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Sammanfattning  
Under hösten 2020 har Lärum genomfört ett pilotprojekt för att utprova 
delar av modellen PDK-cykeln 1.0, en modell för kompetensutveckling inom 
Pedagogisk Digital Kompetens (PDK) för hela Mälardalens högskola. Målet 
var att finna en strukturerad modell för utveckling av pedagogisk digital 
kompetens. Projektet har genomförts av Lärum tillsammans med två avdel-
ningar på ”Akademin för utbildning, kultur och kommunikation” (UKK). 
Erfarenheter har samlats på flera sätt löpande under hela projektet.  

Resultatet visar att PDK-cykeln har fungerat för ändamålet. Modellen kan 
fungera som underlag för personlig kompetensutveckling, kollegiala 
utvecklande diskussioner och för att bedriva systematisk pedagogisk 
kompetensutveckling. Några förslag till utveckling av modellen har fram-
kommit. Modellen bör revideras i enlighet med version 2.0 (bilaga 5), fler 
grupper bör erbjudas att genomföra PDK-cykeln, samt en eventuell bredare 
tillämpning av modellen inom andra utvecklingsområden bör utredas 

 

Figur 1. PDK-cykeln 2.0, reviderad modell, svensk version 
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Abstract 
During the autumn term of 2020, Lärum has conducted a pilot project to try 
out parts of the model PDK cycle 1.0, a model for continuing professional 
development in the area of Pedagogical Digital Competence (PDC, in 
Swedish PDK) for the entire Mälardalen University. The target was to find a 
structured model for the continuing professional development of pedagogical 
digital competence. The project has been conducted by Lärum in 
collaboration with two departments at the “School of Education, Culture and 
Communication”. Experiences have been collected in multiple ways during 
the whole project.  

The results show that the PDK cycle has worked for the specific target. The 
model can give a structure for personal competence development, collegial 
developing discussions and for systematic pedagogical competence develop-
ment.  Some suggestions for improvements of the model has been shown. 
The model should be revised according to version 2.0 (appendix 5), multiple 
groups should be offered to conduct the PDK cycle and a broader application 
of the model within other areas should be investigated. 

 

Figur 2. The PDK cycle 2.0, revised model, English version 
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Inledning 
Inom högre utbildning har det länge funnits ett uppdrag att digitalisera ut-
bildningen. På Mälardalens högskola (MDH) vilar ansvaret att utveckla 
pedagogisk digital kompetens (PDK) på de fyra akademierna. Ansvaret är 
formulerat i Verksamhetsmål, uppdrag och budget 2020. Där anges att ett 
akademiövergripande arbete ska ske för att ”stärka trygghet och kompetens 
kring de digitala arbetssätt, processer och system som är viktiga för lärare 
och studenter”. I de högkvalitativa utbildningarna ska också 
”utbildningarnas pedagogik och innehåll med hänsyn till samhällets 
digitalisering och vilka förmågor och kompetenser studenterna behöver i ett 
föränderligt samhälle, utvecklas” (Mälardalens högskola, 2019).  

Lärum, den högskolepedagogiska utvecklingsenheten, fungerar som en 
gemensam resurs för de fyra akademierna. Enheten har fått i uppdrag att 
”säkerställa att högskolan har ett utbud som möjliggör kompetensutveckling 
av undervisande lärare inom digitala utbildningsformer” (Mälardalens 
högskola, 2019). Detta har i huvudsak inneburit att kurser och andra typer 
av utbildningar erbjudits, samt stödinsatser kopplade till dessa. Enheten har 
länge haft svårigheter med att nå alla lärare. Utbudet har främst varit 
individuellt valbart och har därför nått de lärare som redan är intresserade 
av pedagogisk utveckling.  

Lärum har noterat att den digitala transformationen skapat möjligheter för 
undervisningen men även stress och otrygghet hos lärare, vilket troligen 
bottnat i en osäkerhet i vad som bör utvecklas och hur. Genom att skapa en 
mer systematisk struktur kring pedagogisk digital kompetens kan lärare 
lättare få syn på sin egen kompetens, samt nästa steg i sin utveckling. Lärum 
har också sett ett behov av att än mer stötta kollegiala diskussioner bland 
lärare. Med detta som bakgrund såg enheten en möjlighet att hjälpa 
akademierna i sitt uppdrag genom att skapa förslag till stödstrukturer, till 
exempel genom den iterativa modell som beskrivs i denna rapport. 

Under 2018 påbörjade Lärum ett arbete för att samordna och stödja det 
pedagogiska utvecklingsarbetet på akademierna, med speciell inriktning mot 
utbildningens digitalisering. En gruppering av personer med pedagogiskt ut-
vecklingsansvar bildades och främst UKK (Akademin för utbildning, kultur 
och kommunikation) och HVV (Akademin för hälsa, vård och välfärd) var 
aktiva. Detta samarbete mynnade sommaren 2020 ut i ett förslag till en 
gemensam modell, PDK-cykeln, för att på ett mer systematiskt sätt bedriva 
den pedagogiska digitala kompetensutvecklingen på MDH.  

