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Sammanfattning 
Inför höstterminen 2017 gav Skolverket ut en reviderad version av läroplanen Lgr 11. Syftet 

med att revidera läroplanen var att Regeringen bestämt att svenska elevers digitala kompetens 

skulle stärkas. Utgångspunkten för den reviderade läroplanen var digitaliseringskommissionens 

arbete och deras rekommendation till Skolverket att föra in begreppet digital kompetens som 

en basfärdighet. Den här uppsatsen utgår från kunskapssyner, skolpolitiska diskurser och olika 

sätt att definiera digital kompetens för att visa på de problem som finns i digitaliseringskom-

missionens definition av digital kompetens och hur den grundar sig i en syn på kunskap som en 
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samling av arbetsgivare eftertraktade kompetenser. Samtidigt visar jag på problem med att in-

foga digitaliseringskommissionens definition i läroplanen eftersom läroplanen utgår från en an-

nan kunskapsdiskurs. Avslutningsvis kopplas digitaliseringskommissionens kunskapssyn till 

de internationella policydokument som till stor del formar europeisk och internationell skola 

idag.  

Inledning 
Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter 

och saker blir självklara. Möjligheten att samla in, tolka, tillämpa och utveckla allt större kvantiteter 

av data digitalt, medför att det uppstår utvecklingsmöjligheter inom de flesta områden. Vad vi gör, 

hur vi gör och vad som går att göra förändras i och med digitaliseringen. Allt större delar av tillvaron 

är digitaliserad samtidigt som det i allt mindre grad går att skilja ut det digitala från det icke-digitala 

(SOU 2015:28 s. 99).  

Denna beskrivning av begreppet digitalisering är hämtad från digitaliseringskommissionen vars 

rapporter utgör grunden för denna text. Vad finns det för behov att problematisera digitali-

seringen? Jag vill påstå att den digitala teknikens påverkan på samhället fått konsekvenser 

många anser oönskade och i vissa fall direkt farliga för ett demokratiskt samhälle. Låt mig ge 

tre exempel, som enligt mig visar digitaliseringens konsekvenser. Det första rör presidentvals-

kampanjen i USA 2016. Inför presidentvalet gavs stort utrymme i internationella media åt en 

av presidentkandidaternas användande av en privat e-post server för att skicka e-post med even-

tuellt säkerhetsklassad information (Politicususa, 2016). Samtidigt läckte nätverket Wikileaks 

känslig information som man kommit över från hackare som tagit sig in i Demokraternas e-

postsystem (ODNI 2017). Efter presidentvalet har flera olika utredningar för att klargöra 

huruvida en främmande makt lyckats påverka valresultatet genom bland annat annonser base-

rade på tvivelaktiga påståenden på sociala medier inletts (Bloomberg technology, 2017). Inte 

heller infrastrukturen klarade sig undan, utan företag som tillverkar elektroniska röstsystem 

utsattes för systematiska hackningsförsök inför valet (The intercept_, 2017). Vi lever i ett in-

formationssamhälle där informationen vi tror är säker och privat inte är det. Ett andra exempel, 

som än så länge är mer exotiskt, är tekniken som möjliggör realtidsmanipulation av video. 2016 

visade forskare hur man med hjälp av en webkamera kan fånga ansiktsrörelser och sedan över-

föra dessa till en existerande Youtube video, med resultatet att ansikten i Youtube videon följde 

ansiktsrörelserna som fångades av webkameran (Thies et. al., 2016). Möjligheterna att enkelt 

överblicka trovärdigheten i den information vi möter blir med sådan teknik svår att bedöma. Ett 

tredje exempel rör hur vi når information. Google Search är idag den dominerande sökmotorn 
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på webben med en global marknadsandel på cirka 84% för datorer och cirka 92% för mobilte-

lefoner och surfplattor (Netmarketshare). Google använder ett antal algoritmer för att ge svar 

på den fråga du skriver in i sökfältet som bland annat tar hänsyn till din historik på nätet och 

var i världen du befinner dig. Detta innebär att samma fråga inte kommer leda till identiska svar 

för två olika personer som söker på till exempel sina mobiltelefoner, ett fenomen som kallas 

filterbubbla (Google; The Atlantic, 2010). Vad innebär dessa filterbubblor för våra möjligheter 

att få tillgång till information? De tre exemplen ovan ger en bild av var det digitala samhället 

befinner sig idag, och visar på utmaningar skolan står inför om den ska förbereda elever att ha 

kontroll över sin situation i detta samhälle. 

Problemformulering 
Skolverket presenterade under sommaren 2017 en reviderad version av Läroplan för grundsko-

lan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11. Den nya läroplanen togs i bruk under 

höstterminen 2017 på frivillig basis med krav att den reviderade läroplanen skall följas från 

höstterminen 2018. Skolverket anger att syftet med den nya läroplanen är att ”förtydliga skolans 

uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens (Skolverket, 2017, s. 2).” Behovet av en revi-

derad läroplan, och vilka ändringar som revisionen innefattade presenterades i ett regeringsbe-

slut från 2017-03-09 (Regeringskansliet, 2017). Som underlag till regeringsbeslutet ligger di-

gitaliseringskommissionens arbete som inleddes 2012 och vars slutbetänkande lämnades i de-

cember 2016. Ett begrepp som analyseras av kommissionen är digital kompetens och hur detta 

ska åstadkommas. Denna uppsats försöker att med utgångspunkt i digitaliseringskommission-

ens rapporter belysa hur de definierar digital kompetens, vilken kunskapsdiskurs kommissionen 

utgår från och hur deras definition förhåller sig till andra definitioner av digital kompetens. 

Vidare analyseras den reviderade läroplanen med fokus på de ändringar som gjorts för att ele-

verna skall lämna skolan med digital kompetens. 

Frågeställning 
Vilken kunskapsdiskurs utgår digitaliseringskommissionen ifrån när de definierar digital kom-

petens och vilka förändringar i Lgr 11 har detta inneburit? 

Disposition 
Litteraturstudien identifierar ett antal olika diskurser inom läroplansteori, skolpolitik och i för 

arbetet relevanta beskrivningar av digital kompetens. En första analys identifierar gemensamma 

drag mellan diskurserna på olika nivåer och försöker kategorisera dem.  En analys av digitali-

seringskommissionens beskrivning av digital kompetens och deras motivering till denna med 
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syfte att identifiera i vilken kunskapsdiskurs följer, för att undersöka vilka förändringar som 

genomförts i den reviderade utgåvan av Lgr 11. Avslutningsvis diskuteras varför digitalise-

ringskommissionens definition är formulerad som den är och vad det innebär för förändringarna 

i Lgr 11. 

Teoretisk bakgrund 

Diskursers roll i läroplansteori 
Wahlström och Sundberg (2018) presenterar ett ramverk där de sammanfogar diskursiv insti-

tutionalism med läroplansteori för att analysera samspelet mellan politik och läroplaner. För-

fattarna pekar på de tre nivåerna av analys som finns inom ”klassisk läroplansteori”; klassrum, 

läroplan och samhälle, och motsvarande tre nivåer inom diskursiv institutionalism, arenor för 

politiska åtgärder, de programmatiska idéerna som ligger till grund för politiska förslag, och de 

bakgrundsidéer som styr samhällets normer och värden. Ramverket utgår från två former av 

diskurser som författarna beskriver som grundläggande, en samordnad diskurs mellan aktörer i 

den politiska arenan och, de kommunicerade diskurser från dessa aktörer gentemot allmän-

heten. Aktörer inom olika organisatoriska nivåer samarbetar i diskursgrupperingar (discourse 

communities) för att tolka, forma och influera politik (Wahlström & Sundberg, 2018).  

