
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YRKESLÄRARENS DIGITALA 
KOMPETENS 
Vilka konsekvenser ger det för 
yrkeslärarens kunskapsutveckling? 
 
VOCATIONAL 
TEACHERS´DIGITAL SKILLS 
What consequences does it give to the 
vocational teacher´s knowledge 
development? 

Examensarbete inom huvudområdet Pedagogik 
Grundnivå  15 Högskolepoäng 
Vårterminen 2017 
 
Namn: Anneli Sandberg 
 
Handledare: Susanne Gustavsson 
Examinator: Giulia Messina Dahlberg 



 

 

Förord 
 

Jag hade ingen aning om vilken resa jag påbörjade i slutet av januari när mitt 

examensarbete i pedagogik startade. Det har varit som att åka en lång berg- och dalbana. 

I våras var jag längst fram i kön och utan tvekan steg jag på. Det visade sig bli en 

hissnande resa. Glädje, tacksamhet och skratt har kantat resan men även frustration och 

ibland har en liten känsla av missmod smugit sig in. Men nu är jag i mål och den 

övervägande känslan är upprymdhet och ett stänk av lättnad. Jag gjorde det.  

 

Att min åktur på denna berg- och dalbana blivit så lyckad har jag några medresenärer att 

tacka för. De har på olika sätt hjälp till att hålla mig kvar i vagnen och fortsätta på rätt 

spår.  

 

Tack Malin Bejdén. Min kurskamrat som har en ängels tålamod när det gäller att lyssna. 

Många telefonsamtal, sms och skratt har det blivit. Tack för råd och stöd under mitt 

skrivande. Vilket team vi är. 

Tack Susanne Gustavsson, min handledare. Med din stora kunskap har du stötta mig i 

skrivandet, kommit med snabb återkoppling och goda råd. Uppmuntrande mejl har hjälp 

mig framåt och gett gnistan tillbaka när det känts tungt.  

 

Mitt största tack vill jag ge min man och mina barn, Martin, Elof och Edvin. Tack för att 

ni stått ut med alla timmar jag har suttit vid datorn. Tack Martin för att du såg mina 

behov och tog med killarna till kusten för att jag skulle få en hel helg för mig själv för 

att sitta och skriva. Det var guld värt. Älskar er! 

 

 

Anneli Sandberg 

Södra Härene 2017-05-23 

  



 

 

Resumé  

Arbetets art:  Examensarbete i pedagogik, grundnivå 

  Högskolan i Skövde 

Titel:  Yrkeslärarens digitala kompetens. Vilka konsekvenser ger 

det för yrkeslärarens kunskapsutveckling? 

Sidantal : 29 (exklusive bilagor) 

Författare:  Anneli Sandberg 

Handledare:  Susanne Gustavsson 

 

Datum:  Maj 2017  

Nyckelord:   Yrkeslärare, digital kompetens, yrkeskompetens, 

yrkesprogram 

 

Syftet med studien är att identifiera innebörden av digital kompetens i den gymnasial 

yrkesutbildnings undervisning samt dess konsekvenser för yrkeslärarens 

kunskapsutveckling. Metoden för studien har varit kvalitativ och sex yrkeslärare har 

intervjuats. Med hjälp av teorin TPACK har frågeställningarna analyserats och 

kategoriserats. Resultatet av frågeställningarna och begreppet digital literacy har 

använts i en analys för att identifiera och argumentera för studiens slutsatser.  

 

Resultatet visade att innebörden av digital kompetens i den gymnasiala 

yrkesutbildningens undervisning är komplex. Yrkesläraren rör sig inom två praktiker. 

Den första är undervisningspraktiken som är det nuvarande yrket, yrkeslärare. Den 

andra är yrkespraktiken som är det tidigare yrket, till exempel elektriker. Förutom 

specifik digital kompetens om de digitala verktyg som finns inom yrkespraktiken 

behöver yrkesläraren också ha digital kompetens vad gäller pedagogisk och 

administrativ användning av datorn. 

 

Slutsatsen utifrån mitt syfte blir att innebörden av den digitala kompetensen är komplex. 

Detta då yrkesläraren måste ha adekvat digital kompetens både utifrån 

undervisningspraktiken och yrkespraktiken. Dessutom påverkar yrkespraktikens digitala 

kompetens undervisningspraktiken. Kunskapsutvecklingen påverkas inte bara av den 

digitala kompetensen utan också yrkeslärarens digitala litteracitet. Alltså förmågan att 

använda den information om yrkesämnet och de digitala verktygen som finns för att 

utveckla undervisningen. 
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The purpose of the study is to identify the meaning of digital competence in the upper 

secondary vocational education and its consequences for the vocational teatchers 

learning development. The method of study has been qualitative and six vocational 

teachers have been interviewed. Using the theory TPACK, the questionshave been 

analyzed and categorized. The results of the questions and the concept of digital literacy 

have been used in the analysis to identify and argue for the study's conclusions. 

 

The result showed that the meaning of digital competence in upper secondary vocational 

education is complex. The vocational teatcher moves within two practitcian. The first is 

the teaching practice that is the current profession, vocational teacher. The other is the 

professional practice that is the previous profession, for example electrician. In addition 

to specific digital skills regarding the digital tools available in vocational training, the 

professional teacher must also have digital competence regarding the educational and 

administrative use of the computer. 

 

The conclusion, based on my purpose, is that the meaning of the digital competence is 

complex. This is when the vocational teacher must have adequate digital competence, 

both from the teaching and vocational training. In addition, the professional competence 

of vocational training affect the teaching practice. Knowledge development is not only 

influenced by the digital skills but also the professional literacy of the professor. Thus, 

the ability to use the information about the subject and the digital tools available to 

develope the teaching. 
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Del 1 BAKGRUND 
 

1.1 Inledning 
 

I dagens samhälle används digitala verktyg i stort sett inom alla områden. Vi kommer i 

kontakt med digitala verktyg på arbetet, på fritiden och i skolan. I princip alla lärare i 

gymnasieskolan har tillgång till egen dator (Skolverket, 2016a). Integreringen av teknik 

ökar mer och mer. Både på fritiden och i arbetet sker digital kommunikation och 

interaktion mellan verksamheter och människor. En digital kompetens blir på så sätt allt 

viktigare för varje individ (SOU 2015:91). Vad är då den så kallade digitala 

kompetensen? EU listade år 2006 (Europaparlamentet) åtta områden som anses viktiga 

för det livslånga lärandet. Ett av dessa områden är digital kompetens. De skriver 

”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets 

teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål.” Enligt 

Digitaliseringskommissionen (SOU 2015:91) är kraven för den digitala kompetensen i 

ständigt förändring, då den digitala utvecklingen sker i snabb takt, både i privatlivet, 

arbetslivet och inom utbildning. Individen behöver hela tiden utveckla sin digitala 

kompetens för att använda tekniken utifrån egna behov och det som förväntas av den. 

Vilken digital kompetens individen behöver beror på arbetet och personliga behov. 

Undersköterskor och industriarbetare använder sig av olika digitala verktyg inom sitt 

yrke. Detta gör att de behöver vitt skilda digitala kompetenser. Vilka digitala verktyg vi 

använder oss av på fritiden och hemma varierar också. Det som är lika inom alla 

områden är att utvecklingen går i snabb takt och att det gäller för individen att hänga 

med i denna utveckling. 

 

På yrkesprogrammen i gymnasieskolan lär eleverna sig ett yrke. Eleverna tar en 

yrkesexamen som visar att de är redo att börja arbeta och att de har de kunskaper och 

kompetenser som behövs inom yrket. En av dessa är digital kompetens. I september 

2015 gav regeringen Skolverket i uppdrag att utforma nationella it-strategier för 

skolväsendet (U2015/04666/S). Dessa strategier valde Skolverket att kalla för Nationell 

strategi för digitaliseringen av skolväsendet (Skolverket, 2016b). Tidsramen för att 

genomföra dessa strategier är satt till år 2022. Visionen för år 2022 är förbättrade 

resultat och effektiviserad verksamhet. Skolorna måste bli bättre på att ta tillvara på de 

möjligheter som digitaliseringen ger. De digitala verktyg och resurser skolan har till sitt 

förfogande ska användas på bästa sätt. Likaså ska alla elever utveckla en adekvat digital 

kompetens. För att lyckas med visionen krävs satsningar på många plan. Några 

satsningar som nämns i ”den nationella strategin” (Skolverket, 2016b) är bland annat att 

styrdokumenten behöver förtydligas, kompetensutvecklingsinsatser behöver genomföras 

så att rektorer och all personal i skolan har adekvat digital kompetens, alla elever och 

lärare ska ha tillgång till ett digitalt verktyg, tillräcklig infrastruktur, teknisk och 

pedagogisk IT-support och införande av digitala nationella prov. Utvecklingen inom det 

digitala området går fort. För att eleverna ska vara anställningsbara gäller det att de får 

den digitala kompetens som är aktuell (Skolverket, 2016b).  

 

Den 9 mars 2017 beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i 

läroplanen, ämnesplaner och examensmål för gymnasieskolan (Regeringskansliet, 

2017). Detta för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. 

En ny lydelse i läroplanens allmänna del är: 
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Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar 

individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga 

att använda digital teknik. De ska också̊ ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och 

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

samt för att kunna värdera information. (s. 2) 

 

Även examensmålen har uppdaterats med formuleringar om digital kompetens som är 

anpassade för de olika yrkesprogrammen och deras yrkesutgångar. Dessa ändringar ska 

tillämpas senast från 1 juli 2018 (Regeringskansliet, 2017). 

  

Citatet ovan ger mig funderingar om hur yrkeslärare resonerar om digital kompetens. 

Hur ser lärarna på sin egen digitala kompetens i det yrke de utbildar för? Hur skapar 

lärarna förutsättningar så att eleverna får den digitala kompetens som behövs för yrket? 

När eleverna kommer ut i yrkeslivet ska de kunna använda digitala verktyg för att utföra 

sina arbetsuppgifter. Som yrkeslärare ska du bidra till att eleverna får denna kunskap. 

För att säkerställa en god kvalitet i yrkesutbildningen krävs att yrkeslärarna får 

kontinuerlig kompetensutveckling och att deras kunskaper och färdigheter uppdateras 

skriver Lärarnas Riksförbund (2016). Ca 500 yrkeslärare intervjuades och det framkom 

att nästan varannan lärare under de senaste fem åren inte fått någon 

kompetensutveckling i sitt/sina yrkesämnen. Som blivande yrkeslärare är jag nyfiken på 

yrkeslärares erfarenheter och föreställningar om digital kompetens. Studien från 

Lärarnas Riksförbund väcker en fråga hos mig. Vad säger sig yrkeslärarna göra för att 

hålla sig uppdaterade på den digitala kompetens som behövs inom deras yrkesämne?  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att identifiera innebörden av digital kompetens i den gymnasiala 

yrkesutbildningens undervisning samt dess konsekvenser för yrkeslärarens 

kunskapsutveckling i yrkesämnet. 

 

Frågeställningar: 

 

-Vad betyder, enligt yrkeslärarna, adekvat digital kompetens för deras undervisning? 

-Vilka strategier säger yrkeslärare att de använder för att bevara och utveckla sitt 

yrkeskunnande när det gäller yrkesrelaterade digitala verktyg?  

 

 

1.3 Gymnasial yrkesutbildning 
 

Som yrkeslärare på gymnasiet arbetar du inom några av de 12 yrkesprogram som finns 

inom gymnasieskolan. Dessa yrkesprogram kan ges både som ett skolförlagt 

yrkesprogram och som lärlingsutbildning. Utbildningen ska leda till skicklighet i ett 

yrke och läses under tre år. Efter avslutad utbildning får eleven en yrkesexamen. (SFS 

2010:800; Skolverket, 2011; Skolverket, 2017). Även inom gymnasiesärskolan finns det 

yrkesprogram och lärlingsprogram. Dessa läses då under 4 läsår. (SFS 2010:800; 

Skolverket, 2012). För elever som inte har behörighet att välja ett yrkesprogram finns 

möjlighet att söka till yrkesintroduktion. Yrkesintroduktion kan även leda till fortsatta 

studier på ett yrkesprogram (SFS 2010:800; Skolverket, 2013). 
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Två saker är gemensamt för dessa former av yrkesprogram. Det första är att 

arbetsplatsförlagt lärande (apl) eller praktik är en stor och viktig bit av utbildningen. På 

de skolförlagda yrkesprogrammen ska det vara minst 15 veckors apl och inom 

gymnasiesärskolan ska det vara minst 22 veckors apl. På lärlingsutbildningarna ska 

minst hälften av utbildningen ske på en eller flera arbetsplatser (SFS 2010:800; 

Skolverket, 2012; Skolverket, 2013; Skolverket, 2017). Här ligger det på yrkeslärarens 

ansvar att kartlägga arbetsplatser som kan ta emot elever på apl/praktik. Det är viktigt 

att dessa arbetsplatser kan ge eleverna en adekvat utbildning inom yrkesområdet. Den 

andra gemensamma saken är de specifika digitala verktyg som används inom var 

yrkesområde. Här är det viktigt att det blir en röd tråd mellan det eleverna lär sig på 

skolan och det de möter på apl/praktik. Undervisningen på skolan i yrkesämnet och av 

de specifik digitala verktyg som finns sköts av yrkeslärarna. Detta innebär att 

yrkeslärarna måste ha en adekvat digital kompetens inom yrkesämnet de undervisar i. 

 

 

1.4 Tidigare forskning 
 

Jag har valt att beskriva forskning om lärares digitala kompetens, yrkeskunnande och 

yrkeslärares bevarande och utveckling av sitt yrkeskunnande och därmed sin 

ämneskompetens.  

