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Digitale geletterdheid in Zweden



In Zweden begrijpen ze hoe je digitale vaardigheden in een onderwijs
curriculum integreert. In schooljaar 2018/2019 gaat het curriculum op de 
schop en krijgen alle leerlingen les in digitale vaardigheden. Wat kunnen 
wij in Nederland van de Zweden leren? Ondernemerschap en digitaal 
burgerschap gaan er hand in hand.

Zweden innovatieland

Zweden is een voorloper op het gebied van 
technologie en innovatieleider in de wereld. 
Maar liefst vijf ‘eenhoorns’ is het land rijk. 
Dat zijn softwarebedrijven die na 2003 zijn 
opgericht en intussen meer dan 1 miljard 
dollar waard zijn. In Stockholm zijn de 
hoofdkantoren te vinden van Skype en 
Spotify. Maar ook Mojang, de ontwikkelaar 
van Minecraft, resideert er evenals 
gamebedrijf King, maker van onder andere 
Candy Crush. Ter vergelijking: Nederland 
kent een enkele eenhoorn: het betalings
verkeerbedrijf Adyen. 

De voorliefde voor technologie is zo groot, 
zegt een Zweedse zakenman tegen het 
Financieel Dagblad, dat ingenieurs als helden 
worden gezien. Ze staan hoger op de 

maatschappelijke ladder dan bijvoorbeeld 
juristen. Het technisch onderwijs in Zweden 
heeft dan ook een uitstekende reputatie. 
Afgestudeerde ingenieurs voelen alle ruimte 
om een eigen bedrijf te starten. De ruimte 
danken ze onder meer aan een stevig 
sociaal vangnet: de gunstige werkloosheids
uitkeringen en de bijna gratis kinderopvang. 
Ondernemen zit de Zweden in het bloed. 
We kenden Zweden al als het land van 
autofabrikant Volvo en telecombedrijf 
Ericsson. Zweedse inwoners gingen dan 
ook al vroeg over op de mobiele telefoon. 
Volgens schoolleider Kalle Enstrom, 
werkzaam in Stockholm, verklaart deze 
ondernemersgeest de voortvarende 
integratie van digitale geletterdheid. 

Het Zweedse onderwijs

Kinderen hebben in Zweden leerplicht van 
7 tot 16 jaar, een periode die volledig gedekt 
wordt door de basisschool (grundskola). 
Voorafgaand gaan de meeste kinderen vanaf 
1 jaar naar de kinderopvang, ook wel förskola 
genoemd. De basisschool loopt door tot en 
met klas negen. Al die tijd zitten kinderen 
van verschillende niveaus bij elkaar in de 
klas. Daarmee wordt beoogd kinderen van 
alle rangen en standen dezelfde kansen te 
bieden. Na grundskola kan er verder geleerd 
wordt op de gymnasieskola. Dit zijn geen 
gymnasia, maar breed opgezette scholen 
voor voortgezet onderwijs. De leerlingen 
hebben er de keus uit 17 onderwijs
programma’s in specifieke richtingen,  
zoals kind & recreatie, bouw, kunst, handel 
of gezondheidszorg. In Nederland is vooral 
het Zweedse onderwijsconcept Kunskaps
skolan bekend. In dit concept krijgt elke 
leerling de kans zich persoonlijk te 
ontwikkelen op basis van zelfdiscipline, 
zelfkennis, verantwoordelijk heidsgevoel en 
vertrouwen in zijn of haar eigen kunnen.  
Ook een aantal Nederlandse scholen schoeit 
het onderwijs op deze leest. 
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Digitale vaardigheden in het 
curriculum

Met ingang van het schooljaar 2018/2019 
werkt het Zweedse onderwijs met een nieuw 
curriculum. Digitale geletterdheid is een vast 
én geïntegreerd onderdeel van dit 
curriculum. Digitale vaardigheden hebben in 
verschillende vakken een plek. Tegelijkertijd 
is er een apart vak: techniek. Dit vak, dat 
sinds 1994 wordt gegeven en aanvankelijk 
vooral om wetenschap en techniek draaide, 
heeft een update gekregen. De nadruk ligt 
nu meer op digitale technologie, waaronder 
programmeren. De veranderingen in de 
curricula gelden voor het primair en 
voortgezet onderwijs (6 tot 18 jaar), speciaal 
onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. 
Maar ook voor volwasseneneducatie en 
onderwijs voor immigranten. 