Den första nivån inom diskursiv institutionalism, och i en hierarkisk ordning av nivåerna den 

översta, representerar idéer som en social filosofi eller social atmosfär, och kan vara svår att 

identifiera eftersom de fungerar i bakgrunden, ofta outtalad, i formandet av en allmän filosofi 

eller världsbild. Läroplansteori har en motsvarande samhällelig nivå där de ideologiska grun-

derna till skolpolitik formas och dessa kan analyseras utifrån hur kunskap, värden och erfaren-

heter blir indelade, utvalda och organiserade för utbildning (Wahlström & Sundberg, 2018). 

Dessa bakgrundsidéer avgör vilka läroplaner och vilken politik som kan utformas genom att 

bakgrundsidéerna sätter gränser om vilka idéer som anses legitima av samhället.  

Den andra nivån inom diskursiv institutionalism är de idéer som befinner sig förgrunden. Det 

är alltså de uttalade idéer som diskuteras och debatteras inom samhället och nivån utmärks av 

att diskurser här kommuniceras, och ingår i politikers övertalningsförsök av allmänheten. Wahl-

ström och Sundberg väljer att kalla den motsvarande nivån inom läroplansteori för den pro-

grammatiska nivån, där politiker försöker förändra institutioner genom att influera och påverka 

allmänheten genom olika reformförslag. Forskning inom den andra nivån söker efter mönster i 

hur bakgrundsidéer översätts till programmatiska ideal, problem och önskvärda normer inom 

olika politiska program. Programmatiska idéer innefattar vilket eller vilka problem som måste 
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åtgärdas, vilka ideal, värden och normer som måste övervägas, vilka verktyg som finns till 

förfogande o.s.v (Wahlström & Sundberg, 2018).  

Den tredje nivån inom diskursiv institutionalism avser de specifika politiska lösningar som pre-

senteras av politiker. Forskare som analyserar denna nivå försöker svara på frågan om varför 

vissa idéer är framgångsrika och når fram till politiska förslag medans andra misslyckas. Denna 

nivå motsvaras inom läroplansteori av den nivå av självbestämmande lokala politiska organ 

som har som uppgift att genomföra de reformer som politiker på den andra nivån beslutat. I 

svensk skola är denna nivå de kommunala förvaltningar som ansvarar för skolan (Wahlström 

& Sundberg, 2018).   

I detta arbete läggs fokus på de två första nivåerna, vilka bakgrundsidéer som styr synen på 

skolan och kunskap, samt hur dessa idéer omsätts till politiska reformer och hur behovet av 

dessa kommuniceras till allmänheten.  

Diskurser om kunskap 

Den samhälleliga nivån - kunskapstraditioner inom läroplansteori 

Wahlström (2016) beskriver fyra olika kunskapstraditioner inom läroplansteori och deras re-

spektive grund i olika traditioner: vetenskaplig rationalism, social effektivitet, social rekon-

struktion och humanism. Kunskapssynerna verkar på samhällelig nivå och genom att följa hur 

de tar sig uttryck i läroplaner på en programmatisk nivå, går det att se hur en viss kunskapssyn 

försöker styra didaktiken på klassrumsnivå. Kunskapssynerna ska inte ses som exklusiva eller 

som att de avlöst varandra vid införandet av läroplaner. I stället är de strömningar som är olika 

starka vid olika tidsperioder (Wahlström, 2016). Två av dessa, humanism respektive social re-

konstruktionism, tar fokus på elevernas erfarenheter och upplevelser för att skapa mening. Men 

medan den humanistiska läroplansuppfattningen utgår från ett individcentrerat perspektiv och 

vill att skolan möjliggör för eleven att utvecklas till sin fulla potential, utgår social rekonstruk-

tionism istället från ett samhällsperspektiv och hur utbildning kan bidra till ett mer jämlikt sam-

hälle. Den vetenskapliga rationalismen betonar vikten av ämnesbaserade kunskaper. Elevens 

intellektuella förmåga och samhällets utveckling anses båda gynnas av upprätthållandet av en 

viss kunskapskultur. De olika ämnena har en egen kanon av kunskaper, begrepp och metoder. 

Social effektivitet bygger på synen att vissa kunskaper är relevanta för att en framtida samhälls-

medborgare ska kunna bidra till ekonomisk och social utveckling. Ämnesgränser blir mindre 

viktiga och fokus hamnar istället på vilka kompetenser som eleven behöver utveckla för att 

klara sig i sitt vardags- och yrkesliv som vuxna (Wahlström, 2016). 
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Den programmatiska nivån - kunskapssyn i svenska läroplaner 

Den svenska grundskolan har sedan den första läroplanen introducerades 1962 haft fem olika 

läroplaner (Sundberg, 2016). Jag kommer fokusera på de två senaste läroplanerna för grund-

skolan, Lpo 94 och Lgr 11, eftersom det är de två läroplanerna som varit aktuella sedan digita-

liseringens effekter på samhället blev aktuella.  

Läroplanskommitténs slutbetänkande Skola för bildning presenterades 1992 och utgjorde grun-

den till Lpo 94. Ett av kommitténs direktiv från regeringen var att en analys av begreppen kun-

skap och bildning skulle utgöra grunden till arbetet med en ny läroplan. Direktiven fastslog att 

den svenska skolan måste ge eleverna möjligheter att orientera sig i en snabbt föränderlig 

omvärld med stora informationsflöden. För att åstadkomma detta måste eleverna få möjlighet 

att kritiskt granska olika former av information och ges möjligheter att reflektera över problem 

där olika alternativ och konsekvenser kan övervägas (Wahlström, 2016). Läroplanskommittén 

beskriver även hur en ökad teknifiering av samhället, med datorernas ökade betydelse, som ett 

av behoven av en ny läroplan (Nordin, 2010). Kommittén behandlar kunskapsbegreppet genom 

att från aktuell forskning lyfta fram tre aspekter: kunskapens konstruktiva aspekt (kunskap för 

att skapa mening om världen), kunskapens kontextuella aspekt (förförståelsen som all kunskap 

är beroende av) och kunskapens funktionella aspekt (kunskap som redskap för att förstå sam-

manhang) (Wahlström, 2016). Kunskapens konstruktiva aspekt och funktionella aspekt kan be-

skrivas som relationell eftersom den bygger på synen att kunskap utvecklas genom handling 

och tolkning av omvärlden och byggs upp av de erfarenheter som det ger. Av detta kommer att 

förmågor och förhållningssätt är beroende av vilka kunskapsbildande processer vi deltar i och 

den sociala praktik där kunskapandet pågår. Läroplanskommitténs kunskapssyn synliggörs ge-

nom vidgandet av kunskapsbegreppet jämfört med tidigare läroplaner, och beskrevs som olika 

kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, där de olika kunskapsformerna 

skulle komma till uttryck i samtliga ämnen. Kunskapsformerna blir olika delar av vad det fak-

tiskt innebär att kunna något. Kunskapsformerna har ingen inbördes rangordning eller följd, de 

fyra formerna finns med från början och utvecklas tillsammans. I Läroplanskommitténs slutbe-

tänkande fanns även en diskussion om bildning. Om utbildning definieras som att individen 

utrustas med verktyg i form av kunskaper och färdigheter, kan bildning definieras som hur 

lärande och kunskapsinhämtning formar och utvecklar personligheten. Utbildning och skola får 

dels funktionen av att ge kunskaper som är användbara utanför skolan samtidigt som den formar 

människor att bli självständiga, tänkande och reflekterande (Carlgren, 2012). En annan viktig 

del av arbetet med en ny läroplan var att skolan nu skulle anpassas till mål- och resultatstyrning. 
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En anledning till detta var att betygssystemet skulle reformeras. Det tidigare systemet med sif-

ferbetyg 1-5 enligt normalfördelningsprincipen som infördes 1962 hade fått utstå kritik, bland 

annat på grund av att betygen var relativa och inte mätte en faktisk kunskapsnivå. Genom infö-

randet av ett betygssystem som byggde på måluppfyllelse skulle betygen visa en faktiskt upp-

nådd kunskapsnivå (Sundberg, 2016). Införandet av mål och resultatstyrning låg också i tiden 

så till vida att det tar sina idéer från new public management rörelsen (Hjertén, 2017). New 

public management började som en kritik av statens förmåga att effektivt tillhandahålla de 

tjänster som traditionellt rymts inom ramen för välfärdssystemet. En av de delar som definierar 

