det är inte så att detta är statiskt på något sätt. Utan kan man i sin egen 

profession se vad finns det för möjligheter, det är ju inte så att det är någon färdig låda som 

man bara utgår ifrån utan man kan faktisk bygga rätt mycket av det här olika delarna själv och 

utveckla. En lärare som utvecklar sig inom digital kompetens, och ser möjligheter." Han ger 

som exempel "Det kan ju vara allt möjligt, vi fick iphones för några år sedan och nu 

fotograferar elever och lärare anteckningar från tavlan och skickar till en sjuk elev. Man kan 

använda den digitala tekniken på så många olika sätt och höja kompetensen på det sättet, hos 

både sina elever och sig själv genom att utnyttja det. Det finns ju en uppsjö utan angreppssätt 

kring den nya tekniken som man skulle kunna helt på egen hand också kunna utveckla, i sin 

profession. De som är förändringsbenägna där, och ser möjligheter och är lite entrepreneilla i 

sammanhanget, det är väldigt positivt med den kategorin. "  



44 

 

 

Han upplever att han kan se en lärares digitala kompetens genom deras arbetssätt, och hur de 

är med sina elever ex. med att ta in nya idéer, ny information och andra arbetssätt. Men det 

syns även när lärare träffar varandra, vilka det är som tar in nya idéer. "Det är positivt på en 

skola med många sådana lärare, när det är många som bär in nya tankar, det här har jag 

upptäckt eller sett, jag har jobbat så här.. Då kan man se att lärare kommunicerar de här 

frågorna med andra lärare och tillsammans utveckla. Det finns egentligen inga gränser vad vi 

kan använda den digitala tekniken till." 

 

Hans egen insikt och förståelse kring begreppet digital kompetens har uppstått via mycket 

utbildningar, IT-ansvar, projekt och diskussioner med många olika kompetenta personer som 

ligger i framkant på olika sätt. Han menar att det är många bitar som byggt upp den IT-

kompetens som han har. Han har även läst en hel del på egen hand, och gör så kontinuerligt. 

"Men sedan pratar man inte bara IT i professionen, utan man pratar även om IT privat också. 

Jag har ju samarbetat ibland med väldigt unga människor, som jag känner privat, för att 

utveckla ex. en hemsida. Jag är väldigt bekant med en datasäkerhetsexpert som jag pratat 

mycket med kring de här frågorna osv. osv. Man får från många olika håll. Skolverket har en 

bra webb, den utnyttjar jag jättemycket. Men inte inom detta område. Förståelsen har kommit 

tidigare än deras hemsida."Jag tror mina tidigare arbetslivserfarenheter har påverkat mig 

positivt. På det sättet att jag .. utifrån ett entripenella sätt att tänka som fanns där, det har nog 

präglat mig lite. Det var väldigt konstigt tänk på den tiden, man kunde inte komma ut i skolan 

sen och snacka om entriprenadskap, det gick inte, det fungerade inte, det var tabubelagt 

faktiskt. Vilket det inte är idag." 

 

Om tankekartan kommenterar han "jättebra definition i mitten. Vi har varit inne på dessa 

områden. Jag tycker att det är en bra bild. Jag kommer inte så mycket längre i min egen 

analys."  
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Bilaga 8 EU nyckelkompetenser 
(EU:s nyckelkompetenser för ett livslångt lärande (2006/962/EG)) 

 

Definition: 

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. 

 

Väsentliga kunskaper, färdigheter och attityder för denna kompetens: 

Digital kompetens kräver goda kunskaper om hur informationssamhällets teknik fungerar och 

om den roll tekniken spelar och de möjligheter den ger i vardagslivet, både hemma och på 

arbetet. Här ingår centrala datortillämpningar som 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 

(epost, nätverksverktyg) för arbete, rekreation, informationsdelning och samarbetsnätverk, 

lärande och forskning. Man bör också känna till hur informationssamhällets teknik kan stödja 

kreativitet och innovation samt vara medveten om frågor som rör den tillgängliga 

informationens validitet och tillförlitighet och de juridiska och etiska principer som interaktiv 

användning av informationssamhällets teknik innefattar. 

 

De färdigheter som behövs är förmågan att söka fram, samla in och bearbeta information och 

använda den på ett kritiskt och systematiskt sätt och att kunna bedöma dess relevans och skilja 

mellan den fysiska och virtuella verkligheten, samtidigt som man är medveten om de 

samband som finns mellan dem. Man bör ha de färdigheter som behövs för att producera, 

redovisa och förstå komplex information och förmågan att skaffa sig tillgång till, söka fram 

och använda Internetbaserade tjänster. Man bör också kunna använda informationssamhällets 

teknik som stöd för kritiskt tänkande, kreativitet och innovation. 

