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Vad är digital kompetens? 

!
Digital kompetens - är den en motsats till analog kompetens? Finns det någon ny kompetens som vi 

behöver lära oss för att bli fullt delaktiga medborgare i dagens samhälle? Begreppet digital 

kompetens användes aldrig i de läroplaner som har föregått dagens Läroplan för grundskolan  

(Skolverket, 2011). För i nuvarande läroplan Lgr11 finns den digitala kompetensen med i flera 

ämnen och man lyfter fram att eleverna ska lära sig använda informationsteknik och samtidigt 

utveckla sin förmåga till ett källkritiskt synsätt. 

”Digital kompetens, informationssökning och källkritik utgör en del av det centrala innehållet i 

kursplanerna. Detta är övergripande kunskaper som eleverna ska tillskansa sig i de flesta ämnena” 

uttalar sig Skolverkets Anette Holmqvist (Holmqvist, 2011) när Lgr11 implementerades.  

Norge har tagit ett steg längre än Sverige då den anger IKT-kunskap som den femte basfärdigheten i 

läroplanen (Sentret för IKT i utdanningen, 2010). De övriga fyra är läsa, skriva, räkna och muntliga 

presentationer. Här tydliggör man att digital kompetens är en av de centrala basfärdigheterna för 

alla elever och man bygger upp en kunskapscenter som har i uppgift att stimulera ett bättre 

nyttjande av IKT i skolan samt att bidra till att elevernas lärande blir bättre. 

Digitaliseringen, och globaliseringen av samhället ställer krav på nya kunskaper och färdigheter, det 

vill säga nya kompetenser och nya förmågor. Både EU (2007) och The Partnership of 21st Century 

Skills har lyft fram de kompetenser individen i det framtida samhället behöver. Där ingår digital 

kompetens som en av flera nyckelkompetenser för framtiden. Exempel på övriga kompetenser är 

matematik, kommunikation på modersmålet, en lust att lära med flera (Hylén, 2012).  

Vad är då digital kompetens? Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket för IT i skolan, skriver 

att digital kompetens består av flera delar (2012). Det första är att kunna och vilja använda IT - i 

skolan, på fritiden och i arbetslivet. Till detta behövs ett kritiskt förhållningssätt, en förmåga att 

hantera information. Till detta ska finnas en färdighet att kommunicera, att skapa och utbyta 

information. I samma presentation definierar Karlberg digital kompetens på följande sätt: 

”Säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 

kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, det vill säga 

användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta 

information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk”.  



Wikipedias definition av digital kompetens är följande: ”som en förmåga att kunna använda 

Internet och digital teknik för att stödja det egna yrkesutövandet”. Ordet kompetens ges betydelsen 

att man har rätt utbildning, att man är behörig. Slår man upp ordet kompetens i Svenska Akademins 

ordlista så förklaras ordet kompetens som ”tillräcklig skicklighet, behörighet”.  

Den digitala kompetensen tas upp i EU:s nyckelkompetenser för ett livslångt lärande som en av åtta 

nyckelkompetenser i framtiden. EU:s definition av digital kompetens lyder: ”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.”(EU, 2007) Orden är nästan samma ord 

som Peter Karlberg säger. 

!
Flera olika begrepp har myntats för att beskriva de kunskaper och förmågor som en individ behöver 

i det digitala samhället. 21st Century Skills implementerades 2002 och fick stöd av flera globala 

företag, bland annat Microsoft, Apple, Dell med flera. Idag deltar även det amerikanska 

utbildningsdepartementet tillsammans med fler intressenter och delstater. Målet är att USA behöver 

en bättre utbildad befolkning för att fortsätta vara ett av världens ledande länder och som en, av fyra 

framtidskompetenser, ingår den digitala kompetensen. Regnbågen i figuren nedan visar de fyra 

nyckelkompetenserna och ringarna under visar vad som behöver främjas för att utveckla 

kompetenserna.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Internet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Digital_teknik


(Bild hämtad från: http://www.p21.org/documents/P21_Framework_Definitions.pdf ) 

Här finns tydliga kopplingar till de åtta nyckelkompetenser som EU definierat för framtidens 

lärande (2007), bland annat viljan till ett livslångt lärande, kunskaper om medier och 

kommunikation samt att dagens skola inte svarar mot framtidens krav. 

2009 tog Cisco, Intel och Microsoft - tre företag som verkar in den digitala sfären - ett initiativ till 

att bidra till en förändring av dagens skolsituation. Det kallas Assestment and Teaching of 21st 

Century Skills, förkortas ATC21S. I arbetet ingår att involvera flera forskare för att hitta de nya 

kompetenser och färdigheter som behövs i framtiden samt hur de ska kunna mätas. OECD, som 

organiserar PISA-undersöknngarna, deltar i arbetet. ATC21S har identifierat tio olika kompetenser 

som delas in i fyra grupper. En av grupperna är ”att ha arbetsverktyg” där IT-kompetens, källkritik 

och informationskompetens ingår.  

Ilomäki, Kantosalo och Lakkala (2011) försöker reda ut begreppet digital kompetens. De menar att 

digital kompetens är ett område under ständig utveckling. Det innehåller många kunskaper och 

förmågor. Författarna avslutar sin artikel med att föreslå att digital kompens bygger på fyra 

grundbitar. De är: 

1. Teknisk kunskap för att kunna nyttja digital teknik 

2. Möjligheter att kunna nyttja digital teknik meningsfullt i arbetslivet, på fritiden och studier på ett 

varierat sätt 

3. Möjlighet att kritiskt bedöma och värdera digital teknik 

4. En vilja att delta i den digitala kulturen  

Än idag finns ingen standardiserad definition på vad digital kompetens är. Det är inte inskrivet i 

skollagen än. Dock har utbildningsminister Jan Björklund givit Skolverket i uppgift att ta fram en 

nationell IT-strategi som ett led i att digitalisera skolan och därmed öka den digitala kompetensen 

hos eleverna (Regeringen, 2014). 

Vad som kommer att ingå i den digitala kompetensen kommer att förändras över tid då den tekniska 

utvecklingen sker snabbt. Det som en elev behöver lära sig idag kommer att behöva förnyas och 

förändras flera gånger och ingen vet idag vilka kompetenser som behövs i framtiden.  

!
!
Digital kompetens innebär både kunskaper om tekniken och färdigheter i att kunna använda den. 

Till detta kommen en förmåga att utnyttja rätt verktyg vid rätt tillfälle. 
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