NPM enligt Hood (1991) är tydliga standarder och mått på prestation. Nordin (2010) beskriver 

att  

”Det som sker är att utövandet av kontroll förändras från att tidigare ha foku-

serat de resurser som stoppats in i verksamheten till att i stället fokusera ut-

bildningens utfall. Med denna utveckling följer också nya system av uppfölj-

ning och utvärdering, där mätbara kvalitetsaspekter får en mer framskjuten 

position. Det är med hjälp av utvärderingsinstrument som utfallet skall bedö-

mas och en kvalitativt god skola upprätthållas.” (Nordin, 2010. s. 2) 

 Läroplanskommittén beskrev därför två olika typer av mål som skolan skulle arbeta mot. Strä-

vansmål var övergripande mål som pekade ut utbildningens riktning, där tanken på utbildning 

som bildning var grunden. Uppnåendemål är de mål som skolan ska se till att alla elever har 

uppnått vid en viss tidpunkt uttryckt i årskurser (Wahlström, 2016). De två typerna av mål kan 

ses som två olika aspekter av vad bildning innebär, där strävansmål avser den ständigt pågående 

processen av bildning, medans uppnåendemål avser det individen äger för att kunna anses bil-

dad (Nordin, 2010).  

Inför införandet av Lgr 11 fick den analys av kunskapsbegreppet som låg till grund för Lpo 94 

fortsatt utgöra vad som menas med kunskap i skolan. Istället för en problematisering av kun-

skapsbegreppet var det skolpolitiska strömningar som låg till grund för förändringarna. Lpo 94 

hade fått utstå mycket kritik för hur målstyrningen implementerats då många tyckte de dubbla 

målen, uppnåendemål och strävansmål, gjorde läroplanen otydlig (Nordin, 2010). Talande för 

hur synen på skolan hade förändrats är att utredningen som låg till grund för den nya skollagen 

och sedermera läroplanen fick titeln ”Tydliga mål och kunskapskrav i skolan”, jämfört med 

”Skola för bildning” från 1992 (Wahlström, 2016). Entydiga mål skulle ge en mer likvärdig 

undervisning, och målen skulle formuleras så att lärare, elever och vårdnadshavare skulle förstå 
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dem. Dessa mål formulerades i kursplanerna som förutom kunskapskrav för de olika betygsni-

våerna i de årskurser betyg ges, samt godtagbara kunskaper för slutet av årskurs 3, även innehöll 

avsnittet centralt innehåll som preciserade vad undervisningen ska innehålla (Nordin, 2010). 

Däremot lät man delen ”Övergripande mål och riktlinjer”, som behandlar kunskapsbegreppet, 

vara i stort sett oförändrad från Lpo 94 (Wahlström, 2016).      

Transnationella influenser på nationella läroplaner 

Nordin (2014) skriver att under 70- och 80-talet började utbildning ses som sammanlänkad med 

ekonomisk tillväxt. Det talades om ett kunskapssamhälle och kunskap fick betydelse inte bara 

som ett konkurrensmedel mellan individer utan även som den grund varpå detta nya samhälle 

vilade. Livslångt lärande fick högsta prioritet inom transnationella organisationer som OECD, 

Unesco och EU (Nordin, 2014). OECD och EU valde att utforma nyckelkompetenser som be-

skriver vilken kunskap som krävs för att uppnå livslångt lärande. Forsberg och Petterson (2014) 

beskriver det som ”formandet av internationella kompetensrelaterade kunskapsdiskurser” (s. 

191). Ett gemensamt fokus för EUs och OECDs kompetensrelaterade kunskapsdiskurser är att 

de ser tillämpandet av kompetenser som utgångspunkten i diskussioner om kunskapens värde 

för individer och samhälle (Nordin, 2014). EU och OECD kan ses som en diskursgruppering 

som försöker influera den kommunikativa diskursen på nationell nivå (Nordin & Sundberg, 

2016). Influenser på nationell utbildningspolitik kom att utövas av dessa organisationer dels 

genom data från instrument som PISA, och dels genom utvecklingen av normativa diskurser 

med förmåga att övertyga länder att handla i enlighet med de mål som organisationerna priori-

terade. Nordin använder begreppet mjuk makt (soft law, s.145) för att beskriva det sätt som 

organisationerna styr utbildningspolitiken genom mål, indikatorer och normativa diskurser 

(Nordin, 2014).  

EU tog år 2000 fram en tioårsplan baserad på ett nytt strategiskt mål för unionen där globali-

seringens effekter och framväxten av ett kunskapsbaserat samhälle sågs som det två största 

utmaningarna för unionen. Det strategiska målet för unionen, att bli den starkaste och mest 

dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen, innebar att nya verktyg för samarbete och 

övervakning av medlemsstaternas utbildningsreformer behövdes. Det verktyg som EU skapade 

var ”open method of coordination” (OMC), som på grund av att det saknade lagstiftande makt 

över medlemsstaterna, kom att använda sig av mål, riktmärken och regelverk för att uppnå det 

strategiska målet. Arbetet med att nå det strategiska målet utvärderades av EU och presentera-

des i en rapport publicerad 2005 där medlemsländerna kritiserades på grund av sin oförmåga 

att handla i enlighet med det gemensamt antagna målet. Nordin beskriver hur en krisdiskurs 



9 

 

med krav på starkare styre och mer koordinering genomsyrar rapporten och hur detta kom att 

få en viktig roll i den fortsatta europeiseringen av den nationella utbildningspolitiken. En lik-

nande krisdiskurs genomsyrade den svenska skolpolitiska debatten inför de reformer som ledde 

till Lgr 11 enligt Nordin. Krisdiskursen i Sverige fokuserade på lärarnas misslyckande att tolka 

och implementera Lpo 94 vilket hade lett till en ojämlik skola enligt kritikerna. Genom att se 

överförandet av policy som en diskursiv praktik blir krisdiskursen grunden för förståelse av 

utbildningsfältet. Visionen för skolan blir att återhämta sig från krisen och de jämförelser mel-

lan utbildningssystem som skapats av OECD blir ett politiskt instrument inom den nationella 

krisdiskursen och legitimerar utförliga reformer (Nordin, 2014). Kompetensbegreppet, så som 

det utformats av EU och OECD, tolkades ur ett nationellt perspektiv av politiker för att blidka 

dels de internationella influenserna som utövade påtryckningar samt den inhemska politiska 

opinionen (Nordin & Sundberg, 2016). Utbildning i Sverige har traditionellt styrts utifrån ett 

fokus på processer och innehåll men har efter den senaste reformvågen, där införandet Lgr 11 

ingick, i större utsträckning börjat fokusera på utbildningens resultat. Detta ligger i linje med 

OECD som ignorerar läroplaner till förmån för utvärdering och kontroll (Forsberg & Petterson, 

2014).    