 

Användningen av informationssamhällets teknik kräver en kritisk och reflekterande attityd när 

det gäller information och ansvarsfull användning av interaktiva medier. Ett intresse för att 

engagera sig i olika grupper och nätverk för kulturella, sociala eller yrkesrelaterade ändamål 

stöder också den här kompetensen. 
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Bilaga 9 Ledartyper och exempel på skolledares kommentarer 
 

Självfokuserad                                  Elevfokuserad                         Uppdragsfokuserad 

”Kan man inte registrera 

frånvaro spelar det ingen roll 

hur mycket Word och Exel du 

kan, och är duktig på att 

undervisa. Det är en del av 

de administrativa rutinerna, 

och allting ingår ju i vårt 

uppdrag.” 

”Sedan har vi massa justa 

hjälpmedel som dyker upp 

inom IT till elever i alla 

möjliga olika avseenden för 

att man skulle kunna ha en 

helt annan slags 

undervisning än vad vi har 

idag.” 

 

”[Digital kompetens i 

lärarrollen]kräver att 

läraren förmår att använda 

digitala mediet när så krävs 

och behövs, och när det ökar 

förståelse och 

måluppfyllelse.” 

 

”Och att man också ställer 

krav på att det här [ang. IT-

kunskaper] är ingenting som 

man kan välja bort som 

lärare.” 

 

”Jag tror man skulle kunna 

ändra om undervisningen 

fullständigt, och kunna göra 

hur mycket som helst.” 

 

 

”Då gäller det att diskutera 

ex. hur vi kan göra för att få 

eleverna att känna större 

delaktighet.” 

 

”Har inte varit i närheten av 

de frågorna i mitt ansvar på 

skolan dvs. jag har inte varit 

kopplad till utvecklingen av 

ny skolportal och sådana 

saker.” 

 

 

”Det handlar givetvis om att 

använda datorn som ett 

aktivt verktyg i allting från 

lektionsupplägg till 

informationsförmedling.” 

 

 

”Det handlar om att kunna 

utnyttja tekniken, att kunna 

använda det som 

informationskälla, kunna 

värdera informationen jag 

får digitalt.” 

 

”Digital kompetens är de 

krav jag kan ställa på mina 

lärare och anställda, det är 

att man ska klara av de 

system vi har för ex. 

rapportering av frånvaro.” 

 

”Jag känner så här, en aktiv 

lärare är en lärare som har 

tillgång till ”här och nu”-

läget inom det digitala, och 

då behöver faktiskt en 

pedagog med dom 

funktionerna, IT-stöd, på en 

skola.” 

 

 

”För mig som skolledare 

handlar det om att jag 

behöver fatta adekvata beslut 

om att vi använder oss av IT 

och digital kompetens på 

olika nivåer för att få i det 

som aktuella verktyg i 

elevens vardag.” 

 

”Man ser på skrivbordet [om 

en skolledare har digital 

kompetens]. Om han har en 

dator där, och en 

smartphone, och om det är 

senaste datorn.” 

 

”Om man har en digital 

kompetens så kan man umgås 

tillsammans med eleverna 

och datorn helt obehindrad.” 

 

”skolan handlar om två 

uppdrag, dels kunskapsupp-

draget dvs. hur kan jag 

använda det ur ett kunskaps-

perspektiv, den digitala 

tekniken.” 

 

”Och man måste klara av att 

hantera att föra in resultat, 

individuella studieplaner, 

planeringar och 

bedömning.” 

 

”Hur kan eleverna få större 

möjlighet att följa med i 

undervisningen genom den 

digitala plattformen?” 

 

 

”Det handlar om lärandet 

och det kritiska tänkandet för 

eleverna.” 

 

”Det här kräver att det finns 

adekvat utbildning i, och att 

 

”Så att vi inte missar 

möjligheten att utnyttja 

 

”Källkritiken är också 

väldigt viktig, att den 
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de själva måste vara aktiva 

för att lära sig det här 

sakerna.” 

elevernas sätt att 

kommunicera, informera 

osv.” 

 

diskuteras, att vi förhåller 

oss kritiska till 

informationen.” 

 

”Vi har ett krav på PIM 3, 

numera ett krav när det 

kommer till underlag för 

lönesamtal.” 

 

”Sedan är det delarna med 

kompetensutveckling som är 

viktigt. Att man avsätter 

resurser.” 

 

”Skolan ska vara i tiden, 

gärna före i tiden också, inne 

i framtiden.” 

 


