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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att undersöka rektorers upplevelser om digitaliseringen på 

restaurang- och livsmedelsprogrammet och hotell-, restaurang- och bageriprogrammet, 

metoden för studien genomfördes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Analysarbetet genomfördes med utgångspunkt ur en fenomenografisk ansats. Studiens 

frågeställningar är: 

 

• Vilka hinder stöter rektorerna på vid arbetet med att implementera digital teknik i 

undervisningen? 

• Hur tänker rektorerna om digitaliseringen på restaurang- och 

livsmedelsprogrammen och hotell, restaurang och bageri? 

 

Resultat utmynnade i fem beskrivningskategorier om fenomenet digitaliseringen, 

beskrivningskategorierna blev följande: 

Digitaliseringens inverkan på utbildningen  

Digitaliseringens inverkan på lärare 

Rektorernas inverkan på digitaliseringen 

Digitaliseringens inverkan på eleverna 

Digitaliseringens inverkan på det framtida yrket 

 

Slutsatsen blev att rektorernas olika upplevelser om digitaliseringen kan påverka hur 

rektorerna väljer att leda och samordna det digitaliserande arbetet i skolan, denna variation 

kan få konsekvenser för hur likvärdig utbildningen kommer att bli på sikt. 
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Summary 

 

The purpose of the study was to investigate the principals´ experiences of the 

digitalization of the RL and HRB program. The method of the study was qualitative semi-

structured interviews. The analysis was performed with a phenomenological approach.  

The study's main questions are: 

 

• What obstacles do the principals´ encounter in the work of implementing digital 

technology in teaching? 

• What are the principals’ thoughts about the digitalization of the RL and HRB 

program?  

 

The results lead to five description categories about the phenomenon of digitalization in 

the RL and HRB program. The description categories are as follows: 

 

• The impact of digitalization on education 

• The impact of digitalization on teachers 

• The impact of principals on digitalization 

• The impact of digitalization on the students 

• The impact of digitalization on the future profession 

 

The conclusion was that the principals´ different experiences about digitization can affect 

how the principals choose to lead and coordinate the digitization work at the schools. This 

variation in interpretations can have consequences for how equal education will be in the 

long term. 
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Inledning 
 

Vi befinner oss just nu i en omvälvande tid, som ett led i den industriella omställning vi 

haft i samhället sedan slutet av 1700-talet, så har vi kommit att befinna oss i en period av 

ett allt mer digitaliserande av samhället. Digitaliseringen tål att jämföras med vad 

elektrifieringen av samhället gav oss för möjligheter. I dag skulle vi inte kunna tänka oss 

en skola utan elektricitet. Om något decennium kanske digitaliseringen kan kännas helt 

otänkbar att vara utan, i en modern skola (SOU 2016:85). 

Digitalisering är i ständig utveckling, “Utvecklingen av digital teknik sker med mycket hög 

hastighet. Det ställer krav på flexibilitet och anpassningsförmåga.” (SOU 2016:89, s 18).  

Bakgrund 

 

Sverige har som it-politiskt mål att vara i framkant i världen gällande digitaliseringen. 

Näringsdepartementet har sedan 2012 arbetat med digitaliseringens utveckling och utsett 

en digitaliseringskommission bestående av sakkunniga personer. Kommissionen har tagit 

fram flera förslag som syftar till att fullfölja det it-politiska målet, ett av dessa lyder: 

Det livslånga lärandet måste göras möjligt. Det behövs en mångfald av 

möjligheter för den enskilde individen att själv kunna ta ansvar för sin 

kompetensutveckling, även medan man är yrkesverksam. Det behövs dessutom 

en mångfald av olika lösningar för att tillgodose arbetsmarknadens behov av 

kompetens (SOU 2016:89, s 26). 

Förslaget belyser bland annat hur viktig individers digitala kompetens är för att tillgodose 

arbetsmarknadens behov. För att individer i ett tidigt stadie ska göra sig konkurrenskraftiga 

på arbetsmarknaden bör det ta sin början redan i skolan. Skolverket, 2016a fick i september 

2015 i uppdrag av regeringen, att föreslå två nationella IT-strategier för skolväsendet. 

Strategierna skulle sträcka sig över hela skolväsendet. Syftet med satsningen är att stärka 

den digitala kompetensen bland lärare, elever och skolledare. Detta för att kunna tillvarata 

digitaliseringens möjligheter, men också för att digitaliseringen ska vara likvärdig. Därav 

har ändringar i ämnes- och läroplaner skett som i ett led i att främja den digitala 

utvecklingen av skolan. Skolverket (2016a) beskriver ändringarna i ämnes- och 

läroplanerna som en röd tråd som går över hela skolsystemet. Detta för att eleverna ska få 

en progression i sitt lärande av digital kompetens. 

Rekommendationerna av digitaliseringskommissionen visade att det livslånga lärandet 

måste göras möjligt för att Sverige ska kunna vara ledande inom digitaliseringen. 

Digitaliseringskommissionen utgick från Europaparlamentet (2006) rekommendationer av 

EU:s åtta nyckelkompetenser som är bestående av åtta nyckelförmågor. Dessa 

kompetenser anses som lika viktiga för att utveckla ett hållbart välfärdssamhälle. 

Sammanfattningsvis består dessa kompetenser av:  

(1) Kommunikation på modersmålet (2) Kommunikation på främmande språk 

(3) Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk 

kompetens (4) Digital kompetens (5) Lära att lära (6) Social och medborgerlig 
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kompetens (7) Initiativförmåga och företagaranda (8) Kulturell medvetenhet 

och kulturella uttrycksformer (Europaparlamentet, 2006, s 4).  

Digital kompetens är en av de åtta nyckelförmågor som är kopplad till färdigheter, attityder 

och kunskaper inom IT. Digital teknik är ett samlingsnamn på IT som kan innefatta allt 

från mjukvara, hårdvara och olika tjänster (SOU 2016:89). Utifrån 

digitaliseringskommissionen rekommendationer av digital kompetens och EU:s 

nyckelkompetenser har Skolverket har tagit fram ett nytt mål i restaurang- och 

livsmedelsprogrammets styrdokument. Målet kommer att implementeras höstterminen 

2018, programmålet formuleras enligt följande: “Utbildningen ska också bidra till att utveckla 

elevernas förmåga att använda digital teknik som förekommer inom för utbildningen relevanta 

yrkesområden.” (Skolverket, 2017, s 1). Studiens intresseområde är att studera 

digitaliseringen i restaurangprogrammen, därför gjordes avgränsningen i studien till att 

studera digitaliseringen på gymnasiala restaurang- och livsmedelsprogrammet samt 

gymnasiesärskolans hotell-, restaurang- och bageriprogram. I gymnasiesärskolans 

reviderade läroplan står det: “I ett allt mer digitaliserat samhälle ska skolan också bidra till att 

utveckla elevernas digitala kompetens” (Skolverket, 2018, s 3). 

 

Syfte och frågeställning 

 

Studiens syfte är att kartlägga rektorernas upplevelser av digitaliseringen inom restaurang- 

och livsmedelsprogrammet (RL) och hotell, restaurang och bageriprogrammet (HRB) 

Mina huvudsakliga frågeställningar är: 

 

• Vilka hinder stöter rektorerna på vid arbetet med att implementera digital teknik i 

undervisningen? 

• Hur tänker rektorerna om digitaliseringen på restaurang- och 

livsmedelsprogrammen och hotell, restaurang och bageri? 
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Tidigare forskning 
 

Här presenteras tidigare forskning om digitaliseringen. 

 

Digitaliseringens perspektiv 

 

Här nedan presenteras digitaliseringen utifrån olika perspektiv.  

 

Utbildningen 

 

Syftet med införandet av IT i undervisningen är för att öka lärandet, eller motivationen 

som Hylén (2013) belyser. Säljö (2010) skriver i en artikel om att det finns utmaningar för 

institutioner att integrera digital teknik, bland annat menar han att en viktig anledning till 

att IT är svårt att implementera inom skolväsendet beror på att den utmanar traditionella 

undervisningsmetoder som institutionaliserat lärande baseras på. 

En mätning i från 2009 som gjordes av OECD visade på att tillgången av IT i svenska 

skolor hade ökat och medfört att eleverna mer frekvent använde sig av IT i lärandet, detta i 

sin tur hade bidragit till bättre ordning och resultat (Hylén, 2013; Skolverket, 2016). Att 

dra för stora slutsatser av just kvantiteten av IT är komplicerat eftersom andra faktorer 

också spelar roll. Warschauer (2006) menar på att det kan finnas en risk med att ta för givet 

att mer IT automatiskt leder till bättre resultat, IT-satsningar behöver nämligen både vara 

strukturerade och planerade för att resultatet ska bli bättre, annars riskerar IT-satsningen 

istället att få motsatt effekt.  

 

Lärare 

 

Ottenbreit-Leftwich (2010) beskriver lärarens profession som allt mer digitaliserad. Hon 

jämför med andra yrken som exempelvis doktorer, poliser eller bilmekaniker, där det ses 

som en självklarhet att använda IT på något sätt. Det förväntas att vår tids pedagoger också 

ska använda digitaliseringens möjligheter för att öka och effektivisera lärandet.  

Ottenbreit-Leftwich pekar också på att lärarna behöver få mer stöd för att möta de kraven 

som ställs på vår tids pedagoger. Paradoxalt nog visar Reneland-Forsman (2011) att det 

finns tydlig avsaknad av digital kompetens på lärarutbildningen, men även av utbildare på 

lärarutbildningen. (SOU 2014:13) slutsats är att mer IT-användning har en påvisad positiv 

effekt på lärandet. Dessutom verkar en framgångsstrategi för detta bero på att läraren har 

en god digital kompetens och kan därmed leda och integrera IT i undervisningen på ett 

tydligt sätt för eleverna. 

Skolverket (2016) utför var tredje år kartläggningar av IT i skolan, de senaste mätningarna 

från 2015 visar att 66 % av lärarna på gymnasiet inte upplever något stöd att implementera 

IT i undervisningen. Dessutom upplever 1 av 5 lärare att de saknar grundläggande IT 
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kunskap som exempelvis filhantering och användning av datorprogram, det är ungefär 

samma resultat som för 2012 års undersökning. Generellt så efterfrågades 

kompetensutveckling inom områdena: “förebyggande av kränkningar på nätet, IT som 

pedagogiskt verktyg, hantera ljud och bild, säker användning av internet samt lag och rätt på 

internet” (Skolverket, 2016, s 7).  

Rektorer 

 

Hylén (2013) menar på att det måste finnas möjligheter för lärare att få 

kompetensutveckling inom IT, dessutom bör lärare få tydligt stöd av rektorer och 

skolledare att kunna integrera IT i lärares arbetssätt. Hylén menar att det är viktigt att 

skolledare bör vara drivande i denna roll för att lärarna ska kunna ändra sina arbetssätt. 

Hylén (2013) betonar att fokus behöver skifta från lärarens egen IT-kompetens och attityd 

till vilka förutsättningar skolledningen faktiskt ger läraren att kunna utvecklas. 

Skolverket (2016) Kartläggning över IT kompetensen i skolan visade att rektorernas 

upplevelser av den egna digitala kompetensen var tillräcklig för att leda ett IT-strategiska 

arbete, däremot fanns det en osäkerhet bland rektorerna att hantera kränkande behandlingar 

av elever på internet och frågor som gällde upphovsrätt och digital teknik. 

 

Eleven 

 

Digital kompetens krävs när det gäller att förstå hur IT fungerar och för att klara av en allt 

mer digital värld som vi befinner oss i. För eleverna innebär det att de behöver få chansen 

att praktisera digital teknik redan i skolan inför vardagslivet och det kommande arbetslivet 

(Grönlund, Andersson & Wiklund, 2014; Europaparlamentet, 2006). 