Digital kompetens1 

Idéhistorisk bakgrund 

Grunden till den digitala tekniken presenterades 1703 av Gottfried Wilhelm Leibniz i en text 

där han beskrev en form av aritmetik som istället för att använda den traditionella talföljden 0-

9 endast använde 0-1. Leibniz själv ansåg att detta binära räknesystem inte var praktiskt att 

använda i vardagen, men att det inom vetenskapen öppnade nya möjligheter (Shukhman, E.V. 

& Shukhman A.E. 2017). Det skulle dröja till 1937 innan George Stibitz lyckades konstruera 

en maskin som kunde utföra binär addition. Maskinen använde sig av två glödlampor, där en 

tänd lampa representerade 1, och en släckt lampa representerade 0. Upptäckten gav honom 

möjlighet att utveckla Complex Number Computer, den första datorn, på uppdrag av sin arbets-

givare Bell Labs (Dalakov). Denna upptäckt följdes snabbt av Konrad Zuses Z3, den första fullt 

programmerbara digitala datorn (Ceruzzi, 1981). Samhället hade nu tagit det första steget mot 

att bli digitalt. Under 1960-talet hade datorer blivit så pass vanliga i samhället att behovet av 

någon form av utbildning började bli tydligt.  

                                                 
1 Begreppet digital kompetens härleds här ifrån engelskans ”digital literacy” och ska inte förväxlas med engels-
kans ”digital competence” 
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De första stegen mot formulerandet av informations- och kommunikationsteknologisk kompe-

tens som följde kan delas in i tre faser som speglar samhällets syn på den nya teknologin. Den 

första fasen, som sträcker sig fram till 1980-talets mitt, präglades av en syn på datorer som 

mystiska och mäktiga (Martin, 2008). Fokus låg här på att datorn var något som behövde 

bemästras, och de som använde dem var specialister. Utbildning inom ”datorkunskap” handlade 

till stor del om hur datorer fungerade och hur de programmerades. Mot 1980-talets slut föränd-

rades datorerna genom introduktionen av grafiska användargränssnitt som gjorde dem enklare 

att arbeta med. I kölvattnet följde en ny typ av applikationer som genom sin användarvänlighet 

gjorde att datorerna började ta plats i hemmen. Nu blev istället hur applikationer används fokus 

för vilka kompetenser som ansågs grundläggande och istället för specialistkunskap blev mer 

praktisk användning av datorer utgångspunkten (Martin, 2008) Nästa stora steg i utvecklingen 

av det digitala samhället kom 1989 när Tim Berners Lee startade ett projekt kallat ENQUIRE, 

som året efter ledde till att den första websidan och webbservern blev uppkopplade, båda från 

Berners Lees dator, och den första webbläsaren, kallad worldwideweb, programmerades av 

Berners Lee (Pew research center, 2014). Datorer hade fram till nu haft rollen som ett verktyg 

som underlättade arbeten som tidigare hade varit tidskrävande. Datorerna hade rört sig från 

laboratorier och militära anläggningar till arbetsplatser för att slutligen ta plats i hemmen. Men 

någon digitalisering av samhället hade ännu inte skett. De termer som använts fram till nu talade 

om en ”elektronisk revolution” eller ”datoråldern” och fokuserade på så sätt på den nya tek-

nologin. På 1990-talet kom ett nytt begrepp in i diskussionen om det nya samhälle som höll på 

att växa fram, informationssamhället (Martin, 2008).    

För att definieras som kompetent i informationssamhället krävdes istället för specialistkunskap 

eller kunskap om användandet av applikationer, mer allmänna färdigheter och en kritisk, vär-

derande och reflekterande hållning till informations- och kommunikationsteknologi (Martin, 

2008). 

Diskurser inom digital kompetens. 

Ett tidigt försök att åstadkomma en mer generell definition av digital kompetens gjordes av 

Paul Gilster i hans bok Digital Literacy 1997. Definitionen har blivit tongivande och har fortsatt 

vara relevant till idag genom att Gilster istället för att presentera en lista med färdigheter, kom-

petenser och positioner valde att förklara digital kompetens som förmågan att förstå och an-

vända information från diverse digitala källor. Gilster flyttar på så sätt ut begreppet från den 

teknologiska definitionen och gör tekniken till ett objekt. Istället blir det centrala i digital kom-
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petens med vilka föreställningar du tar dig an information och informationskällor, oavsett for-

mat eller teknik (Bawden 2008). Kritiskt tänkande blir överordnat tekniskt kunnande i Gilsters 

definition på så sätt att hur du ”läser” informationen som du möter på nätet blir mer avgörande 

än hur du hittar informationen. Gilster (1997) skriver ”Not only must you acquire the skill of 

finding things, you must also acquire the ability to use these things in your life.” (s. 2) Digital 

kompetens blir alltså större än en samling tekniska färdigheter och handlar om hur du använder 

tekniken i ditt vardagsliv. 

Morten Söby, verksam inom Norges centrum för informations och kommunikationsteknologi i 

skolan, beskriver tre olika skolor när det gäller definierandet av digital kompetens. Den första 

fokuserar på grundläggande färdigheter inom datoranvändning; ordbehandling, kalkylblad och 

sökande efter information på internet. Den andra vill infoga digital kompetens som en fjärde 

grundkompetens, vid sidan av att kunna läsa, skriva och räkna, och innebär förutom de färdig-

heter som ingår i den första definitionen ovan, även en analytisk förmåga, på samma sätt som 

förmågan att läsa inte bara innefattar att kunna sätta ihop bokstäver till en text, utan även att 

förstå det man läser. Den tredje som han själv vill lyfta fram bygger på det tyska konceptet 

Bildung. Bildung översätts enklast som bildning. Till skillnad från de specialiserade färdigheter 

som krävs för att verka inom ett visst yrke och som traditionellt ingått i så kallad yrkesutbild-

ning, handlar det om en bredare bildning som förutom kunskap även innefattar formandet av 

karaktär och utvecklandet av självständighet. Där den traditionella yrkesutbildningen fokuserat 

på att ge eleven färdigheter och kunskaper för att utföra vissa specifika arbetsuppgifter kopplade 

till yrkesutövning, handlar Bildung om att ge eleven de verktyg som krävs för att fortsätta ut-

vecklas som individ efter skolan (Tyson, 2016). Precis som hos Gilster får digital kompetens 

här en djupare betydelse för individen än olika färdigheter vid användandet av datorer (Söby 

2008). 

Digital kompetens som nyckelkompetenser 

1997 inledde OECD arbetet med att skapa ett internationellt ramverk med syfte att identifiera 

nyckelkompetenser och stärka internationella undersökningar som mäter kunskapsnivån hos 

ungdomar och vuxna. Projektet, kallat DeSeCo (definition and selection of competencies), är 

jämngammalt med det mer kända PISA (Programme for international student assessment). 