 

1.4.1 Lärares digitala kompetens 

 

Användning av datorer i den svenska skolan har gått från att boka tid i en datorsal till att 

i princip alla elever har var sin dator. 1:1 1satsningar pågår i de flesta högstadieskolor 

och gymnasieskolor idag. De flesta lärare inom gymnasiet har redan en egen dator och 

bland gymnasieeleverna har tre av fyra elever tillgång till en egen dator (Skolverket, 

2016a). Givetvis påverkar detta lärares erfarenheter och undervisning. Upplevelserna av 

att arbeta med 1:1 är väldigt skiftande och det är en process att komma in i nya 

arbetssätt. Utifrån en fenomenologisk ansats beskriver och analyserar Perselli (2014) 

lärares erfarenheter av att undervisa i en digitaliserad skola. Det är lärarnas berättelser 

och levda erfarenheter av digitala resurser i undervisningen som är centrala i studien. 

Fyra gymnasielärare är studiens huvudrespondenter och övrig personal, lärare och 

elever tillkommer som respondenter. Syftet med studien är att beskriva och analysera 

gymnasielärares erfarenheter av att använda digitala resurser i undervisningen. Med 

digitala resurser menar Perselli (2014) ” allt i digital form som lärare och elever väljer 

att använda för lärande i undervisningen.” (s. 18). Fyra frågeställningar ställs för att 

precisera syftet. Två av dessa är intressanta för min studie då yrkeslärarna på olika sätt 

använder sig av datorn som ett digitalt verktyg i yrkesämnets undervisning. Första 

frågeställningen handlar om lärarnas erfarenheter av digitala resurser i undervisningen. 

Om detta skriver Perselli (2014) att lärare som inte har så mycket erfarenhet av digitala 

resurser i undervisningen ofta stannar vid att använda datorn för informationssökning 

och ordbehandling. Likaså värdering och bedömning av material från internet som ska 

användas i undervisningen påverkas av lärarens vana att använda digitala resurser. Den 

vana läraren söker och hittar material till undervisningen utan problem medan läraren 

som tycker att informationssökningen är svår anser att digitala läromedel från 

läromedelsförlag skulle underlätta undervisningen. Betydelsefullt är också att utbyta 

erfarenheter med kollegorna för att kunna utvecklas. Den andra frågeställningen som är 

                                                 
1 1:1 innebär att varje elev har sin egen dator. 
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intressant för min studie är hur lärarens erfarenheter av digitala resurser påverkar deras 

användande av dessa i undervisningen. Perselli (2014) skriver att lärarens erfarenhet av 

digitala resurser påverkar hur de används i undervisningen och att deras erfarenheter 

skiftar stort. De lärare som upplever att 1:1 datorerna ger dem nya möjligheter att 

utveckla undervisningen är de med ett stort intresse av informationsteknik (IT) och 

erfarenheter av undervisning med datorer och internet. Det fysiska mötet med eleverna 

för att utveckla deras lärande betonades av de andra lärarna. Något som blir extra tydligt 

är att när lärarna ska välja vilka digitala resurser som ska användas sätts elevernas 

lärande i centrum. Och utifrån hur de digitala resurserna kan stödja elevernas lärande 

väljs vilka som ska användas. Studien (Perselli, 2014) visar att de olika erfarenheter och 

kunskaper lärarna har samspelar i användningen av digitala resurser. 

 

För att komma åt de skillnader i användningen av digitala resurser som Perselli (2014) 

skriver om behöver lärarna bland annat rätt förutsättningar för att utföra arbetet. Det 

räcker inte att lärarna i skolan har tekniska kunskaper och ämneskunskaper för att det 

ska bli bra undervisning med 1:1. Med det stora flöde av information som finns på nätet 

idag är det viktigt att kunna sortera och kritiskt granska den information som används. 

Likaså måste lärarna få stöd från rektor och högre upp för att de rätta förutsättningarna 

ska skapas. Lärarna kan inte lämnas själva i att lära sig hur de ska använda sig av datorn 

i undervisningen. Det tar tid och det måste få ta tid. Grönlund (2014) beskriver i sin bok 

erfarenheter från projektet Unos Uno. Projektet Unos Uno bedrevs av Örebro 

Universitet under 2011 - 2013 och ett tjugotal skolor från elva kommuner deltog. I 

projektet arbetades det systematiskt för att med hjälp av IT utveckla skolan. För att 

användningen av 1:1 ska bli en framgång krävs ett bra genomförande. Ett bra 

genomförande kräver åtgärder från nationell nivå enda ner till individnivå. Grönlund 

(2014) konstaterar samtidigt att 1:1-perioden är slut i den svenska skolan och att den 

handlade om att få in tekniken i skolan. Nu handlar det om att skapa förutsättningar för 

att ta tillvara tekniken på bästa sätt. Utmaningarna som ligger framför är nu att arbeta 

för ett förändrat ledarskap hos kommunalpolitiker och rektorer. Grönlund (2014) listar 

fem utvecklingsområden som handlar om organisation och ledarskap. Utifrån mitt syfte 

väljer jag att nämna två av dessa utvecklingsområden. Det första utvecklingsområdet 

handlar om lärares digital literacy, förmågan att på ett konstruktivt och effektivt sätt 

använda information och andra digitala resurser. För att bli digitalt litterat krävs ett 

medvetet arbete med digitala medier. Det är inget som kommer av sig självt eller efter 

en kurs. Arbetssätt som gör alla lärare digitalt litterata och som upprätthåller och 

vidareutvecklar denna literacy måste därför etableras i skolan. Lärarnas 

kompetensutveckling får inte ses som separat från det dagliga arbetet utan ska vara 

inbyggt som en del i det dagliga arbetet. Det andra utvecklingsområdet handlar om 

rektorernas förmåga att under en längre tid driva utvecklingen åt rätt håll. För att 

önskade förändringar ska genomföras måste rektorn delta konkret och aktivt för att 

förändra processer. Rektorn måste ta ansvar och det krävs en tydlig ledning. 

 

Att digitaliseringen i skolan har medfört ändrade förutsättningar för lärares undervisning 

har framgått. Unos Uno var ett projekt för att på bästa sätt utveckla skolan med hjälp av 

digital teknik och utifrån det beskriver Grönlund (2014) olika erfarenheter och 

utmaningar. Tallvids (2015) studie är en analys av resultatet från två större 

utvärderingsprojekt av införandet av 1:1 i grundskola och gymnasieskola. I studien vill 

han få svar på vilka konsekvenser digitaliseringen får för skolan. Hans frågeställningar 

berör fyra områden: argumentationen hos de lärare som inte använder dator i den 

pedagogiska verksamheten, förändring över tid vad gäller elevers användning av datorer 
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i klassrummet, påverkan på lektionsplanering och genomförande vid användning av 1:1 

och strukturella faktorers påverkan på införandet av 1:1. För att få svar på 

frågeställningarna har han genomfört fyra delstudier som resulterat i fyra artiklar. Data 

till dessa delstudier är insamlade via enkäter, intervjuer och observationer. 

 

Artikel ett (Tallvid, 2014) visar att enbart teknisk kunskap är otillräckligt. För att lärarna 

ska bli av med tveksamheterna inför användandet av dator i klassrummet behövs även 

pedagogisk och innehållsmässig kunskap. Artikel två (Tallvid, Lundin, Svensson & 

Lindström, 2015) beskriver elevernas tillåtna och otillåtna användning av datorn i 

klassrummet när det gäller undervisningen. Både tillåten och otillåten användning av 

datorerna ökar desto mer datorerna används. Artikel tre (Tallvid, Lundin & Lindström, 

2012) handlar om hur lärare i 1:1 miljö planerar och utformar lektionsuppgifter. I en 1:1 

miljö kan eleverna hela tiden påverka innehållet i uppgiften på så vis att ny information 

kan läggas till. På detta vis kan uppgiften växa och utvecklas i olika riktningar som inte 

läraren räknade med. Studien visar att lärare måste ha många olika strategier för att 

möta de situationer som uppkommer i klassrum med 1:1. Lektionsplanering i en miljö 

med 1:1 är en ständigt pågående process på grund av elevernas möjlighet att utveckla de 

givna uppgifterna. Samtidigt används nya appar och webresurser mer eller mindre 

spontant, vilket gör att undervisningen utgör en lärande miljö avseende det digitala 

området för både lärare och elever. Artikel fyra (Player-Koro & Tallvid, 2015) tittar på 

strukturerna för undervisningen i ett klassrum med 1:1. Lärare och elever använder 

datorer dagligen så digitaliseringen påverkar klassrumsaktiviteterna. Samtidigt visar 

studien att undervisningens grundläggande strukturer är oförändrade. Eleverna arbetar 

ensamma vid datorn och läraren leder lektionen från katedern. Tallvid (2015) anser att 

för lärarna räcker det inte med fortbildning som inriktar sig på det tekniska kunnandet. 

Det handlar om att ge lärarna en kompetens där det viktiga pedagogiska kunnandet kan 

sammankopplas med tekniken och ämnesinnehållet. Denna kompetens krävs av alla 

lärare, nya som gamla. Klassrumspraktiken genomgår snabba förändringar i och med 

digitaliseringen, något som kräver att blivande lärare redan i utbildningen blir 

förberedda för den digitaliserade skolan. Att lärarna är förberedda för den digitaliserade 

skolan och har adekvat digital kompetens påpekas även av Skolverket (2016b). 

 

I min studie tittar jag på lärares digitala kompetens och hur de säger sig använda den i 

undervisningen. Redan den nyutbildade läraren behöver ha adekvat digital kompetens. 

Vilken digital kompetens lärarstudenter får med sig från sin utbildning undersöktes i ett 

OECD projekt2 som genomfördes under läsåret 2008/2009. Enochsson (2010) har 

utifrån projektets svenska del skrivit en artikel om hur lärarstudenter förbereds att 

använda digital teknik i undervisningen. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer, 

enkäter och observationer. Både lärarstudenter och lärarutbildare har deltagit. Det som 

syns tydligt är att vid tiden för undersökningen användes IT3 mest för att skriva 

rapporter och för kommunikation mellan lärare och elever. Både studenter och 

lärarutbildare efterfrågade mer användning av IT i undervisningen. Studenterna ansåg 

att integrering av IT i ämneskurserna behövde bli bättre för att de skulle kunna utveckla 

sin kompetens som lärare. Under sin verksamhetsförlagda utbildning (vfu) fick 

studenterna sällan tillgång till vfu-skolornas administrativa system. Detta gjorde att de 

kände sig osäkra och önskade mer träning inom detta område. Studien visade på tre 

                                                 
2 ICT in initial teacher training var ett project som syftade till att kartlägga IT-initiativ i OECD-ländernas 

lärarutbildning. Projektet finansierades av svenska KK-stiftelsen och Centre for Educational Research and 

Innovation (CERI) vid OECD. 
3 I Enochssons (2010) artikel syftar IT på de digitala redskapen datorer och mobiltelefoner. 
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tydliga områden som lärarstudenter och lärarutbildare efterfrågade när det gällde 

användningen av IT i undervisningen: pedagogiska och ämnesspecifika kurser/träning, 

pedagogisk support (oftast fanns den tekniska supporten) samt pålitlig och lättillgänglig 

utrustning.  

 

1.4.2 Bevarande och utveckling av sitt yrkeskunnande 

 

Yrkeslärare behöver ha kunskap, kompetens och erfarenhet från arbete inom yrket och 

yrkeskunnande relaterat till utbildningens yrkesutgångar för att undervisa i 

yrkesämnena. Även kunskap inom läraryrket som pedagogisk och didaktisk kompetens 

behövs. Köpsén och Fejes (2014) har i en studie intervjuat 22 yrkeslärare om deras 

identiteter som yrkeslärare. Studien visade att deltagandet i en lärarutbildningspraktik 

för de yrkeslärare som inte hade någon behörighet gav kunskaper om undervisning samt 

lärarskicklighet. Det påverkade de intervjuade personerna bland annat genom att de blev 

säkrare i sin roll som yrkeslärare. Det framkom också att nyexaminerade yrkeslärare 

och yrkeslärare med kort arbetslivserfarenhet visade en starkare läraridentitet. En stark 

läraridentitet visade sig även hos de yrkeslärare som hade en svag relation till sitt 

tidigare yrke och en svag yrkesidentitet. Yrkeslärare med en stark yrkesidentitet beskrev 

sig fortfarande som en del av sitt tidigare yrkesområde. En av de intervjuade sa att 

utbildningen till yrkeslärare var ett sätt att behålla sin identitet som elektriker. Tre olika 

strategier för att behålla en yrkesidentitet framkom i studien. Kämpande yrkeslärare: 

Dessa lärare har en stark läraridentitet, har ofta arbetet många år som yrkeslärare och 

vet att de måste uppdatera sig inom yrket. Inom många yrken sker snabba förändringar 

men strukturer inom yrkesutbildningen för att tillgodose dessa behov saknas. Det är mer 

eller mindre upp till yrkesläraren själv att hålla sig uppdaterad inom sitt tidigare yrke 

menar en av de intervjuade. De håller sig uppdaterade genom att läsa tidskrifter, prata 

med branschfolk och lär sig på egen hand. Rörelsen mellan undervisningspraktiken och 

yrkespraktiken är något som dessa yrkeslärare försöker få att fungera trots 

begränsningarna som finns inom skolan. De som har slutat kämpa: Dessa lärare påpekar 

att de mist mycket av sin yrkeskunskap, det var länge sedan de var aktiva inom sitt yrke 

och de har ingen kontakt med yrket. Snabba förändringar inom yrket och ett lärarjobb 

med hög arbetsbelastning gör att det inte är möjligt att hålla sig a jour med utvecklingen 

inom yrkesområdet. Att inte ha aktuell yrkeskunskap påpekar en av de intervjuade som 

en risk. Rörelsen mellan undervisningspraktiken och yrkespraktiken saknas bland dessa 

yrkeslärare. En balanserad yrkesläraridentitet: Dessa lärare har en stark läraridentitet 

och en nära relation till sitt yrkesområde. De kan vara engagerade i elevernas 

arbetsplatspraktik, arbeta deltid och arbeta extra under loven. Rörelsen mellan 

undervisningspraktik och yrkespraktik sker kontinuerligt. I Köpsén och Fejes (2014) 

studie syns det tydligt att yrkeslärare rör sig inom två yrken, läraryrket 

(undervisningspraktiken) och det yrke du tidigare arbetade med till exempel elektriker 