Hylén (2013) menar att det finns ett samband mellan att ju färre personer som behöver dela 

en dator, desto mer ökade elevernas motivation. En orsak till detta torde vara att eleverna 

upplevde att inlämningsuppgifter som gjordes på datorn blev snyggare gjorda och det i sin 

tur ökade motivationen. Barker (2013) pekar på att det är inte är tillgången till digital 

teknik i sig som är det viktiga för inlärningen, istället menar han att det är variationen som 

gör undervisningen mer motiverande för eleverna. Det framgår också att digital teknik kan 

ge en hävstång i lärandet, alltså att lärandet kan ske effektivare och snabbare om 

pedagogen exempelvis använder sig av undervisningsmetoden flippat klassrum1 där 

lärarens föreläsningar och genomgångar har flyttats till en gemensam portal för eleven. 

Detta har visat sig ge bättre elevresultat, eftersom eleven har kunnat skaffa sig 

förkunskaper om ämnet innan själva lektionen. 

  

                                                 
1 Flippat klassrum är ett digitalt verktyg där lärarens föreläsningar finns som webbaserade genomgångar. 

Syftet är att ge eleverna förkunskaper om ämnet, för att sedan under det fysiska lektionstillfället istället 

kunna ägna lektionen åt analys och fördjupning av ämnet. 



5 

 

Framtida yrket 

 

Digitaliseringskommissionen (SOU 2016:89) rekommenderar att skolan bör ge eleverna en 

mångfald av lösningar för att tillgodose arbetsmarknadens behov av kompetens, samt att 

det livslånga lärandet måste göras möjligt. Det pratas i dag om att införa medborgarlöner 

på grund av att det i framtiden kommer att finnas för få jobb med ett allt mer 

automatiserande och datoriserande av samhället, detta kommer att ersätta mänsklig 

arbetskraft. Detta i sin tur sätter press på låglönejobben och gynnar högutbildade, som i ett 

sådant skede kommer att inneha ett försprång in i den nya tekniken (Felländer, 2015; SOU 

2016:89). Men även den stora medelklassen kan börja oroa sig för jobben eftersom 

vartannat jobb bedöms kunna ersättas av digitaliseringen. Stiftelsen för strategisk forskning 

(2014) bedömer att 20–60% av jobben kommer att kunna automatiseras inom dem närmsta 

tjugo åren, där några av yrkesgrupperna som riskerar att kunna bli automatiserade 

framöver finns inom restaurang- och livsmedelsprogrammet. 
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Teori och metod 
 

Här nedan presenteras studiens teoretiska ramverk samt dess metod och tillvägagångssätt.  

 

Fenomenografi - teori och metod 

 

Studiens syfte är att belysa rektorernas olika uppfattningar om implementeringen av digital 

teknik inom restaurang- och livsmedelsprogrammet och hotell, restaurang och 

bageriprogrammet. Fenomenografi används som vetenskaplig metod som utgångspunkt för 

denna studie, på grund av att fenomenografin bidrar till att belysa olika uppfattningar av ett 

visst fenomen i världen. Fenomenografi som kvalitativ forskningsansats intresserar sig för 

att studera variationer i människors uppfattningar av fenomen i världen (Kroksmark, 

2007). Marton och Booth (2000) pekar på att en fenomenografisk ansats är lämplig att 

använda sig av för forskningsfrågor som är betydelsefulla för förståelsen och lärandet i en 

pedagogisk miljö. 

Ordet fenomenografi kommer från grekiskan och är en sammansättning av orden 

fenomenon och grafia. Fenomenon betyder “att visa sig”, “det uppenbara”, eller “det 

tydliga” och grafia betyder ”beskriva i ord eller bild” (Kroksmark, 2007). 

Det centrala för en fenomenografisk kvalitativ forskningsmetod är undersöka 

hur människor uppfattar saker och ting för ett specifikt område, fokuset ligger 

då i att undersöka människors skillnader i upplevelser och tolkning av ett 

fenomen. Fenomenografi bör betraktas som en rörelse, där ansatsen inte svarar 

på någon enskild pedagogisk fråga, utan mer brett utforskar ett pedagogiskt 

problemområde. Fenomenografi intresserar sig för olikheterna i 

respondenternas olika uppfattningar, till skillnad ifrån andra vetenskapliga 

metoder som intresserar sig för att finna mönster inom empirin (Kroksmark, 

2007, s 5). 

I den fenomenografiska forskningen talar forskarna om första och andra ordningens 

perspektiv. Den första ordningens perspektiv är det som kan observeras utifrån människor 

och fakta. Den andra ordningens perspektiv behandlar hur människor upplever eller erfar 

något (Marton & Booth, 2000; Larsson, 1986, s 12). Enligt Larsson (1986) skulle ett 

exempel kunna vara en paranoid person som upplever att hens kamrater runt omkring är 

fientliga. Ur det andra ordningens perspektiv är det en sann beskrivning, enligt den 

paranoides upplevelse är alla fientliga men det är falskt ur ett första ordningens perspektiv. 

Det är alltså viktigt att beskriva hur en paranoid person upplever sin värld för att kunna 

förstå helheten. 

Om vi intar det alternativa ordningens perspektiv, ett andra ordningens 

perspektiv, fokuserar vi på människors erfaranden av världen, den fysiska, 

biologiska, sociala, kulturella världen eller vilken värld det än må vara. 

Samtidigt som de människor vars erfaranden vi studerar är inriktade på den 

värld de erfar, är vi som forskare inriktade på deras olika sätt att erfara någon 

aspekt av världen. Här finns det alltså en uppenbar asymmetri. De kan mycket 
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väl erfara världen utan att vi studerar deras erfaranden, men vi kan inte studera 

deras erfaranden utan att de erfar världen (Marton & Booth, 2000, s 157). 

De fakta som presenteras i studiens kapitel om tidigare forskning skulle i denna studie 

utgöra den första ordningens perspektiv och den andra ordningens perspektiv utgörs av 

rektorernas utsago om hur de upplever digitaliseringen på RL och HRB. 

 

Metodval 

 

Inom forskning finns det förenklat två varianter av forskningstraditioner, dels den 

kvantitativa som bygger på metoder som fångar upp mätbara data, dels den kvalitativa 

forskningstraditionen som istället undersöker något som är subjektivt, det kan till exempel 

handla om personers upplevelser eller erfarenheter (Wallén, 1996). 

För denna studie har en kvalitativ forskningsansats använts därför att studiens syfte är att 

kartlägga hur rektorer upplever digitaliseringen på två gymnasiala program; restaurang- 

och livsmedelsprogrammet (RL) och hotell-, restaurang- och bageriprogrammet (HRB). 

Inom den kvalitativa forskningen kan ett flertal undersökningsmetoder användas för att få 

fram respondenternas subjektiva upplevelser och för att få en djupare förståelse samt ett 

rikare informationsinnehåll. För denna studie används intervjuer som metod. Till skillnad 

från enkäter i vilka svarsalternativen är stängda ger intervjuer den ökade förståelsen som 

behövs för denna studie (Wallén, 1996). Semistrukturerade intervjuer tillämpades på grund 

av att de utgår från fasta forskningsfrågor som är öppna till sin karaktär och de passar 

därför bra som metod när en studies syfte är att undersöka en persons verklighet (Lindh & 

Lisper, 1990; Thomsson, 2002; Lantz, 2013). Semistrukturerade intervjuer ger också 

möjlighet att ställa följdfrågor för att ännu mer få fram respondentens erfarenheter och 

upplevelser (Rosenqvist, 2006; Svensson, 1996). Intervjufrågorna redovisas på bilaga 1. 
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Urval 

 

Urvalet bestod av fem rektorer, mängden deltagare bedömdes vara tillräckligt för att 

utveckla en god kunskapsöversikt över fenomenet av rektorernas syn på digitaliseringen. 

(Thomsson, 2002). Till en början var studien inriktad mot att intervjua gymnasiechefer 

angående implementeringen av det nya digitala målet (Skolverket, 2017) men i 

förberedelsestadiet av undersökningen justerades valet av respondenter till rektorer. 

Anledningen till denna justering grundar sig i skollagen 2 kap. 9 § (SFS 2010:800), som 

säger att rektorn har det övergripande ansvaret att samordna och leda en skola. Urvalet av 

respondenter för studien grundar sig i att finna de mest lämpade kandidaterna för studiens 

syfte och frågeställning. Därför tillämpades ett representativt urval vars syfte är att välja de 

kandidater som lämpligast kan representera en population (Thomsson, 2002). Det digitala 

målet är intressant att undersökas ur rektorns perspektiv på grund av dennes centrala roll. 

Rollen som rektor handlar också om att tolka nya skrivelser och fördela resurser i 

verksamheten.  

Utifrån det underlaget gjordes bedömningen att rektorerna är det mest precisa valet av 

respondenter eftersom de bedöms ha god insikt i de kommande examens- och programmål 

och därmed också en implementeringsplan för dessa mål skollagen 2 kap. 9 § (SFS 

2010:800). Fyra av de fem rektorerna är huvudmän över skolor som ingår i det nationella 

programmet restaurang- och livsmedel, dessutom ingår en rektor från gymnasiesärskolans 

program, hotell, restaurang och bageri. I gymnasiesärskolans styrdokument nämns det att 
”I ett allt mer digitaliserat samhälle ska skolan också bidra till att utveckla elevernas digitala 

kompetens” (Skolverket, 2018, s 3). Skolorna som ingår i studien skiljer sig också i karaktär 

bland annat finns det med en särskola, en friskola samt tre kommunala gymnasieskolor. 

Könsfördelningen är uppdelat på tre kvinnor och två män, variationen av skolor och 

deltagare syftar till att skapa en heterogen grupp av respondenter, vilket kan ge en större 

spridning i uppfattningar av fenomenet.  

 

Genomförandet  

 

En förstudie genomfördes med en testperson innan de semistrukturerade intervjuerna 

skulle äga rum, syftet med en förstudie är att säkerställa hur frågorna uppfattades av någon 

annan, detta framkommer även under rubriken pilotstudien. 

En intervjuguide skapades för att vara så precis för studiens syfte och frågeställning som 

möjligt, i förstudien skickades mina förskrivna frågor ett par dagar innan till en testperson, 

där testpersonen kunde bearbeta frågorna i lugn och ro. Därefter gjordes en kontakt via 

telefon med testpersonen och det diskuterades hur frågorna tolkades av denne. 

Testpersonen valdes med utgångspunkt i att personen nyligen genomfört sitt eget 

examensarbete inom kunskapsområdet ekonomi. Därför bedömdes personen vara förtrogen 

med vilken roll denne har i en förstudie. Variationen i att pilotstudien genomfördes i en 

annan yrkesgrupp än just skolans organisation grundar sig i att studien skulle få andra 

yrkesgruppers perspektiv på fenomenet. Detta kan bidra till en mer nyanserad bild av 

analysarbetet eftersom olika yrkesgrupper har olika glasögon på sig (Lantz, 2013). 

Intervjuguidens struktur och frågeställningar arbetades fram för att svara mot studiens syfte 

och frågeställning. 
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Vid urvalet gjordes det sökningar på internet för att finna de skolor med respondenter som 

motsvarade studiens syfte. Sökningar gjordes därför på restaurang- och livsmedelsprogram 

samt hotell-, restaurang- och bageriprogrammet runt om i Sverige. Genomförandet av 

intervjuerna gjordes en och en på avtalad tid, mer om intervjuerna går att finna under 

rubriken intervjustudie. I intervjuerna presenterades studiens syfte, därefter redogjordes de 

forskningsetiska aspekterna för respondenterna, bland annat att deltagandet var frivilligt 

och att respondenten fick avbryta och vara anonyma ifall de önskade. Mer om de 

forskningsetiska principerna går att finna under rubriken forskningsetik.  