PISA utvecklades för att kunna bedöma i vilken utsträckning elever i slutet av sin obligatoriska 

skolgång förvärvat de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna delta fullt ut i sam-

hället. De ämnen inom vilka eleverna utvärderades var läskunnighet, matematik, naturveten-

skap och problemlösning. Men, skriver OECD (2005), ”The assessment of student performance 
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in selected school subjects took place with the understanding, though, that students’ success in 

life depends on a much wider range of competencies.” (s. 3) DeSeCo blev det sätt på vilket 

OECD-länderna hade möjlighet att identifiera och utvärdera elever och identifiera övergripande 

mål för utbildningssystem och livslångt lärande. För att räknas som en nyckelkompetens krävs 

att tre kriterier uppfylls. Kompetensen ska enligt OECD:  

• Contribute to valued outcomes for societies and individuals; 

• Help individuals meet important demands in a wide variety of contexts; and 

• Be important not just for specialists but for all individuals. (OECD, 2005. s. 4)  

DeSeCo beskriver nyckelkompetenserna indelade i tre kategorier: att använda verktyg interak-

tivt, att interagera i heterogena grupper och att handla självständigt. Att använda verktyg inter-

aktivt förklaras av behovet av att sociala och yrkesmässiga krav från den globala ekonomin och 

informationssamhället kräver bemästrandet av sociokulturella verktyg i form av språk, inform-

ation och kunskaper, så väl som fysiska verktyg som datorer. En förutsättning för att kunna 

använda information interaktivt är kritisk reflektion över informationen i sig, som består av 

både den tekniska infrastrukturen bakom informationen såväl som informationens sociala, kul-

turella och ideologiska kontext och verkan. Detta anses grundläggande för att förstå valmöjlig-

heter, formandet av åsikter, fatta beslut och utföra informerade och ansvarsfulla handlingar. 

Förmågan att använda tekniska verktyg interaktivt förutsätter en medvetenhet om hur de nya 

teknikerna kan påverka individens dagliga liv. För att utnyttja potentialen i tekniken krävs mer 

än en grundläggande kunskap om hur den används. Det räcker inte med att kunna surfa på 

webben och skicka epost. Individer måste se kopplingen mellan potentialen i dessa verktyg och 

deras egen situation och hur de ska uppfylla sina mål. (OECD, 2005)   

Europaparlamentets och Europarådets rekommendationer för ett livslångtlärande presenterades 

2006, även detta projekt med syftet att identifiera nyckelkompetenser. Detta gjordes som svar 

på utmaningarna från globaliseringen och övergången till kunskapsbaserade ekonomier. I tex-

ten beskrivs syftet på liknande sätt som i DeSeCo rapporten från OECD, men här betonas det 

ekonomiska behovet i större utsträckning, med förbättrade arbetslöshetssiffror som en moti-

vering. Nyckelkompetenserna beskrivs som nödvändiga för personlig utveckling, aktivt med-

borgarskap, social sammanhållning och anställbarhet i ett kunskapsbaserat samhälle. Åtta nyck-

elkompetenser beskrivs, där kompetens definieras som en kombination av kunskaper, färdig-

heter och attityder. Digital kompetens lyfts fram som en av dessa nyckelkompetenser och defi-

nieras som: 
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Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik 

i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläg-

gande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, pro-

ducera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbets-

nätverk via Internet. (Eut, 2006. s. 15) 

De kunskaper som lyfts fram som nödvändiga för digital kompetens fokuserar på datorn som 

verktyg för att åstadkomma digital kompetens, och betonar hur olika verktyg som ordbehand-

ling, kalkylprogram, databaser och lagring, och möjligheter och risker med kommunikation 

över Internet, och hur tekniken kan stödja kreativitet och innovation. Man ska också vara med-

veten om frågor som rör informationens tillförlitlighet och juridiska och etiska principer som 

rör interaktiv användning av tekniken. Färdigheter som berör digital kompetens är insamlandet 

och bearbetning av information, systematisk och kritisk användning av informationen, och be-

dömning av dess relevans, förmågan att skilja mellan fysisk och virtuell verklighet samtidigt 

som man är medveten om de samband som finns mellan dem, och att kunna producera, redovisa 

och förstå komplex information. Informationssamhällets teknik ska även kunna användas som 

ett stöd för kritiskt tänkande, kreativitet och innovation. Slutligen krävs en kritisk och reflekte-

rande attityd till information vid användning av tekniken, och ett intresse för engagemang i 

olika grupper och nätverk för kulturella, sociala, eller yrkesrelaterade ändamål (Eut 2006. s. 

16). 

Unesco publicerade ett policydokument om digital kompetens 2011. Här beskrivs digital kom-

petens som en samling färdigheter som fyller två funktioner. Den ökar anställbarheten genom 

att vara en kompetens som efterfrågas av arbetsgivare och den verkar som en katalysator för att 

tillägna sig andra viktiga färdigheter. Enligt Unesco är digital kompetens ett koncept som inne-

fattar flertalet andra kompetenser: informations och kommunikationsteknologisk kompetens 

som innebär färdigheter som möjliggör ett aktivt deltagande i ett samhälle där tjänster och kul-

turellt utbud är datorbaserade och Internet distribuerade, teknologisk kompetens som innebär 

en djupare förståelse av digital teknik och består av både användarfärdigheter och datorkun-

skap, samt informationskompetens som utgår från kunskap och information, hur den söks, häm-

tas, behandlas och används. Unesco lägger olika vikt vid de olika kompetenser som innefattas 

av digital kompetens. De lyfter fram de färdigheter som ingår i informations och kommunikat-

ionsteknologisk kompetens och sammanfattar dem som att få tillgång till, hantera, utvärdera, 

integrera, skapa och kommunicera information (Karpati, 2011).  
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Metod 
Jag använder mig av kritisk diskursanalys efter Faircloughs modell. Diskurs har enligt Fair-

clough två betydelser: diskurs som abstrakt substantiv är språkbruk som social praktik och kon-

struerar sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem, medan spe-

cifika diskurser är ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv, 

tillexempel en feministisk diskurs eller en nyliberal diskurs. I Faircloughs modell är en diskurs 

både konstituerande och konstituerad. Diskurs, enligt Fairclough, är en social praktik som re-

producerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, samtidigt som den formas 

av andra sociala praktiker och strukturer. Social struktur är sociala relationer i samhället som 

helhet och i bestämda institutioner, och social struktur kan ha både diskursiva och icke-diskur-

siva element (Winther Jörgensen, M.& Phillips, L. 2000). I analyserandet av sociala praktiker 

är syftet att identifiera den maktkamp vars syfte är att vinna tolkningsföreträde inom det fält 

kampen utspelar sig (Fairclough 1993).  

Diskursanalys bygger på två dimensioner, en kommunikativ händelse, det vill säga ett fall av 

språkbruk, och diskursordningen som är summan av de diskurstyper som används inom en 

social institution eller social domän. En diskursanalys kan enligt Fairclough inte uteslutande 

bygga på textanalys eftersom textanalys inte belyser de samhälleliga och kulturella processerna 

och strukturerna. Istället behövs ett tvärvetenskapligt perspektiv där textanalys kombineras med 

den makrosociologiska traditionen, där sociala praktiker formas av sociala strukturer och makt-

relationer, och den tolkande mikrosociologiska traditionen, som skapar förståelse för hur män-

niskor aktivt skapar en regelbunden värld i vardagspraktiker (Winther Jörgensen, M.& Phillips, 

L. 2000). 

Språkbruk är en kommunikativ händelse som i Faircloughs modell har tre dimensioner: den är 

en text, den är en diskursiv praktik, och den är en social praktik. Textanalysen använder den 

formella utformningen av texten, som vokabulär, grammatik och sammanhang mellan satser. 

Analys av diskursiv praktik koncentrerar sig på hur författare använder redan existerande dis-

kurser vid skapandet av text, och hur mottagarare använder diskurser för tolkning av texten. 