(yrkespraktik). Som yrkeslärare undervisar du elever i yrkesämnet och där används 

yrkeskunskapen. När eleverna tar sin yrkesexamen ska de vara redo att börja arbeta. För 

att vara redo att arbeta behöver eleverna få en adekvat utbildning i yrkesämnena. Det i 

sin tur förutsätter att yrkesläraren håller sin yrkeskunskap uppdaterad. Strategierna för 

att bevara sin yrkesidentitet som Köpsén och Fejes (2014) beskriver visar på stora 

skillnader. Detta gör att yrkeslärarnas adekvata yrkeskunskap blir väldigt skiftande, 

något som i sin tur påverkar yrkesutbildningen. Eleverna utsätts för en risk att inte få en 

adekvat utbildning i yrkesämnena. Då yrkeslärare gör apl-besök har de en möjlighet att 

fråga och prata med branschfolk. Detta är en möjlighet som alla yrkeslärare kan 

använda för att hålla sin yrkeskunskap uppdaterad.  
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Köpsén och Fejes (2014) visar i sin studie om yrkeslärares identiteter att kunskap om 

läraryrket inte är tillräckligt. Det gäller för yrkesläraren att ha kunskaper om det yrke 

den utbildar mot, men också att yrkesläraren har färdigheter inom yrket. Det räcker inte 

att som yrkeslärare inom hantverksprogrammet med inriktning frisör ha de teoretiska 

kunskaperna om yrket. Yrkeslärare måste också ha hantverksskickligheten att kunna 

klippa, färga, permanenta och så vidare. Dessa kunskaper kan kopplas till Aristoteles tre 

olika kunskapsformer som beskrivs av Gustavsson (2002). Den teoretiska kunskapen, 

episteme, är beteckningen för vetandet. Den är en vetenskaplig-teoretisk kunskap som 

söker efter sanningen. Den är till för att förklara och beskriva hur allting är uppbyggt 

och fungerar. De två andra kunskapsformerna, techne och fronesis, är praktiska. Techne 

är en praktisk-produktiv kunskap. Den berör områdena hantverk och skapande 

verksamhet. I centrum står hantverkarens skicklighet. Den andra praktiska kunskapen är 

fronesis. Den är en praktisk klokhet som berör det etiska och politiska livet. Klokheten 

står i centrum, att handla på rätt sätt för människans bästa. Gustavsson (2002) skriver att 

Aristoteles ”är den förste att ge hantverkskunskapen ett namn och ett erkännande som 

kunskap.” (s. 53). Yrkeskunskapen utgör den ämneskunskap som yrkesläraren måste ha 

i ämnet den undervisar i. Yrkeskunskapen har yrkesläraren fått genom sitt tidigare 

arbete som till exempel frisör. Denna yrkeskunskap är både praktisk och teoretisk. Ryle 

(1949) skriver om knowing that (att veta vad) och knowing how (att veta hur). Knowing 

that handlar om teoretisk kunskap, att med ord beskriva något. Knowing how handlar 

om den praktiska kunskapen, att handla och att förstå bakgrunden och motivet till 

handlingen. Det handlar om det vi gör och bedömning och förståelse av en situation. 

Johannessen (1999) skriver om yrkeskunnande utifrån tre kunskapsområden. Han utgår 

från Ryles (1949) knowing that och knowing how och utvecklar ytterligare ett 

kunskapsområde. De tre kunskapsområdena (Johannessen, 1999) är påståendekunskap 

(knowing that), färdighetskunskap (knowing how) och förtrogenhetskunskap och 

omdöme. Förtrogenhetskunskap innebär praktisk kunskap inom det speciella fält som 

kunskapen gäller. Det gäller att vara förtrogen med de företeelser som ingår i 

arbetsuppgiften och handla på rätt sätt med ett gott omdöme i varje situation. Det är 

denna yrkeskunskap som yrkesläraren ska omstrukturera till innehåll i undervisningen. 

Innehållet i undervisningen ska då följa styrdokument och ämnesplaner. 

 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 
 

Syftet med min studie är att identifiera innebörden av digital kompetens i den 

gymnasiala yrkesutbildningens undervisning samt dess konsekvenser för yrkeslärarens 

kunskapsutveckling i yrkesämnet. Som teorier för stöd av min analys har jag valt 

TPACK, Technology, Pedagogy, And Content Knowledge och digital literacy. TPACK 

är en vanligt förekommande teori i studier om IT i undervisning. Begreppet digital 

literacy vidgar det numer välanvända literacybegreppet på ett sätt som är relevant i 

analysen av digital kompetens i undervisningen och som yrkeskompetens. TPACK 

(Koehler & Mishra, 2006) handlar om samspelet mellan innehåll, pedagogisk- och 

teknisk kunskap. Enligt Koehler och Mishra (2006) är dessa tre viktiga kompetenser för 

en lärare. Det räcker inte att ha kompetensen inom några av dessa tre eller de tre var för 

sig. Dessa tre kunskaper bildar en enhet och samspelar tillsammans. Digital literacy 

handlar enligt Sundin (2012) om att med olika medier bland annat kunna söka, kritiskt 

granska och värdera information samt att kunna reflektera över dess betydelse. 

Kontexten för min studie är yrkeslärare inom gymnasieskolans yrkesprogram. I 
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beskrivningen av TPACK kommer jag att använda mig av denna kontext. I min analys 

kommer jag att använda mig av TPACK och digital literacy.  

 
1.5.1 TPACK 

 

Koehler och Mishras (2006) TPACK utgår från Lee Shulmans (1986) teori om 

pedagogical content knowledge (PCK). Pedagogical content knowledge är en teori som 

lyfter och försöker förklara hur pedagogik och ämneskunskaper samspelar (Schulman, 

1986; Gudmundsdottir & Schulman, 1987). TPACK (Koehler & Mishra, 2006) är ett 

teoretiskt ramverk som beskriver den komplexa interaktionen mellan tre 

kunskapskroppar; yrkesämne, pedagogik och teknologi. Interaktionen mellan dessa 

kunskapskroppar, både teoretisk och praktisk, producerar den flexibla kunskap som 

behövs för att integrera digital teknik på ett framgångsrikt sätt i undervisningen. Denna 

teori kan kopplas till yrkeslärarens undervisningssituation. I undervisningen använder 

sig yrkesläraren av sin yrkeskunskap. Yrkeskunskapen är grunden för yrkesämnet som 

yrkesläraren ska anpassa till ämnesplaner och styrdokument. Yrkeskunskapen innehåller 

bland annat kunskap om de specifika digitala verktyg som används på arbetsplatserna 

och i undervisningen ska yrkesläraren använda sig av dessa. Därför måste yrkesläraren 

kunna använda, beskriva och förklara de specifika digitala verktygen för eleverna. Det 

är inte bara de specifika digitala verktygen som används i undervisningen utan också 

datorn. Yrkesämne och teknologi tillsammans med den pedagogiska kunskapen om 

undervisningsformer, urval, planering och bedömning ligger till grund för en bra 

undervisning. De tre områdena ska ses som en helhet och om någon av dessa tre faller 

bort blir det en bristfällig undervisning. Föråldrad eller bristfällig kunskap om de 

specifika digitala verktygen påverkar även yrkesämnet och pedagogiken. I yrkesämnet 

kanske inte alla mål i ämnesplaner kan uppnås och detta i sin tur påverkar bedömningen 

av yrkesämnet. I slutänden är det eleven som drabbas då den inte får en adekvat 

yrkesutbildning.  

 

 

 
 

Bild hämtad från: http://tpack.org 

 

Content knowledge (CK) är yrkeslärarens kunskap om yrkesämnet. I yrkesämnet 

använder yrkesläraren sig av sina yrkeskunskaper. Yrkeskunskaperna ska 

omstruktureras till innehåll i undervisningen som följer styrdokument och ämnesplaner.  
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Pedagogical Knowledge (PK) är yrkeslärarens pedagogiska kunskap. Pedagogisk 

kunskap handlar om de processer och metoder som finns för undervisning och lärande. 

Pedagogisk kunskap om undervisning handlar bland annat om att känna till 

undervisningsformer, göra urval, att kunna planera och göra underlag för bedömning. 

Pedagogisk kunskap om lärande handlar om kunskap om hur lärande sker. Exempelvis 

är lärande i det sociokulturella perspektivet något som sker genom deltagande och 

samspel och där den grundläggande kontexten är språk och kommunikation. 

 

Pedagogical Content Knoweledge (PCK) är kunskapen om pedagogiken som är kopplad 

till yrkesämnet. Det handlar om kärnan i undervisningen, yrkeskunskap, lärande, 

läroplaner, bedömning och betygssättning. 

 

Technology Knowledge (TK) är yrkeslärarens kunskap om digital teknik och tillgång 

till digitala verktyg.  

 

Technological Content Knowledge (TCK) är förståelsen av hur teknologi och 

yrkesämne påverkar varandra. Yrkeslärare måste förstå vilken digital teknik som är bäst 

för undervisning inom sitt yrkesämne. 

 

Technological Pedagogical Knowledge (TPK) är förståelsen för hur tekniken kan 

påverka undervisning och lärande. Kunskapen att använda sig av olika strategier för att 

på bästa sätt ta hjälp av den digitala teknikens fördelar. 

 

Tecknology, Pedagogy, and Content Knowledge (TPACK) är basen för en effektiv 

undervisning med olika digitala tekniker. Det krävs en förståelse av alla begreppen och 

att få dem att integrera samtidigt. En framgångsrik undervisning med teknikens hjälp 

kräver ett ständigt skapande och upprätthållande av en dynamisk jämnvikt mellan alla 

de tre kunskapskropparna. 

 

1.5.2 Digital literacy 

 

Multimodal kommunikation handlar om användningen av olika slags tecken, medier 

och uttryckssätt. I multimodal kommunikation blandas text, ljud, bild och film 

(Selander & Kress, 2010). I dagen samhälle möter vi den på arbetet, i skolan och på 

fritiden. Yrkeslärare möter också multimodal kommunikation i alla de specifika digitala 

verktyg som de använder i yrkesämnet. Många av de specifika digitala verktygen 

använder sig av både av text, bilder och ljud. Det gäller att förstå och kunna tolka den 

information som ges för att det inte ska uppstå problem. Säljö (2012) skriver att många 

digitala verktyg som till exempel ruttplanerare och elektroniska blodtrycksmonitorer är 

gjorda för att passa specifik verksamhet. För att använda dessa digitala verktyg måste 

den anställde använda mycket tid åt att lära sig tekniken och hur den kan användas.   

Begreppet digital literacy kan bland annat knytas till multimodal kommunikation, dess 

användningsområde. I sin ursprungsform handlar literacy om att läsa och skriva och att 

kunna använda sig av text på olika sätt och i olika kontext (Säljö, 2012). Det vidgade 

begreppet digital literacy innefattar enligt Sundin (2012) förmågan att med många olika 

medier ”kunna söka, organisera, kritiskt granska, värdera och publicera information 

samt att kunna reflektera kring betydelsen av dessa aktiviteter i olika praktiker.” (s. 2). I 

undervisningen använder yrkesläraren också sin dator. Den används för att söka 

information, skapa lektionsuppgifter, planering och så vidare. Digital literacy handlar 
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om att kunna söka, använda och bearbeta den information som hittas och den kan 

beskrivas i olika nivåer. Lupton och Bruce (2010) delar in literacy i tre olika nivåer: 

generic (generell), situated (bestämd till en viss kontext) och transformative (forma om). 

Den generella nivån handlar om kompetenser och strategier att finna och bearbeta 

information oberoende av sammanhanget. Informationen är utåtriktad och finns 

tillgänglig för alla och den används för att utvärdera och organisera. Nästa nivå 

(situated) handlar om kompetenser och förmågor att finna och bearbeta information som 

finns i specifika kontexter till exempel inom specifika fackområden, familjen eller inom 

arbetet. Informationen är intern och subjektiv och används i ett specifikt syfte och 

målmedvetna sökstrategier används. Användningsområdet är problemlösning och 

skapandet av ny kunskap. Den översta nivån (transformative) innehåller kompetenserna 

och förmågorna att finna och bearbeta fakta från de tidigare stadierna. Dessutom 

handlar det om att förändra sig själv och samhället. Informationen används för att 

ifrågasätta, utmana rådande praktiker och för att legitimera sig själv och samhället. 

 

I studiens används TPACK som analysverktyg i den meningen att den stödjer 

organiseringen av studiens data för att kunna synliggöra hur lärare förstår innebörden av 

adekvat digital kompetens samt relationen till kunskapsbehoven. Begreppet digital 

literacy används i en fördjupas analys för att identifiera och argumentera för studiens 

slutsatser. Jag väljer dessa båda som analysverktyg för att de kompletterar varandra. 