Mötena med rektorerna skedde på avtalade tider. Intervjuguiden genomgicks och 

diktafonapplikation på en smartphone teststartades, för att viktiga detaljer inte skulle 

missas under intervjuerna, men även för att kunna urskilja det som sades mellan raderna i 

intervjun genom att kunna lyssna på intervjuerna genom ett metaperspektiv. Under 

intervjun noterades därför ingenting utan fokus låg på att ställa eventuella följdfrågor 

beroende på vad respondenten svarade. Intervjuerna genomfördes via telefonsamtal och 

intervjuaren befann sig i en lugn miljö på ett kontor. Var rektorerna befann sig är inte känt 

men inga störande ljud hördes i bakgrunden under intervjuerna. Efter intervjuerna följde ett 

grundläggande och noggrant efterarbete att transkribera samtalen till text, detta var 

nödvändigt för att kunna skapa översikt över studiens data. Genom denna process låg fokus 

i att bearbeta materialet, för att sedan kunna analysera resultatet utifrån helhet till del, för 

att skapa en så bred överblick och förståelse för resultatet som möjligt. Därefter började 

resultatdelen byggas upp med data som svarade mot studiens syfte och frågeställning 

(Lantz, 2013). 

 

Pilotstudie 

 

En pilotintervju syftar till att forskaren ska få en reflektion över studiens syfte, 

frågeställning och problemområde. Genom att tillämpa en pilotstudie innan den riktiga 

intervjun startar kan undersökaren undvika onödiga fallgropar som bland annat kan vara att 

frågorna inte motsvarar studiens syfte och frågeställning, som därav leder till ett 

empiribortfall. En pilotstudie kan också bidra till värdefull återkoppling om frågornas 

relevans och intervjuns genomförande (Lantz, 2013).  

En pilotstudie genomfördes 2017-11-05, i testomgången korrigerades vissa frågor för att 

bättre stämma överens med studiens syfte och frågeställning. Pilotstudien gav också ett 

annat perspektiv på studien, detta bidrog också till modifikationer av analysarbetet.  
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Intervjustudie 

 

Inledningsvis kontaktades rektorerna på avtalad tid, samtalen började inledningsvis med att 

kallprata, detta syftade till att bygga upp ett förtroende med respondenten, vilket i sin tur 

kunde leda till att rektorerna vågade öppna upp sig mer. De artefakter som användes under 

intervjun var intervjuguiden och diktafon. Under själva intervjun låg fokus på att lägga in 

eventuella följdfrågor beroende av vad respondenten svarade. Det var också viktigt att 

samtalen genomfördes i en miljö som var fri från störande faktorer, till exempel oljud och 

stress. Anledningen till det är att fokus inte ska övergå till andra saker under själva 

intervjun (Lantz, 2013). 

 

Trovärdighet  

 

Trovärdigheten värderades av validitet och kvalitet på studiens data, den förmågan låg hos 

undersökaren att ifrågasätta och kontrollera. Det var viktigt för resultatets trovärdighet att 

en förtrogenhet hade uppnåtts med de data som samlats in, detta gav studien en bättre 

kvalitet på resultatet (Thomsson, 2002; Fejes, Thornberg, m.fl., 2015). Men under en 

konversation kan det ändå finnas dubbla budskap, något som analysen av resultatet 

systematiskt har granskats för att säkerställa resultatets validitet (Thomsson, 2002). Mer 

om bearbetningen av resultatet finns under rubriken analys. En annan riskfaktor som finns 

vid tolkning av innebörden i respondenternas uttalanden är att undersökaren själv blandar 

in egna företeelser och därav färgar materialet. Därför får det under rubriken resultat bara 

redovisas exakt vad respondenterna ursprungligen sagt. Ett annat sätt att säkerställa 

studiens validitet är att låta en utomstående person tolka respondenternas utsagor. I den här 

studien fick samma person som i pilotstudien också tolka den data som tillgåtts, på så vis 

kunde resultaten jämföras och kontrolleras, för att upptäcka ifall någons analys hade blivit 

färgad (Larsson, 1986). Rektorernas uppgift är att leda skolans organisation och därav 

bedömdes respondenternas trovärdighet för studien vara god, i och med att rektorernas 

ansvar ligger i att förhålla sig till styrdokumenten och skollagen 2 kap. 9§ (SFS 2010:800). 

 

Forskningsetik 

 

Studien utgick från vetenskapsrådets kodex för god forskningssed vetenskapsrådet (2017). 

Den handlar i grund och botten om att bedriva forskning på ett ansvarsfullt sätt. I kodexen 

beskrivs etiska och moraliska aspekter men även lagar och andra förordningar att ta hänsyn 

till.  
Vid intervjuerna av respondenterna klargjordes det att medverkan var frivillig och att 

anonymiteten i studien skulle respekteras, om rektorerna önskade att vara det. Det mest 

centrala i dem etiska reglerna är att forskningen inte får skada någon grupp eller person 

(Svensson, 1996). I den här studien har det tagits hänsyn till vetenskapsrådets kodex, dels 

genom att materialet från resultatet är konfidentiellt och endast kommer att användas i den 
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här studien, inspelningar och transkriberingar kommer därav inte sparas i framtiden. 

Källorna för studien är transparant redovisade för att motverka plagiat från andra forskare. 

Hela studien i allmänhet är skriven på ett transparant och systematiskt sätt. Detta för att 

skapa ordning, trovärdighet och en öppenhet i studien. Det ligger inte heller några 

kommersiella intressen bakom studiens syfte och frågeställningar.   
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Analys 

 

I kommande avsnitt beskrivs hur studiens data har analyserats enligt den fenomenografiska 

forskningsansatsens arbetsordning. Därefter har olika uppfattningar av digitaliseringen 

identifierats och delats in i beskrivningskategorier. 

 

Fenomenografiska analysen 

 

Vid bearbetningen av resultatet tillämpades en fenomenografisk forskningsansats, den 

fenomeografiska analysen syftar till att skapa beskrivningskategorier, vilket passar bra 

eftersom studiens syfte är att kartlägga rektorernas uppfattningar av fenomenet 

digitaliseringen. Fenomenografins uppgift är att kartlägga den variation av uppfattningar 

som förekommer (Uljens, 1989). Därav anses beskrivningskategorierna utgöra 

undersökningens huvudsakliga resultat. 

Vid resultatbearbetningen krävdes det att bli förtrogen med studiens data, Larsson (1986) 

beskriver ett fenomenografiskt analysarbetet som en process där resultatet måste bearbetas 

under koncentrerade former för att kunna mogna in hos läsaren. Det var också viktigt att 

vid den här processen i studien behövdes det vara klart för vilket fenomen som skulle 

studeras, därför transkriberas alla inspelade intervjuer ner till text för att på det sättet skapa 

en helhet över resultatet. Detta syftar också till att vid upprepade genomläsningar fick 

resultatet mogna in hos mottagaren, detta är viktigt eftersom det kan finnas saker som sägs 

på ett subtilt- och metaplan. Genom att finna lik- och olikheter samt skillnader till karaktär 

i olika uppfattningar kunde därmed fenomenet för den här studien avgränsas till 

beskrivningskategorierna: Utbildningen, lärare, rektorn, eleverna och framtida yrket. Detta 

eftersom att de kategorierna främst kunde representera en god spridning i uppfattningarna 

av digitaliseringen. Larsson (1986) menar på att det finns två särskilt viktiga delar under en 

kategorisering av studiens data. Det ena är att intervjumaterialet är väl förankrat i de 

kategorier som är satta, samt att det ska finnas en trogen variation av svaren över 

kategorierna. En beskrivningskategori får alltså inte överlappa en annan kategori. 

 

Resultatkapitlet innefattas av beskrivningskategorierna följt av beskrivningar av 

rektorernas citat om fenomenet digitaliseringen, men det har också gjorts förklaringar till 

de uppfattningar som rektorerna har sagt och det syftar till att förtydliga situationens 

samband och helhet. Därefter följs studien av diskussionskapitlet där den första- och andra 

ordningen perspektiv samverkar. Enligt vad som tidigare är nämnt i den här studien om att 

första ordningens perspektiv kännetecknas av de bakomliggande fakta om just 

digitaliseringen, från kapitlet tidigare forskning. Det är också den första ordningen 

perspektiv som resultatet har analyserat utifrån i resultatdisussionen.   
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Resultatbearbetning  

 

Vid bearbetningen av resultatet tillämpades en allmän modell för kvalitativ analys Lantz 

(2013). Analysen är gjord med utgångspunkt ur en fenomenografisk ansats. Genom den 

allmänna modellen för kvalitativ analys säkerställdes det att resultatet blev systematiskt 

och noggrant bearbetat, detta för att öka resultatets validitet. 

I den första principen handlar det om att skapa ett tydligt innehåll, genom att transkribera 

studiens data kunde en röd tråd över materialet skapas. 

Andra principen beskriver analysen som ett skifte från ett fokus av helheten till delar, detta 

genomfördes genom att läsa de utskrivna intervjuerna upprepade gånger och tematisera 

dem. Denna process krävs för att undersökaren ska kunna nå en bred förståelse av empirin 

som möjligt.  

Den tredje principen handlar om att ta till vara på hur respondenterna beskrivit de olika 

fenomenen. Detta krävs för att kunna finna motsägelser inom konversationen, och ibland 

kan respondenten ändra sitt svar efter att ha reflekterat över fenomenet. I och med denna 

princip måste undersökaren ta ställning till vilken data som har giltighet.  

Den fjärde principen handlar om intervjuernas anatomi. Studiens data skall vara noggrant 

beskrivet av vad som framgår, så att det inte behövs någon ytterligare information. 

Analysen baseras därav endast på den data som presenterats i resultatet.  

Den femte principen behandlar tolkningen av intervjuerna. En förutsättning för att kunna 

analysera studiens data är att undersökaren är väl insatt inom forskningsområdet.  

Den sjätte principen behandlar intervjuernas värde, vilket har att göra med kopplingen 

mellan teorin och den globala uppfattningen av fenomenet. Desto fler nyanser av 

fenomenet som fångas upp desto bättre.  

Den sjunde principen behandlar analysens giltighet, där gäller det att skapa en variation i 

den ökade förståelsen av fenomenet. 
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Resultat 
 

Nedan presenteras fem stycken rektorers uppfattningar av digitaliseringen. Svaren 

presenteras under fem valda kategorier, respondenternas identitet benämns mellan A till E 

för att behålla deras anonymitet. Företeelserna är summerade efter kategorier om 

digitalisering. 

 

Digitaliseringens inverkan på utbildningen 

 

– Rektor A: “-Juste, nu är det ju så att vi jobbar ju mycket kring digital 

kompetens på den här skolan ändå. För det ingår i dem lokala styrdokumenten 

det som (…) uttrycker sig kring digital kompetens. Och då har vi tre 

fokusområden i bildningsstaden, och då är det, det goda lärandet, värdegrund 

och systematiskt kvalitetsarbete. I det goda lärandet så ingår det här med 

digital kompetens också och digital teknik att man förankrar det som en 

naturlig del i undervisningen och även att eleverna arbetar med detta då. Vad 

som däremot kan vara svårt, säger jag då haha, jag vet inte är du 

restaurangarbetare själv också eller?” 

 

Jimmy: “-Aa!” 

 

Rektor A: “-Aa precis det som kan vara svårt det är ju det att vi kan ju inte ta 

med detta in i köket. Det är lite svårt, och inte in i bageriet heller. Det får ju 

vara att man börjar någon annan stans i en teorisal t.ex. Om det nu är något 

som läraren ska presentera digitalt för att eleverna ska ta till sig någonting 

eller om det är så att eleverna presenterar ett arbete som lärarna har injicerat 

innan. Då får man ju göra det innan eller efter. Man kan ju inte ta med det in 

för det är ju hygienkrav och sånt också då.” 