Diskursiv praktik medierar relationen mellan text och social praktik genom att det är i diskursiv 

praktik, där människor genom språk producerar och konsumerar texter, som texter formar och 

formas av social praktik. Dessa förbindelser mellan språkbruk och social praktik är vad kritisk 

diskursanalys kan kartlägga. Eftersom varje kommunikativ händelse kan ses som en form av 

social praktik genom att den reproducerar eller ifrågasätter diskursordningen, betyder det att en 

kommunikativ händelse formar och formas av den sociala praktiken genom dess förhållande 
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till diskursordningen. I texten lämnas spår av den diskursiva praktiken som vi kan analysera 

genom kritisk diskursanalys (Fairclough, 1993).  

Analysen utgår från de teman som identifierats i litteraturstudien. Genom att ställa frågor om 

vad som anses vara relevant kunskap, för vem eller vilka kunskapen har ett syfte och vilket 

detta syfte är, framträder de olika diskurserna i texterna.  

• Är kunskap en del av formandet av individen eller enkelt jämförbara standardiserade 

kompetenser och färdigheter? 

• Har kunskapen ett värde i sig eller är det en väg att nå ett mål? 

• Utgår nyttan av kunskap från individen eller ses den ur ett samhällsnyttigt perspektiv?  

Analys 

Diskurser inom skolans kunskapssyn 
Inom utbildningspolitiken går det att se inslag av både neokonservatism och teknisk-instrumen-

tell kunskapsdiskurs i hur skolan styrs idag. Svenska, engelska och matematik är överordnade 

de andra ämnena genom att det krävs godkänt betyg i dessa ämnen för att bli behörig till gym-

nasiet. Detta kan härledas till den neokonservativa kunskapsdiskursen där vissa ämnen anses 

viktigare än andra. Samtidigt kan den ökade mål och resultatstyrningen ses som en konsekvens 

av en teknisk- instrumentell kunskapsdiskurs. Den teknisk- instrumentella kunskapsdiskursen 

går hand i hand med new public management i sitt styrande genom måluppfyllelse och resul-

tatfokusering. Vidare ger den teknisk- instrumentella kunskapsdiskursen skolan rollen som för-

sörjare av arbetskraft till samhället i traditionen hos social effektivitet.  

Läroplanskommitténs kunskapssyn kan närmast beskrivas som följande i den humanistiska 

kunskapsdiskursen. De lägger stor vikt vid individens utveckling och bildningsbegreppet, och 

den meningsskapande processen där kunskap utvecklas genom handling och tolkning av om-

världen. Den diskursen är fortfarande synlig i läroplanernas texter om kunskapsbegreppet, även 

om den mer detaljerade styrningen av undervisningsinnehåll som introducerades med Lgr 11 

har drag av teknisk instrumentell kunskapsdiskurs.  

Skolpolitiska kunskapsperspektiv 
Inom skolpolitiken har två perspektiv på kunskap dominerat under genomförandet av Lpo 94 

och Lgr11, den neokonservativa respektive teknisk-instrumentella. Det neokonservativa kun-

skapssynen är kopplad till vetenskaplig rationalism och anser att vissa ämnen är mer värdefulla 

än andra, och kunskaper inom dessa ämnen räknas som allmänbildning. Samtidigt som den kan 



16 

 

kritiseras för att vara snäv genom att den sätter individen och ett begränsat kunskapsstoff i 

centrum, finns det i det neokonservativa kunskapssynen en tro på att inhämtandet av kunskap 

har ett värde i sig, utan att behöva leda till tillexempel ekonomisk utveckling. Vid sidan av 

neokonservatismen står den teknisk-instrumentella kunskapssynen. Den ser i första hand inte 

skolan som en utbildningsinstitution i traditionell mening utan utgår från skolan som producent 

av arbetskraft med rätt kompetens. Läroplanen blir därmed ett medel för att åstadkomma ett 

visst sorts samhälle som ska byggas av medborgare som är anställningsbara och besitter de 

kompetenser som efterfrågas. Detta sätt att se på skolan och kunskap för med sig ett språk med 

termer som mål och resultat, utvärdering och jämförelser mellan skolor genom olika bedöm-

ningsinstrument (Wahlström, 2016).  

Diskurser inom digital kompetens 
Digital kompetens definierat som standardiserade processer utgår från en teknisk- instrumentell 

diskurs. I motiveringarna av behovet av digital kompetens lyfter de fram anställbarhet, förbätt-

ring av arbetslöshetsstatistik och individens förmåga att möta de krav som ställs, eller kommer 

att ställas på dem. Genom att precisera vad som menas med digital kompetens ner på process-

nivå blir utvärdering möjlig. Kan du använda ordbehandlingsprogram och söka efter informat-

ion på nätet, och hur bra gör du det, är rent tekniska färdigheter som enkelt kan överföras till 

det som beskrivs i centralt innehåll i Lgr 11 och kunskapskraven för olika betygsnivåer, och 

som enkelt kan beskrivas i form av kompetenser som eventuellt eftertraktas av arbetsgivare. 

Det finns ett individuellt perspektiv i den utsträckning individen måste anpassas efter samhället 

genom införskaffandet av kompetenser samhället kräver vilket blir tydligt genom de behov som 

anges som motiveringen bakom införandet av nyckelkompetenser inom EU och OECD. 

Gilster och Söby utgår från ett konceptuellt perspektiv på digital kompetens, där attityden eller 

förhållningssättet till användande av tekniken blir fokus på bekostnad av rent instrumentella 

kunskaper i användandet av tekniken. De lägger stort fokus på individen och personlig utveckl-

ing där digital kompetens ger individen nya möjligheter att förstå sin omgivning och uttrycka 

sig kreativt. Det har även ett värde i sig självt, utan att sättas i relation till olika yrkeskrav eller 

specialistkunskaper. De konceptuella definitionerna av digital kompetens utgår från en human-

istisk kunskapsdiskurs, där individens erfarenheter står i centrum.  

Digitaliseringskommissionens beskrivning av digital kompetens 
Digitaliseringskommissionens fick 2012 på uppdrag av regeringen arbetet med att ”beskriva 

och analysera utvecklingen inom den digitala agendans strategiska områden i förhållande till 

det it-politiska målet” (SOU 2014:13, s. 59) Det it-politiska målet är att Sverige ska vara bäst i 
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världen på att använda digitaliseringens möjligheter (Näringsdepartementet, 2011). Digital 

kompetens är en av 22 sakområden inom agendan. Digitaliseringskommissionen skriver  

”Den övergripande ambitionen inom sakområdet digitalkompetens är att alla i arbetsför 

ålder ska ha god digital kompetens för att bli anställningsbara eller kunna starta och driva 

företag” (SOU 2013:31, s. 79).  

De skriver vidare att  

”Området handlar om att säkerställa att hela den vuxna befolkningen har nödvändig digital 

kompetens, framför allt för att klara sig i yrkeslivet, men också att samhället får tillgång 

till de olika former av it-kompetens, eller avancerad digital kompetens, som krävs för att 

Sverige ska nå det it-politiska målet” (ibid. s. 79-80).  

Det finns alltså ett tydligt fokus på varför digital kompetens behövs. Motiveringen visar hur 

kommissionen utgår från en diskurs av social effektivitet och den rådande skolpolitiska diskur-

sen med en teknisk-instrumentell syn på kunskap. Den regering som tillsatte digitaliserings-

kommissionen är också den som genomförde Lgr 11. Det övergripande målet att Sverige ska 

vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter innebär att utvärderingen av de 

22 sakområden som valts ut måste vara mätbar. Digitaliseringskommissionen har därför valt ut 

ett antal indikatorer för att mäta hur väl detta mål nås. Indikatorerna för digital kompetens, 11 

till antalet, består av Sveriges position i internationella rankningar, statistiska nyckeltal, och 

rent kvantitativa mätningar som till exempel hur många datoranvändare som någon gång skapat 

en webbsida (ibid. s. 81). Digital kompetens måste alltså vara mätbar enligt digitaliseringskom-

missionens uppdrag, eftersom målet är att Sverige ska vara bäst. Men samtidigt är måttet rela-

tivt, det har bara relevans jämfört med alla andra länder. Det finns ingen nivå av digital kom-

petens som svenska folket ska försöka nå. Det blir även här tydligt att en teknisk- instrumentell 

kunskapssyn är utgångspunkten för arbetet genom dess fokus på mätbarhet och jämförelse. 