In 2022 moet volgens de overheid het 
volgende zijn bereikt: 
• Alle kinderen en leerlingen ontwikkelen 

adequate digitale vaardigheden.
• De ictinfrastructuur op school is dermate 

professioneel, dat digitale tools en 
leermiddelen bijdragen aan betere 
leerresultaten en nieuwe mogelijkheden 
om te leren. 

Van scholen wordt verwacht dat ze hun 
curricula waar nodig veranderen. Ook wil de 
overheid dat scholen in hun schoolplannen 
helder maken hoe ze digitale vaardigheden 
van leerlingen stimuleren, zodat ze “actief 
kunnen participeren in een steeds sterker 
technologisch georiënteerde werkend en 
sociaal leven”. Het nieuwe curriculum moet 
leiden tot adequate digitale vaardigheden bij 
leerlingen, maar daar laat men het niet bij. 
Er wordt ook volop ingezet op het 
professionaliseren van leraren. 

Uitgangspunten

In Nederland heeft het ontwikkelteam digitale 
geletterdheid, onderdeel van Curriculum.nu, 
grote opdrachten (pdf) opgeschreven. Die 
vormen samen een kader waaruit straks 
nieuwe kerndoelen en eindtermen 
voortkomen. In Zweden heeft een 
vergelijkbare werkgroep, verantwoordelijk 
voor de digitale competenties in het nieuwe 
Zweedse curriculum, vier uitgangspunten 
gedefinieerd: 

1. Leerlingen begrijpen de digitale 
transformatie van de maatschappij en 
hoe die transformatie ons als mensen 
beïnvloedt. 

2. Leerlingen kunnen digitale tools en media 
toepassen. 

3. Leerlingen zijn in staat zich kritisch en 
verantwoordelijk tot technologie te 
verhouden.

4. Leerlingen kunnen met media en 
technologie hun creatieve ideeën in 
concrete acties omzetten en problemen 
oplossen. 

Integratie

De inhoud van het onderwijs en de 
leerdoelen zijn landelijk vastgelegd in een 
leerplan. Dat leerplan is recent herschreven 
voor het vernieuwde onderwijs. Wat er is 
gewijzigd en hoe daar invulling aan gegeven 
moet worden, staat beschreven in een 
‘syllabus’ met toelichting. Digitale 
vaardigheden zijn zeer specifiek ingevuld, 
per schooltype en netjes per leerjaar 
opgebouwd. In de meeste vakken komen 
digitale vaardigheden aan bod. Zo vind je ze 
bij talen, geschiedenis, aardrijkskunde, 
natuurkunde, biologie en godsdienst. 
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Leerlingen leren dus op verschillende 
vakgebieden informatie op internet te 
vinden, digitale bronnen kritisch te 
onderzoeken en digitale informatie te 
verwerken. Daarmee wordt ook van alle 
leraren verwacht dat ze die bagage aan hun 
leerlingen kunnen meegeven. 

Wat valt verder op in de vernieuwde 
leerplannen? 

Begrip van technologie

Al heel jong worden leerlingen op school 
vertrouwd gemaakt met de wereld van 
technologie. Dat begint heel simpel in de 
onderbouw (Wat is een computer? Waaruit is 
een computer opgebouwd?), maar wordt 
steeds complexer, zoals het leren begrijpen 
van technologische netwerken (bij leerlingen 
tussen 12 en 16 jaar). Ook leren leerlingen 
programmeren. Niet alleen om meer kans te 
maken op een baan, maar vooral met het 
doel computers en technologie te begrijpen 
en de baas te zijn, in plaats van dat 
technologie jou de baas is. 

Kerninhoud klassen 1 t/m 3 
(vergelijkbaar met groepen 3 t/m 5 in Nederland):

• Waar computers voor worden gebruikt en enkele van de basale onderdelen van 
een computer voor het invoeren, verkrijgen en opslaan van informatie, zoals 
toetsenborden, beeldschermen en harde schijven. Enkele gangbare apparaten die 
worden aangestuurd door computers. 

• Objecten bedienen door te programmeren.

Kerninhoud klassen 4 t/m 6 
(vergelijkbaar met groepen 4 t/m 6):

• Enkele onderdelen van de computer en hun functionaliteiten, zoals processors en 
geheugen. Hoe computers worden aangestuurd door programmatuur en kunnen 
worden verbonden via netwerken. 