 

Rektor A:s upplevelser om digitaliseringen inom utbildningen är att det finns svårigheter 

att införa digital teknik i själva yrkesutbildningen, detta beror på de hygienkrav som finns i 

restaurang och bageriverksamheten.  

Rektor B berättade att matematiklärarna redan börjat arbeta mot det nya digitala målet om 

att införa digital teknik inom utbildningen, detta genom att ta fram nya uppgifter som var 

riktade mot skolans praktiska gymnasieprogram. Matematiklärarna använde sig av digital 

teknik som Excel på lektionerna, detta för att det anses på skolan vara ett värdefullt digitalt 

verktyg för eleverna i det fortsatta yrkeslivet.  

Rektor B lyfte även fram att det till viss del redan används digital teknik i undervisningen. 

Rektorn nämner att skolan använder en surfplatta som är kopplad till kassasystemet till 

utbildningens restaurang, men att det saknas digital teknik för just restauranglokalen.   

 

Jimmy: “-Vad tänker du kring det han sa om digitala hjälpmedel i restaurang. 

Är det någonting ni jobbar emot, eller har det i bakhuvudet?”  
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Rektor B: “-Jo, ungdomarna har ju en Ipad som är kopplad till kassasystemet i 

deras restaurang. Men däremot har vi ju inte steget in till köket än. Det får vi 

faktiskt ha som utvecklingsmål, att vi ska klara det sen. Det är ju faktiskt så att 

ska eleven få träna här och inte bara på praktiken, så måste ju vi köpa in sån 

utrustning med. Men om man går ner på ett mål i matematiken t.ex. Matte har 

man ju på restaurangprogrammet också. Där gäller ju att man kan lära sig att 

räkna med Excel t.ex.” 

 

Fördelarna med digitaliseringen, enligt rektor B, var att det går mycket snabbare att göra 

saker vid användning av digitala verktyg. 

Vid frågan hur rektorn B tror att digitaliseringen ser ut 2030 svarade rektorn att hen trodde 

att det kommer bli mycket mer distansundervisning på gymnasiet, men främst av de 

teoretiska programmen. Hen lyfte bland annat fram att Australien arbetat i många 

årtionden med “School off the air”2 som är en form av distansundervisning. Hen pekade på 

att Sverige ligger långt efter på den fronten. Men rektor B var tydlig med att det 

fortfarande kommer finnas ett behov av att mötas fysiskt inom restaurangutbildningen och 

det kommer man aldrig ifrån. En annan orsak till att restaurang- och 

livsmedelsprogrammet inte kommer att drabbas av distansundervisningen är att eleverna 

behöver plantera smak för att återuppleva smak. Rektor B bjöd även på en anekdot om 

hens mormors rabarbersaft och hur den fick munnen att vattnas. Får eleven inte uppleva 

smaken så är det svårt att veta hur den ska smaka.  

 

Rektor B: “-Att man kommer in lite som det är på högskolan. 

Distansundervisning tror jag kommer ner på gymnasiet då. Att man har 

mötestid istället och kommer till skolan under vissa tiderpunkter sedan sitter 

man hemma och pluggar. Det låter inte så trevligt men jag tror att det kommer 

utvecklas mycket mer åt distansundervisning. Jag menar ta Australien de har ju 

jobbat med School off the air i så många årtionden redan. Så vi ligger långt 

efter. Och det är ju faktiskt en form av digitalisering på ett annat sätt ett tidigt 

sätt.” 

 

Rektor C beskriver digitaliseringen som en allt större del av dagens samhälle, därför är det 

viktigt från skolans sida att den uppnår samma digitala mognad som finns i samhället i 

övrigt. 

 

Utöver den digitala läroplattformen som skolan använder sig av beskriver rektor C som 

arbetar på gymnasiesärskolan hur de även arbetar med olika applikationer som digitala 

verktyg inom utbildningen. Det finns olika applikationer för olika program. I ämnet 

matlagningskunskap finns en applikation där eleven kan få fram olika recept i köket. 

Dessutom berättar rektorn även om en annan applikation de använder på skolan, den har 

öppnat upp en ny kommunikationskanal mellan elev och lärare. Applikationen kan bland 

                                                 
2 ”För barn i mycket glesbefolkade områden finns särskilda lösningar. Sedan början av 1950-talet 

finns School of the Air, en distansutbildning för barn som med hjälp av radio, TV och internet möjliggör täta 

kontakter med lärare och klasskamrater.” (Nationalencyklopedin, 2018). 
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annat presentera det centrala innehållet för kurserna i bildform, något som hjälper eleverna 

att förstå vad som förväntas. Dessutom är applikationen till stor nytta eftersom eleverna 

inte måste formulera målen i ord, utan istället visar tecken och bilder, detta har påvisats 

underlätta kommunikationen avsevärt. Detta digitala hjälpmedel har givit lärarlaget en ny 

kommunikationskanal att kommunicera med elever på det individuella programmet. 

 

Rektor C: “-ja de jobbar ju mycket med applikationer och de har ju en särskild 

yrkesapplikation där det finns en uppsättning applikationer för det här med 

matlagning och en hel del som man kan använda i restaurangkursen. Sen så 

finns det även på det individuella programmet en annan applikation som 

bygger på ett bildsystem, för det är ju elever som klarar av centrala innehållet 

illustrerat med hjälp av bilder. Så då kan dom ju komma elevernas 

kunskapsutveckling till godo genom att använda det här bild systemet.” 

Jimmy: “-jag tänker på, hur, vad har ni för kriterier när ni använder er av när 

ni tar fram nya verktyg. Går ni efter någonting för att ni ska välja att använda 

någonting.” 

Rektor C: “behov som styr. När vi införde dom här applikation på 4-

årsprogrammet gymnasiesärskolan, så var det ju bland annat att kunna följa 

elevernas kunskapsutveckling och också att prata mer och bättre med eleverna 

angående måluppfyllelse och liknande. (...) Många verktyg är ju att man söker 

en funktion och får flera funktioner på köpet. Då blir det ju att man plockar in 

efter hand. Eftersom man ser och förstår att man har nytta av det.” 

 

Rektor C berättar att det är behovet som styr vilken typ av digital teknik som efterfrågas 

och som skall implementeras. Det framgår också att skolan kan söka ett digitalt hjälpmedel 

för ett syfte, men att det också efter hand kan läggas till ytterligare funktioner, därmed får 

skolan fler funktioner i en. De nackdelar som digitaliseringen kan medföra skulle kunna 

vara att skolan tror att digitaliseringen kan lösa allt, rektorn menar att det fortfarande 

kommer att vara viktigt med det fysiska mötet, framförallt för att bygga relationer till andra 

människor. 

 

Jimmy: “- Det här införandet av digitala målet som kommer 2018. Hur jobbar 

ni inom skolan med det?” 
 

Rektor D: “-Det beror ju på, man får ju titta på vad som står i kursplanen. Det 

är ju inte direkt några påverkningar eller revolutionerande. Sen så, tekniken 

man använder inom yrkesområdet, det står ju inom programråden. Så där är 

det ju ingen skillnad egentligen.” 

 

Rektor D ansåg också att det redan nu finns en del tekniska lösningar för restaurang- och 

livsmedelsprogrammet, exempelvis beskrivs digitala verktyg för kassa- och 

bokningssystem. Däremot ansåg hen att det inte finns ett utvecklingsbehov av att införa 

digital teknik in till köket. Den slutsatsen hade rektorn i samråd med ledningsgruppen 
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kommit fram till. Däremot tillade rektor D att hen skulle ta upp frågan med det lokala 

programrådet också för att vara helt säker. 

 

Rektor E: “-Den stora utmaningen som jag ser i hela den här digitaliserade 

utvecklingen är just kompetensutvecklingen, att hinna hänga med och hinna få 

den kompetensutvecklingen som behövs. Teknikmässigt så tror jag att väldigt 

många har tillräckligt med teknik på skolorna eller via arbetsplatserna för att 

kunna nå målen. Man måste bara ha kompetensen att kunna nyttja den på ett 

bra sätt och undervisa i den.” 

 

Rektor E beskriver situationen som en enormt stor satsning som kommer väldigt snabbt. 

Utmaningarna i framtiden ligger därmed i att kunna kombinera hantverk med 

automatisering. När rektorn fick frågan om hur hen trodde att digitaliseringen skulle se ut 

år 2030 så blev svaret att hen trodde att det skulle handla mer om att behandla metadata. 

Alltså kunna dra nytta av all den informationen som tekniken samlar in, samt kunna 

använda den i sin egen praxis. Den utvecklingen bedömde rektor E kunna ske ännu 

tidigare. 

 

Jimmy: “-Hur ser digitaliseringen ut 2030? I skolan tänker jag framförallt på 

då” 

Rektor E: “-Då tror jag att det handlar om att kunna behandla data, (...) Det 

loggas mycket data när vi använder tekniken, det vill säga: Hur man gör, hur 

mycket som produceras, hur mycket folk rör på sig, t ex. Allt detta gäller det 

bara att kunna hantera, dra nytta av det och kunna koppla det till sin egen 

verklighet eller vardag i sitt eget yrke.” 

 

Digitaliseringens inverkan på lärare 

 

Rektor A påtalade att det kan finnas en risk att det uppstår ett gap mellan lärare och elever 

gällande digitaliseringen, detta eftersom barnen som nu går i grundskolan får med sig 

kunskaper inom digital teknik från tidig ålder. Rektorns analys var att det inte fick bli 

något glapp mellan lärarna och eleverna, risken finns då att lärarna inte längre har 

tillräckliga kunskaper för att utveckla elevernas digitala förmåga ytterligare. Däremot 

utbildas det i dag många yngre lärare, förhoppningsvis kanske de är digitalt utvecklade, 

vilket kan gynna elevernas digitala utveckling.  

 

Rektor A: “-Jag tänker på att många elever har ju hållit på så pass tidigt sedan 

grundskolan och då är det ju klart att då får det ju inte bli ett glapp mellan 

eleverna och lärarna heller.” 

 

Jimmy: “-Nä precis.” 
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Rektor A: “-För det är ju risken. Men samtidigt så är det yngre människor som 

blir lärare hela tiden, så kanske de har med sig det då.” 

 

Rektor A berättar att det finns svårigheter för vissa lärare att använda sig av digital teknik, 

det gäller främst de yrkeslärare som har arbetat länge ute i näringslivet. Hen lyfter fram att 

det finns vissa skillnader i tekniska kunskaper mellan lärare. Däremot menar rektor A att 

användandet av digital teknik i utbildningen inte nödvändigtvis alltid behöver vara 

åldersrelaterad, även om det i dagsläget finns skillnader. Rektorn pekar på att skolan 

arbetar mycket för att kompetensutveckla lärarlaget, kompetensutvecklingen har inneburit 

satsningar på olika kunskapsnivåer, detta för att främja lärarnas IT-kunskaper. Rektorn på 

skolan är väldigt mån om att lärarna ska ta till sig av digitaliseringen ordentligt nu, i och 

med det nya programmålet i restaurang- och livsmedelsprogrammets programmål. 

Dessutom tycker hen att målet är bra eftersom det ger ytterligare vägvisning mot ökad 

digitalt användande, vilket rektor A anser att skolan också måste följa med i. 

 
Rektor A: “Men jag förstår att dem är lite rädda att man inte vet hur man ska gå till väga.” 

 

Rektor B:s uppfattning av lärarnas kompetens ger uttryck enligt följande: ”Det är varierade 

nivåer med datakunskaperna mellan lärarna på skolan.” 