Dock är det svårt att undgå att detta perspektiv när jämförelsen med andra länder är inskrivet i 

kommittédirektiven.  Digitaliseringskommissionens ansats att definiera digital kompetens in-

leds med en historisk genomgång av begreppet kompetens och dess framväxt, för att sedan 

behandla hur begreppet digital kompetens växt fram. De tar sitt avstamp i Gilsters definition, 

men de reducerar den till ”förmågan att lokalisera, organisera, förstå, utvärdera och analysera 

information med hjälp av digital teknik” (SOU 2015:28 s. 100). De gör alltså en annan tolkning 

av Gilster än den som vanligtvis lyfts fram inom de konceptuella definitionerna av digital kom-

petens. De fortsätter med en sammanfattning av OECDs och Europarådets nyckelkompetenser 
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vilket stämmer överens med den sammanfattning jag redovisat tidigare. Att de utgår från kon-

ceptet med nyckelkompetenser från OECD och Europarådet visar också hur synen på kunskap 

utgår från en social effektivitetsdiskurs genom att behovet av nyckelkompetenserna motiveras 

utifrån detta perspektiv. Men digitaliseringskommissionen skriver att  

”I takt med att digitaliseringen blir mer genomgripande och tekniken utvecklas i helt nya 

former finns skäl att omarbeta definitionen av digital kompetens. Digitaliseringskommiss-

ionen utgår från nyckelkompetensbegreppets indelning i kunskaper, färdigheter och attity-

der” (SOU 2015:28 s. 102).  

Digitaliseringskommissionens definition blir således ”Digital kompetens utgörs av i vilken ut-

sträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i 

den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv” (ibid). Digital kompetens anses inne-

fatta  

• kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt 

• färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster 

• förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess möj-

ligheter och risker 

• motivation att delta i utvecklingen (ibid. s. 103) 

Digitaliseringskommissionens definition delar upp begreppet attityder från nyckelkompetens-

begreppet till att bestå av förståelse och motivation. Det har inte inkluderat ett kritiskt förhåll-

ningssätt eller behovet av att bedöma informationens relevans, vilket kan tyckas märkligt. Kun-

skaperna och färdigheterna de inkluderar i digital kompetens kan tolkas som att det i grunden 

handlar om synen på kompetens utifrån behovet av att tillgodose arbetsgivare med arbetskraft. 

Det saknas en riktig förankring i behovet hos individen genom att det inte är inskrivet hur digital 

kompetens gynnar den enskilde.  

De har sedan valt att visa hur digital kompetens ser ut inom fyra livsområden: privatliv, sam-

hällsliv, utbildning och arbetsliv. I avsnittet ”Digital kompetens i utbildning” skriver de ”I da-

gens kunskapssamhälle får […] skola […] en allt viktigare betydelse för att skapa tillväxt och 

välfärd i en allt mer konkurrensutsatt omvärld” (SOU 2015:28, s. 126). Kunskapssynen där 

utbildningens huvudsyfte är att tjäna samhället och inte individen är alltså utgångspunkten när 

det gäller skolans roll. Vidare betonar de behovet grundläggande kunskaper och förmågor för 
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att fortsätta utvecklas och lära nytt med motiveringen ”För de flesta människor kommer arbets-

uppgifterna att växla någon gång under arbetslivet” (ibid.). Som en konsekvens av detta menar 

de att högre krav ställs på flexibilitet, kreativitet och nytänkande, och betydelsen av inlärnings-

förmåga, kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga, kommunikationsförmåga och förmåga att 

hantera en stor mängd information ökar. Dessa förmågor har förts in i styrdokumenten för sko-

lan inom samtliga ämnen och digitaliseringskommissionen betraktar dem som generella kom-

petenser. De anser att digital kompetens också ska ingå i dessa generella kompetenser genom 

att de likställer generella kompetenser med de nyckelkompetenser som tagits fram av OECD 

och Europarådet. I kommissionens slutrapport presenterar de rekommendationer till regeringen 

för hur Sverige ska nå det it-politiska målet att bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens 

möjligheter. När det gäller skolan är rekommendationen ”att mobilisera skolväsendet […] med 

kompetens och förmåga att utveckla verksamheterna och utbildningarna så att digitaliseringens 

möjligheter används för att ge de studerande den kompetens de behöver för det digitala sam-

hället och att arbetsgivarna […] får tillgång till personer med den kompetens som krävs för 

deras verksamheter” (SOU 2016:89). Digitaliseringskommissionens syn på digital kompetens 

utgår alltså från ett individperspektiv så till vida att de ser en nytta för individen att vara digitalt 

kompetent, men gör det utifrån de nya krav ett digitalt samhälle ställer på individen. Exempelvis 

blir förmågan att utföra bankärenden eller att handla på nätet kompetenser som har stor bety-

delse för individen utifrån det faktum att möjligheterna att utföra dessa aktiviteter på ett tradit-

ionellt, icke-digitalt sätt, minskar genom samhällets omställning mot digitaliseringen.    

Digital kompetens i Lgr 11 
Digitaliseringskommissionen föreslog i delbetänkandet SOU 2014:13 att Skolverket senast un-

der 2015 skulle lämna förslag på förändringar i skolans styrdokument ”i syfte att föra in be-

greppet digital kompetens som en basfärdighet” (s. 189). Det är en märklig formulering ef-

tersom kommissionen tidigare hänvisat till digital kompetens som en grundkompetens alterna-

tivt en nyckelkompetens. När kommissionen tidigare använt begreppet färdighet har det inne-

burit en av de tre delar som utgör en nyckelkompetens tillsammans med kunskap och attityd. 

Som en nyckelkompetens enligt digitaliseringskommissionen utgör begreppet färdighet bara 

”färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster” (SOU 2015:28 s. 102). Begreppet bas-

färdighet används inte i Lgr 11 vilket gör det svårt att reda ut vad kommissionen menar. Skol-

verket vände sig mot detta i sitt remissvar med motiveringen: 

De reviderade styrdokumenten från 2011 tydliggör vikten av digitala kunskaper och fär-

digheter och behovet av att arbeta med modern teknik inom olika ämnen, vilket också lyfts 
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fram i betänkandet. De skrivningar som redan finns i styrdokumenten för såväl grundskola 

som gymnasieskola omfattar innehållet i begreppet "digitalkompetens", kopplat till EUs 

fjärde nyckelkompetens, liksom innehållet i det UNESCO benämner Medie- och Inform-

ationskunnighet (MIK), även om begreppen i sig inte används i skolans styrdokument 

(Skolverket 2014, s. 2-3). 

Den revision av Lgr 11 som presenterades inför hösten 2017 innehåller ett antal förändringar, 

framförallt i avsnittet Skolans värdegrund och uppdrag samt avsnittet Normer och värden. Till-

äggen från den tidigare läroplanen redovisas kursivt. Jag har utgått från de skrivningar som 

berör eleven och synen på kunskap medan jag valt att exkludera de skrivningar som rör skolan 

som organisation eller rektorns och lärarnas ansvar. 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informat-

ionsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Det är också nödvändigt att ele-

verna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att 

inse konsekvenserna av olika alternativ (Skolverket 2017, s. 3).  