• Leerlingen kunnen hun eigen computerconstructies bouwen of de constructies 
aansturen door te programmeren.

Kerninhoud klassen 7 t/m 9 
(vergelijkbaar met groepen 7 en 8 en klas 1 en 2 van de middelbare school): 

• Technologische oplossingen in communicatie en informatietechnologie met als 
doel informatie uit te wisselen, zoals computers, internet en mobiele telefonie.

• Technologische oplossingen die elektronica gebruiken en hoe die kunnen worden 
geprogrammeerd.

• Eigen constructies van leerlingen waarin zij door te programmeren een stroom van 
instructies uitvoeren met behulp van bijvoorbeeld herhalingen/lussen en 
voorwaarden.
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Het vak technologie behandelt deze 
onderwerpen zelfstandig en in de andere 
vakken worden ze geïntegreerd. Bij rekenen 
in de onderbouw leren leerlingen 
bijvoorbeeld series van geordende stappen 
te maken en problemen op te delen in 
kleinere taken. Ook bij wiskunde, 
burgerschap en taal is  passend in de 
context  digitale technologie ondergebracht. 
Computational thinking  een van de vier 
onderdelen van digitale geletterdheid zoals 
die door nationaal expertisecentrum 
leerplanontwikkeling (SLO) en Kennisnet 
wordt gedefinieerd - is niet met naam en 
toenaam in het Zweedse leerplan te vinden. 
Problemen oplossen met behulp van de 
computer wel. En programmeren dus ook, 
als manier om te begrijpen hoe de 
maatschappij (digitaal) verandert en wat je 
eigen aandeel daarin kan zijn. Op de school 
Arstaskolan in Stockholm bijvoorbeeld leren 
de leerlingen bij wiskunde de 
programmeertaal Python, werkend in 
repl.it. 

Online lezen in het taalonderwijs

Digitale geletterdheid is geïntegreerd in het 
taalonderwijs. Bij de moedertaal en de 
vreemde talen leren leerlingen onder meer 

over ‘online lezen’. Dat is meer dan goed 
kunnen zoeken op internet en online 
bronnen vergelijken, wat je onder 
informatievaardigheden kunt scharen. 
Leerlingen leren onder andere om:
• leesstrategieën toe te passen om teksten 

uit verschillende (digitale) media te 
begrijpen, interpreteren en vergelijken 

• veilig en verantwoord te communiceren, 
ook in een digitale context

• teksten te schrijven waarin woorden, 
beelden en geluiden worden 
gecombineerd 

• creatieve communicatie te herkennen, 
bijvoorbeeld via televisieshows, 
theatervoorstellingen of webteksten. 

Een belangrijke rol voor 
mediawijsheid

Het nieuwe Zweedse curriculum is niet 
louter technologisch, maar ook economisch 
ingestoken. Scholen bereiden leerlingen voor 
op een technologisch georiënteerde 
samenleving, met nieuwe prioriteiten op de 
arbeidsmarkt. In die context moet iedereen 
digitale tools en media kunnen toepassen. 
Voor economische groei zijn er bovendien 
vernieuwers nodig, die concepten als Spotify 
of Minecraft bedenken. 

In het curriculum is ook volop aandacht voor 
het culturele perspectief en de creatieve kant 
van mediawijsheid, een andere pijler in de 
definitie van SLO. Hier is misschien nog wel 
meer aandacht voor, dan voor het 
economische en arbeidsmarktperspectief. 
Zo leren kinderen “hoe muziek wordt 
gebruikt in verschillende media, zoals in 
films en games”. En leren ze zich met 
“digitale hulpmiddelen esthetisch uit te 
drukken”. 

Verder wordt er nadruk gelegd op 
beeldgeletterdheid. “Beelden zijn van groot 
belang van het denken, leren en ervaren van 
de buitenwereld. We worden voortdurend 
omringd door beelden die ons informeren, 
overtuigen, entertainen en emoties bij ons 
oproepen”, staat in het leerplan. Kennis van 
beeldcultuur, beelden kunnen analyseren en 
zelf met beeld kunnen communiceren, 
worden met nadruk genoemd. Zo leren 
Zweedse leerlingen bijvoorbeeld over 
beïnvloeding met beeld in reclames en het 
nieuws. 
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Burgerschap 

Voor de Zweden is het sociaal
maatschappelijke perspectief op digitale 
geletterdheid een belangrijk onderdeel van 
het curriculum. Omgaan met digitale 
technologie vraagt om een kritische, 
verantwoordelijke levenshouding, met oog 
voor verschillende perspectieven. Leerlingen 
leren na te denken over de normen en 
waarden die horen bij een democratische 
samenleving en hoe je je ook op sociale 
media je verantwoordelijk gedraagt, dus 
volgens die normen en waarden. Er wordt 
onder meer ingegaan op:  
• etniciteit, genderrollen, lichaamsidealen 

en consumptie  hoe worden deze 
aspecten uitgedrukt in media en 
populaire cultuur? 