 

När det gällde just den digitala mognaden på skolan så konstaterade rektor C att det är 

väldigt spretigt med IT-kunskaperna mellan lärarna. En orsak till detta verkade bero på att 

en del lärare var mer intresserad av IT och höll sig uppdaterade, andra lärare som var mer 

traditionellt fokuserade i sina ämnen hade en sämre digital kompetens. Detta är någonting 

som rektor C var tydlig med att det inte behövde vara något negativt. Rektor C förklarar att 

en satsning de gjort för att alla lärare ska “hänga med på tåget” är införandet av 

kompetensutvecklingsdagar. Där får de lärare som ligger i framkant av digitaliseringen 

presentera en workshop inom digitalisering för resterande kollegor.  

Rektor C framtidsspaningar om hur digitaliseringen skulle se ut år 2030, trodde rektorn att 

mycket i skolan skulle vara förändrat till sin karaktär. Rektorn lyfte också fram att hen 

skulle kunna tänka sig att det blir mer av bilder och Siri3 i undervisningen. Dessutom tror 

rektorn att tekniken kommer att utvecklas till att vi kommer bli mer effektiva och klarar av 

att göra flera saker samtidigt. 

 

Jimmy: “-Känner du? Eller känner ni att ni skulle behöva någon mer 

utbildning eller kompetens inom IT? Innan målet blir aktuellt?” 

Rektor C: “-Ja, det är ju om man tittar på datamognaden så ser det ju väldigt 

olika ut lärare till lärare. En del är ju i framkanten och håller koll på all ny 

teknik medan andra är mer, det låter negativt men det behöver det inte vara. Att 

de är traditionellt fokuserade på sitt ämne och den undervisning som man 

bedrivit. Så det ser ju lite spretigt ut hur man tar till sig det.” 

                                                 
3 Siri är ett digitalt hjälpmedel som hjälper användaren genom att användaren berätta för Siri vad den ska 

göra då utför Siri tjänster som bland annat ta fram vägbeskrivning, ställa klockan eller informerar om vädret. 

Tjänsten är kompatibel med IOS system (Apple, 2018). 
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Rektor D:s syn på lärarnas digitala kompetens: 

 

Rektor D: “-Matematiklärarna kommer att gå en utbildning inom 

digitaliseringen för att bättre kunna möta de utmaningar som finns inom sina 

ämnen. För där har det mest påverkan tänker jag.” 

 

Jimmy: “-Men hur är det med yrkeslärarna och du som rektor? Känner du att 

det skulle behövas någon mer information eller utbildning innan det här målet 

blir aktuellt?” 

 

Rektor D: “-Nej inte mer än det som vi har fått nu. Vi har diskuterat med 

skolledningen också men jag kan inte se att det påverkar oss så mycket. Inte 

inom karaktärsämnenas undervisning i alla fall. Jag tycker det känns okej som 

jag har lagt upp det här.” 

 

Rektor E belyser behovet av att hänga med inom digitaliseringen, en av de utmaningar som 

rektorn upplever beskrivs vara kompetensutvecklingen av personalen. 

Kompetensutmaningen är direkt kopplad till hur det nya programmålet ska kunna förädlas 

på ett bra sätt, där pedagogen själv måste inneha en förståelse för IT för att kunna nyttja 

den i undervisningen. Kompetensutvecklingen är viktig både för lärare, rektor och övriga 

skolledare inom skolan. Mycket av den digitala tekniken finns redan i dag, utmaningen 

ligger däremot i att förädla, utveckla och förtydliga de digitala verktygen. Den befintliga 

tekniska utrustningen på skolan bedömde rektor E vara bra.  

 

Rektor E: “-Oja, på alla nivåer, kan vi säga att det behövs. Såväl jag som 

rektor till undervisande lärare alltså yrkeslärare behöver ju 

kompetensutveckling. Detta är ju en enormt stor satsning som kommer väldigt 

snabbt och väldigt omfattande. Så där gäller det att alla på alla nivåer hänger 

med.” 

 

Rektorernas inverkan på digitaliseringen  

 

Jimmy: “-Upplever du något motstånd från lärarlaget?” 

 

Rektor A: “-Inte uttryckligen kring digital kompetens, eller till att det ska vara i 

undervisning, inte på det sättet. Men jag förstår ju att de är lite rädda för att 

man inte vet hur man ska gå till väga.” 
 

Rektor A upplevde ett outtalat motstånd från lärarlaget vid arbetet med att digitalisera 

utbildningen, det fanns inte uttryckligen en skepticism, utan det märks framförallt genom 

att uppdraget med att digitalisera skolan upplevdes som “trögstyrt” bland lärarna. Rektor A 
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kände ändå en viss frustration, som bottnar i att skolan arbetat ingående med att främja den 

digitala kompetensutvecklingen på skolan, men att det ändå inte har gått hela vägen fram.  

 

Rektor A: “Då har vi ändå jobbat jättemycket med det. Vi har haft olika nivåer 

och så för att man ska kunna hitta sin egen och börja där man är. Det jag 

säger, det är inget motstånd, men det är trögstyrt är det.” 

 

Rektor A berättar att i kommunen som deras skola tillhör har de också egna lokala styrmål 

riktat mot just digitaliseringen. Kommunens egna mål innebär att skolan ska förankra 

digital teknik som en naturlig del i undervisningen, vilket betyder att även eleverna ska 

arbeta med detta. Det som däremot är problematiskt är hur skolan ska implementera digital 

teknik inom restaurangutbildningen. 

 

För att få igenom det digitala målet arbetar rektor B med små positiva förändringar för att 

engagera lärarlaget i digitaliseringen, bland annat försöker rektorn introducera olika 

applikationer och hjälpmedel så som mentormeterapplikation för lärarlaget. Vilket innebär 

att eleverna kan svara eller rösta genom en applikation. Det är ett bra sätt för läraren att 

säkerställa att alla elever är med i vad som sägs på lektionerna, men även ett komplement 

till den klassiska handuppräckningen.  

 

Rektor B: “-Det är mitt uppdrag att jobba med digitaliseringen. Visa på 

positiva fördelar med digital teknik i undervisningen.” 

 

Rektor B berättade att hen fick väldigt positiva upplevelser när skolan bjöd in en föreläsare 

som talade om digitaliseringen. Bland annat berättade föreläsaren om att bara kunna betala 

en räkning på internet i dag är att: “faktiskt kunna några av våra digitala verktyg” som finns. 

Föreläsaren gav även konkreta verklighetsanalyser om hur digitaliseringen såg ut inom 

restaurangbranschen i dag, bland annat att gäster i stor utsträckning gör beställningar 

genom applikationer som skickas direkt in till köket. Vissa kypare, som föreläsaren 

nämnde, behöver inte ens ta beställningar. Detta eftersom allt flera restauranger erbjuder 

sina gäster möjligheten att läsa menyer genom gästens egen mobiltelefon eller via digitala 

surfplattor i restaurangen.  

På grund av den bristande digitala tekniken just inne i köksdelen ansåg rektor B att det är 

ett viktigt utvecklingsarbete på skolan. Hen tyckte att det var viktigt att eleverna fick träna 

på att använda digitala verktyg i skolan och inte bara ute på det arbetsförlagda lärandet 

eller i arbetslivet.  

På rektor C:s skola ställde rektorerna krav på att lärarna skulle kommunicera med eleverna 

digitalt, samt att det material som lärarna bedriver skulle finnas tillgängligt för eleverna. 

Rektorn litade på att arbetslaget fullföljde detta, men tillade att det inte är något som hen 

följer upp att lärarna fullföljer. 

 

Rektor C: “-Arbeten och så, den vägen, så är de allra flesta med på tåget i våra 

grundläggande krav på våra lärare att de ska kommunicera digitalt med 
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eleverna, det är ju sådant vi följer upp på våra medarbetarsamtal och liknande, 

att undervisningen skall vara utlagd och att man ska kommunicera med eleven 

den vägen. Det vågar jag väl säga att 99 % gör. Sen så har jag ju inte varit 

inne och kontrollerat, utan det är ju mer i så fall att man får höra att eleverna i 

så fall inte får tillgång till det som de ska ha tillgång till.” 

 

När rektor D fick frågan om vad hen ville åstadkomma med utbildningen utifrån det 

digitala målet, så blev svaret att hen ville ge eleverna en utbildning som motsvarade kraven 

som finns samt förbereda eleverna för ett arbete inom branschen.  

 

Jimmy: “-Okej, vad hoppas du kunna åstadkomma med utbildningen utifrån det 

digitala målet?” 

 

Rektor D: “-oj ja jaha, ja det är väll som allting annat att vi ska kunna ge 

eleverna den utbildning som väl motsvarar dom kraven som finns för att kunna 

bli väl förbereda för ett arbete inom branschen tänker jag.” 

 

Rektor E ansåg också att Skolverket visade tydliga signaler på de satsningar som nu görs, 

framförallt inom förskola där olika mål och aktiviteter kommer att införas, där barn får 

använda sig av digitala verktyg i en tidig ålder. Detta visar att Skolverket vill förbereda 

eleverna inför framtiden, genom att de ska kunna klara av en allt mer digital vardag. 

 

Rektor E: “-Om man tittar på hur skrivningarna är i grundskolans planer, då 

ser man ganska tydligt i matematiken att det börjas med programmering i en 

ganska så tidig ålder. Det tycker jag är en ganska tydlig signal att Skolverket 

vill förbereda inför framtiden och klara av en mer digital vardag.” 

 

Digitaliseringens inverkan på eleverna 

 

Rektor A:s tankar kring digitaliseringen och det livslånga lärandet är att skolan jobbar 

mycket med dessa frågor, nyckelkompetenserna är viktiga i sig, men det finns andra 

nyckelfaktorer som är svåra att sätta ord på som eleverna behöver ta till sig av.  

 

Jimmy: “-Okej, sen så, framtidens jobb kommer ju med stor sannolikhet se 

annorlunda ut och då tänker jag på automatisering av många branscher. Men 

hur ser du på det livslånga lärandet att förbereda eleverna för morgondagens 

utmaningar?” 

 

Rektor A: “-Detta är någonting som vi jobbar jättemycket med, inte just bara 

när det gäller digitaliseringen utan för övrigt gör vi det. För (…) är ju en 

gammal yrkesskola, vi har yrkesprogram här. Så vi pratar jättemycket om det 

livslånga lärandet, för när eleverna går ut här ifrån så ska de vara 
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anställningsbara. Det är väldigt mycket som ingår i att vara anställningsbar. 

Det är inte bara mål som ska uppnås utan det finns andra nyckelfaktorer som 

inte finns nerskrivet, förstår du vad jag menar?” 

 

Rektor A fick även frågan om hur hen trodde att eleverna skulle utveckla sin digitala 

kompetens även efter skolan. Då påtalade hen att eleverna inte alla gånger hade dem 

grundkunskaper inom datorer som vuxna har, hen syftar då till användandet av 

Officepaketet. I dagsläget är det främst eleverna på högskoleförberedande program som får 

lära sig Excel med mera. Rektor A:s förhoppningar låg i att Skolverket planerar att alla 

som går i gymnasiet ska få lära sig dessa baskunskaper.  

 

Jimmy: “-Upplever du att eleverna inte provar ny teknik? På grund av att 

eleverna känner att de inte klarar av det.” 

 

Rektor B: “-Några elever är nog såna. Det kan jag känna. Men våra elever är 

ganska trygga, det finns ju alltid ett spann. Men att jag skulle uppleva att de 

inte vågar prova gör jag inte. 

Vi håller ju på och pratar om ifall vi ska sätta simulatorer på fordon- och 

transportsidan.” 

 

Jimmy: “-Mm.” 

 

Rektor B: “-Det är ju verkligen en digital utveckling.” 

Jimmy: “-Hur tror du att eleverna utvecklar sin digitala kompetens efter 

skolan?” 