TPACK saknar en kategori för hur man på ett ingående sätt använder sig av den 

information man får ut av det digitala verktyget. Här kommer digital literacy in som ett 

komplement. Digital literacy går mer på djupet när det gäller hur informationen hittas, 

används och bearbetas. 
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Del 2 METOD 
 

2.1 Metodval  
 

Inom samhällsvetenskapen är forskarna intresserade av de villkor i samhället som 

påverkar, styr och motiverar människor att göra saker. Normer och regler kan studeras 

för att se hur de påverkar människor, språk kan studeras för att se hur de utvecklas och 

förändras och så vidare (Ahrne & Svensson, 2015). I denna studie är jag intresserad av 

att identifiera vad yrkeslärare ser som digital kompetens i den gymnasiala 

yrkesutbildningen. Likaså vill jag veta vilka konsekvenser dessa ger för yrkeslärarens 

kunskapsutveckling inom yrkesämnet. Utifrån detta har jag valt att använda mig av en 

kvalitativ metod i insamlandet av data. Bryman (2016) skriver att det finns kvantitativa 

och kvalitativa metoder att använda sig av för att samla in data. Kvantitativa metoder 

används ofta då data ska samlas in från ett stort antal personer och precisa siffror är 

viktiga i uträkningen av till exempel frekvenser och diagram. Vid kvalitativa metoder är 

syftet att få en djupare förståelse av det som undersöks och urvalet personer är ofta 

mycket färre än vid kvantitativa metoder. Jag valde semistrukturerade intervjuer och 

använde mig av en intervjuguide (bilaga 3). Bryman (2016) skriver att kvalitativa 

intervjuer är flexibla, avvikelser från intervjuguide och frågeschema kan variera stort, 

personerna kan intervjuas flera gånger, intervjupersonens perspektiv och åsikter är av 

intresse och detaljerade svar önskas. Min intervjuguide är en översikt med frågor att ta 

upp under intervjun. När det gäller intervjuguiden skriver Bryman (2016) att utifrån hur 

intervjun fortlöper kan intervjuaren ändra i ordningsföljden av frågorna, formulera om 

eller lägga till frågor. När det gäller forskningsfrågorna skriver Bryman (2016) att de 

styr valet av metod. Forskningsfrågorna bestämmer forskningsförankring, påverkar 

vilken data som behöver samlas in, hjälper till att rikta fokus på rätt data vid analysen, 

bildar ramen för sammanfattning och resultat, det vill säga hjälper till att fokusera på 

rätt spår. Vid kvantitativa metoder bör forskningsfrågorna vara precisa, tydliga och 

konkreta. Detta för att inte kodningsscheman ska sakna viktiga dimensioner och fel 

medier analyseras. Forskningsfrågorna vid kvalitativa metoder kan vara formulerade i 

olika grad av tydlighet (Bryman, 2016).  

 

 

2.2 Urval 
 

Jag använde mig av ett målinriktat urval i min studie. Bryman (2016) skriver att detta 

urval bygger på att forskaren vill intervjua personer som är relevanta för studiens syfte. 

På den mindre gymnasieskola i södra Sverige där studien genomfördes finns fem 

yrkesprogram. Alla fem yrkesprogrammen fick förfrågan via mejl om att delta i min 

studie (bilaga 1). Tre av yrkesprogrammen var positiva till att delta i studien, ett tackade 

nej och ett svarade aldrig. Från dessa tre yrkesprogram deltog sammanlagt 6 yrkeslärare 

i min studie. För att få ett säkert material som är oberoende av enskilda personers egna 

uppfattningar skriver Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att minst 6 - 8 personer 

måste intervjuas. I min studie avser jag inte att jämföra eller utgå från programspecifika 

resultat. Jag hoppas istället att resultatet ger en bild för yrkesprogram som helhet. 
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2.3 Genomförande 
 

Efter att ha skickat ut förfrågningar om deltagande i studien inväntades svaren. Då det 

tog ett tag innan det kom någon respons skickades en påminnelse ut efter 5 dagar och 

ytterligare en påminnelse skickades efter en vecka. De yrkeslärare som tackade ja till 

medverkan i studien utgjorde undersökningsgrupp och involverades i planeringen av tid 

och plats för intervjuer. Jag valde att intervjua yrkeslärarna två och två för att skapa en 

dialog. Denna dialog hoppades jag skulle hjälpa till att ge mer fördjupade svar från 

yrkeslärarna. Alla intervjuer genomfördes på arbetsplatsen och utifrån de intervjuades 

önskemål angående tid och plats. Intervjun startades med en kort presentation av mig 

och bakgrund och syftet med min studie (bilaga 2). Jag informerade även yrkeslärarna 

om forskningsetiska regler (Hermerén, 2011) som att de ska ges största möjliga 

konfidentialitet, att de själva bestämmer över sin medverkan och att uppgifterna som 

samlas in endast kommer att användas för studiens ändamål. Intervjuerna spelades in 

med mobil och kortare anteckningar fördes under intervjuerna för att kunna återställa 

samtalets innehåll vid eventuella teknikproblem (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

De tre intervjuerna genomfördes under en tidsperiod på två veckor. Yrkeslärarna hade 

själva fått bestämma plats och tid för att som Bryman (2016) skriver ”säkerställa att 

intervjun genomförs i en lugn och ostörd miljö.” (s. 421). Intervjuerna skedde på 

arbetsrum och i en mindre lektionssal och tog från 40 min till 70 min. Yrkeslärarna 

mottog frågorna på ett bra sätt och det var ingen tvekan i svaren på frågorna. Alla 

intervjuer innehöll både diskussioner mellan de två yrkeslärarna och direkta svar. Vissa 

av frågorna gav upphov till mer diskussion och någon av frågorna gav ett direkt svar 

utan diskussion. Bearbetning av materialet började direkt efter första intervjun. Allt 

inspelat material transkriberades.  

 

 

2.4 Analys 
 

Intervjuer genomfördes vid tre tillfällen under en tvåveckors period och bearbetningen 

samt analys gjordes i direkt anslutning till datainsamlingen. Direkt efter respektive 

intervju lyssnade jag igenom för att kunna bilda mig en inledande uppfattning. Därefter 

började jag att transkribera inspelad data. Vid transkriberingen skrevs i stort sett 

intervjun som helhet ner, ordagrant inklusive talspråk. Den inledande presentationen av 

mig och om studien samt forskningsetiska regler transkriberades inte. Likaså finns det 

något område i var intervju som inte varit relevant för min studie och det 

transkriberades inte heller. Respondenternas namn ändrades till R1-R6 för att inte 

avslöja deras identitet. Sammanlagt blev det 2,5 timmars inspelad data och 19 

dataskrivna sidor. När allt blivit transkriberat läste jag igenom utskrifterna från början 

till slut två gånger. Detta för att ha få en överblick av det transkriberade materialet inför 

analysen.  

 

I mitt fortsatta analysarbete utgick jag från Koehler och Mishras (2006) teori om 

TPACK. I första steget analyserades de två frågeställningarna. De analyserades var för 

sig och efter samma tillvägagångsätt. Jag började med att läsa igenom den 

transkriberade datan med TPACK som referens. Till hjälp hade jag fem olika 

överstrykningspennor och varje begrepp i TPACK fick sin färg. I första frågeställningen 

fanns svar som jag kopplade till samtliga begrepp utifrån TPACK. Andra 

frågeställningen innehöll svar som jag kopplade till fyra begrepp TK, CK, TCK och 

TPK. Dessa begrepp fick sedan ligga tillgrund för de kategorier jag skapade. 



13 

Kategorierna utifrån första frågeställningen listades under rubriken Digital kompetens 

och undervisning. Kategorierna utifrån andra frågeställningen listades under rubriken 

Digital kompetens och yrkeskunnande. Denna sammanställning gav svar på mina 

frågeställningar. I slutsatsen analyserades syftet. Till denna analys användes svaren från 

frågeställningarna och begreppet digital literacy. 

 

 

2.5 Trovärdighet och giltighet 
 

Trovärdighet handlar om att forskningen är systematisk, noggrann och grundligt gjord 

och att detta kan visas för läsaren skriver Dahlin-Ivanoff (2015). När det gäller urvalet 

till studien valde jag att skicka förfrågan till alla yrkesprogram på skolan. Detta för att 

inte själv på något vis påverka valet av deltagare. Jag följde de forskningsetiska reglerna 

och upplyst respondenterna om dessa (bilaga 2). För att säkerställa att syfte blev 

besvarat användes en intervjuguide vid intervjutillfällena. För att säkerställa 

trovärdigheten och giltigheten är alla yrkeslärare lovade ett exemplar av den färdiga 

studien. Dahlin-Ivanoff (2015) skriver vidare att forskaren ska vara väl insatt i projektet 

och den valda metoden. Den kontextuella förkunskapen vad gäller yrkesprogrammen 

och yrkeslärare har jag genom min pågående utbildning till yrkeslärare och för att bättra 

på min förståelse läste jag litteratur som berör området för min studie. När det gäller 

vald metod, kvalitativ intervju, har jag gjort en sådan tidigare. Så metoden var inte 

främmande för mig. 

 

 

2.6 Forskningsetik 
 

Hermerén (2011) skriver att forskningsetik handlar om hur personer som medverkar i 

forskning ska behandlas. Han skriver vidare att forskaren ska berätta för 

försökspersonen hur känsliga personuppgifter ska skyddas mot spridning. Vid 

intervjutillfället upplystes respondenterna om studiens syfte, att medverkan är frivillig, 

att de ska ges största möjliga konfidentialitet och att uppgifterna som samlats in endast 

kommer att användas till denna studie. Ingen annan än jag kommer ha tillgång till 

inspelad data och när studien är slutförd kommer den att raderas. Hermerén (2011) 

nämner fyra begrepp som ofta blandas ihop. Dessa begrepp är sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och konfidentialitet. Allmänna handlingar är offentliga såvida det inte finns 

uppgifter som faller under någon paragraf i offentlighets- och sekretesslagen, i så fall 

blir handlingarna lagda med sekretess. Vissa yrkesgrupper som personal inom hälso- 

och sjukvården, tandvård och socialtjänst har tystnadsplikt. Likaså psykologer och 

präster. Tystnadsplikt och sekretess hänger ihop. Om en uppgift är belagd med sekretess 

så gäller tystnadsplikt för denna uppgift. Anonymitet innebär att en viss uppgift och en 

viss person inte kan sammankopplas. Inte ens forskaren kan ta reda på kopplingen 

mellan uppgift och person. Konfidentialitet innebär att uppgifterna skyddas så att inga 

obehöriga kan ta del av uppgifterna. Däremot kodas uppgiften så att forskaren kan se 

kopplingar mellan uppgifter och person. Konfidentialitet handlar om att vidta åtgärder 

för att skydda personens integritet och att skydda mot insyn i privatlivet. Sekretess och 

tystnadsplikt är inget som berör min studie då det inte handlar om sådana uppgifter. 

Likaså faller anonymiteten bort då jag som intervjuare kan koppla ihop en viss uppgift 

med en viss person. Där emot är konfidentialitetsbegreppet aktuellt. För att säkerställa 

respondenternas konfidentialitet har jag valt att inte nämna stad eller namn på 

gymnasieskolan och inga av respondenterna nämns med namn.   
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Del 3 RESULTAT 
 

Resultatkapitlet är uppdelat i tre avsnitt. Först kommer resultatet av de två 

frågeställningarna. Första frågeställningen behandlas under rubriken Digital kompetens 

och undervisning. Här handlar det om yrkeslärarens digitala kompetens i 

undervisningen kopplat både till de yrkesrelaterade digitala verktygen och till datorn. 

Yrkesläraren behöver ha ämneskunskaper, pedagogisk och teknisk kunskap om de 

yrkesrelaterade digitala verktygen. Yrkesläraren behöver också ha kunskap att använda 

datorn som pedagogiskt och administrativt verktyg. Andra frågeställningen behandlas 

under rubriken Digital kompetens och yrkeskunnande. Här rör det yrkeslärarens olika 

strategier att bevara och utveckla sin digitala kompetens vad gäller de yrkesrelaterade 

digitala verktygen. Det handlar också om vilken kunskap om digitala verktyg 

yrkesläraren säger sig behöver för att förbättra sitt yrkeskunnande och utveckla sin 

kunskap om digital teknik. Kapitlet avslutas med studiens slutsats kopplad till syfte. 

 

 

3.1 Digital kompetens och undervisning  
 

Under denna rubrik redovisas resultatet av min första frågeställning. Vad betyder 

adekvat digital kompetens för yrkeslärarens undervisning? De sex kategorierna kopplas 

till TPACK. Efter var kategori hänvisas till aktuellt begrepp i TPACK. 

 

3.1.1 Ämneskunskap om digitala verktyg på arbetsplatser (CK och TK) 

 

Då alla digitala verktyg som finns på arbetsplatserna inte finns på skolan blir 

yrkeslärarens kunskap om de digitala verktygen uppdelad inom två områden, de digitala 

verktyg som finns tillgängliga på skolan och de digitala verktyg som inte finns 

tillgängliga på skolan. De digitala verktyg som finns på skolan och som används för att 

undervisa i yrkesämnena måste yrkesläraren kunna använda och förklara. Yrkeslärarna 

måste kunna visa och förklara för eleverna hur dessa fungerar. De digitala verktyg som 

inte finns tillgängliga på skolan behöver yrkesläraren ha kunskaper om på så sätt att de 

kan beskriva dess funktion och användningsområde. Givetvis är det bästa att 

yrkesläraren har kunskapen att använda och förklara alla de digitala verktyg som finns 

inom yrket. 

