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Förord  
 
Jag vill börja med att rikta ett hjärtligt tack till min handledare Fanny Pettersson för sitt                
engagemang och stöd under processens gång. Även ett stort tack till mina kurskamrater             
som funnits där som bollplank under arbetet. Till sist vill jag skicka ett stort tack till                
respondenterna som deltagit, utan er hade uppsatsarbetet inte varit möjligt att genomföra.  
 
Sandra Törnqvist  
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How much can one digitize and when does the quality go apart? : A 

qualitative study about pedagogical digital competence as a resource 

for e-learning 

Sammanfattning  
 
Forskaren har undersökt vilken förståelse de verksamma utbildarna har för pedagogisk           
digital kompetens, utifrån tre nivåer, mikro-, meso-, samt makronivå. Studien har även            
gett förslag på hur de verksamma utbildarna kan arbeta för att främja pedagogisk digital              
kompetens (PDK) ytterligare. Studien genomfördes som en intervjustudie, där         
respondenterna berättade om sin förståelse för pedagogisk digital kompetens. I studien           
framkom att respondenterna har en bra förståelse för vad och hur man besitter PDK som               
utbildare. Vidare framkom att för att kunna utforma en kurs/utbildning behövs en viss typ              
av kunskap och kompetenser samt att förutsättningarna på makronivå är viktiga för att             
kunna utveckla PDKn på de övriga nivåerna. Till sist väcktes frågan om hur mycket som               
går att digitalisera av en utbildning och när kvalitén går isär. 
 
Nyckelord; makronivå, mesonivå, mikronivå, onlineutbildning och pedagogisk digital        
kompetens (PDK).   
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Inledning 

I takt med att samhället digitaliseras och informations- och kommunikationstekniken          
(IKT) tar allt större plats i verksamheter ställs också krav på organisationer att hänga med               
i utvecklingen. Denna förändringsprocess bidrar till att vi, oberoende av tid på dygnet, på              
nya sätt kan kommunicera med varandra. Istället för fysiska arbetsplatser blir det även allt              
vanligare att arbetet sker över nätet samt att aktörer från hela världen kan arbeta              
tillsammans (Lipnack & Stamps, 1999). IKT-verktygen tar allt större plats och därmed har             
e-utbildning blivit allt vanligare vilket innebär att utbildning sker med hjälp av            
IKT-verktyg (Lin, Ma & Chang, 2012). E-utbildning möjliggör kunskap och lärade på ett             
helt nytt sätt då indivder istället för seminarium eller kvällskurser kan utbilda sig vart de               
än befinner sig men också vilken tid på dygnet de vill (Bates, 2005). 
 
Med e-utbildning eller online-kurser blir möjligheterna många både för företag och som            
individ. Men detta ställer också krav på utbildaren och utbildningen, framför allt att             
utbildningen är planerad likt som att utbildaren kan förmedla och utbilda online. Koehler             
och Mishra (2009) menar att utbildarens ämneskunskaper, tekniska kunskaper och          
pedagogiska kunskaper måste samspela med varandra för att man på ett så bra sätt som               
möjligt ska kunna lära ut via digitala verktyg.  
 
Ett begrepp som vuxit fram för att förstå detta är pedagogisk digital kompetens (PDK),              
någonting som behövs hos utbildningsföretag, där fokus är att utveckla andra företag eller             
individers kompetenser. From (2017) definieras PDK som:  
 
“The concept of pedagogical digital competence refers to the ability to consistently apply             
the attitudes, knowledge and skills required to plan and conduct, and to evaluate and              
revise on an ongoing basis, ICT-supported teaching, based on theory, current research            
and proven experience with a view to supporting students’ learning in the best possible              
way” - (From, 2017, s48)  
 
Pettersson (2018) menar dock att mycket fokus när det gäller kompetensutveckling legat            
på individnivå men att det även krävs forskning på organisationsnivå för att lyckas med en               
bra lär- och utbildningsmiljö. From (2017) menar i linje med detta att PDK kan förstås               
utifrån tre nivåer: en mikronivå, som berör utbildarens och den lärandes samspel; en             
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mesonivå, som behandlar kursutformningen och slutligen en makronivå, som är inriktad           
på organisationens utveckling.  
 
Inom skola finns forskning kring PDK (Krumsvik, 2014) och därför blir det intressant att              
studera vilken förståelse anställda vid ett utbildningsföretag har med avseende på           
pedagogisk digital kompetens. Studien utgår från Froms (2017) tidigare tre nämnda nivåer            
och förhoppningen är att denna studie ska bidra med kunskaper och insikter till             
verksamheter som vill arbeta med att utveckla PDK på tre nivåer. Detta framförallt då              
PDK blir allt viktigare att ta hänsyn till. 
 

Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att analysera och skapa förståelse för hur pedagogisk digital kompetens             
kan förstås på tre nivåer inom ramen för utbildningsföretag. Studien syftar även till att              
förstå vilka utvecklingsmöjligheter avseende fortsatt utveckling av PDK som behövs.  
 
Studiens frågeställningar är: 
- Hur förstår och arbetar verksamma utbildare med pedagogisk digital kompetens på            
mikro-, meso-, samt makronivå?  
 
- Hur kan verksamma utbildare arbeta för att främja pedagogisk digital kompetens över             
tid? 
 

Tidigare forskning  
Inom detta avsnitt presenteras tidigare forskning kopplat till studiens syfte och           
frågeställningar. För att kunna analysera utbildare i utbildningsföretags förståelse av PDK           
på de tre nivåerna behövs viss förkunskap, där tidigare forskning utgör en viktig             
förståelseram. Med utgångspunkt i detta, kommer forskning om e-lärande och PDK att            
beskrivas. För att hitta dessa artiklar har Umeå Universitetsbiblioteks söktjänst och Google            
Scholar nyttjats, med sökorden: e-lärande/e-learning, pedagogisk digital kompetens        
(PDK)/pedagogic digital competence (PDC) och TPACK. Sammanlagt har ett tiotal          
artiklar använts och presenteras nedan.  
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E-lärande  
Internet utvecklas i en hög fart och skapar därmed nya förutsättningar för lärande och              
utveckling, däribland e-lärande. Bates (2005) beskriver e-lärande som en förenkling för           
den studerande, främst då många fler får tillgång till lärande. Men även att lärande kan ske                
på olika platser och tider, och därmed inte behöver påverka andra saker runt omkring, som               
arbete eller hushållssysslor. E-lärande kan även beskrivas som ett utbildnings- eller           
lärosätt vilket stöttar, förbättrar och effektiviserar undervisning med hjälp av tekniska           
verktyg (Al-Arimia, 2014). Al-Arimia (2014) menar att e-lärande är ett flexibelt sätt att             
utbilda, möjliggör kostnadsbesparingar samt kan utföras när det passar den studerande.           
Även Callan, Johnston och Poulsen (2015) beskriver flexibilitet i tid och plats som viktig              
för e-lärande men menar också att kommunikationen mellan student-lärare blir bättre.           
Bates (2005) menar exempelvis att tvåvägskommunikationen mellan utbildare-studerande        
eller studerande-studerande med tiden har förbättrats vilket också skapar bättre          
förutsättningar att studera på avstånd. Pandza och Masic (2010) beskriver några sätt man             
kan genomföra e-lärande på, bland annat; videolektioner, online quiz/tester eller virtuellt           
klassrum. Detta möjliggör att materialet som den studerande behöver finns tillgängligt           
samtidigt som utbildaren kan frigöra tid enbart för frågor, och finnas där som en hjälpande               
hand, istället för att hålla i undervisningen.   
 