• de rol van de media als verspreider van 
informatie, opiniemaker, entertainer en 
onderzoeker van de machtsstructuren 
van de maatschappij

• hoe informatie in digitale media kan 
worden gemanipuleerd door 
onderliggende algoritmen 

• ethische dilemma’s, hoe verhoudt de 
vrijheid van meningsuiting zich tot 
wangedrag op sociale media?

• hoe digitalisering gemeenschaps
ontwikkeling stimuleert en mensen ook 
uit elkaar kan drijven. 

In de (Zweedse) praktijk

Hoe worden de ambities van de Zweedse 
overheid op het gebied van digitale 
geletterdheid ontvangen? Op de Arstaskolan, 
een vooruitstrevende school in Stockholm 
voor kinderen tussen 6 en 16, zien ze de 
curriculumherziening met veel enthousiasme 
tegemoet. “Digitale vaardigheden zijn al veel 
langer onderdeel van het Zweedse 
onderwijs”, zegt schoolleider Kalle Enstrom, 
verantwoordelijk voor 80 leraren en 600 
leerlingen. “Dit nieuwe curriculum maakt het 
allemaal explicieter. Het staat dichter bij de 
realiteit. Dat stimuleert scholen om 
leerlingen een beter begrip van de digitale 
wereld bij te brengen.” De Arstaskolan zat al 
niet stil. Enstrom: “We willen de beste school 
met it van Zweden zijn.” Enstrom wil dat zijn 
school “een arena” is, “waarin leraren 
innovatieve onderwijsmethoden bedenken 
en uitproberen”. In deze arena wordt 
leerlingen de ruimte gegeven “te produceren 
voor een wereldwijd publiek”. Precies waar 
met het nieuwe curriculum scholen toe 
uitdaagt. 

Ebooks in het taalonderwijs

Praktische voorbeelden zijn er bij 
Arstaskolan te over. In 2014 lanceerde de 
school een e-bibliotheek, gevuld met boeken 
gemaakt door kinderen, voor kinderen (en 
hun ouders). Het taalonderwijs op deze 
school is niet heel anders dan het was. Maar 
er is een betekenisvolle, digitale laag aan 
toegevoegd, waarmee het lezen en schrijven 
enorm is verrijkt: met ebooks en 
audioboeken. Leerlingen worden uitgedaagd 
verhalen te schrijven. Hun perspectief 
daarbij is een plek in de online bibliotheek, 
bijvoorbeeld als prachtig vormgegeven 
ebook of voorgelezen. Leerlingen werken 
multidisciplinair aan deze producties. Het 
gaat om het verhaal, het artwork, kennis van 
de genres, copyright en marketing. Ook de 
sociale aspecten hiervan zijn belangrijk: 
leerlingen leren feedback geven en 
ontvangen en ze gaan als auteur op 
promotiebezoek bij andere klassen. 
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TEDtalks in het taalonderwijs

Digitale geletterdheid is op Arstaskolan 
onderdeel van de retoricales. Leerlingen 
tussen 12 en 16 jaar moeten een thema 
bedenken waarmee ze luisteraars 
“emotioneel raken”. Ze bereiden een verhaal 
voor en verkondigen het voor de camera als 
een TEDtalk, die live wordt uitgezonden (op 
talasomTED.se). Via Twitter kunnen kijkers 
reageren. Zo leren leerlingen spreken in het 
openbaar en doen ze mediawijze 
vaardigheden op, afhankelijk van de rol die 
ze in het publicatieproces krijgen. Iedereen 
wordt uitgedaagd na te denken over de 
interactie met een wereldwijd publiek. 
Dat brengt leuke, nieuwe mogelijkheden met 
zich mee, zoals reacties op je verhaal. 
Maar er zijn ook risico’s. Wat als iemand niet 
positief op jouw TEDtalk reageert, hoe ga je 
daarmee om? Arstaskolan noemt dit 
“pedagogiek powered by technologie”. 
De leerlingen zijn razend enthousiast, maar 
de leraren ook. Een déél van de 80 leraren 
althans. Dat deel is gemotiveerd zichzelf 
continu te ontwikkelen. Schoolleider 
Enstrom: “De ebibliotheek kon alleen in 
Pythoncode worden ontwikkeld. Het geld 
om een programmeur aan het werk te 
zetten, was er niet. Toen zei Micke, onze 