 

Rektor B: “-Om de inte har en egen dator hemma nu så kanske de skaffar sig 

det i någon form, jag har inget bra svar. Jag hoppas att de kommer vara 

nyfikna och testa nytt och våga prova på hos arbetsplatsen. Nya digitala 

hjälpmedel som arbetsgivaren har. Att man ger dem det självförtroendet att 

prova nytt, för det är ju det som det handlar om egentligen.” 

 

Rektor B nämner att digital teknik inom undervisningen kan hjälpa eleverna att bygga upp 

självförtroende, detta genom att skolan använder olika simulatorer i undervisningen. I 

rektor B:s skola diskuteras det om att köpa in simulatorer till skolans transportprogram. I 

just restaurangutbildningen kan digital teknik bidra till mindre fel inom utbildningen, men 

främst inom arbetslivet. Detta eftersom gästen i större utsträckning använder sig av 

applikationer och surfplattor. Det för att gästen själv ska kunna göra sin egna beställning på 

restaurangen. Rektor B hoppas på att eleverna ska förhålla sig öppet och våga pröva nya 

digitala verktyg som finns, framförallt på arbetsplatserna, det viktiga är att eleverna vågar 

prova nytt.  

Rektor B pratar om digitaliseringen som en viktig livskunskap, till exempel som att betala 

en räkning eller beställa saker på internet. Detta är kunskaper som eleverna får lära sig i 

skolan, rektorn pekar på att detta är viktigt för att eleverna ska kunna känna sig trygga, för 

att sedan kunna lita på sin egen förmåga och kunna hantera digitala verktyg i det dagliga 

livet. 
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Jimmy: “-Framtidens jobb kommer med största sannolikhet se ganska 

annorlunda ut än vad vi är vana vid i dag. Då tänker jag mest på 

automatisering. Hur ser du på det livslånga lärandet för att förbereda 

ungdomarna emot morgondagens utmaningar?” 

 

Rektor B: “-Att förbereda våra elever för framtiden gör vi genom att använda 

datorer i undervisningen. Men det är ju också viktigt att lära dem livskunskap 

om hur man betalar räkningar, hur man beställer saker på internet och det gör 

vi också. Men sen så har vi inte en dator per elev här på skolan, för det behovet 

har vi inte riktigt än” 

 

Rektor C:s uppfattningar om elevernas digitala kompetens. 

 

Jimmy: “- Hur tror du att eleverna kommer utveckla sin digitala kompetens 

efter skolan?” 

 

Rektor C: “-Jag tror att det stora flertalet kommer att utveckla sin digitala 

kompetens. Jag har väldigt svårt att se att det ska bli något slut på den digitala 

utvecklingen. Inte så länge det satsas i samhället i övrigt. Jag tror att mycket 

mer kan utvecklas inom digitaliseringen än vad som det är i dag. Man kan ju 

höra framtidsvisioner och liknande. Det är bara fantasin som kan sätta stop hur 

långt det här kan gå då.” 

 

Rektor D hade ingen aning om hur eleverna kommer att utveckla sin digitala kompetens 

efter skolan. 

 

Jimmy: “-Hur tror du att eleverna kommer utveckla sin egen digitala 

kompetens även efter skolan?” 

 

Rektor D: “-Ingen aning. Jag vet inte.” 

 

Rektor E:s förhoppningar med det digitala målet är att det ska mynna ut i att skolan lär ut 

mer kompetenta och framtidsförbereda elever. 

Rektor E: “-Att kunna leverera kompetenta, framtidsförbereda elever. Som kan 

hänga med.” 
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Digitaliseringens inverkan på det framtida yrket 

 

Vid frågan om hur rektor A tror att restaurangbranschen ska se ut 2030 pekade rektor A på 

att det redan nu gick att urskilja en digitaliseringstrend inom just restaurangbranschen. 

Rektorn hade provat att beställa restaurangmat genom en applikation där hen kunde få 

vällagad mat till dörren under vissa tider. Detta ansåg rektor A mest vara en “rolig grej”, 

men att detta troligtvis inte kommer att ersätta det traditionella restaurangbesöket. Rektor 

A tillade även att om digitaliseringen skulle fortsätta som den gör nu, kanske framtidens 

“nya affärsidé” skulle bli fysiska restaurangbesök. 

 

Jimmy: “-Hur tror du att arbetsmarknaden och restaurangbranschen kommer 

att se ut 2030? Tror du att den har digitaliserats något.”  

 

Rektor A: “-Ja det tycker jag att den har redan nu, beroende på vilken bransch, 

men om man ser till RL, har jag provat att beställa mat via en applikation där 

man kan få hemkört, det finns ingen fysisk restaurang men man beställer och 

det finns olika sittningar och menyer att välja emellan dem olika tidslagen, så 

kör dom ju ut mat då. Det är jättebra mat.”  

 

Jimmy: “-Färdigrätter då eller?” 

 

Rektor A: “-Det är färdigrätter men man kan även välja till lite grann och 

sådär. Bättre alternativ än en vanlig hemkörning som McDonalds förstår du?” 

 

Jimmy: “-Ja” 

 

Rektor A: “-Jag har ju sett att det finns många restauranger också som har 

Ipad som man beställer mat från. Jag tror mest att det har varit för en kul grej i 

för sig men jag tror att många vill ha det fysiska mötet med restaurangfolket 

liksom. (…) Jag tror att det fysiska mötet kommer att bli en affärsidé sen.” 

 

Jimmy: “-Ja.” 

 

Rektor A: “-Lite back to basic, framförallt inom RL” 

 

Rektor B tror att det kommer finnas en stor variation av olika restauranger i framtiden, där 

den sociala kyparen fortfarande kommer finnas kvar. 

 

Rektor B: “-Restauranger som har kvar lite av den där sociala kyparen dit 

kommer vi också älska att gå” 
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Rektor B:s uppfattningar av jobben: 

 

“-Jag är inte rädd för dem digitala verktygen eller framtiden. Jag tror inte att 

det blir sämre. Jag tror bara ibland att människan är för långsam i sin tanke, 

alltså helheten för människan är för långsam. Vi kan inte veta hur det blir i 

framtiden. Men jag tror inte att det blir sämre. Jag tror verkligen att det blir en 

positiv utveckling. För det måste skapas nya jobb också, det kan inte bara 

försvinna.” 

 

Rektor C beskrev att i framtiden kommer vi att vilja gå ut och umgås mer på restaurang. 

Detta på grund av att våra sociala arenor blivit färre, samtidigt som vårat sätt att se på mat 

som bara föda har ändrats. Rektorn drog parallellen att det var mer undantag än regel att 

det fanns en restaurang i ett mindre samhälle förr i tiden. Denna utveckling trodde rektorn 

kommer fortsätta mot fler restauranger. 

 

Jimmy: “-Ja precis. Hur tror du att arbetsmarknaden och restaurangbranschen 

i synnerhet ser ut 2030?” 

 

Rektor C: “-Ja, det är ju ett område där det händer väldigt mycket, där man 

lyfter fram ekologiskt, närodlat och du ser ju alla dessa restauranger och 

kockprogram och alltihopa. Det är ju att göra hela måltiden till en upplevelse 

samtidigt som vårt behov av mat som föda behövs hela tiden. Äta är ju ett stort 

intresse som alla människor har. Jag tror ju att många fler kommer att ha 

miniodlingar och liknande. Jag tror att restaurangbranschen kommer att ha 

stor betydelse i framtiden, det är ett sätt att mötas och gå ut och umgås, även 

på mindre ställen. När jag var liten så var det ju mer undantag än regel att det 

fanns restaurang i ett mindre samhälle.” 

 

Rektor C lyfte också att en kock behöver använda alla sina sinnen för att ge det lilla extra 

till att lyfta upplevelsen på maträtten, detta är något som kommer göra det svårt att 

automatisera restaurangbranschen helt, däremot kunde rektorn tänka sig att fler processer i 

ett kök kommer att automatiseras framöver. 

Rektor D fick frågan om hur hen trodde att eleverna skulle fortsätta att utveckla sin digitala 

kompetens även efter skolan. Där bedömde rektorn att det beror på i vilken arbetssituation 

de hamnar i och vilka krav arbetsplatsen har för att den anställde ska kunna fortsätta ha ett 

arbete.  

 

Jimmy: “-Tror du att eleverna själva förstår vikten av ett livslångt lärande och 

att de hela tiden är i en lärande situation?” 

Rektor D: “- Vi kan ju titta på hur de jobbar efteråt. För det ser ju ut att 

eleverna inte börjar på ett arbete och fortsätter där hela livet. Utan de byter ju 

arbete och då måste de ju lära sig nya saker. Det tror jag är något som sitter 

mer i våra yngre personer än i våra äldre, det kunde man göra mer förr i tiden. 
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Men att allting skulle bli automatiserat det beror ju väldigt mycket på vad det 

är för arbete, om man kollar på vilka tjänster som till exempel kreativa 

hantverksyrken, dem går ju inte att digitalisera, på det viset.” 

 

Rektor D:s syn på det livslånga lärandet är att: “det var ett faktum i dag” rektorn beskrev 

situationen som att tiderna har förändrats. Oftast har den anställde inte samma jobb ett helt 

arbetsliv, utan att arbetstagaren faktiskt är tvungen att vara beredd på att lära sig nya saker 

hela livet. Rektor D tror att eleverna är mer medvetna om denna utveckling och att de i 

större utsträckning än vuxna är mer beredda att byta arbeten för att kunna lära sig nya 

saker. 

 

Rektor D uttryckte sig angående framtiden att vi behöver vara mer öppna på vad som 

dyker upp, det kan vara oklokt att skolan stirrar sig allt för blint på i vilken utvecklingslinje 

som skolan ska följa. 

 

Rektor D: “-Det beror ju helt och hållet på, det ligger ju 15 år framåt i tiden. 

Om vi tänker 15 år tillbaka i tiden och ser vad som har hänt med 

digitaliseringen under tiden och hur vi jobbar i dag och vad vi gör i dag. Det 

beror ju extremt mycket på vad vi har för råvaror och vad vi har för tillgång till 

mat och födoämnen i världen. Det är helt omöjligt att sia om. Eftersom det 

ligger så långt fram. Jag tror att det är farligt att försöka tänka att såhär 

kommer vi ta den här vägen, för det är beroende av så många samhällsfaktorer. 

Jag tror nog som sagt var att ett hantverkskunnande och en medvetenhet om 

hur vi använder råvaror och så kommer. Jag tror alltid att den kommer att 

finnas. Men jag tror vi kommer att leva på ett helt annat sätt. Det tror jag.” 

 

Framtidsspaningarna för elever på restaurangutbildningen ansågs vara väldigt svåra att 

spekulera om tyckte rektor D, detta beror till stor del av att det finns många olika 

samhällsfaktorer att ta hänsyn till. Men rektor D konstaterade ändå att ett 

hantverkskunnande och en medvetenhet för hur vi använder råvaror alltid kommer att 

finnas kvar. Däremot trodde rektorn att vårat sätt att leva kommer att förändras framöver. 

Nackdelarna med den digitalisering som kommer att ske är att det kanske kommer behövas 

mindre personal, samtidigt finns det positiva sidor, som att saker och ting kommer att bli 

mer tillgängligt. 

 

Rektor D: “- (…) då har man ju kollat på vilka tjänster som det inte finns 

stor risk att det blir automatiserat, kreativa hantverksyrken dom går ju inte 

att digitalisera, på det viset.” 

 

Digitaliseringen ligger i tiden och det är ett faktum att det är hit vi ska, anser rektor E. 