Som forskning visar finns även begränsningar med e-lärande. Al-Arimia (2014) nämner           
några av dessa hinder som; språkbarriärer, skillnader i tidszoner och problem med            
IT-verktyg. Det som författaren menar behövs, för att inte uppleva hinder med            
e-utbildning, är att utbildaren utformar och utvecklar kursmaterial som passar varje           
lärandekontext, utvecklar kunskaper kring de tekniska verktygen samt anpassar         
instruktioner och uppgifter så de fungerar att genomföra på distans och även självständigt             
(Al-Arimia, 2014). 
 

Pedagogisk digital kompetens  
För att kunna utveckla och skapa förutsättningar för ett bra e-lärande behövs även kunskap              
och kompetens hos utbildaren. Ett begrepp som blivit allt vanligare i och med samhällets              
digitalisering är digital kompetens (Ferrari, 2012; Ilomäki, Kantosalo & Lakkala, 2011;           
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Skolverket, 2019; Krumsvik, 2011). Med detta menas bland annat förmågan att använda            
digital teknik, kunna kommunicera genom IT-verktygen samt kunna utbyta information          
för att besitta digital kompetens (Ferrari, 2012; Ilomäki, Kantosalo & Lakkala, 2011).            
Krumsvik (2011) väljer att kontextualisera och studera digital kompetens inom det           
pedagogiska fältet, och i synnerhet inom ett utbildningssammanhang. Krumsvik (2011)          
pekar exempelvis på vikten av att utbildaren har de kunskaper, färdigheter och kreativitet             
som krävs för att kunna använda IKT-verktyg i situationer för lärande. Exempelvis för att              
kunna genomföra och förmedla olika typer av undervisning, på ett sättet som den             
studerande förstår och lär sig av.  
 
From (2017) menar att ett kännetecken för PDK är förmågan att utveckla och förbättra              
pedagogiskt arbete med hjälp av digital teknik, exempelvis inom onlineundervisning. Likt           
(Krumsvik, 2011) menar From (2017) att attityder, kunskaper, färdigheter och          
tillvägagångssätt i samband med tekniken och ämne samt relationerna mellan dem skapar            
bra pedagogisk digital kompetens. Han menar vidare att PDK inte är något man föds med,               
utan någonting som ständigt kan utvecklas ju mer erfaren utbildaren blir.  
 
Ett annat sätt att förstå PDK är utifrån Koehler och Mishra (2009) TPACK-modell. Detta              
är ett ramverk som består av tre grundkomponenter, teknologisk kunskap (TK),           
pedagogisk kunskap (PK) och ämneskunskap (CK). 
 

 
Figur 1: TPACK-modellen (Koehler & Mishra, 2009). 
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TK innebär att utbildaren har den kunskap om informationstekniken som krävs för att             
kunna fatta beslut om när informationstekniken hjälper eller försämrar undervisningen.          
Det krävs även att utbildaren är uppdaterad och hänger med i utvecklingen av tekniken.              
PK innebär att utbildaren har förmågan och kunskapen att utbilda på olika sätt. Utbildaren              
ska kunna anpassa undervisningen efter individens behov och även ha en förståelse för             
vilket utbildningssätt som passar bäst. CK innebär utbildarens kunskap om ämnet som ska             
läras ut. Beroende på ämne krävs olika typer av kunskaper av utbildaren (Koehler &              
Mishra, 2009).  
 

När huvudkomponenterna samspelar skapas kombinationer i ramverket (Koehler &         
Mishra, 2009). Teknologisk pedagogisk kunskap (TPK), pedagogisk ämneskunskap        
(PCK), och teknisk ämneskunskap (TCK). TPK går ut på att ha en förståelse för och               
kunskap om hur men också varför undervisningen/utbildningen kan förändras när teknik           
används i lärprocessen. Utbildaren bör känna till de pedagogiska fördelarna och           
begränsningarna med de tekniska verktygen men även ha ett kreativt tankesätt för hur man              
kan använda teknik. PCK innebär att utbildaren ska ha förståelse för att, beroende på              
ämne, kunna välja vilket utbildningssätt som passar målgruppen bäst. Utifrån individens           
förkunskaper inom ämnet kan utbildaren komma att behöva ändra sättet undervisningen           
eller utbildningen sker på, för att ta nästa steg i lärprocessen. TCK är ett samspel mellan                
teknik och ämne, utbildaren bör ha en kunskap och förståelse för hur dessa två påverkar               
varandra. De kan både stödja eller begränsa varandra och utbildaren bör förstå vilken             
teknik som passar bäst beroende på ämne (Koehler & Mishra, 2009).  
 
När alla dessa komponenter interagerar med varandra bildas TPACK och det är då man              
kan skapa en bild för vilken förståelse utbildaren har av hur IT-verktyg bör användas på               
bästa sätt i utbildningssyfte enligt Koehler och Mishra (2009). De betonar även att varje              
utbildningssituation är unik och att det inte finns någon given lösning till att få bra               
TPACK. Genom att ha förståelse för hur de tre komponenterna interagerar med varandra             
men även kunskap kring vad som gör det lättare eller svårare för olika individer att lära                
sig, samt på vilket sätt tekniken kan bli ett hjälpmedel, kan utbildaren lösa de olika               
situationerna som uppstår. Detta tack vare bra kunskap och förmåga att se sambanden             
mellan komponenterna (Koehler & Mishra, 2009).  
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From (2017) visar att begreppet PDK kan förstås utifrån tre nivåer: en mikronivå, som              
berör utbildarens och den lärandes samspel; en meso-nivå, som behandlar          
kursutformningen; och slutligen en makronivå, inriktad på organisationens utveckling.         
Vidare menar From (2017) att man i och med dessa nivåer kan se PDK på olika sätt men                  
även att de berörs av olika saker för att kunna utvecklas ytterligare. Nivåerna samspelar              
med varandra och genom att utveckla en nivå skapar det även bra förutsättningar för att               
utveckla de övriga nivåerna.  
 
Pettersson (2018) menar att mycket fokus har legat på individnivå och argumenterar för att              
fokus även bör läggas på att utveckla organisationen, för att skapa bättre förutsättningar             
för PDK. Huvudsakligen lyfter Pettersson (2018) fram tre fokusområden, (1) ’setting the            
direction’, genom att skapa vision och mål för hela organisationen samt att ha bra              
kommunikation så att beslut lätt kan fattas, (2) ’developing people’, genom teknisk och             
pedagogisk support, kollegialt lärande samt intern och extern utveckling som viktiga           
pusselbitar för att hjälpa utbildaren, (3) ’developing the organization’ (där främst tid,            
budget, teknisk utrustning och digitalt kompetenta team lyfts fram. Den tekniska           
utrustningen måste finnas tillgänglig men lika viktigt blir det att tid och smarta team finns,               
för att de verksamma i organisationen tillsammans ska kunna hjälpa och utveckla varandra             
(Pettersson, 2018).  
 