itpedagoog: “Dan ga ik het mezelf leren via 
een cursus op internet”.” Enstrom is blij met 
zijn koploperleraren, maar worstelt met het 
gat met de leraren die totaal niet digitaal 
vaardig zijn. “Leraren die bang zijn om een 
volgende stap te zetten, raken juist 
ontmoedigd door collega’s die zo ver zijn.” 

De kracht van Zweden

De gemaakte keuzes in het curriculum 
passen bij het land:  
1. Ondernemerschap wordt gewaardeerd, 

en vanzelfsprekend aangemoedigd. 
Creativiteit en nieuwsgierigheid naar de 
mogelijkheden van technologie worden 
daarom gestimuleerd, zonder de risico’s 
uit het oog te verliezen. 

2. Hoe belangrijk innovatie ook is, die gaat 
niet samen zonder solidariteit. Dat 
Zweden hier zo scherp op zijn, bleek al uit 
het feit dat leerlingen van alle niveaus 
lang bij elkaar in de klas blijven. Dit 
sociaalmaatschappelijk perspectief 
weerspiegelt zich ook in het nieuwe 
curriculum. Zweedse leerlingen 
ontwikkelen een kritische houding 
tegenover digitale technologie, met oog 
voor hun eigen verantwoordelijkheden 
en de perspectieven van anderen.

De adviezen voor Nederland

1. Gebruik het Zweedse perspectief om 
te komen tot een visie op digitale 
geletterdheid

Bedrijven als Spotify en Skype inspireren en 
zijn een voorbeeld van waar ondernemer
schap toe kan leiden. Maar het gaat niet 
alleen om ondernemerschap in economische 
zin. Het wordt in de brede context van leven, 
leren en werken ingepast. Dat betekent dat 
kinderen leren autonoom te zijn ten opzichte 
van digitale technologie. Ze leren technologie 
te zien als gereedschap waarmee je jezelf als 
individu kunt ontplooien en waarmee je kunt 
bijdragen aan de gemeenschap. Zelfexpressie 
is belangrijk en digitale geletterdheid biedt 
culturele waarde. In Nederland lag tot 
dusver de nadruk in de discussie over 
digitale vaardigheden op de arbeidsmarkt  
welk onderwijs is er nodig om leerlingen op 
de banen van de toekomst voor te bereiden. 
Zweden steekt dus breder in. Creativiteit, 
leren samenleven en samenwerken en 
persoonlijke vorming zijn net zo belangrijk. 
Gebruik dit perspectief bij de ontwikkeling 
van je visie op digitale geletterdheid. 
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2. Integreer digitale geletterdheid met 
bestaande onderwijskaders

Digitale geletterdheid komt in bijna alle 
vakken terug. Dat pakt bijvoorbeeld goed uit 
op Arstaskolan in Stockholm, waar onderwijs 
met digitale media betekenisvol wordt 
gemaakt. De school behandelt digitale 
geletterdheid op een natuurlijke manier in 
bestaande onderwijskaders. Wil je als 
Nederlandse school serieus aan de slag met 
digitale geletterdheid, begin dan met je 
taal of rekenonderwijs. Hoe kun je 
bestaande kaders op een logische manier 
digitaal ‘verlengen’? Maak bijvoorbeeld een 
radioprogramma met leerlingen. 

In Nederland doet leraar van het jaar 
Tjeerd van den Elsen, leerkracht op 
basisschool De Vijfhoeven in Tilburg, dat al 
met zijn online radiozender. Leerlingen 
werken aan hun lees en schrijfvaardigheden 
door gedichten te schrijven en die voor te 
dragen. De leerlingen die zich snel 
ontwikkelen, kunnen radioitems monteren. 
Leerlingen die iets minder snel zijn, kunnen 
bijvoorbeeld weerberichten op de radio 
vergelijken en zelf een weerbericht 
inspreken. Of een eigen jingle componeren. 
Mogelijkheden genoeg. 
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