 

Yrkeslärarna ger exempel på de digitala verktyg som finns på skolan och som de måste 

kunna använda och förklara för att undervisa i yrkesämnena exempelvis ”så är det ju 

först och främst datorn” (R6), ”vi använder ju som jag sa digitala förarkortet” (R1), 

”jobbar med fordonsdatorer” (R2), ”diagnosprogram söka felkoder och att återställa” 

(R2) och ”jobba med dokumentation i kommunens dokumentationsprogram för vård 

och omsorg” (R4). Yrkeslärarna ger också exempel på digitala verktyg som finns på 

arbetsplatserna men som inte finns tillgängliga på skolan exempelvis ”trygghetslarm” 

(R4), ”EKG-apparater och provtagningsapparater” (R3), ”Ipad” (R5) och ”elmaterial” 

(R2). Dessa digitala verktyg behöver yrkeslärarna ha kunskap om på så sätt att de kan 

beskriva och förklara hur de fungerar då eleverna inte kan öva på dem i skolan. En 

yrkeslärare uttrycker det så här ”Teoretiskt inget praktiskt, vi har inte möjlighet till det.” 

(R3). Då det sker en ständig utveckling av de digitala verktygen gäller det för 

yrkesläraren att hålla sig uppdaterad på vad som ske inom sitt yrkesområde och särskilt 

inom de yrkesämnen som yrkesläraren undervisar i. Just när det gäller den snabba 

digitala utvecklingen säger en yrkeslärare 
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Finns ju jättemycket bra pedagogiska appar som hela tiden utvecklas framåt, det händer så 

mycket hela tiden så man hinner inte uppdatera sig på alla bra program hela tiden, som man 

skulle kunna använda” (R5).  

 

Yrkeslärarna behöver ha grunderna för de digitala verktyg de arbetar med i 

undervisningen. I vissa fall behövs även mer specifika kunskaper för att kunna delge 

eleverna det de möter på arbetsplatsen. En av yrkeslärarna uttrycker det ”Men 

grunderna är ju likvärdiga, men det, programmen kan ju se lite olika ut, vilket märke 

som man tar och jobbar för och det gäller att öva sig lite på varje.” (R1). 

 

3.1.2 Teknisk och pedagogisk kunskap för undervisning om arbetsplatsens digitala 

verktyg (TPK) 

 

De digitala verktyg som finns på skolan används i undervisningens praktiska moment 

och har föregåtts av teoretiska genomgångar. För att få alla elever att förstå och kunna 

använda de digitala verktygen lägger yrkesläraren upp undervisningen på olika sätt. De 

praktiska momenten kan vara både att träna på de digitala verktygen via lärplattformen 

och att träna på dem i den riktiga kontexten. De digitala verktyg som inte finns att tillgå 

på skolan kan presenteras via film eller att man gör studiebesök på arbetsplatserna. En 

stor viktig del på yrkesprogrammen är apl. På apl tränar eleverna på de digitala verktyg 

som finns inom yrket och här får de också möjlighet att träna och få kunskap om de 

digitala verktyg som inte finns att tillgå på skolan. 

 

En yrkeslärare beskriver undervisningen så här ”Vi kör med powerpointpresentationer, 

vi delar ut det så att de kan träna på uppgifterna digitalt på lärplattformen och sedan får 

de träna på det ute.” (R1). Det är inte säkert att alla de digitala verktyg som finns på 

arbetsplatserna finns tillgängliga i skolan för eleverna att träna på. Här är det 

yrkeslärarens ansvar att se till så att eleven får kunskap om de digitala verktyg som 

behövs. Undervisningen kan då ske med film eller studiebesök. En yrkeslärare säger ”Vi 

visar teoretiskt men inte praktiskt.” (R4) och fortsätter ”Ja då tittar vi på film och när 

man tittar på akutmottagningen går man igenom EKG där.” (R4). För yrkesprogrammen 

kommer apl in som en stor och viktig del när det gäller de digitala verktygen som är 

aktuella på arbetsplatsen. De digitala verktyg som inte finns tillgängliga i skolan tränas 

ute på apl i rätt kontext och som en av yrkeslärarna säger ”Då är ju apl där de lär sig, det 

är ju där de har verktygen för varje specifikt område och då får de lära sig mycket mer 

där.” (R2). När det gäller tillgänglighet och icke tillgänglighet av digitala verktyg på 

skolan säger en yrkeslärare ”Men det viktiga är att eleverna ser att det finns ett samband 

mellan det vi lär ut och det de möter på apl, att det blir en röd tråd.” (R1). Det är en 

kostnad för skolan att hela tiden tillhandahålla adekvata digitala verktyg. Ett sätt att 

hålla yrkesprogrammet uppdaterat på adekvata digitala verktyg är genom sponsring. Ett 

av yrkesprogrammen blir sponsrade av ett företag just för att det ska finnas tillgång till 

det allra senaste. Yrkesläraren berättar att de har ”En samarbetspartner, lite sponsring, 

av ett företag i XXX och vi har samarbete med apl-platser, så de hjälper oss med ett 

program.” (R2). 

 

 

3.1.3 Teknisk och ämnesmässig kunskap för att visualisera och presentera innehåll 

i undervisningen (TCK) 

 

Yrkeslärarna använder sig av olika medier i undervisningen som 
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powerpointpresentationer och olika typer av filmer. Dessa används av alla yrkeslärarna i 

undervisningen för att förklara och visa olika områden.  När yrkeslärarna använder film 

är det vanligaste kortare filmer och instruktionsfilmer. Filmer är bra då eleverna kan se 

dem så många gånger de behöver. 

 

Kortare filmer som hämtas hem från nätet har blivit vanligare och som en yrkeslärare 

säger: ”Youtube, och det använder vi också, och mer och mer tycker jag att man 

kommer på, för det finns mer och hämta där.” (R5). När det gäller instruktionsfilmer är 

de bra för att ge eleverna förkunskaper inom ett visst område innan de ska ut och arbeta 

praktiskt. Detta ger eleverna möjlighet att få kunskapen på flera olika sätt. En 

yrkeslärare berättar att  

 
Sedan har vi ju en del inspelade filmer, hur vissa moment ska utföras, och de kan titta på 

den hur många gånger de vill, det är en sak att prata om det och en sak att se och sedan 

göra, då är det en fördel att även ha sett det innan de ska ut och göra momentet själva. (R1) 

 

Användning av dator för att göra presentationer för olika områden används av alla 

yrkeslärare. De konstaterar helt enkelt att ”Vi använder powerpoint och gör 

presentationer för eleverna” (R4) och ”Ja datorer används för att söka information och 

ordbehandlare men också då att göra presentationer.” (R6). 

 

3.1.4 Ämneskunskap och pedagogisk kunskap för att söka och kritiskt granska 

information (CK och PCK) 

 

Att använda sin dator till att söka och kritiskt granska information på nätet är viktigt 

både för yrkesläraren när den söker material till lektionerna men också att lära eleverna 

att kritiskt granska information. Två av yrkesprogrammen arbetar särskilt med detta. 

Yrkeslärarna gör inlämningsuppgifter till eleverna där de ska använda datorn för att 

söka och kritiskt granska information. Två yrkeslärare berättar att ”I nuläget är det 

sökningar vi arbetar med, att de ska hitta information till inlämningar och titta på 

referenserna.” (R3). Det handlar också om att kritiskt kunna granska de filmer och den 

information som lärarna väljer att använda sig av i sin undervisning och att kunna delge 

den kunskapen till eleverna. En av yrkeslärarna uttrycker sig på följande vis ”Egentligen 

handlar det om tycker jag att det finns och att man kan hitta det, och att man kritiskt kan 

granska det och hur man kan använda det.” (R5). En av yrkeslärarna kopplar detta till 

att hålla sig uppdaterad på nya pedagogiska appar. Hen berättar att de jobbar på att hitta 

nya appar för eleverna att använda på apl. De har sökt information om några olika appar 

när det gäller trepartssamtal.  De har provat några och utifrån detta har de fastnat för en 

som de tycker är bra och som de tror kommer att fungera ute på apl. ”Vi jobbar på det, 

vi har tittat på lite olika appar, vi har hittat en som vi tycker är bra” (R4).  

 

3.1.5 Teknisk och pedagogisk kunskap för att skapa resurser på lärplattformen 

(PK och TPK) 

 

En Lärplattform är ett webbaserat verktyg för kommunikation mellan yrkeslärare, elever 

och föräldrar. I lärplattformen kan yrkeslärarna bland annat göra planering, lägga in 

uppgifter, kontrollera närvaro, ge information, göra bedömningar, lägga in kursmaterial 

och skapa chattforum. Alla yrkeslärarna använder sig av lärplattformen på något sätt. 

Utifrån vad yrkeslärarna berättar används lärplattformen i skiftande grad i själva 

undervisningen i klassrummet. Ett av yrkesprogrammen använder lärplattformen för att 

lägga in film och uppgifter som eleverna ska lösa. De anser också att det är ett bra 



17 

hjälpmedel för de elever som har lite svårigheter. 

 

Yrkeslärarna berättar att ”Om de inte tyckte att det blev bra så kan de gå in och titta på 

filmen igen och sedan gå ut och göra om och få ett bättre resultat” (R2). Vidare berättar 

yrkeslärarna att det är ”Bra för de som har det lite svårt, de kan gå in och titta på filmen 

hur många gånger de vill och ingen annan som vet hur många gånger.” (R1). Den 

vanligaste användningen för lärplattformen är som ett administrativt verktyg för 

bedömning och information. En yrkeslärare konstaterar att ”Vi använder den inte så 

mycket direkt för undervisning, vi använder den för bedömning och information.” (R3). 

Två yrkeslärare beskriver vad de använder lärplattformen till 

 
Vi lägger upp resultat, hur det har gått på något moment, hur det har gått och vad man kan 

tänka på till nästa gång, och förväntar oss att eleverna är inne och tittar på det, och tar till 

sig det och använder det, så använder vi lärplattformen framförallt och även information. 

(R5) 

 

Den andra yrkesläraren fyller i att de lägger in planering för kurserna och bifogar 

uppgifter. Som handledare använder de också lärplattformen för att följa eleverna hur 

det går i de andra ämnena och deras närvaro.  

 

3.1.6 Ämneskunskap och pedagogisk kunskap för att använda digitala läroböcker. 

(PCK) 

 

Två av de tre yrkesprogrammen använder sig av läroböcker i digital form. De 

yrkeslärarna nämner läroböcker i digital form som ett bra hjälpmedel till exempel för 

elever med dyslexi och de som har svårt med läsförståelsen. De nämner även att 

läroböckerna i digital form har mycket material och uppgifter som inte kommer med en 

vanlig lärobok. Det yrkesprogram som inte använder sig av läromedel i digital form 

hänvisar till att alla elever har tillgång till inspelat material. Dessutom använder detta 

yrkesprogram sig inte kontinuerligt av läroböcker då de inte vill bli styrda av en bok i 

undervisningen. 

 

Två yrkeslärare på de yrkesprogram som använder sig av digitala läromedel säger 

såhär ”E-boken har med allting, den har blindkartor, fallbeskrivningar, bilder, film, du 

kan ändra text och bakgrund för dyslektiker, den kan läsa upp text, du kan lägga till 

kommentarer.” (R3) och ”Så att de har en digital version och vi ser ju fördelarna att de 

kan lyssna på det som de ska läsa och de som är lässvaga har en fördel av att lyssna.” 

(R1). Två orsaker till att inte använda sig av digitala läromedel är att alla elever har 

tillgång till inläst material och att yrkesläraren inte vill vara så styrda av läromedlen. 

När det gäller inläst material konstaterar yrkesläraren att ”Alla elever har ju tillgång till 

inläst material, det behöver inte vara någon diagnos eller nånting.” (R5). I vissa kurser 

använder yrkeslärarna läroböckerna mer som en hjälp tillsammans med läroplanen för 

att täcka det centrala innehållet i kurserna. 

 
Man kanske inte använder böckerna så mycket, man har dem mer som en hjälp, och då 

tänker jag att om man har en e-lärobok, om det ska vara någon mening med det tänker jag, 

då måste man ju använda den typ kanske lite kontinuerligt. (R6) 

 

När det gäller att vara styrd av läromedlet så menar yrkesläraren att vid inköp av dyra 

digitala läromedel gäller det att verkligen använda dem i undervisningen och inte bara 

ha dem som en hjälp. 
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3.1.7 Sammanfattning  

 

Resultatet visar att yrkesläraren ska kunna använda, förklara och beskriva de digitala 

verktyg som finns på arbetsplatsen och som ingår i yrkesämnet. Det visar sig också att 

alla digitala verktyg inte finns att tillgå inne på skolan. Det innebär att yrkesläraren 

måste kunna beskriva och visa dess funktion på ett annat sätt. Detta görs genom att visa 

filmer och göra studiebesök. Apl kommer in som en viktig del för yrkesprogrammen då 

det gäller de aktuella digitala verktyg som finns på arbetsplatsen. Särskilt viktig blir apl 

med tanke på att alla digitala verktyg inte finns att tillgå inne på skolan. Yrkesläraren 

använder också datorn i undervisningen. Detta för att presentera och visualisera innehåll 

i undervisningen. Datorn används också för att söka och kritiska granska information, 

använda lärplattformen och använda sig av digitala läroböcker. Alla de olika begreppen 

inom TPACK berörs på något sätt inom dessa kategorier. 

 

 

3.2 Digital kompetens och yrkeskunnande 
 

Under denna rubrik visas resultatet av min andra frågeställning. Vilka strategier säger 

yrkeslärare att de använder för att bevara och utveckla sitt yrkeskunnande när det gäller 

yrkesrelaterade digitala verktyg? De tre kategorierna kopplas till TPACK. Efter var 

kategori hänvisas till aktuellt begrepp i TPACK. 

 

3.2.1 Utveckling av digitalt yrkeskunnande via eget aktivt sökande (CK och TK) 

 

För att hela tiden hålla sig uppdaterad på utvecklingen av de digitala verktygen som 

används inom respektive yrkesområde behövs det ett eget aktivt sökande. Yrkeslärarna 

ansvarar själva för att söka kunskap om de digitala verktygen och ett eget aktivt sökande 

gör alla yrkeslärarna i någon form. Strategierna varierar.  