Främst har e-lärande och PDK lyfts fram. Möjligheterna som e-lärande bidrar med när det              
gäller tid och plats men även utmaningarna som språkbarriärer har beskrivits för att få en               
bild av e-lärande. PDK har även förklarats såsom att det är kunskaper och kompetenser              
som krävs för att kunna utbilda över nätet, någonting som blir allt mer centralt i dagens                
samhälle. Givet det som framkommit i tidigare forskning blir det centralt att förstå dels              
individers PDK och dels vilka förutsättningar som finns på organisationsnivå för att            
verksamheter ska kunna utföra e-lärande på bästa möjliga sätt.  
 

Metod 

Följande avsnitt beskriver val av metod, genomförande av datainsamling samt bearbetning           
och analys av insamlat datamaterial. Slutligen presenteras även en metoddiskussion där           
metodval och genomförandet diskuteras. Studien syftar till att analysera och skapa           
förståelse för hur pedagogisk digital kompetens förstås av verksamma utbildare utifrån tre            
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nivåer. Därför krävs information från respondenterna gällande deras upplevelser,         
förståelse och erfarenheter för att kunna besvara frågeställningarna. Studiens metod kan           
därmed förstås som kvalitativ då det är respondenternas förståelse som ska analyseras och             
lyftas fram, något som det kvalitativa vetenskapsteoretiska perspektivet ger utrymme för           
(Fejes & Thornberg, 2015).  

 
Semistrukturerade intervjuer 

För att samla in data genomfördes semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2018). Med detta            
menas att intervjuerna utgick från ett antal frågeområden snarare än styrda och detaljerade             
frågor. Detta bidrog främst till att intervjupersonen fick berätta relativt fritt om sin             
förståelse, i detta fall om sin förståelse för pedagogisk digital kompetens. Hedin (1996)             
menar att syftet med semistrukturerade intervjuer är att intervjupersonen i första hand ska             
få möjlighet att berätta om sin förståelse utan att ledas av den som intervjuar.  
 
För att skapa förutsättningar för att kunna besvara syfte och frågeställningar utformades en             
intervjuguide, med utgångspunkt i Froms (2017) begrepp PDK, inklusive mikro-, meso-,           
och makronivå som också utgjorde intervjuguidens huvudteman. Under respektive tema          
utformades frågor (se bilaga 2). Frågor rörande makronivån var exempelvis om det fanns             
gemensamma mål, hur de verksamma utbildarna arbetade och vems ansvar det är gällande             
kunskaper och kompetenser. Under mesonivån berördes frågor kring kursutformning, hur          
man bör lära ut och vilka skillnader som finns. Under temat mikronivå fokuserade             
frågorna på den enskilde utbildares förståelse om pedagogisk digital kompetens. Fokus låg            
även på att skapa en förståelse för hur utbildningsföretag arbetar med frågor som rör PDK,               
för att senare i studien kunna ge konkreta förslag hur utbildningsföretag ska arbeta för att               
främja PDK ännu mer.  
 
Totalt genomfördes fem intervjuer, upplägget beskrevs för deltagaren före intervjun för att            
ge en förförståelse för ämnet samt för att inga missförstånd skulle uppstå. Intervjuerna             
ägde rum på respondenternas arbetsplats, detta för att skapa en så trygg stämning som              
möjligt för respondenten. Det tog 20-30 minuter att genomföra respektive intervju.           
Frågorna ställdes av forskaren, samtidigt fördes anteckningar och inspelning av          
intervjuerna. Samtliga intervjuer spelades in för att kunna hålla fokus och ställa            
följdfrågor. Bryman (2018) understryker även att inspelning av intervjuer underlättar          
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kommande arbete, i detta fall transkribering, vilket även leder till att deltagarnas uttalande             
stämmer.  

Urval  

De anställda som intervjuats arbetar på ett företag som har två kontor i Norrbotten samt ett                
kontor i Västerbotten, Umeå. Företaget arbetar med att utveckla människor och           
organisationer, främst genom föreläsningar och med ett nätverk av utbildningskonsulter.          
Intervjuerna i studien har genomförts på de anställda som arbetar vid kontoret i Umeå.              
Deltagarna som intervjuades är främst konsulter som arbetar med att identifiera vilka            
behov som saknas men även med att skapa bra utbildningar för företag och individer.              
Vissa av respondenterna arbetar med att hålla i utbildningar medans andra arbetar med att              
utforma kurserna.  
 

Databearbetning och analys 
Utgångspunkten för analysen var hermeneutiken då fokus var att tolka, förstå och            
förmedla resultatet från intervjuerna (Fejes & Thornberg, 2015). Bearbetningen av datan           
tog inspiration från Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) beskrivning av kodning,           
tematisering och summering. Först transkriberades de insamlade ljudinspelningarna för att          
därifrån kunna skapa koder och få syn på vad materialet innehöll. Kodningen utgick hela              
tiden ifrån frågeställningarna och främst utifrån de tre nivåerna mikro, meso och makro.             
Materialet kodades med olika färger och därefter tematiserades de koder som hade likheter             
med varandra, främst för att kunna jämföra och ställa dem i relation till varandra.   
 
Ett exempel kunde vara;“Men nån sorts kvalitetssäkring behöver man ju ha, om det då ska               
va ett prov, eller test eller stödfrågor eller en resonemang med utbildaren, online eller på               
vilket sätt…” och det tillhör temat mesonivå. Ett annat exempel var;“Pedagogisk digital            
kompetens.. någonstans att man har förmågan att förstå.. varför kanske man använder,            
kan använda, och med fördel använder digitala verktyg…. “ och detta tillhör temat             
mikronivå. Efter detta skedde en summering av materialet där det mest centrala i relation              
till studiens syfte blev kvar, totalt skapade tre teman, mikro, meso samt makro. Utifrån              
temana skapades även två underkategorier till varje tema, vilket mynnade ut i totalt sex              
underteman. Detta presenteras sedan mer utförligt i resultatet där detta arbete även bidragit             
till en struktur och röd tråd genom uppsatsen.  
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Tabell 2: dataanalys - koder och underteman 
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Etik  
I studien har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna som utfärdas av            
Vetenskapsrådet (2002). Principerna utgör fyra krav, informationskravet, samtyckeskravet,        
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren       
skall informera respondenten om studiens syfte, att deras medverkan är helt frivillig samt             
att den insamlade datan inte kommer användas till någonting annat än studiens syfte. Detta              
har gjorts med hjälp av informationsbrevet som skickades ut till deltagarna före            
genomförandet av intervjuerna, se bilaga 1. Samtyckeskravet innebär att respondenten har           
rätt att själv bestämma över sin medverkan samt att de kan avbryta sin medverkan när som                
helst. Innan datainsamlingen startade efterfrågades även samtycke från deltagarna.         
Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska ges största möjliga konfidentialitet samt          
att personuppgifter skall hanteras på så sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Vare sig                 
företagets eller deltagarnas namn har publicerats i studien, utan de har givits andra             
beteckningar. Nyttjandekravet innebär att den insamlade datan om enskilda personer          
endast får användas för forskningsändamålet. Efter studiens genomförande kommer den          
publiceras i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet och den insamlade datan kommer           
raderas. 
 