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja 

att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta 

initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsam-

mans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitali-

seringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att 

utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett 

kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och 

förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna 

förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entre-

prenörskap (ibid.)  

Begreppet digital kompetens blir alltså inskrivet i styrdokumentet men utan att begreppets in-

nebörd definieras även om de förutsättningar som krävs för att utveckla digital kompetens 

skrivs in. Skolans uppdrag att elever ska ges förutsättningar att utveckla digital kompetens på-

minner till stor del om den syn på kompetens som finns i nyckelkompetensbegreppet från 

OECD och Europarådet. De delar som ligger till grund för utvecklandet av digital kompetens: 

förståelse för påverkan av digitalisering på individ och samhälle, utveckling av förmågan att 

använda digital teknik, ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, och att 

kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information liknar i större utsträck-

ning definitionerna av digital kompetens från OECD och Europarådet än digitaliseringskom-

missionens egen definition.   
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Diskussion  
Den reviderade utgåvan av Lgr 11 som har som mål att stärka elevernas digitala kompetens 

innehåller inga övergripande förändringar. Istället har vissa fraser och nyckelord infogats för 

att förtydliga vikten av digital kompetens, men utan att digitaliseringskommissionens beskriv-

ningbegreppet digital kompetens definieras. Detta visar på begränsningarna i digitaliserings-

kommissionens definition av begreppet. Kommissionens uppdrag, att ge förslag på hur Sverige 

ska uppnå sitt it-politiska mål, innebär att kommissionen utgår från att digital kompetens är 

mätbar och jämförbar mellan länder. Vi måste dock utgå från ett vidare perspektiv och se hur 

Regeringens formulering av målet påverkar kommissionens definition. Genom formuleringen 

att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter har digitaliserings-

kommissionen valt att se digital kompetens som något mätbart och en indikator på måluppfyl-

lelse. Om kommissionen istället valt att inte använda digital kompetens som en indikator, och 

därmed tvingas att göra den mätbar, hade digital kompetens kunnat vidgas till ett bredare be-

grepp och ges en djupare innebörd. Jag hävdar att digitaliseringskommissionens definition av 

digital kompetens vilar på två missförstånd. Det första är att de ser digital kompetens som ett 

mål i sig själv och inte ett medel för att uppnå målet. Det är svårt att se hur Sverige skulle kunna 

nå sitt it-politiska mål utan en befolkning som är digitalt kompetenta. Så att digitaliseringskom-

missionen lyfter behovet av digital kompetens är naturligt. Men genom att göra det till en del 

av måluppfyllelsen istället för ett verktyg för att nå dit begränsar man hur digital kompetens 

kan definieras. En definition som Söbys, där digital kompetens blir en del av Bildung är inte 

möjlig eftersom den då inte är mätbar. Det andra missförståndet är att fokusera på digital kom-

petens som användandet av digitala verktyg, vilket enligt mig är fokus i kommissionens defi-

nition. Genom att fokus ligger på bemästrande av teknologin tar man inte hänsyn till verktygens 

utformning. Genom att se datorns historia från Stibitz upptäckt av den binära räknemaskinen 

fram till de digitala verktyg vi har idag kan man vid sidan av den tekniska utvecklingen i form 

av Moores lag även se utvecklingen av gränssnitten mellan människa och maskin. Det som på 

1960-talet krävde en uppsättning specialister görs idag utav var och en, inte för att kreti och 

pleti vet mer om hur verktyget de använder fungerar, utan för att gränssnittet till verktyget har 

formats för att minimera kravet på förståelse av verktyget. Att detta skulle komma att ändras, i 

tider när röststyrning och pekgränssnitt börjar bli standard i verktygen, känns inte troligt. Istället 

är det just som Gilster påpekade attityder till verktygen som är det centrala i digital kompetens. 

Skolverkets motvilja att revidera läroplanen utifrån digitaliseringskommissionens förslag kan 

vara en spegling av detta. Kommissionen ser läroplanens kunskapsbegrepp från en social ef-

fektivitetsdiskurs medan läroplanen utgår från en humanistisk diskurs. Eftersom kommissionen 
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har en samhällsekonomisk agenda, så till vida att behovet av utbildning ligger i elevernas tilläg-

nande av för arbetsmarknaden relevanta kompetenser, verkar inte de övergripande förmågor 

som beskrivs i läroplanens ”Övergripande mål och riktlinjer” vara synliga för dem. Det som i 

Gilsters och Söbys definitioner, där digital kompetens blir ett förhållningssätt, delvis till digitalt 

distribuerad information, men framförallt, till digitaliseringen av samhället, finns redan beskri-

vet i läroplanen.  

Nyckelkompetenser, som är ett gemensamt begrepp hos EU, OECD och digitaliseringskom-

missionen, kan hävdas ha en begränsande inverkan på vad som räknas som digital kompetens 

ur individens perspektiv. Samtidigt går det att på samhällsnivå se fördelarna med att göra en 

snäv definition. Genom att utropa digital kompetens som en lösning på de svårigheter som 

samhället ställs inför i dagens kunskapssamhälle blir det möjligt att parera dessa svårigheter 

genom att utbilda medborgarna. Här finns tydliga paralleller med den teknisk- instrumentella 

kunskapsdiskursen som är tongivande inom skolpolitiken idag, och som framhäver skolans roll 

som försörjare av kompetent arbetskraft till samhället.    

Nordins resonemang om hur krisdiskursen på europeisk nivå importeras till den svenska skol-

politiken motiverar också den teknisk -instrumentella diskursen. Nordins resonemang tar av-

stamp i EUs strategiska mål: att bli den starkaste kunskapsbaserade ekonomin i världen, som 

antogs av medlemsländerna år 2000. Krisdiskursen uppstod när arbetet mot målet utvärderades 

och rapporten kritiserade medlemsländernas insatser. Kort efter att krisen konstaterats lanse-

rade EU sina nyckelkompetenser som svar för att möta de svårigheter som arbetet mot det stra-

tegiska målet hade stött på. Det finns flera paralleller till hur digitaliseringskommissionens ar-

bete har gått till. Kommissionen tillsattes för att utreda hur Sverige ska nå sitt it-politiska mål: 

att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Precis som EUs mål satte 

unionens ekonomi i relation till resten av världen, sätter Regeringens mål Sveriges förmåga att 

använda digitaliseringens möjligheter i relation till resten av världen. Vi måste kunna mäta våra 

framgångar eller misslyckanden för att kunna se om vi närmar oss målet eller inte. Om man ser 

det som avgörande för Sveriges resultat i ”digitaliserings racet” att medborgarna kan erbjuda 

kompetent arbete så blir det naturligt att mäta hur kompetenta medborgarna är. 

Det är olyckligt att Sverige så sent som 2017 får en reviderad läroplan, med syfte att stärka 

elevernas digitala kompetens, som känns omodern och otydlig. Det är svårt att utläsa i läropla-

nen vad som ska förändras i undervisningen. Att digitaliseringskommissionen inte har förstå-

else för hur läroplanerna definierar kunskap är grunden till det missförstånd som lett till en 

reviderad läroplan som till största delen är identisk med hur den var innan. En inte alltför vågad 
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gissning är att vi snart får en ny ”kris” och att vi behöver ännu en ny läroplan. Frågan är vilken 

kunskapsdiskurs som kommer styra den.   
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