 

En av yrkeslärarna uttrycker det ”Men det hänger på vårt eget intresse, om vi inte tittar 

åt det hållet så händer det ingenting, det är inget som kommer av sig självt.” (R1). Två 

av yrkeslärarna går en kurs om hur deras yrkesområde utvecklas digitalt och vilka 

digitala verktyg som håller på att utvecklas. ”Vi har en kurs där vi går igenom it i vård 

och omsorg och hur vården hela tiden utvecklas digitalt. Med allt från robothundar till 

äldre, appar till läkare, ja allt inom vården.” (R3).  De strategier som används är att söka 

i facktidningar, pratar med folk inom branschen, använda sig av apl-besök, gå kurser 

och använder sig av reklam. Så här säger yrkeslärarna ”Försöker prata med 

branschfolket så gott det går.” (R2), ”Vi prenumererar på tidningar inom vårt område.” 

(R6), ”Om man ser reklam för nya appar och program och tänker att det kan jag 

använda.” (R5) och ”Vi frågar när vi är ute vad det är eleverna måste kunna, sådär håller 

vi på att luska.” (R2). 

 

3.2.2 Utveckling av digitalt yrkeskunnande via fortsatt arbete inom yrket (CK och 

TK) 

 

En av yrkeslärarna arbetar fortfarande extra inom yrket. Där yrkesläraren arbetar extra 

är det vanligaste digitala verktyget ett dokumentationsprogram som de anställda inom 

kommunen använder. Då dokumentationsprogrammet är något som används i 

undervisningen på yrkesprogrammet gör det att yrkesläraren bevarar sina kunskaper 

inom området och blir uppdaterad på de ändringar som sker.  ”Jag arbetade extra under 
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hela utbildningen och har fortsatt med det, men det är mest dokumentation.” (R3).  

 

3.2.3 Ytterligare kunskap om digital kompetens som yrkeslärarna säger sig behöva 

för att förbättra sitt yrkeskunnande. (TCK och PCK) 

 

Den kunskap om digital kompetens som yrkeslärarna behöver för att förbättra sitt 

yrkeskunnande varierar. Några yrkeslärare behöver mer kunskap om de nya specifika 

digitala verktyg som finns inom yrkesämnena medan andra behöver mer kunskap om 

hur datorn kan användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen.  

 

Två av yrkeslärarna tar hjälp av apl-platserna. Vid apl-besöken pratar de med personalen 

för att få reda på det nya inom branschen. ”Nu ska vi skaffa mer material för ellära, i 

och med att elektroniken i bilarna blir mer avancerad måste vi hänga med där, så där 

håller vi på att luska nu.” (R2). Några yrkeslärare behöver mer kunskap om vad som 

finns inom yrkesområdet i form av program och appar för datorn och konkreta tips om 

hur dessa ska användas i undervisningen. ”Skulle verkligen vilja lära mig mer om vad 

som finns och som sagt, få konkreta tips på hur jag kan använda dem i undervisningen.” 

(R5) och ”jag skulle vilja lära mig, få nya utmaningar, hur man kan använda den på ett 

mer kreativt sätt i undervisningen.” (R6). Endast två yrkeslärare säger att de har fått 

någon form av utbildning i hur de skulle kunna använda datorn i undervisningen. Den 

utbildningen bestod i att lära sig göra powerpoint presentationer och lite kort om att 

använda sig av loggböcker. Yrkeslärarna uttrycker också allmänt att de behöver lära sig 

mer om digitala verktyg.  De nämner att utvecklingen går snabbt och att digitala verktyg 

är något som kommer att bli vanligare i framtiden. 

 
Jag är inte så duktig på det, men jag tror inte att vi kommer ifrån det. Ska jag jobba 20 år till 

så måste jag sätta mig in i det nu. För vi kommer inte att komma ifrån det, det kommer mer 

digitalt. (R3) 

 

Det finns många nya bra program men det är tidskrävande att sätta sig in i allt nytt. Här 

skulle det underlätta att få hjälp med hur programmen fungerar istället för att sitta själv 

och försöka klura ut hur de fungerar. En yrkeslärare säger ”Någon måste ta och visa hur 

de fungerar och hur du ska använda det. Jag kan inte sätta mig en halv dag och se hur 

detta program fungerar.” (R1). 

 

3.2.4 Sammanfattning 

 

Yrkeslärarna påpekar att den digitala utvecklingen går fort och att det är tidskrävande 

att hålla sig uppdaterad. Yrkeslärarna berättar att de använder sig av olika strategier för 

att utveckla sin digitala kompetens bland annat prata med branschfolk, gå kurser och 

använda sig av reklam. En av yrkeslärarna arbetar extra inom sitt tidigare yrke. Alla 

yrkeslärare behöver någon form av ytterligare kunskap inom det digitala området. Detta 

för att förbättra sitt yrkeskunnande inom yrkesämnet. De nämner kunskap vad gäller att 

använda datorn på ett mer pedagogiskt och kreativs sätt i undervisningen. De nämner 

även att de behöver ha mer kunskap om nya digitala verktyg inom yrkesämnet. 

 

 

3.3 Slutsatser 
 

Studiens syfte är att identifiera innebörden av digital kompetens i den gymnasial 

yrkesutbildnings undervisning samt dess konsekvenser för yrkeslärarens 
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kunskapsutveckling.  

 

Utifrån de två frågeställningarna märks att yrkesläraren rör sig inom två yrken. Köpsén 

och Fejes (2014) kallar dem för undervisningspraktik och yrkespraktik. 

Undervisningspraktiken är det aktiva yrket, yrkeslärare. Yrkespraktiken är det vilande 

yrke som yrkesläraren har utövat till exempel elektriker. Så utifrån att identifiera 

innebörden av digital kompetens för den gymnasiala yrkesutbildningens undervisning 

blir resultatet att digital kompetens behövs inom alla yrken. Det som är komplext är att 

yrkesläraren har två yrken, ett aktivt och ett vilande. Att upprätthålla den specifika 

digitala kompetens som finns inom det vilande yrket är den svåra biten. För att 

upprätthålla denna digitala kompetensen arbetar en yrkeslärare extra och de andra håller 

kontakten med branschfolk och/eller läser facktidningar. Den digitala kompetensen 

inom det vilande yrket påverkar dessutom den digitala kompetensen inom det aktiva 

yrket (yrkeslärare). Som yrkeslärare undervisar du om ditt vilande yrke och då behöver 

du adekvat digital kompetens inom detta yrke. Förutom specifik digital kompetens om 

de digitala verktyg som finns inom det vilande yrket behöver yrkesläraren också ha 

digital kompetens vad gäller pedagogisk och administrativ användning av datorn.  

 

Det är inte bara yrkeslärarens digitala kompetens som påverkar yrkeslärarens 

kunskapsutveckling i yrkesämnet. Yrkeslärarens digitala litteracitet påverkar också. 

Digital literacy (Lupton & Bruce, 2010; Sundin, 2012) beskrivs som förmågan att söka, 

organisera, kritiskt granska, värdera och att kunna använda sig av informationen för att 

kunna förändra. Yrkesläraren behöver denna förmåga för att kunna utveckla och 

förändra undervisningen i yrkesämnet. Både vad gäller undervisningen om de specifika 

digitala verktygen och undervisningen med datorn. Då den digitala utveckling går fort 

är detta ett arbete som måste fortgå hela tiden och som inte kan stanna upp. 

 

Slutsatsen utifrån mitt syfte blir att innebörden av den digitala kompetensen är komplex. 

Detta då yrkesläraren måste ha adekvat digital kompetens både utifrån 

undervisningspraktiken och yrkespraktiken. Dessutom påverkar yrkespraktikens digitala 

kompetens undervisningspraktiken. Kunskapsutvecklingen påverkas inte bara av den 

digitala kompetensen utan också yrkeslärarens digitala litteracitet. Alltså förmågan att 

använda den information om yrkesämnet och de digitala verktygen som finns för att 

utveckla undervisningen. 
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Del 4 DISKUSSION 
 

I metoddiskussion diskuteras metod, urval och analys utifrån hur det kan ha påverkat 

min studie. I resultatdiskussionen diskuteras följande områden: 

 

-Undervisningens innehåll och pedagogik som en helhet  

-Yrkeslärarens kunskapsutveckling 

-Yrkeslärarens digitala litteracitet  

 

Diskussionskapitlet avslutas med strategier för att ta hjälp av den digitala teknikens 

fördelar och vidare forskning. 

 

 

4.1 Metoddiskussion 
 

Metoden som valdes, kvalitativa intervjuer, gav den information som behövdes för att 

kunna svara på syfte och frågeställningar. Jag har gjort kvalitativa intervjuer en gång 

tidigare så jag kände mig trygg med metoden. Nytt för mig var att intervjua två 

respondenter samtidigt. Tanken var att det skulle bli en dialog mellan respondenterna 

och det blev det på de flesta av frågorna. Hade jag fått andra svar om jag intervjuat 

yrkeslärarna en och en? Vissa frågor diskuterade yrkeslärarna tillsammans och kom 

fram till ett gemensamt svar. Dessa frågor skulle kanske fått andra svar om yrkeslärarna 

intervjuats en och en. Samtidigt upplevde jag att yrkeslärarna var väldigt öppna med 

sina svar och svarade utifrån vad de själva hade för erfarenhet och upplevelse. Då 

yrkeslärarna på vissa frågor gav olika svar så tror jag inte att intervjusituationen 

påverkat svaren i så stor utsträckning. De yrkeslärare som deltog gjorde det utifrån eget 

intresse och var själva med och bestämde tid och plats. Intervjuerna skedde i en lugn 

och ostörd miljö och det fanns via deras egna förslag tid avsatt för intervjun.  

 

När det gäller urvalet av yrkeslärare gjorde jag ett målinriktat urval det vill säga jag 

valde att intervjua personer som var relevanta för studiens syfte (Bryman, 2016).  Detta 

val var självklart då mitt syfte och frågeställningar riktade sig till yrkeslärare. Det 

slutgiltiga urvalet stod yrkeslärarna själva för då det var frivilligt att delta. Sammanlagt 

deltog 6 yrkeslärare i studien. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att man 

måste intervjua minst 6–8 personer för att materialet inte ska bli beroende av enskilda 

personers uppfattningar. Hur resultatet hade påverkats av fler deltagande yrkeslärare är 

svårt att säga men med fler deltagare hade variationen troligtvis blivit större. Vad skulle 

jag kunnat göra annorlunda? Jag skulle kunnat vänt mig till ytterligare en 

gymnasieskola och på så sätt fått ett större underlag. Både vad gäller antal respondenter 

och bredden vad gäller antal yrkesprogram. Likaså skulle min studie fått ett större djup 

om jag gjort observationer. Då hade jag även fått med hur yrkeslärarna använder sig av 

de digitala verktygen och inte bara hur de säger sig arbeta med dem. 

 

Bryman (2016) skriver att det finns en risk med att inte transkribera allt material då 

risken finns att man missar eller hoppar över visst material. För att säkerställa att inget 

missats lyssnade jag igenom intervjuerna flera gånger. Detta var ett tidskrävande arbete. 

Skulle jag valt att inte spela in intervjuerna? Nej, trots att det krävdes mycket tid var det 

bra att spela in intervjuerna. Nu kunde jag lyssna och ställa följdfrågor utan att behöva 

tänka på att anteckna hela intervjun. Om jag skulle antecknat skulle det tagit fokus från 

vad yrkeslärarna sa och jag skulle tappat min koncentration.  
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Hur påverkar min roll som yrkeslärarstudent resultatet för intervjun? De intervjuade 

yrkeslärarna fick information om mitt tidigare yrke och att jag läser till yrkeslärare. 

Vetskapen att jag läser till yrkeslärare skulle kunna påverka dem att svara utifrån vad de 

tror att jag förväntar mig för svar. Likaså att de vill ge en bra bild av yrket. Jag kan 

givetvis inte veta säkert men känslan är att de svarade utifrån sina egna erfarenheter och 

upplevelser. Att jag själv är blivande yrkeslärare skulle också kunna påverka min syn på 

inspelat material och deltagare. Jag har en förförståelse för yrket som givetvis påverkar 

min syn. Samtidigt har jag försökt att vara objektiv och bara utgå från mitt 

transkriberade material och inte lägga in mina egna värderingar. Här har det varit bra att 

ha inspelningarna att gå tillbaka till. Jag har kunnat lyssna igen för att få rätt förståelse i 

hur de har uttryckt sig.  

 

 

4.2 Resultatdiskussion 
 

4.2.1 Undervisningens innehåll och pedagogik som helhet 

 

Syftet med min studie är bland annat att identifiera innebörden av digital kompetens i 

den gymnasiala yrkesutbildningen undervisning. Den digitala kompetensens visar sig 

vara komplex. Detta då yrkesläraren måste ha adekvat digital kompetens både utifrån 

undervisningspraktiken och yrkespraktiken. Trotts detta ska den digitala kompetensen 

bilda en enhet med yrkesämnet och pedagogiken. Som Koehler och Mishra (2006) 

skriver handlar det om helheten, att förstå sambandet mellan yrkesämnet, pedagogiken 

och teknologin och att få dem att samarbeta.  