Reliabilitet och validitet  

Två begrepp som nämns i forskning är reliabilitet och validitet. Dessa begrepp används för              
att mäta forskningens tillförlitlighet och kvalitet (Bryman, 2018).  
 

Reliabilitet  

Detta begrepp innebär att forskningsresultatet ska bli detsamma om en ny forskning            
genomförs på samma sätt med samma frågeställning. Inom kvalitativ forskning kan detta            
vara svårt att uppnå då omvärlden är i ständig förändring. När det gäller reliabilitet i denna                
studie finns ett hinder, detta då intervjuerna var semistrukturerade och det även skedde             
följdfrågor utifrån respondentens svar. Detta kan vara en svårighet vid en likadan            
undersökning, då forskaren kanske inte får samma resultat.  
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Validitet  

Detta begrepp avser att behandla studiens giltighet, om frågorna som ställts i enkäten eller              
intervjun undersökt det den är avsedd för. Bryman (2018) menar att validitet går ut på att                
bedöma om de slutsastser man dragit hänger ihop med undersökningen. Intervjufrågorna           
förhåller sig till studiens syfte och frågeställningar och intervjuerna gav en rik och nyttig              
data som möjliggjorde att svara på studiens syfte och frågeställningar.  
 
Respondenterna som valdes ut arbetar på ett utbildningsföretag, vissa av dem arbetar med             
att hålla i utbildning medans andra arbetar med att utforma kurserna. Därmed anses dessa              
respondenter vara helt rätt för studien, främst då deras kunskaper ger en djupare förståelse              
för hur de förstår PDK på de tre nivåerna, mikro, meso och makronivå.  
 

Metoddiskussion  
Valet att använda semistrukturerade intervjuer har varit till fördel för denna uppsats då det              
gav utrymme för respondenterna att på ett fritt sätt besvara frågorna. Det fanns dock              
fortfarande en viss struktur vilket hjälpte till att begränsa respondenterna till det specifika             
ämnet. Intervjuerna genomfördes vid två tillfällen, första tillfället intervjuades tre stycken           
och vid andra tillfället två stycken. I och med detta uppmärksammades även vikten av att               
genomföra pilotintervjuer innan de riktiga intervjuerna, dels för att se hur lång tid             
intervjun tar men även om frågorna förstås eller bör formuleras om. Efter första tillfället              
av intervjuer ändrades några få frågor för att få rikare data, något jag som intervjuare               
upplevde stämde efter kodning och analys av data.  
 
Totalt genomfördes fem intervjuer, alla intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte, ett bra            
beslut då bland annat kroppsspråket, nickningar och ansiktsuttryck fick större utrymme           
och även kunde dokumenteras och användas i analysen. Bryman (2018) menar att            
exempelvis ansiktsuttryck är någonting man missar vid telefonintervjuer. Därmed hade          
telefonintervjuer kunnat orsaka problem, till skillnad från fysiska, exempelvis om          
respondenten inte förstod frågan eller såg undrande ut, då kunde jag som intervjuare vid              
de fysiska intervjuerna korrigera frågan så att respondenten förstod. En fördel då            
respondentens förståelse var en viktig utgångspunkt i studien. Ett önskemål under           
processens gång var att genomföra fler intervjuer. Detta var dock inte möjligt då tidsramen              
var tajt, främst för mig som intervjuare. Dock kan jag som intervjuare inte se att detta var                 
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något som påverkat resultatet, då datamaterialet från alla intervjuer varit rikt och nyttigt             
för studien.  
 
Inför analysen lästes metodböcker för att skapa en förståelse för hur en kvalitativ analys              
ska genomföras. Det finns olika tillvägagångssätt men denna studie mynnade ut i Hjerm,             
Lindgren och Nilsson (2014) analysarbete. I och med detta kodades, tematiserades och            
summerades datan för att till sist presenteras i resultatet. Ett tydligt och lätt arbetssätt som               
bidragit till att studien kunde genomföras enligt tidsplan.   
 

Resultat  
I följande avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna. Resultatet är indelat efter de            
underkategorier som framkommit i analysarbetet (se tabell 2). Respondenterna benämns,          
R1, R2, R3, R4 samt R5.  
 

Mikronivå 
Den första nivån av PDK, mikro, relaterar till samspelet mellan utbildaren och den             
lärande. Respondenternas förståelse för vad PDK är eller hur PDK tar sig uttryck på             
mikronivå uttrycks bland annat som; “Pedagogisk digital kompetens... någonstans att man           
har förmågan att förstå... varför kanske man använder, kan använda, och med fördel             
använder digitala verktyg, förstå varför man gör det, men även att förmedla varför man              
gör det. Också förstå att vi tar in på lite olika sätt” -R1 
 
Ett annat exempel på hur respondenterna förstår PDK är;  
“Jag tänker mig att man ska ha en förståelse för vad som är, alltså vad som är lätt att ta                    
till sig, vad är lätt att lära, hur gör man, hur mycket orkar man, vart tittar man på                  
skärmen, vart klickar man, alltså du vet, det här logiska sättet. Hur man arbetar på och                
hur man tar in information och kunskap, för man lättast lär sig. Hur man utformar saker                
och ting så det inte blir rörigt, det ska bli tydligt, alltså jag tänker mig såna saker, man                  
har en förståelse för att det skiljer sig och sitta i ett klassrum och det skiljer sig att titta på                    
en skärm...” -R2 
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Respondenterna lyfter fram att förståelsen för individen, inlärningssättet och tekniken          
uttryck har betydelse för att besitta PDK. Det finns även andra faktorer som också spelar               
roll, såsom förståelse för gruppen. Några av dessa aspekter presenteras nedan.  
 

Förståelse för gruppen  
För att besitta PDK på mikronivå, dvs skapa bra förutsättningar för ett så bra samspel som                
möjligt mellan utbildaren och den lärande är respondenterna överens om att utbildaren            
behöver ha en förståelse för hur och vem man undervisar, att alla lär sig olika samt att det                  
är skillnad på att undervisa på plats respektive online.  
 
En gemensam uppfattning hos respondenterna tycks vara att det svåraste för utbildaren är             
att se/veta om den studerande är närvarande eller inte, detta främst under onlineutbildning.             
Det blir därmed viktigt för utbildaren att kunna förstå gruppen som utbildas; “….att man              
har koll då på sina deltagare i kursen, vad som händer, vad som sker för att hålla fokus,                  
alltså att du behöver va lyhörd som attans. Jämfört med när du är i ett rum, så ser ju du                    
när folk börjar liksom gäspa eller zooma ut, då kan man liksom ta en bensträckare eller                
kasta ut en fråga eller så vidare, det blir lite svårare tänker jag mig (när man utbildar                 
online)” -R2 
 
Mycket ansvar ligger hos utbildaren, att involvera och vara lyhörd för vad de studerande              
behöver för att kunna genomföra en bra utbildning online. Ett bra ämnesinnehåll är en              
viktigt grund att stå på men med en bra utbildare kan det mesta bli intressant.               
Respondenterna är överens om att inlevelse hos den som utbildar, bra och tydlig röst, vara               
en inspirerande person samt kunna “ta gruppen” är några av egenskaperna som banar väg              
för en lyckad utbildare.  
 