Digitaliseringen är viktig eftersom att restaurangbranschen är en internationell bransch och 

därför gäller det att hänga med i vad som händer. Annars riskerar branschen att tappa i 

konkurrenskraft. Rektorn ansåg att när målet att införa digital teknik i undervisningen väl 

skulle börja gälla är det mer en process som har startat som inte är färdig på något sätt.  
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Rektor E: “-Den stora utmaningen som jag ser det i hela den här 

digitaliseringssatsningen är ju just kompetensutvecklingen, att hinna hänga 

med och hinna få den kompetensutvecklingen man behöver. Teknikmässigt så 

tror jag att väldigt många har tillräckligt med teknik på skolorna eller via 

arbetsplatserna för att kunna nå målen. Man måste bara ha kompetensen att 

kunna nyttja den på ett bra sätt och undervisa i den” 

 

Rektor E hoppas också på att eleverna ska förhålla sig öppet, nyfiket och kritiskt inför dem 

nya digitala framstegen som kommer komma, alltså att inte bara köpa allt rakt av. Med det 

nya digitala målet inom restaurang- och livsmedelsprogrammet var rektor E:s slutsats att 

det alltid kommer att finnas ett behov av hantverkskunnande.  

 

Jimmy: “-Hur tror du att restaurangbranschen kommer att se ut 2030? Tror du 

att det är några större förändringar?” 

 

Rektor E: “-Oj, väldigt svårt att sia i det. Jag tror att det kommer att vara 

hyffsat stabilt, det går väl lite grann i vågor och populariteten kring den. 

Koncepten förändras, hur restaurangbesökaren kommer se ut är väl fortsatt 

ökningar inom städerna, minskning ute bland landsbygden.” 

 

Framtiden kommer att handla om att kombinera digitalisering med hantverk. 

 

Rektor E: “- (…) få en förståelse kring det. Så det ligger väl med där i, vad det 

gäller yrket i sig så är det mycket processer som kommer att automatiseras och 

så inom ganska många områden. Sen så är det ju enligt min bild fortfarande ett 

hantverk vi utbildar i och det hantverket kommer det alltid att finnas ett behov 

av. Det gäller väl bara att kunna kombinera hantverk med det automatiserade 

eller det digitaliserade” 
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Diskussion 
 

I diskussionen diskuteras studiens resultat och metod. 

Resultatdiskussion 

 

I analysen av resultatet behandlas förhållandet mellan studiens syfte, frågeställning och den 

genomgångna tidigare forskningen. 

Resultatsdiskussionen utgörs av första och andra ordningens perspektiv, där rektorernas 

företeelser om digitaliseringen utgör den andra ordningens perspektiv och studiens tidigare 

forskning utgörs av den första ordningens perspektiv. Detta har betydelse för i vilket 

perspektiv som studiens resultat valdes att ses i. 

 

Digitaliseringens inverkan på utbildningen 

 

Resultatet i undersökningen visade på att rektorerna hade olika uppfattningar om det nya 

digitala målet av att implementera relevant digital teknik inom restaurang- och 

livsmedelsprogrammet. Variationerna som fanns av tolkningarna i det digitala målet 

varierade från att vissa rektorer inte såg något utvecklingsbehov alls inom restaurang- och 

livsmedelsprogrammet, detta verkade bero på att det redan fanns en del tekniska lösningar 

för programmet så som kassa- och bokningssystem. Medans en av rektorerna upplevde det 

nya målet av Skolverket som en enormt stor satsning som nu kom väldigt snabbt inpå, det 

gällde därför från skolans sida att alla nu hängde med i kompetensförsörjningen. 

De olika angreppssätten som rektorerna redan nu arbetade efter för att implementera digital 

teknik in i utbildningen, varierade också från skola till skola. De olika strategierna 

rektorerna jobbade utefter beskrivs bland annat genom att rektorerna försöker att inspirera 

lärarlaget att använda digital teknik, bland annat genom att introducera för lärarlaget 

användbara applikationer som går att använda i undervisningen. En annan strategi som en 

av skolorna jobbade med redan nu, utgick från att matematiklärarna arbetade 

ämnesöverskridande med att få in mer av den digitala tekniken, i det här fallet rörde det sig 

om programvaran Excel i matematiken. Detta digitala hjälpmedel anses på skolan vara ett 

värdefullt digitalt verktyg för eleverna i deras framtida yrkesroller. Det framkom också att 

det fanns problem med att implementera digital teknik till restaurang- och 

livsmedelslokalerna, eftersom det finns hygienföreskrifter att förhålla sig efter i dessa 

lokaler. En av rektorerna berättade att de hade som utvecklingsmål att få in digital teknik 

till köket, i syfte att eleverna ska få träna på relevant digital teknik som de kan tänkas möta 

ute i arbetslivet. Det fanns dock en ovisshet av vad det skulle tänkas vara för teknik. Här 

visar forskningen på att digital teknik är svår att implementera inom skolväsendet på grund 

av att den utmanar traditionella undervisningsmetoder som institutionaliserat lärande 

baseras på (Säljö, 2010; Reneland-Forsman, 2011). 

En intressant analys som framkom i resultatet av rektorn från gymnasiesärskolan, hotell-, 

restaurang- och bageriprogrammet, var att på deras skola hade det gjorts olika satsningar 

för att få fram bra applikationer för elever och lärare. Rektorn berättade att de har testat 
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digitala verktyg för ett syfte, men att verktyget också hade gett andra användningsområden 

som inte vart kända sedan tidigare. Det är därför viktigt att skolorna utforskar 

digitaliseringen för att aktivt pröva nya digitala verktyg som kan ge stöd och öka lärandet. 

Det finns olika tolkningar av hur det nya målet faktiskt bör eller inte bör implementeras i 

undervisning, det kan finnas en risk att utbildningen inte kommer att bedrivas på likvärdigt 

sätt och i enlighet med skollag 1 kap. 9 § (SFS 2010:800). Det fanns ändå en enighet bland 

rektorerna om att hantverkskunnande inte kommer att kunna digitaliseras på det sättet, 

däremot fanns det en uppfattning om att en del processer inom just restaurangbranschen 

faktiskt kan komma att bli mer automatiserade framöver. En av rektorerna trodde att skolan 

i Sverige skulle ta efter Australiens modell av distansundervisning, speciellt på 

högskoleförberedande programmen. Rektorn var dock tydlig med att ett hantverksyrke 

kräver fysiska lektioner, speciellt för att lära sig den tysta kunskapen som finns i ett 

hantverk. 

Utifrån fanns det en samsyn om att IT i skolan är någonting positivt och bra för eleverna. 

Forskningen visar på att digitala verktyg i skolan kan öka motivationen och lärandet i 

undervisningen, i vissa fall kan även digitala verktyg som används på rätt sätt ge en 

hävstång i elevernas lärande bland annat genom att använda undervisningsmetoden flippat 

klassrum (Barker, 2013).  

Andra företeelser om undervisningen i framtiden är att undervisningen förmodligen 

kommer att förändras till sin karaktär, rektorn från gymnasiesärskolan trodde att det kunde 

bli mer inslag av Siri och bilder i undervisningen framöver. Det fanns också tankar från en 

annan rektor att digitaliseringen i undervisningen framöver kommer att utgå från att 

hantera metadata på olika sätt, alltså att på olika sätt kunna hantera den data som de 

digitala verktygen samlar in och därmed kunna använda och nyttja den data i sin egen 

praxis. Exempelvis skulle stegräkning med ämnesomsättning kunna vara exempel på 

metadata, som skulle kunna kombineras med restaurang- och livsmedelsprogrammet. 

 

Digitaliseringens inverkan på lärare 

 

Resultatet visar på att rektorernas uppfattningar av lärarnas IT-kompetens är varierande, 

några orsaker till detta verkade bero på yrkeslärare som tidigare jobbat länge ute i 

näringslivet, en annan grupp är dem lärare som har ett mer traditionellt förhållningssätt till 

sin undervisning. Det fanns också stora skillnader mellan lärarna som hade ett IT-intresse 

och därmed också hade bättre förutsättningar att lyckas utveckla sin digitala kompetens på 

egen hand. Det fanns bland rektorerna en oro att kunskapsskillnaderna mellan lärarnas IT-

kunskaper bara ökar, detta berodde på att de lärare som är duktiga inom IT bara drar ifrån 

kunskapsmässigt medan de lärare som har ett svagare intresse för IT aldrig riktigt kommer 

ikapp. En annan oro bland en av rektorerna var att det ökade fokuset på digitaliseringen 

kan resultera i att lärarna i gymnasiet inte har tillräckliga kunskaper för att möta och 

utmana de elever som i dag skolas in i programmering redan i grundskolan. En annan 

företeelse bland rektorerna var att det var viktigt att skolan följer den digitalisering som har 

skett i samhället i övrigt, däremot ansåg samma rektor att det fanns lärare som bedrev 

undervisning på ett mer traditionellt sätt och att det inte behövde vara till någon nackdel. 

Rektorerna har en samsyn på att lärarnas IT-kompetens kan leda till problem framöver och 

att utmaningarna därav är många. För att lösa just lärarnas IT-kompetens behöver insatser 
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göras redan i lärarutbildningen. Forskningen visar på att det finns en tydlig avsaknad av 

färdigheter av digital kompetens av både lärosäten och utbildare i allmänhet (Grönlund, 

Andersson & Wiklund, 2014; Europaparlamentet, 2006). 

 

Rektorernas inverkan på digitaliseringen  

 

Utifrån rektorernas upplevelser framgår en bild av att lärarna behöver bättre IT-kompetens 

för att klara av att hantera en allt mer digital tillvaro i skolan. Men även rektorerna är 

självkritiska och menar på att digitaliseringsarbetet i skolan ställer krav på att hela skolans 

organisation behöver lyckas med kompetensförsörjningen, såväl lärare som skolledare.  

Detta är också något som bekräftas från Skolverket, 2016 där en av fem lärare saknar 

grundläggande IT-kunskap. Dessutom visade samma undersökning av Skolverket att 

rektorerna upplevde att deras IT-kompetens var tillräcklig för att leda IT-strategiska 

arbeten, däremot fanns det en osäkerhet bland rektorerna att hantera kränkande 

behandlingar av elever på internet och frågor som gällde upphovsrätt och digital teknik. 

Resultatet i undersökningen visade på att två av rektorerna uttryckligen jobbade med att 

stötta och engagera arbetslaget, detta i form av att visa på positiva fördelar med IT och att 

introducera digitala verktyg som underlättar undervisningen, detta bekräftas också i 

forskningen. I undersökningen visar det sig att 66 % av lärarna i gymnasiet inte får 

tillräckligt med stöd av rektorer och skolledare för att implementera IT i undervisningen 

(Skolverket, 2016). 

En företeelse bland rektorerna var att det fanns en viss skepticism bland lärarlaget till 

digitaliseringen, inte uttryckligen, utan mer i form av att digitaliseringsarbetet upplevdes 

som trögstyrt i lärarlaget. Orsaken till det tyckte rektorn verkade bero på en osäkerhet 

bland de lärare som känner sig otrygga med IT. Forskningen visar på att fokuset behöver 

skifta från lärarnas egna IT-kompetens och attityd till vilka förutsättningar som 

skolledningen faktiskt ger läraren att kunna utvecklas. (Hylén, 2013; Ottenbreit & 

Leftwich, 2010). På rektor A:s skola hade de gjort omfattande satsningar för att öka 

lärarnas IT-kompetens, ändå kändes situationen tröstlös eftersom IT-nivån bland lärarna 

ändå var densamma. Detta kan vara ett tecken på att lärarna inte har den 

förtrogenhetskunskap för IT som krävs, för att lärarna ska kunna använda och 

implementera digital teknik in i undervisningen på ett strukturerat och tydligt sätt (Hylén, 

2013). 

Upplevelser från en av rektorerna var att det inte fanns något utvecklingsbehov alls, varken 

av yrkeslärarna eller i undervisningen inom RL. Den här tolkningen hade rektorn fått av 

dem nya digitaliserade satsningarna i programmålen. Här visar forskningen på att det 

måste finnas stöd och möjligheter för alla lärare att utveckla sin digitala kompetens. Men 

också att det är viktigt att skolledare har en drivande roll i digitaliseringsarbetet, detta för 

att lärarna ska kunna få möjlighet att ändra sitt arbetssätt (Hylén, 2013). 

