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Digital kompetens och  
digitala lärresurser för skolan 
Inledning av Jan Hylén, OECD/Metamatrix 
 
Digitala lärresurser i olika former används allt mer i undervisningen. Det innebär både en 
möjlighet och en utmaning för skolan. Utvecklingen och användningen av digitala lär-
resurser är också intressant i ljuset av att digital kompetens är en av de åtta nyckelkompe-
tenser EU-parlamentet fastslagit som nödvändiga för det livslånga lärandet i ett framtida 
Europa.  
 
Hur kan vi använda digitala lärresurser i skolan? Vilka möjligheter och fallgropar finns? 
Hur hittar man digitala lärresurser tillämpliga i olika ämnen? Vad innebär det för 
framtidens skola? Det är några av frågorna som vi belyser och diskuterar på årets sista 
seminarium i Föreningen Datorn i Utbildningens seminarieserie kring Digital kompetens. 
 
Jan Hylén, som inleder seminariet har på uppdrag av OECD och Myndigheten för 
skolutveckling, undersökt möjligheter och utmaningar med digitala lärresurser. 
Resultaten finns nu bl a i en skrift från Myndigheten för skolutveckling som delas ut 
vid seminariet. Deltagarna förväntas aktivt bidra till diskussionen.  
 
Plats: Sveriges kommuner och landsting, Hornsgatan 20. (T-bana Slussen) 
Tid: 17 december, kl 14-17  (start 14.00) 
 
Anmälan till boka@diu.se senast den 7 december 
Deltagande är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat, och förhandsanmälan 
krävs med namn, institution och e-post före den 7 december till: boka@diu.se  
 

Hälsningar  
Styrelsen Föreningen Datorn i utbildningen 

 
Läs mer 
Webbplats för Myndigheten för skolutveckling, IT för pedagoger: (här finns Jan Hyléns skrift i PDF) 
http://itforpedagoger.skolutveckling.se/teman/digitala_larresurser/ 
 
Datorn i utbildningens webbplats: http://www.diu.se med länkar till artiklar, svitbloggen och årets 
SVIT-sändning 
 
Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006: (här presenteras digital 
kompetens) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2006/l_394/l_39420061230sv00100018.pdf   
 
 
 Prenumerera på Datorn i utbildningen  
– din tidskrift för att bevaka, debattera och utveckla IT och lärande i skolan 
Var finner Du lärares erfarenheter och forskares perspektiv på lärresurser, klassrum, interaktiva 
skrivtavlor och ungdomars medievanor? Var följer Du arbete med portfolio och IUP, med digitalkamera, 
e-post och webbplatser? Hämta inspiration, erfarenheter och tankar från tidskriften Datorn i utbildningen, 
åtta gånger per år! 
 
Introduktionspris: tre nummer av Datorn i Utbildningen för bara 99 kr. Teckna en årsprenumeration till 
skolan för 350 kr, fem prenumerationer till skolan för 1050 kr (40% rabatt) och tio för 1750 kr (50%). 
Boka prenumeration före den 21 november och du får nr 8/2007 på köpet.  
 
Beställ via e-post: red@diu.se  eller post: Diu, Box 75, 129 22 Hägersten (glöm inte 
att ange namn, leverans- och fakturaadress och ert beställningsnummer/kod). 