 

En del av att se helheten i undervisningens innehåll och pedagogik är att koppla den till 

apl. Varför är apl så viktig? För det första står det reglerat i Skollagen (SFS 2010:800) 

hur mycket av utbildningen som ska vara apl. För det andra ska apl tillsammans med 

undervisningen i skolan bidra till att eleven får en yrkeskunskap. Yrkeskunskap är både 

teoretisk och praktisk (Ryle, 1949). En av yrkeslärarna säger ”Men det viktiga är att 

eleverna ser att det finns ett samband mellan det vi lär ut och det de möter på apl, att det 

blir en röd tråd.” (R1). Och detta är viktigt. Kunskaperna eleverna får om de digitala 

verktygen4 i skolan ska kunna kopplas till det de möter ute på apl och vise versa. Annars 

är risken att det blir två separata och olika delar som är skilda från varandra Något som 

förvånar mig i mitt resultat är att alla digitala verktyg inte finns att tillgå på skolan. Hur 

blir det då med den röda tråden mellan skolans undervisning och apl? För att få den röda 

tråden förklarar och beskriver yrkeslärarna de digitala verktygen med hjälp av film och 

studiebesök. På detta sätt får eleverna se i vilka sammanhang och hur de digitala 

verktygen ska användas. Jag ser en risk med detta. Risken är att det bara blir teoretiska 

kunskaper som inte blir kopplade till det digitala verktygets praktiska användning. Om 

eleven bara får se hur det digitala verktyget fungerar och får beskrivet för sig, hur ska 

eleven lära sig att använda det? De digitala verktygen innehåller multimodal 

kommunikation (Selander & Kress, 2010) som inte bara ska läsas av utan också tolkas i 

sitt sammanhang. Eleven måste lära sig att tolka de digitala verktygen i sina 

sammanhang för att inte fatta fel beslut. För att eleverna ska lära sig detta behöver de 

arbeta och använda sig av de digitala verktygen. Det är därför som jag anser att apl är så 

                                                 
4 När jag skriver digitala verktyg i resultatdiskussionen menar jag de specifika digitala verktyg som finns 

inom yrkesämnet om  jag inte nämner något annat. 
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viktigt och särskilt med tanke på att alla digitala verktyg inte finns att tillgå på skolan. 

Apl blir då elevernas enda möjlighet att använda de digitala verktygen och att skaffa sig 

en yrkeskunskap på detsamma. Men vilka krav ställer då detta på yrkesläraren? Jag ser 

att det blir dubbla krav för yrkesläraren. För det första behöver yrkeslärarens digitala 

kompetens vara det samma oavsett om de digitala verktygen finns att tillgå på skolan 

eller inte. Yrkesläraren måste i båda fallen själv kunna använda sig av de digitala 

verktygen. Yrkesläraren måste kunna beskriva och förklara dess funktion, beskriva och 

förklara i vilka sammanhang de används och hur eleven ska tolka och använda sig av 

informationen som det digitala verktyget ger. För det andra ställer det krav på 

yrkesläraren att kunna kartlägga arbetsplatser för att få bästa möjliga apl. Apl-platsen 

ska inte bara ge adekvat digital kompetens det ska också finnas engagerade handledare 

som kan lotsa eleven fram till en adekvat yrkeskunskap. Enochssons (2010) studie av 

lärarstudenter visade att de sällan fick tillgång till vfu-skolorna administrativa system 

och att lärarstudenterna upplevde detta som en brist. Om samma problem uppstår på 

apl-platser ser jag det som en stor fara. Apl-platserna är en väg för att ge eleverna 

yrkeskunskap och då måste de ges möjlighet att använda och sätta sig in i de digitala 

verktygen för att få den praktiska kunskapen. Elevens apl-handledare måste ha tid att 

visa och låta eleven få prova de digitala verktygen. För att behålla en röd tråd mellan 

skolans undervisning och apl är det viktigt att yrkeslärarna har adekvat kompetens om 

de digitala verktygen oavsett om de finns att tillgå på skolan eller ej. Likaså är det 

viktigt att yrkesläraren har kompetensen att kartlägga arbetsplatser som ger eleverna 

adekvat digital kompetens och yrkeskunskap. 

. 

Datorn är ett annat digitalt verktyg som yrkesläraren använder sig av i sin undervisning. 

Lärare som inte har så mycket erfarenheter av att använda datorn i undervisningen 

stannar vid att använda datorn till informationssökning och ordbehandling (Perselli, 

2014). Detta stämmer till viss del då de flesta av yrkeslärarna i min studie säger att de 

inte använder datorn direkt i undervisningen tillsammans med eleverna. Några av 

yrkeslärarna uttrycker även önskemål om att lära sig mer om hur datorn kan användas 

på ett mer kreativt sätt i undervisningen. Att det inte räcker med teknisk kunskap utan 

att det också krävs pedagogisk och innehållsmässig kunskap styrks i en studie av 

Tallvid (2015) och i min teori TPACK (Koehler & Mishra, 2006). Ett sätt att utveckla 

kunskapen om datorns användning i undervisningen är att utbyta erfarenheter med 

kollegor (Perselli, 2014). Här ser jag stora vinster med att arbeta i arbetslag. Det ger 

möjlighet att ta del av arbetslagets kunskap och tillfällen att diskutera med sina kollegor. 

Detta förutsätter att det finns gemensam tid för arbetslaget att träffas. Likaså är det en 

fördel om alla i arbetslaget är beredda att delge varandra sina kunskaper. Även 

lärarstudenter önskar fler pedagogiska och ämnesspecifika kurser om hur datorn kan 

kopplas till undervisningen visar en studie av Enochssons (2010). Detta kan vara en 

bidragande orsak till att yrkeslärarna i min studie inte använder datorn som ett 

pedagogiskt verktyg i undervisningen. Endast två av yrkeslärarna i min studie sa att de 

hade fått någon form av utbildning i hur de skulle kunna använda datorn i 

undervisningen. Denna utbildningen bestod i att träna sig på att göra 

powerpointpresentationer och lite kort om att använda sig av loggböcker. Detta är ju 

helt klart en brist och kanske en förklaring till att datorn mest används som ett 

administrativt verktyg. Hur hade yrkeslärarnas pedagogiska användning av datorn hade 

sett ut om de fått denna utbildning? Jag tror att datorn hade använts på ett annat sätt om 

yrkeslärarna hade fått denna kunskap med sig från sin yrkeslärarutbildning. De hade 

haft redskapet med sig ut redan från sin utbildning och klart att använda. Nu blir det en 

sak ytterligare att själv sätta sig in i. 
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4.2.2 Yrkeslärarens kunskapsutveckling 

 

Vid genomgånget yrkesprogram tar eleven en yrkesexamen och eleven ska vara 

anställningsbar. Som anställningsbar ska eleven ha med sig den digitala kompetensen 

som krävs för yrket (Skolverket, 2016b). Hur den digitala kompetensen påverkar 

yrkeslärarens kunskapsutveckling är komplex. Detta då yrkesläraren måste ha adekvat 

digital kompetens både utifrån undervisningspraktiken och yrkespraktiken. Dessutom 

påverkar yrkespraktikens digitala kompetens undervisningspraktiken. Svårigheten med 

undervisningen i yrkesämnena är att utvecklingen för de digitala verktygen går så fort, 

något som yrkeslärarna också påpekar i mina intervjuer. För att ge eleven den digitala 

kompetens som krävs för yrket måste yrkeslärarens hela tiden utveckla sin digitala 

kompetens. Den digitala kompetensen kan kopplas till Johannessens (1999) tre 

kunskapsbegrepp. Det räcker inte att bara teoretiska och praktiska kunskapen om det 

digitala verktyget. Yrkesläraren måste också ha förtrogenhetskunskapen. De praktiska 

kunskaperna om hur det digitala verktyget används på arbetsplatsen idag. Likaså att det 

digitala verktyget används på rätt sätt med ett gott omdöme i var situation. Det handlar 

om yrkeslärarens kunskap i yrkesämnet. En fara med den snabba digitala utvecklingen 

är att yrkeslärarna inte hänger med. Om inte yrkesläraren har adekvat digital 

yrkeskunskap blir undervisningen i yrkesämnet bristfällig. Då påverkas i sin tur eleven 

som inte får den digitala kompetens som krävs för yrket. Men hur ska yrkesläraren 

utveckla sin digitala kompetens i en yrkespraktik som ligger vilande? 

 

Några av de strategier som Fejes och Köpsén (2014) beskriver att yrkeslärare använder 

sig för att behålla sin yrkesidentitet märks av i min studie. En yrkeslärare arbetar extra 

inom yrket och håller sig på så vis uppdaterad om de digitala verktygen. De andra 

yrkeslärarna nämner att de försöker prata med branschfolk, läser facktidningar, ta reda 

på ny kunskap under apl-besök och på andra sätt försöker hålla sig uppdaterade på de 

digitala verktygen. Men ska yrkesläraren behöva använda sin fritid till att upprätthålla 

en adekvat digital kompetens? Visst är det bra att yrkesläraren arbetar extra inom yrket. 

Men att arbeta extra inom yrket är inte en möjlighet som fungerar för alla yrkeslärare. 

Yrkesläraren har ju redan ett arbete, att undervisa elever på ett yrkesprogram. Visst går 

det alltid att söka ny information via nätet, att prata med branschfolk och läsa 

facktidningar. Men hur kontinuerligt hinner yrkesläraren göra det? En yrkeslärare 

berättar att hen försöker söka information på nätet så fort det ges möjlighet. Med andra 

ord blir när det finns tid över och när den tiden finns kan variera väldigt. Jag anser att 

utvecklingen av den digitala kompetensen borde ingå som en del av arbetstiden. Både 

vad gäller den digitala kompetensen för undervisningspraktiken men framförallt för att 

utveckla den digitala kompetensen från yrkespraktiken. Jag vill se förändringar i 

yrkeslärarens arbetsstruktur för att ska skapa möjligheter och kontinuitet i utvecklingen 

av den digitala kompetensen. Ansvaret för att skapa möjligheter för yrkesläraren att 

förbättra sin digitala kompetens ska ligga på skolan. Grönlund (2014) skriver att det 

måste ske ett arbete med att förändrat ledarskapet hos rektorer. Inom detta ledarskap 

tycker jag att det ingår att ge yrkeslärarna förutsättningar för att utveckla sin digitala 

kompetens. Jag tror inte rektorerna är insatta i vad som krävs av yrkeslärarna när det 

gäller arbetet att hålla sig uppdaterade på de digitala verktygen inom yrkesämnet. 

Däremot ser jag att det är viktigt att rektorerna blir det. I slutänden är det rektorn som är 

ansvarig för yrkesprogrammen och att de yrkesprogrammen ger en adekvat digital 

utbildning. För att yrkeslärarna ska få en likvärdig kunskapsutveckling och att det i 

slutänden blir en likvärdig utbildning krävs ett aktivt arbete från rektorernas sida.  
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Vilka konsekvenser ger den digitala kompetensen för yrkeslärarens 

kunskapsutveckling? Så läng det är yrkeslärarens egna angelägenhet att hålla sig 

uppdaterad på de digitala verktygen kommer det att vara stor skillnad i 

kunskapsutvecklingen. De förtydliganden som gjorts i läroplanen, ämnesplaner och 

examensmål (Regeringskansliet, 2017) hoppas jag blir ett förtydligande för rektorerna 

hur viktig adekvat digital kompetens är för yrkeslärarna. Det gäller att rektorn får 

kunskap och blir medveten om den komplexa situation som yrkesläraren befinner sig i. 

Den medvetenheten och kunskapen gör det möjligt för rektorn att hjälpa till att skapa 

bättre förutsättningar för yrkeslärarens kunskapsutveckling. Adekvat digital kompetens 

både utifrån undervisningspraktiken och yrkespraktiken bidrar tillsammans till den 

komplexa situation som påverkar yrkeslärarens kunskapsutveckling.  

 

4.2.3 Yrkeslärarens digitala litteracitet 

 

Resultatet visar att kunskapsutvecklingen inte bara påverkas av den digitala 

kompetensen utan också yrkeslärarens digitala litteracitet. Alltså förmågan att använda 

den information om yrkesämnet och de digitala verktygen som finns för att förändra 

undervisningen. Det finns mycket information att tillgå på nätet och det kommer 

ständigt nytt. Det blir allt viktigare att kritiskt kunna granska den information som ska 

användas. För yrkesläraren handlar det om att göra eleven digitalt litterat (Sundin, 2012) 

i sitt yrkeskunnande. En av yrkeslärarna uttrycker det ”Egentligen handlar det om tycker 

jag att det finns och att man kan hitta det, och att man kritiskt kan granska det och hur 

man kan använda det.” (R5). Till detta använder yrkesläraren inlämningsuppgifter där 

eleven ska söka information och kritiskt granska det som hittas. Hur påverkar detta 

yrkeslärarens digitala litteracitet? I skapandet av uppgiften måste yrkesläraren använda 

sig av olika medier för att söka informationen. Yrkesläraren måste hitta och kritiskt 

granska informationen för att se om den passar för uppgiften. Att göra dessa uppgifter 

tränar yrkeslärarens litteracitet något som Grönlund (2014) skriver är viktigt. Grönlund 

(2014) skrivet att det krävs ett medvetet arbete med digitala medier för att bli digitalt 

litterat. Dessa lektionsuppgifter underhåller inte bara yrkeslärarens digitala litteracitet 

utan tränar också eleverna att bli digitalt litterata. Denna uppgift ligger också i linje med 

de förtydligande och förstärkningar i läroplan, ämnesplaner och examensmål som 

regeringen (Regeringskansliet, 2017) fattade beslut om i mars 2017.  