För att kunna ta ytterligare steg som utbildare framkommer det att feedback även är              
viktigt; “Ja men kanske att få feedback, alltså du som ledare vill ju få feedback, alltså jag                 
vill ju gärna veta “står jag bara och matar bild eller är jag väldigt tråkig i rösten”, alltså                  
jag vill ju ha ärlig feedback av dom som deltagare eller dom som kan komma dit och                 
lyssnat och ge, så jag kan förbättra mig för alla vill ju bli bättre” -R3 
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Kunskap om digitala verktyg 
Respondenterna lyfter även fram kunskaper och kompetenser om digitala verktyg som en           
viktig del av PDK. Med andra ord, kompetensen att kunna kombinera ovanstående            
kunskaper och kompetenser med användning av digitala verktyg. Respondenterna arbetar          
främst med IT-verktyg som dator, mobil, skype och outlook. De tycks besitta olika             
kunskaper och kompetenser när det gäller teknik, en del har hög kompetens medan andra              
anser sig behöva bli bättre. För att utveckla sin PDK menar ett flertal respondenter att de                
kan fråga varandra och lyfter fram att viljan att försöka finns; “men vi alla har viljan att                 
lära oss mer, inom teknik och digitala verktyg, helt klart. Vi alla på kontoret, så det känns                 
bra” -R5  
 

Mesonivå  
Mesonivån handlar främst om kunskaper och kompetenser kring utformning av          
onlineutbildning. I detta tema framgår kunskap och kompetens om hur en utbildning bör             
vara uppbyggd för bästa resultat samt hur kraven på kompetenser hos utbildaren förändras             
när man går från fysisk till onlineutbildning. Fortsättningsvis kunskap och kompetens för            
att utvärdera och veta hur gruppen kunskapsmässigt ligger till.  
 

Skillnader i undervisning  
Respondenterna är överens om att onlineutbildning är bra, främst när det gäller tid och              
plats då utbildningen kan genomföras var och när som helst. “Styrkor kan vara att det är                
lättillgängligt, att tiden idag är otroligt svår för alla, att få en grupp att gå en speciell dag                  
och tid, det är en utmaning” -R5. Relativt detta lyfter de även fram hur utbildaren måste                
ha kunskap och kompetens att kunna anpassa sin utbildning beroende på om den är fysisk               
eller online. Vid onlineutbildning blir främst inlärningsstilar, längd på sektionerna och           
framförandet av utbildaren viktigt att tänka på; “Svagheterna skulle kunna vara att du inte              
har samspelet i gruppen, att du kanske känner dig lite utanför, om det är en               
onlineutbildning” -R2  
 
För att genomföra en lyckad utbildning, på plats eller online, menar respondenterna att             
utbildaren behöver ha förståelse för att utbildningen bör bestå av flera olika delar; “För              
det första tror jag att det måste både va, jag tycker att det ska va en del som är                   
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instruktioner och föreläsning, en del kanske att man varvar team, och lite grupparbeten             
och sånt och så en del där man summerar och att man får feedback åt båda hållen. Så att                   
man ställer frågor och lite så, lite öppet och inte liksom bara står och matar, utan att man                  
får jobba lite grann och få feedback, det tror jag är viktigt” -R3  
 
Med detta menar respondenterna att en bra utbildning består av olika delar, detta för att               
kunna nå ut till varje enskild individ. Besitter utbildaren kunskaper och kompetenser kring             
hur man utför olika typer av undervisning och har en förståelse för hur gruppen vill arbeta,                
då är chanserna goda att utbildningen lyckas. Utbildaren bör även besitta kunskaper om att              
kunna, oberoende om utbildningen är på plats eller online, justera undervisningen för att             
involvera gruppen och nå ut till fler. 
 

Kvalitetssäkring 
En viktig del när utbildningar ska utformas och utföras är att veta hur/var gruppen ligger               
till i nuläget. Därför bör utbildaren skapa sig själv en god grund att stå på, för att därmed                  
ha de kunskaper som krävs för att inte göra en utbildning för enkel men inte heller för                 
svår. Med rätt kunskap kan utbildaren istället utveckla och lära gruppen nya saker att ta               
med sig. För att skapa sig en bild av hur deltagarna ligger till menar respondenterna att                
något typ av test bör genomföras före utbildningen; “...så att man tittar innan man gör den                
här utbildningen, kanske man får göra nå test och så ser man är det nivå A, B eller C. Är                    
det A, ja men då är det grund, är det B, ja då är det lite mer avancerat och C, ja då vet                       
man att jag kan hoppa direkt dit, så den inte sitter som kan C och måste göra A, utan att                    
det anpassas lite tycker jag” -R3 
 
På vilket sätt detta test genomförs är inte det viktigaste, utan att man som utbildare har                
tillräckligt med kunskap för att kunna skapa sig en bild över vad individen/gruppen redan              
kan och hur utbildaren utvecklar dem till nästa steg; “Men nån sorts kvalitetssäkring             
behöver man ju ha, om det då ska va ett prov, eller test eller stödfrågor eller en                 
resonemang med utbildaren, online eller på vilket sätt, men nån typ av kvalitetssäkring             
behöver man ju, och få reda på, vad kan du av det här” -R4  
 
På arbetsplatsen där respondenterna arbetar finns möjligheten att utforma egna          
utbildningar utifrån kundernas behov men de skapar även utbildningar som innehåller           
specifika krav. Detta bidrar till att utbildningarna inte alltid kan uppfylla kundens eller i              
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dagsläget, samhällets, önskan om att den ska digitaliseras; “Så alla delar går inte att              
digitalisera, än så länge, om inte dom som håller i utbildningen eller liksom som får               
certifiera säger att det här ska digitaliseras. Så även om vi skulle vilja så går det inte                 
alltid” -R4 
 
Respondenterna är medvetna om att samhället går igenom en digitalisering och att allt fler              
utbildningar bör utformas utifrån det. Samtidigt lyfts kvalitén fram som en viktig bit för att               
inte försämra utbildningarna; “...va säger kraven, hur mycket får man digitalisera och när             
går liksom kvalitén isär?” -R4   
 

Makronivå  
Under denna kategori framkommer ett antal aspekter som relaterar till PDK på makronivå,             
dvs mål och visioner, resurser och hur organisationen arbetar för att främja PDK.  
 