Andra tankar om de nya programmålen för restaurang- och livsmedelsprogrammet i 

kombination med de satsningarna som nu görs på programmering i grundskolan, signalerar 

att Skolverket är villiga att satsa för framtiden. Rektorn hoppas på att skolan verkligen 

lyckas med kompetensutvecklingen inom IT på alla nivåer för att därmed kunna utbilda 

framtidsförberedda elever.  
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På rektor C:s skola ställer de krav på att lärarna ska kommunicera och ha sitt material 

tillgängligt på skolans läroplattform, huruvida lärarna faktiskt når upp till dessa kriterier i 

sina arbetsbeskrivningar var inte helt klart, eftersom rektorn inte granskade fullt ut. Det 

fanns också en outtalad acceptans för lärare som bedrev sin undervisning på ett traditionellt 

sätt att fortfarande få göra det. 

 

Digitaliseringens inverkan på eleverna 

 

Rektorernas målsättning är att lyckas utbilda elever som når upp till branschens krav, en av 

rektorerna ville utbilda framtidsförberedda elever, detta med tanke på att restaurang- och 

livsmedel är en internationell bransch som ställer krav på flexibilitet i utbildningen. Rektor 

C ser inte att det skulle kunna bli något direkt slut på den digitala utvecklingen som just nu 

pågår i samhället. Därför tror rektorn att det stora flertalet elever kommer att utveckla sin 

digitala kompetens även efter skolan. Rektor D visste däremot inte hur eleverna skulle 

utveckla sin digitala kompetens efter skolan.  

Rektor A pekade på att eleverna många gånger saknade viktiga baskunskaper inom IT som 

vuxna redan hade skaffat sig. Det handlade bland annat om Officepaketet. Rektor B 

verkade också vara insatt på samma spår och betonade att digital teknik är en viktig 

livskunskap, där det krävs ett par stycken digitala hjälpmedel, bara för att kunna betala en 

räkning i dag. Det är viktigt att skolan ger eleven möjligheter att träna på dessa verktyg 

redan i skolan, för om inte eleven får med sig det hemifrån, vart ska eleven annars lära sig 

det? Detta är viktigt i det avseendet att eleven ska känna att de kan lita på sin egen förmåga 

när de t ex. beställer från internet eller betalar en räkning. Rektor B ser betydelsen för 

eleverna att få lära sig att använda grundläggande digitala hjälpmedel i skolan, detta för att 

eleverna ska kunna känna tillit till sin egen förmåga att använda sig av digital teknik. Det 

följer i sin tur Europaparlamentets rekommendationer för att ge eleverna stöd i det 

livslånga lärandet, i det här fallet avseende: Digital teknik, dessutom rekommenderar även 

digitaliseringskommissionen att skolorna ska försöka ge eleverna en mångfald av lösningar 

för att ge stöd åt det livslånga lärandet och att tillgodose arbetsmarknadens behov. 

(Europaparlamentets, 2006; SOU 2016:89) 

Rektor B ansåg att digital teknik inom restaurang- och livsmedelsprogrammet kunde leda 

till mindre felbeställningar och missförstånd för eleverna i utbildningen. Här visar 

forskningen på att IT-satsningarna behöver vara väl integrerade i undervisningen för att ge 

en positiv utbildningseffekt. Det visar att tillgången på IT inte är avgörande, istället är det 

lärarnas förtrogenhetskunskap till IT som har störst påverkan för hur IT förankras och 

förädlas i skolan (Warschauer, 2006; SOU 2014:13). 
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Digitaliseringens inverkan på det framtida yrket 

 

Att prata om att jobben kommer att automatiseras och försvinna är att bygga upp en 

dystopisk framtidsbild. Utifrån rektorernas syn på digitaliseringen i restaurangbranschen 

ges en ljusare bild, det kan inte bara försvinna en massa jobb, utan det kommer i det skedet 

att vara andra sektorer som blomstrar istället. Rektor A pratade bland annat om att hen 

nyligen beställt hem mat via en applikation och där fått hemkörd restaurangmat.  

Gemensamt för rektorerna var att dem var säkra på att den sociala kyparen och 

restaurangen skulle leva kvar. Det framkom också att den sociala restaurangen kunde bli en 

affärsidé i framtiden. Något som rektor C också verkade hålla med om när hen berättade 

om att samhällets sociala ytor har minskat i och med digitaliseringen och därför kommer 

restauranger vara en viktig mötesplats framöver. Rektorn berättade att det inte var lika 

vanligt med en restaurang i en småstad när hen växte upp och att vårt sätt att äta har 

förändrats, från att syfta till ren utfodring tidigare, fram till i dag då vi äter mer av 

upplevelseskäl.  

 

Rektor B tror på att variationen av restauranger i framtiden blir viktigt, vi kommer 

fortfarande tycka om att gå till den sociala kyparen, likaväl som vi kommer att glädjas av 

variationen. Rektor D betonade att det alltid kommer att finnas en efterfrågan av 

hantverksyrken och en medvetenhet för råvaran, hen menar också att det kan finnas en fara 

i att spå för mycket i framtiden, eftersom framtiden är beroende av många olika variabler. 

Det gäller att kunna vara flexibel för de digitala framsteg som kommer att komma. Rektor 

C tror att restaurangbranschen inte kommer att kunna digitalisera fullt ut eftersom kockens 

tysta kunskap har betydelse för den extra ”touchen” på maten. Däremot är det fullt möjligt 

att många processer som finns i ett kök kan bli automatiserade, där de utmaningar som 

kommer uppstå framöver är att kunna kombinera digitalisering med hantverk. Nackdelen 

med digitaliseringen kan bli att det behövs mindre personal. Rektor E:s syn på 

restaurangbranschen framöver är att det förmodligen kommer att öka med restauranger i 

storstäderna, men att det kommer minska på landsbygden, urbaniseringen kommer hålla i 

sig. Även i restaurangkoncepten finns det potential att kunna förändras ansåg rektor E.  

Rektor A betonar att de jobbat mycket med det nyckelförmågorna i det livslånga lärandet 

på skolan, men att det finns andra nyckelfaktorer som inte är nedskrivna som eleverna 

behöver lära sig, bland annat att: Elever som har kunnat marknadsföra sig själva och som 

vet vad de är bra på under praktikerna, har i större utsträckning lyckats skaffa sig jobb och 

då nödvändigtvis inte i just det yrket som dem utbildat sig inom. Rektorn tog upp 

sambandet med att elever som gick lärlingsutbildningen i mycket större utsträckning 

lyckades anamma dessa förmågor. Stiftelsen för strategisk forskning (2014) visar på att 

samhället framöver kan komma att förändras drastiskt i och med den digitalisering som nu 

har skett i samhället. Elever som snabbast kan anpassa sig till det nya kommer att ha 

fördelar på arbetsmarknaden.  

 

Det var däremot inte helt klart ifall eleverna var villiga att ta åt sig av IT på fritiden, om det 

inte krävdes av arbetsgivarna för att arbetstagaren i framtiden ska kunna ha ett arbete, 

ansåg rektor D. Stiftelsen för strategisk forskning (2014) kartläggning av digitaliseringen 

visar på att många yrken har en stor sannolikhet att kunna komma att digitaliseras. Detta 

ställer krav på att eleverna framöver behöver vara mycket mer digitalt förberedda än vad 

de blir i dagens skola. Det kommer också krävas att eleverna är mer förberedda och klarar 

av att vara flexibla mot de nya yrken som kan tänkas växa fram vid ett sånt skede. Rektor 
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E:s förhoppningar med digitaliseringen och att införa digital teknik inom utbildningen är 

att kunna leverera framtidsförberedda elever som kan hänga med.  

Förslag till vidare forskning 

 

I detta examensarbete har ett fåtal rektorer varit med och utvärderat digitaliseringen. Vad 

fler rektorer upplever av fenomenet digitaliseringen inom RL och HRB skulle säkert kunna 

ge värdefull information i ett fortsatt utvecklingsarbete.  

 

För att kunna erhålla ett mer omfattande resultat om införandet av digital teknik inom 

restaurang- och livsmedelsprogrammet och hotell-, restaurang- och bageriprogrammet 

skulle en studie som behandlar fler respondenter kunna ge mer data i ett fortsatt 

utvecklingsarbete.  

Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att studera hur skolorna har 

implementerat digital teknik i utbildningen efter att programmålet har satts i bruk. Det vore 

dessutom intressant att jämföra tillgången på digital teknik på skolorna för att se om det 

kan leda till att det finns skolor som har mer resurser av digital teknik och andra som inte 

har. Även variabler så som lärarnas digitala kompetens och stöd av skolledningen att 

implementera digital teknik i undervisningen har betydelse för att studera ifall 

digitaliseringen kan leda till att skolan blir mindre jämlik framöver.  

 

Metoddiskussion 

 

I studien studerades fem stycken rektorer med olika bakgrund från varierande skoltyper så 

som; särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, privat- och kommunalägda skoltyper. De 

berättade om sina uppfattningar kring fenomenet digitalisering, dessutom togs tidigare 

forskning inom digitaliseringen i och runt skolan för att kunna väva samman resultatet i 

resultatdisussionen. I en fenomenografisk forskningsmetod är det mer vanligt att 

respondenternas identiteter lyfts bort ifrån resultatet (Larsson, 1986). I den här studien 

användes anonyma identiteter på rektorerna i resultatet, detta gjordes med utgångspunkt i 

att ge resultatet struktur och tydlighet. Det fanns också en variation av respondenterna, 

något som också togs hänsyn till vid valet att ge respondenterna olika identiteter i 

resultatkapitlet. 

Metoden utgick från kvalitativa semistrukturerade intervjuar, vars syfte var att fånga 

respondenternas uppfattningar med hjälp av öppna frågor. Intervjuer som metodval bidrog 

till metakommunikativa samtal som gav studien verktyget att tolka det som sades mellan 

raderna. Fördelar med detta tillvägagångssätt var att studien fick en djupare inblick i 

rektorernas uppfattningar av digitaliseringen inom skolan.  

En nackdel som uppkom utifrån intervjuerna med rektorerna var att vissa frågor upplevdes 

som svårtolkade, en annan nackdel var att rektorerna kunde sväva från studiens syfte att 

undersöka restaurang- och livsmedelsprogrammet och hotell, restaurang och 

bageriprogrammet och istället uppkom uppfattningar om bland annat andra program som 

inte rörde studiens syfte.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuunderlag 

 

 

● Hur ser du på digitaliseringen och hur arbetar du med det i ditt arbete? 

● Vilken information och utbildning har du generellt fått inom 

digitalisering? Har det varit något inriktat mot restaurang- och 

livsmedelsprogrammet? 

● Behöver lärare och rektorer någon utbildning inom digitaliseringen för 

att efterleva målet, i så fall vad? 

● Vad hoppas du kunna åstadkomma med utbildningen utifrån det 

digitala målet? 

● Framtidens jobb kommer med stor sannolikhet att se annorlunda ut i 

och med en allt mer digitalisering av samhället. Hur ser du på det 

livslånga lärandet för att förbereda eleverna för morgondagens 

utmaningar? 

● Hur tror du att dagens elever kommer att utveckla sin egen digitala 

kompetens även efter skolan? 

● Upplever du att eleverna är medvetna av vikten med ett livslångt 

lärande? 

● Vad ser du för fördelar angående det nya digitaliseringsmålet för 

restaurang och livsmedelsstudenter? Ser du några nackdelar? /för 

kommande yrkesliv inom relevant område. 

● Hur tror du att digitaliseringen i skolan ser ut 2030? 

● Hur tror du att arbetsmarknaden för restaurangbranschen ser ut 2030? 