 

Selander och Kress (2010) beskriver multimodal kommunikation som användning av 

olika tecken, medier och uttryckssätt. Yrkesläraren måste kunna använda och förstå 

kommunikation och information från många olika källor och medier. Varför är det 

viktigt att behärska multimodal kommunikation? Det är viktigt att behärska multimodal 

kommunikation då den påverkar yrkeskunnandet och därmed yrkesämnet. Dagens 

digitala verktyg är uppbyggd av multimodal kommunikation. Displayer på olika digitala 

verktyg kan ge information i form av grafer, text och ljud. Informationen ska sedan 

tolkas och användas på rätt sätt. Feltolkad eller fel använd information kan leda till att 

arbetsuppgifter blir fel utförda eller att det uppstår allvarliga problem. Säljö (2012) 

skriver att det tar tid att lära sig de digitala verktygen och att de oftast är gjorda för att 

passa en specifik verksamhet. Yrkeslärarens uppgift är att hjälpa eleven fram till att 

behärska multimodal kommunikation. Eleverna ska kunna läsa av displayerna på de 

digitala verktygen, tolka informationen och sedan använda den informationen på rätt 

sätt. Detta kräver träning både i skolan och på apl.  
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Att vara digitalt litterat i sitt yrkeskunnande handlar inte bara om att söka information 

om yrkesutvecklingen och att kunna läsa av en display, det handlar om att kunna 

använda den i sitt rätta sammanhang för att vidare använda den kunskapen för att 

ifrågasätta och kunna göra förändringar. För yrkesläraren handlar det i slutänden 

handlar om att använda informationen för att utveckla undervisningen i yrkesämnet 

(Lupton & Bruce, 2010). I min studie finns två yrkeslärare som inte använder sig av 

digitala läroböcker. En av anledningarna till att de inte gör det är att de inte vill bli 

styrda av läroböcker i sin undervisning. Hur påverkar detta arbetssätt undervisningen? 

Yrkeslärarna använder sig av sin digitala litteracitet för att söka och granska information 

från olika medier. Den information de får fram använder de sedan för att utveckla sin 

undervisning i yrkesämnena. På detta sättet är ämnesinnehållet i yrkesämnet ständigt 

uppdaterat och eleverna får på detta sätt adekvat kunskap om yrkesämnet. Att utveckla 

undervisningen på detta sätt ligger i linje med vad Tallvid, Lundin och Lindström 

(2012) skriver om i sin artikel. Elevens möjlighet att påverka uppgiften i 1:1 miljö gör 

att lektionsplanering är en ständigt pågående process. Risken är att yrkeslärarna missar 

något viktigt område i yrkesämnet. För att minska den risken är det viktigt att använda 

läroplan, ämnesplaner och styrdokument för att få med kursernas centrala innehåll.  

 

 

4.3 Strategier för att ta hjälp av den digitala teknikens fördelar och 

vidare forskning. 
 

För att tydliggöra skolans uppdrag och att stärka eleverna digitala kompetens beslutade 

regeringen i mars 2017 om förtydliganden och förstärkningar i läroplanen, ämnesplaner 

och examensmål för gymnasieskolan (Regeringskansliet, 2017). När det gäller 

examensmålen så uppdaterades de med formuleringar om digital kompetens som är 

anpassade för yrkesprogrammens yrkesutgångar. En strategi som nämns i Nationell 

strategi för digitaliseringen för skolväsendet (skolverket, 2016b) är att 

kompetensutveckling behövs för rektorer och all personal i skolan för att de ska ha 

adekvat digital kompetens. Detta är två strategier som jag tror gynnar yrkeslärarna och 

som förhoppningsvis kommer att ge dem bättre förutsättningar för att upprätthålla en 

adekvat digital kompetens. Ytterligare ett sätt att ta tillvara de digitala resurserna nämns 

av en yrkeslärare som berättar att de har en samarbetspartner som sponsrar dem med ett 

digitalt verktyg. Detta ger yrkesprogrammet en möjlighet att hålla adekvat digital 

kompetens inom ett område både vad gäller de digitala verktygen och yrkeslärarens 

digitala kompetens. Det går inte att komma ifrån att det blir en kostnad för 

gymnasieskolan att hålla yrkesprogrammen med adekvata digitala verktyg. Då kan det 

vara bra att tänka i andra banor och sponsring från företag kan vara ett sätt. Jag tänker 

då att det blir viktigt för skolan och yrkeslärarna att fundera på hur detta samarbete ska 

gå till. Vilka företag ska sponsra, alla som vill eller gäller det särskilt utvalda. Det får 

inte bli att utbildningen blir kopplad till ett särskilt företag eller ett särskilt digitalt 

verktyg. Eleverna ska trots sponsring få bredden på utbildningen. Det gäller också att 

tänka till om vilken sponsring som behövs och som är aktuell. 

 

När det gäller forskning om yrkeslärare och deras undervisning kopplad till digital 

kompetens finns det få studier. Inom detta område skulle det behövas mer forskning. 

Det skulle vara intressant att veta hur vanligt det är att de digitala verktygen inte finns 

att tillgå på skolan och hur det påverkar elevernas kunskap i yrkesämnena. Likaså skulle 

det vara intressant att veta hur eventuell sponsring påverkar yrkesprogrammens struktur 

och undervisning. 
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Grönlund, Å. (2014). Att förändra skolan med teknik. Bortom ”en dator per elev” 

Hämtad från: 

https://skl.se/download/18.492990951464200d71485310/1402989583700/Bok_och_ant

ologi_Unos_Uno_SKL.pdf  (2017-06-01). Örebro universitet 

 

Gudmundsdottir, S. & Shulman, L. (1987). Pedagogical content knowledge in social 

studies. Scandinavian Journal of Educational Research, 31, 59-70. 

 

Gustavsson, B. (2002). Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk 

kunskap. Hämtad från: 

http://www3.kau.se/kurstorg/files/b/C10B96060792119929xYnwE65803/B%20Gustafs

son.pdf (2017-05-07). Stockholm: Skolverket. 

 

Hermerén, G. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Johannessen, K. S. (1999). Praxis och tyst kunnande. Stockholm: Dialoger. 

 

Lärarnas riksförbund. (2016). 13 steg mot en framgångsrik yrkesutbildning. En 

undersökning bland Sveriges yrkeslärare. Hämtad från: 

http://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/13stegmotenframgangsrikyrkes

utbildning.5.1e43207415483e0b1728602b.html (2017-03-09). Stockholm: Lärarnas 

Riksförbund. 

https://www.academia.edu/28833667/IT_i_lärarutbildningen_Hur_förbereds_blivande_lärare_att_använda_IT_i_undervisningen
https://www.academia.edu/28833667/IT_i_lärarutbildningen_Hur_förbereds_blivande_lärare_att_använda_IT_i_undervisningen
https://skl.se/download/18.492990951464200d71485310/1402989583700/Bok_och_antologi_Unos_Uno_SKL.pdf
https://skl.se/download/18.492990951464200d71485310/1402989583700/Bok_och_antologi_Unos_Uno_SKL.pdf
http://www3.kau.se/kurstorg/files/b/C10B96060792119929xYnwE65803/B%20Gustafsson.pdf
http://www3.kau.se/kurstorg/files/b/C10B96060792119929xYnwE65803/B%20Gustafsson.pdf
http://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/13stegmotenframgangsrikyrkesutbildning.5.1e43207415483e0b1728602b.html
http://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/13stegmotenframgangsrikyrkesutbildning.5.1e43207415483e0b1728602b.html


28 

 

Lupton, M. & C, Bruce. (2010). Windows on information literacy worlds: Generic, 

Situated and Transformative Perspectives. I A. Lloyd & S. Talja (Red.), Practicing 

information literacy: Bringing theories of learning, Practice and Information literacy 

together. Wagga Wagga: Center for Information Studies.  

 

Mishra, P., & Koehler, M.J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A 

framework for integrating technology in teacher knowledge. Teachers College Record, 

108(6), 1017-1054.  

 

Perselli, A-K. (2014). Från datasal till en-till-en. En studie av lärares erfarenheter av 

digitala resurser i undervisningen. (Doktorsavhandling, Avdelningen för 

utbildningsvetenskap Mittuniversitetet, Härnösand). Hämtad från: http://miun.diva-

portal.org/smash/get/diva2:742256/FULLTEXT01.pdf (2017-05-14)  

 

Player-Koro, C. & Tallvid, M. (2015). One laptop on each desk: teaching methods in 

technology rich classrooms. Media, Technology & Life-Long Learning, 11, 180-193 

 

Regeringskansliet (2017). Promemoria. Stärkt digital kompetens i skolans 

styrdokumment. Hämtat från: 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-kompetens-i-

laroplaner-och-kursplaner/   (2017-03-16)  

 

Ryle, G. (1949). The concept of mind. London: Hutchinson. 

 

Selander, S. & Kress, G. (2010). Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. 

Stockholm: Norstedts. 

 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Shulman, L.S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. 

Educational Researcher, 15, 4-14. 

 

Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskolan 2011. Hämtad från: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 

(2017-05-03). Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket. (2012). Kort om gymnasiesärskolan. Hämtat från: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2878 (2017-05-06). Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket. (2013). Mer om…Introduktionsprogram i gymnasieskolan. Hämtad från: 

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.254863!/PM%20Introduktionsprogram%20i%

20gymnasieskolan%20-%20reviderat%20december%202013.pdf (2017-05-6). 

Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket. (2016a). IT-användning och IT-kompetens i skolan, Skolverkets IT-

uppföljning 2015 Hämtad från: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3667 (2017-

02-02). Stockholm: Skolverket. 

 

http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:742256/FULLTEXT01.pdf
http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:742256/FULLTEXT01.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2878
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.254863!/PM%20Introduktionsprogram%20i%20gymnasieskolan%20-%20reviderat%20december%202013.pdf
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.254863!/PM%20Introduktionsprogram%20i%20gymnasieskolan%20-%20reviderat%20december%202013.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3667


29 

Skolverket. (2016b). Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet. Hämtad 
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Bilagor 
Bilaga 1 Mejlet till yrkeslärarna om förfrågan till intervju. 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Anneli Sandberg. Jag är student vid Högskolan i Skövde och studerar på 

yrkeslärarprogrammet. Denna terminen skriver jag på mitt examensarbete i pedagogik. 

Syftet är att undersöka digital kompetens i yrkesutbildningen. 

 

Jag önskar göra en intervju med två yrkeslärare på xx-programmet. Intervjun kommer 

att ske med båda två samtidigt. Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas. 

Inspelat och transkriberat material kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte 

att kunna härledas till de intervjuade personerna. Materialet från intervjun kommer bara 

att användas till denna studien. Intervjun kommer att ta ca 60 min och kan ske på er 

arbetsplats. 

 

Jag önskar att göra intervjun under vecka 11-12. Är tacksam för svar senast 9 mars. 

 

Har du frågor angående intervjun är du välkommen att kontakta mig på: 

 

Mejl: xxx 

Mobil: xxx 

 

Mvh Anneli Sandberg 
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Bilaga 2 Intervjuguide Inledning intervju 

 

INTERVJUGUIDE. 

 

Inledning intervju: 

 

Tack för att jag fått komma hit och prata med er. 

Mitt namn är Anneli Sandberg och har arbetat som förskollärare de senaste 19 åren. Nu 

utbildar jag mig till yrkeslärare inom barn- och fritidsprogrammet.  

 

2015 gav regeringen skolverket i uppdrag att utforma nationella it-strategier för skolan. 

Skolverket lämnade ett förslag till regeringen 2016 med en vision för 2022. Där stod det 

bla att alla elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Med adekvat digital 

kompetens menas att den digitala kompetensen hela tiden måste utvecklas då 

utvecklingen på området sker fort. Strategier för att uppnå detta är bl.a. att 

styrdokumenten tydliggör uppdraget och att all personal som arbetar med elever i skolan 

har adekvat digital kompetens. 

 

Detta gjorde mig nyfiken på digital kompetens inom yrkesprogrammen och då utifrån 

yrkeslärarna. 

Syftet med studien är att identifiera innebörden av digital kompetens i den gymnasiala 

yrkesutbildningens undervisning samt dess konsekvenser för yrkeslärarens 

kunskapsutveckling. Då den digitala utvecklingen sker i snabb takt i dagens samhälle 

blir jag också nyfiken på hur yrkeslärarna håller sig uppdaterade på den digitala 

kompetens som behövs inom deras yrkesämne. 

 

Forskningsetiska regler att informera informanterna om:  

   ●  Forskaren ska informera de berörda om den aktuella uppgiftens syfte.   

   ●  Deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.  

●  De personer som ingår i undersökningen ska ges största möjliga 

konfidentialitet  så att obehöriga inte kan ta del av personuppgifter hos berörda 

parter. 

●  Enskilda personers uppgifter som samlats in får endast användas för 

forskningens  ändamål. 
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Bilaga 3 Intervjuguide frågor 

 

 

-Hur länge har du arbetat som yrkeslärare? 

 

-Vad innebär digitala verktyg i yrkesprogrammet? 

 

-När används digitala verktyg i undervisningen i skolan?  

 

-Hur används de digitala verktygen i undervisningen i skolan? 

 

-När/hur används de digitala verktygen på apl? 

 

-Vilken digital kompetens behöver eleverna ha när de tar sin yrkesexamen för att vara 

anställningsbara? Ge exempel? 

 

-Känner du dig trygg med din egen kompetens vad gäller digitala verktyg? (Både vad 

gäller kunskap om verktygen och hur du ska/kan använda dem pedagogiskt) Varför? 

Hur hanterar du detta? 

 

-Hur håller du dig uppdaterad på de digitala verktygen inom ditt yrkesämne? Ge 

exempel? Varför just detta? När sker denna uppdatering? 

 

-Vilka digitala verktyg behöver du mer kunskap om för att förbättra ditt yrkeskunnande? 

Varför dessa? 

 

-Har du gått någon yrkeslärarutbildning? 

 

-Fick du genom din yrkesutbildning kunskap om hur digitala verktyg ska/kan användas 

i undervisningen? Ge exempel. 
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