Mål och visioner  
Som framkommer i resultatet arbetar denna grupp av respondenter tillsammans mot mål            
och visioner, de menar att ett lyckat sätt att utvecklas, både som organisation, grupp och               
individ, är kontinuerliga möten; “Vi har ju månadsmöten, där vi träffas en gång i              
månaden, och ja där får man ju ta upp, sen har vi ju måndagsmöten där vi träffas varje                  
måndag och går igenom veckan som kommer, och hur såg veckna ut som var, så man                
träffas ju regelbundet så” -R1 
 
I och med detta har gruppen skapat en samhörighet samt tillsammans med tydlig             
kommunikation arbetar de mot samma mål. Detta är en viktig bit för att organisationen              
och de anställda ska kunna arbeta på bästa sätt och därifrån kunna utveckla sina kunskaper               
och kompetenser ytterligare. För att ta nästa steg finns inom denna verksamhet            
möjligheten att gå kurser och utbildningar, dock är respondenterna oense om vems ansvar             
det är att uppdatera deras kunskaper;   
 

● “Men det tänker jag är verksamheten och den anställde själv, som har det ansvaret              
på nå sätt” - R1 

● “Nej, ens eget ansvar. Ja jajamensan, det tycker jag alltid, oavsett vart man jobbar              
så är det mitt ansvar som medarbetare att vara uppdaterad” - R2 
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● “Det är väl min chef *namn*” - R3 
● “Det tänker jag är verksamheten, min chef *namn* ansvar, men även mitt eget” -              

R5 
 
Verksamheten, individens eller både och, R4 menade i alla fall att;“Ja men det är nog mitt                
ansvar, får jag nog säga, VD:n kan absolut ha ansvaret men jag som kontorschef har dem                
här under mina vingar, dom är det jag som ska se till, att dom har rätt” - R4  
 
Det viktiga tycks inte vara vems ansvar det är, utan att möjligheten finns samt att alla vill                 
och tar på sig ansvaret för att utvecklas ännu mer. Detta tycks bidra till bra förutsättningar                
för organisationen att kunna fortsätta arbeta mot bättre PDK.  
 

Resurser  
För att utveckla PDK på makronivå, och därmed skapa förutsättningar för att ny kunskap              
och kompetens utvecklas, framkommer aspekter som tid och stöd som viktiga. Även andra             
aspekter som pengar eller material kan vara avgörande för en organisation att lyckas             
utveckla sin PDK. Respondenterna är överens om att tid är en avgörande faktor för att               
kunna utveckla PDK, med tid kan mer kunskap om bland annat teknik, inlärningssätt och              
ämnesinnehåll utvecklas ytterligare, vilket krävs för att få bättre PDK; “Jaa, jag skulle             
vilja säga att just nu handlar det om tid, att man avsätter tid till det. så är det ju, det är                     
oftast där man kanske, när man jobbar, att det är det man saknar, man vill få jobba med                  
det samtidigt som man lär sig, går en utbildning eller går på en demo som visar ett system                  
och sen ska man direkt sätta sig med det, man behöver liksom testa, man behöver avvara                
tid till det” -R1  
 
Vilka behov av resurser man behöver skiljer sig från verksamhet till verksamhet men att              
de finns är det viktigaste. Detta främst eftersom PDK efterfrågas allt mer av verksamheter.              
Respondenterna menar att PDK exempelvis kan bidra till att arbetet blir effektivare samt             
till en bra verksamhetsutveckling, främst eftersom man tvingas ta ställning till varför man             
gör på vissa sätt och hur man gör det på bästa sätt. När det handlar om utbildningsföretag                 
och vad PDK kan bidra till menar respondenterna främst detta;“Det är att, om den är bra                
och den är pedagogisk och att många tycker om den så kommer det ju bli att många vill ha                   
den, det kommer bli att fler pratar om den, fler människor får upp ögonen och börjar                
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tänka att hon tyckte den va bra eller alltså det blir ju som ringar på vattnet, man ser                  
möjligheter så tror jag att det säljs av sig själv”-R5  
 

Analys  
Studiens syfte var att analysera och skapa förståelse för hur pedagogisk digital kompetens             
kan förstås ur tre nivåer inom ramen för utbildningsföretag. Syftet har även varit att lyfta               
fram förslag på hur PDK ytterligare kan utvecklas. Detta avsnitt innefattar en analys av              
studiens resultat i relation till tidigare forskning. Analysen är uppdelad efter studiens            
frågeställningar.  
 

Hur förstår och arbetar verksamma utbildare med pedagogisk digital         
kompetens på mikro-, meso-, samt makronivå?  
Utifrån resultatet framkom det att förståelsen för PDK på mikronivå inkluderar bland            
annat att utbildaren bör ha en förståelse för vem man utbildar, vad som är lätt att lära och                  
hur man på bästa sätt använder digital teknik i undervisning. Detta går i linje med From                
(2017) och Krumsvik (2011) definitioner av PDK. From (2017) menar exempelvis att man             
ska ha förmågan att besitta kunskaper och kreativitet för att kunna använda IKT-verktyg i              
olika situationer för lärande. Det finns likheter kring respondenternas syn på vad PDK är              
med From (2017) och Krumsvik (2011) förklaringar av PDK, exempelvis hur och vilka             
digitala tekniker man bör använda i undervisning. Detta tydliggör vikten som digitala            
verktyg har, när det kommer till att förklara sin förståelse för PDK. 
 
En annan aspekt som tycks ligga inom ramen för vad PDK är på mikronivå är kunskap och                 
kompetens om kommunikation och interaktion. Som framkommer i resultatet är          
onlineutbildning flexibelt och kan genomföras vart och när som helst (se även Bates             
(2005) och Al-Arimia (2014). Samtidigt tycks det finnas ett flertal utmaningar. Medan            
Callan, Johnston och Poulsen (2015) menar att kommunikationen mellan student och           
lärare blir bättre på onlineutbildning, visar resultatet i denna studie att detta är en av de                
svåraste delarna att få till vid onlineutbildning. Att det upplevs som en svårighet bland              
respondenterna kan bero på erfarenhet. From (2017) menar att ju mer erfarenhet du får              
som utbildaren desto mer kan du utveckla din PDK. Därmed kan erfarenhet av olika              
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utbildningar samt kunskapen och kompetensen man får från olika situationer bidra till en             
bättre vetskap om hur man ska kommunicera för bästa resultat.  
 
Respondenterna har en bra förståelse för att PDK behövs på flera nivåer, exempelvis på              
meso för att kunna planera och genomföra utbildningar. Vad gäller PDK på mesonivå             
framkommer det i resultatet att utbildaren måste besitta viss typ av kunskap och             
kompetens för att kunna utforma och utföra bra utbildning. Exempelvis framkommer att            
det är skillnad att undervisa på plats eller online, därav måste utbildaren kunna ändra sitt               
sätt att lära ut. Al-Arimia (2014) menar att utbildaren bör utforma kursmaterial så att det               
passar varje lärandekontext samt att man ska ha kunskaper om de tekniska verktygen för              
att göra bra utbildningar som passar både fysiska och online-utbildningar. För att kunna             
anpassa efter varje lärandekontext måste utbildaren skaffa sig kunskap var gruppen ligger            
till, kunskapsmässigt, för att därifrån kunna genomföra en bra utbildning som ger gruppen             
nya lärdomar. I resultatet framkommer det inte hur utbildarna i denna verksamhet gör             
detta, mer än att de tycker och önskar att någon form av kvalitetssäkring ska genomföras               
först. I forskning finns dock exempel på hur detta kan gå till. Exempelvis kan det ske                
genom ett test som Pandza och Masic (2010) föreslår. Det kan även ske genom att               
utbildaren pratar med den studerande för att skapa kunskap eller genom att fylla i ett               
frågeformulär. Det finns olika sätt att mäta den studerandes kunskap på och vilket             
utbildaren väljer är upp till utbildaren själv. Det viktigaste är dock att utbildaren skaffat              
sig kunskap och kompetens om gruppen, för att därifrån kunna utforma utbildningen.  
 
Som framgår av såväl Pettersson (2018) som From (2017) utgör organisationen och            
makronivån en viktig del för att PDK ska kunna utvecklas i organisationen. PDK på              
makronivån skulle med andra ord kunna förstås som en förutsättning för att utveckla PDK              
på mikro och mesonivå (From, 2017). Som framgår i resultatet finns ett visst stöd på               
makronivå. Dels finns samtal och diskussioner om gemensamma mål vilket enligt           
Pettersson (2018) utgör en viktig bas för fortsatt utveckling. Dels finns viljan att alla vill               
utvecklas och lära sig mer vilket är en stor och viktigt del hos denna verksamhet. Det                
lägger grunden för en verksamhet som vill utvecklas och skapar förutsättningar för alla tre              
nivåer. Sist finns även förståelsen för att tid behöver prioriteras, verksamheten har            
förutsättningar för att ta ytterligare kliv på denna nivå, och arbetar redan i dagsläget med               
att lära och ta hjälp av varandra, vilket är viktigt på makronivå.  
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Sammanfattningsvis har denna grupp en bra förståelse för PDK på mikronivå men har             
även delar att utveckla. På mesonivå finns en tydlig bild över hur och varför en utbildning                
ska vara utformad på ett visst sätt och de arbetar kontinuerlig med att utforma kurser. På                
makronivå har verksamheten förutsättningar och arbetar mot gemensamma mål, vilket          
tyder på en vilja att ta ytterligare kliv. Respondenterna är överens om att mer tid behövs                
för att kunna skapa en bättre grund att stå på, speciellt på makronivån.  
 

Hur kan verksamma utbildare arbeta för att främja pedagogisk digital          
kompetens över tid?  
Det framkommer i resultatet att respondenterna besitter olika kunskaper och kompetenser           
när det gäller digital teknik. Detta kan påverka PDKn, i alla fall om man ser hur Koehler                 
och Mishra (2009) ser på PDK. Koehler och Mishra (2009) ser PDK utifrån ramverket              
TPACK, där en bristande komponent bidrar till lägre/sämre PDK. Alla delar, teknologisk            
kunskap, pedagogisk kunskap samt ämneskunskap behöver utvecklas för att skapa bättre           
TPACK, som i detta fall kan ses som PDK. Som framgår av studiens resultat tycks               
gruppen och verksamheten ha ett behov av att fokusera på att utveckla alla delar, men               
kanske främst den teknologiska kunskapen. Dels för att bli bättre på att använda och              
integrera denna kunskap, men även för att kunna kombinera de olika kunskaperna (teknik,             
pedagogik och ämne). Detta är och blir en viktig del för att verksamheten ska kunna               
främja PDK över tid på mikronivå.  
 
Respondenterna besitter bra kunskap och kompetens kring hur och varför en utbildning            
bör utformas på ett visst sätt. Det framkommer i resultatet att respondenterna utformar             
olika typer av utbildningar, detta beroende på vad kunden efterfrågar. Pandza och Masic             
(2010) lyfter i tidigare studier fram att tester eller quiz är bra sätt att genomföra e-lärande                
på. För att utveckla PDK på mesonivå behöver de anställda ta till sig nya sätt att                
genomföra utbildningar på, då kommer utbildaren kunna anpassa utbildning utefter olika           
situationer. Detta kommer att leda till bättre förståelse och därmed till mer kunskap och              
kompetens kring utformning, vilket leder till bättre PDK på mesonivå.  
 
Samtidigt som många anställda tycks besitta relativt god PDK på mikro och mesonivå             
tycks det finnas behov av tydligare strukturer för att ge förutsättningar för fortsatt             
utveckling på makronivå. Från resultatet framkommer det att mer tid önskas för att kunna              
ta ytterligare kliv. Detta går även i linje med Pettersson (2018), där punkt (3) ’developing               
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the organization’ handlar om tid och resurser för att ge rätt förutsättningar för ytterligare              
PDK på makronivå. Fokus bör läggas på detta behov för att därmed kunna ge              
verksamheten och de anställda vad de efterfrågar, vilket kommer att bidra till bättre             
samarbete mot de gemensamma målen.  
 
För att denna verksamhet ska ta ytterligare kliv gällande PDK på de tre nivåerna, och               
därmed skapa rätt förutsättningar behöver några saker utvecklas. Dessa är bland annat            
teknik-vanan, möjligheterna att kunna utforma/anpassa undervisningsform efter situation        
samt tid och struktur. Förbättras detta finns goda möjligheter, att över tid, utveckla PDKn              
ytterligare.  

Avslutande diskussion och slutsats 

Samhället digitaliseras och informations- och kommunikationstekniken (IKT) tar allt         
större plats i organisationer och verksamheter. I och med detta har även begreppet PDK              
tagit allt större plats och därmed blivit intressant att studera och förstå (From, 2017).              
Generellt sett kan stora likheter ses mellan vad som framkommit i studiens resultat och              
vad som visats i tidigare forskning. Exempelvis liknar definitionerna av PDK varandra            
samt att tid tycks vara en avgörande förutsättning för att lyckas med PDK. Studien kan på                
så vis vara ett stöd för verksamheter som vill förstå och utveckla sin PDK utifrån de tre                 
nivåerna.  
 
I och med samhällets digitalisering blir det även tydligt att PDK utgör ett centralt begrepp               
och en central kompetens för organisationer och deras anställda. Som framkommer i            
studien tycks PDK bli centralt för hela organisationen och inte bara bland enskilda             
individer på mikronivå (From, 2017). För att skapa bättre förutsättningar för att utveckla             
PDK hos verksamheten, gruppen och den anställde bör det dock finnas en struktur för hur               
de ska och bör arbeta för att ta ytterligare kliv och på så vis skapa förutsättningar för ökad                  
PDK (Pettersson, 2018). Som studien visar uppmärksammar anställda tid som en sådan            
viktig förutsättning för att kunna utveckla PDKn ytterligare. Detta skulle kunna göras på             
olika vis. Ett sätt är att det planeras och schemaläggas tid vecko- eller månadsvis, för att                
skapa en struktur för när utvecklingen av PDK ska ske. Andra exempel skulle kunna vara               
att skicka iväg de anställda på utbildning, för att där kunna ge mer erfarenhet av               
utveckling av PDK.  
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Det är svårt att veta vilka kunskaper den anställde har som bidrar till PDK men för att ta                  
reda på detta skulle verksamheter kunna använda sig av utvärderingsverktyg. Detta främst            
för att kunna förstå sina anställdas PDK men även för att finna brister och behov och                
därifrån kunna anpassa stöd och utveckling och därmed skapa fortsatt utveckling av PDK             
på de olika nivåerna. Här skulle därför olika typer av utvärderingsverktyg kunna användas             
och genomföras, för att skapa en förståelse och information kring hur anställdas kunskap             
ser ut. Koehler och Mishra (2009) test, TPACK, är ett sådant exempel, då det är ett annat                 
sätt att mäta PDK på. I övrigt finns en bra kunskap och förståelse kring begreppet PDK,                
även om den varierar lite mellan de anställda, och alla har nyfikenheten samt viljan att               
utveckla den ytterligare.  
 
Utifrån tidigare forskning, resultatet och analysen har följande slutsatser dragits: 
 
1. Denna grupp av respondenter har en bra förståelse av vad PDK är samt vilka delar en                 
utbildare måste tänka på för att genomföra en bra utbildning, på plats och online.   
 
2. För att utforma en kurs/utbildning krävs viss typ av kunskap och kompetens men även               
vetskapen om vilka delar som går att digitalisera i och med samhällets förändring.  
 
3. Bra PDK på makronivå är en viktig förutsättning för att skapa bra PDK på de övriga                 
nivåerna.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att denna grupp av respondenter besitter en bra            
förståelse för PDK. De förstår att samspelet mellan utbildare och den lärande är viktigt för               
att utbildningen ska lyckas, samt att en viss typ av PDK behövs för att kunna utforma                
utbildningar. Till sist har denna verksamhet bra förutsättningar för att ta ytterligare kliv i              
utvecklingen mot ännu bättre PDK på alla tre nivåer. 
 
Studien har dock väckt tankar kring hur mycket det egentligen går att digitalisera en              
utbildning. Främst då den fortfarande ska ha bra kvalité, så vid vilken grad av              
digitalisering går kvalitén isär? En fråga som alla verksamheter måste arbeta med.            
Samtidigt tycks PDK kunna bidra med mycket till verksamheter, bland annat ökad            
kvalitet, effektivisering och att frågor kring hur och varför man gör saker på ett visst sätt                
tas upp. Detta blir därmed ett av argumenten till varför verksamheter borde utveckla PDK,              
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för vilken verksamhet eller organisation vill inte säljas av sig själv för att samhället              
efterfrågar det?  
 

Vidare forskning  
Framtida studier inom området skulle med fördel kunna fokusera på att skapa ytterligare             
förståelse för PDK ur de tre nivåerna, mikro, meso och makro. Främst då denna kunskap               
blir värdefull för verksamheter i och med samhällets digitalisering, inte bara inom ramen             
för ett utbildningsföretag utan även för andra verksamheter. Något som upptäckts under            
bearbetning av tidigare forskning är att det finns en brist på forskning om dessa tre nivåer,                
främst mesonivån.   
 
Vidare skulle det även vara intressant att utföra en TPACK-undersökning med           
respondenterna. Dels för att, utifrån det resultatet, kunna ställa frågor kring eventuella            
brister eller styrkor när det gäller deras PDK, men även för att kunna skapa ytterligare en                
förståelse kring PDK. Avslutningsvis föreslås forskning om hur och vilka delar i en             
utbildning som går att digitalisera, men att kvalitén fortfarande behålls. För i och med              
samhällets digitalisering kommer denna typ av forskning att bli väldigt viktig och            
intressant i framtiden.   
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Bilaga 1: Informationsbrev 

Hej! 

Jag heter Sandra Törnqvist och läser den sista terminen inom beteendevetenskapliga           
programmet med inriktning mot IT-miljöer. Där har jag valt att skriva min C-uppsats vid              
pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. 

I min uppsats kommer jag genomföra en undersökning där jag kollar på anställdas             
förståelse av pedagogiska digitala kompetens (PDK) ur tre nivåer, mikro-, meso-, och            
makronivå. C- uppsatsen kommer skrivas mot företaget XXX och syftet med studie är att              
utifrån 3 nivåer skapa förståelse för anställdas förståelse av PDK och frågeställningarna är: 

● Hur förstår och arbetar verksamma utbildare med pedagogisk digital kompetens på           
mikro-, meso-, samt makronivå?  

 
● Hur kan verksamma utbildare arbeta för att främja pedagogisk digital kompetens           

över tid? 
 
Undersökningen kommer gå till på så sätt att de anställda vid företaget XXX väljs ut för                
en intervju, cirka 30-45 minuter. Intervjun kommer utgå från olika teman, rörande PDK.             
Intervjuerna kommer spelas in för att underlätta efterföljande bearbetning av materialet.           
Allt insamlat material kommer behandlas konfidentiellt enligt forskningsetiska principer         
och du har när som helst möjlighet att avbryta ditt deltagande. 

Denna undersökning kommer att presenteras i form av en uppsats vid Umeå universitet.             
Om du har några frågor gällande intervjun går det bra att maila, ringa eller SMS:a mig:                
[mailadress] [mobilnummer]. 
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Bilaga 2: Intervjuguide   

 
Bakgrund: 

●      Hur länge har du arbetat på företaget? 

●      Vad är din titel?  

●      Vad gör du i din roll?   

●      Vilken utbildning har du? (gymnasie, högskola, universitet?)  

E-lärande:  

●      Vilka styrkor ser du med onlineutbildning? 

● Vilka svagheter ser du med onlineutbildning?   

●      Vad kan onlineutbildningar bidra med till verksamheter (både till andra och till             
er) 

●      På vilka sätt skulle du säga att utbildaren måste ändra sitt sätt att lära ut, när                 
utbildningar är online istället för "på plats"?  

●      Vilka skillnader upplever du mellan att utbilda "vanligt" respektive online? 

Makro: pedagogisk digital kompetens (organisation):  

●      Finns det gemensamma mål och visioner i verksamheten? Ja - hur arbetar ni för               
att nå dem? Nej - varför inte tror du? 
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●      På vilka sätt arbetar ni som verksamhet för att utvecklas ännu mer? (både som               
individ och grupp/verksamhet, inom ert område)  

●      Får ni tillgång till externa kurser eller finns formella möjligheter att lära av              
varandra på verksamheten? - hur ofta? på vilka sätt?  

●     Vems ansvar skulle du säga det är, att ni som arbetar här har uppdaterade               
kunskaper/de kunskaper som krävs?   

●      På vilka sätt efterfrågar era kunder PDK?  

Meso: pedagogisk digital kompetens (kursutformning):  

●      Vad ska man tänka på vid utformningen (av onlineutbildning) för att göra en              
utbildning lätt att förstå/pedagogisk enligt dig?  

●      På vilket sätt kan man använda sin pedagogiska digital kompetens vid            
kursutformning enligt dig?  

●      Hur skulle du säga att man vet att den studerande har förstått det man lär ut/vill                 
förmedla? 

●      Vem är det som utformar era kurser? 

●      Får ni feedback från dem ni utbildar? (efter en utbildning) Ja - vad gör ni med                 
den informationen? Nej - varför inte?  

Mikro: pedagogisk digital kompetens (individen/samspelet): 

●      Vad innebär pedagogisk digital kompetens enligt dig, och hur har man bra PDK?  
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●      Hur/vad kan man göra för att utveckla sin pedagogiska eller digitala kompetens?             
Hur gör du?  

●      Har du bra PDK?  

●      Hur/på vilka sätt är man pedagogisk när man utbldar över nätet?  

●      Hur ser din relation till digital teknik ut?  

●      Vad för IT-verktyg använder du i ditt dagliga arbete?   

●      Om du upplever problem/svårigheter med IT-verktygen, vem kan du då ta hjälp             
av?  

●      Vad behöver du för att kunna utveckla din PDK ytterligare?  

●      Vad gör du/verksamheten i dagsläget och vad behöver du för att få ännu bättre               
PDK?  

●      Vad bidrar bra PDK med till verksamheter?   
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