Inom ramen för Lärums ordinarie kursverksamhet har EU-ramverket för 
pedagogisk digital kompetens, DigCompEdu (Redecker, 2017), tidigare 
använts för självskattning och reflektion. För- och nackdelar med 
DigCompEdu har diskuterats, till exempel den kvantitativa inriktningen, 
men ramverket har fungerat bra för att synliggöra den pedagogiska digitala 
kompetensen både för deltagare och lärare och det valdes därför ut som en 
utgångspunkt för modellen. 

Modellen PDK-cykeln 1.0 (bilaga 4) utgick från en individuell självskattning 
och analys med hjälp av ramverket DigCompEdu, men inkluderade också en 
grupprocess. Den kollegiala diskussionen sågs som viktig: Vad behöver 
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gruppen utveckla och hur ska detta ske? Först efter gruppens planering 
skulle även en individuell plan skapas. Planen var sedan tänkt att följas upp 
och en ny iteration av cykeln skulle startas. 

För att skapa en långsiktig och kvalitetsinriktad cyklisk process utgick 
modellen från högskolans kvalitetscykel (Mälardalens högskola, 2015), se 
nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Kvalitetscykel Mälardalens högskola 

Inför höstterminen 2020 avsatte Lärum medel för att genomföra ett pilot-
projekt i syfte att utprova modellen tillsammans med två avdelningar, se 
Projektplan för pilotstudie av modellen ”PDK-cykeln” (Mälardalens 
högskola, 2020a). I denna rapport beskrivs genomförande och resultat av 
pilotprojektet. Den inleds med syftet och de frågeställningar som projektet 
syftade att uppfylla. Bakgrunden är sedan tänkt att ge en inramning och en 
förståelse för omgivande och påverkande faktorer i ett större, främst 
nationellt perspektiv. Genomförandet avser att beskriva hur projektet 
genomfördes steg för steg, medan resultatet sammanfattar de erfarenheter 
som projektet givit. Diskussion av erfarenheter analyserar om syfte och mål 
uppnåtts, samt projektets erfarenheter utifrån flera perspektiv. Utvecklande 
åtgärder redovisar vad som behöver ske efter att projektet avslutats och i 
avsnittet PDK-cykeln och framtiden finns resonemang om framtida utveck-
ling. 
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Syfte och mål  
Syftet med projektet var att genom en förstudie utprova delar av modellen 
PDK-cykeln 1.0. Ett mer långsiktigt syfte var att medvetet och strukturerat 
kunna arbeta med kompetensutveckling inom pedagogisk digital kompetens 
på hela MDH. 

Målet med projektet var att utforma en modell för utveckling av högskole-
lärarnas pedagogiska digitala kompetens. 

Frågor som projektet sökte svar på: 

• Hur fungerar PDK-cykeln för analys av kompetensutvecklingsbehov 
på gruppnivå? 

• Hur upplever lärare analys av kompetensutvecklingsbehov enligt 
PDK-cykeln? 

• Hur kan PDK-cykeln anpassas för att kunna användas för utveckling 
av lärarnas pedagogiska digitala kompetens på MDH? 

 

Definitioner 
I den här rapporten avser arbetsgrupp vanligen en avdelning inom 
Mälardalens högskola. En arbetsgrupp kan likaväl vara ett ämneskollegium, 
en projektgrupp eller liknande. Vilken form av gruppering som driver 
pedagogisk utveckling kan variera 

Med begreppet digitalisering avser vi i denna rapport den transformation 
som samhället genomgår i och med det utökade användandet av datorer, 
smartphones, internet, samt alla de olika verktyg som växer fram kopplade 
till dessa. 

Ledare kan avse många olika typer av roller, i detta projekt avses främst 
avdelningscheferna för respektive medverkande avdelning. Inom PDK-
cykeln används begreppet ledare mer generellt för den person som har 
ansvar för den specifika arbetsgruppens pedagogiska utveckling. 

När vi resonerar om pedagogisk digital kompetens, PDK, avser vi lärares 
kompetens att använda sig av digitaliseringens möjligheter och utmaningar 
på ett pedagogiskt medvetet sätt. För utförligare beskrivning av begreppet 
och dess ursprung, se From (2017). 
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Bakgrund 
Högskolans behov att utvecklas bottnar i en omvärld som på senare tid 
digitaliserats och förändrats i snabb takt. Flera olika instanser har studerat 
digitaliseringens effekter på samhället men också specifikt digitaliseringen 
inom högre utbildning. De ser behov av att utveckla mer effektiva metoder 
för att kartlägga och analysera de kompetensutvecklingsbehov som finns, för 
att i förlängningen stärka lärarnas pedagogiska digitala kompetens. 

Digitaliseringens påverkan på högre utbildning 
Digitaliseringskommissionen (2016) hade i uppdrag från regeringen att 
”främja digitaliseringen i Sverige och verka för att uppnå det it-politiska 
målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter” (s. 17). I slutbetänkandet från kommissionen lyfts de samhälls-
förändringar som skett i digitaliseringens spår, vilka specifikt påverkar 
grundförutsättningarna för högre utbildning. Där nämns den stora mängd 
data som genereras och tillgängliggörs, den höga förändringstakten, nya 
digitala tjänster och plattformar som skapats, nya sätt att kommunicera och 
nätverka, betydelsen av att tid och rum förändrats samt att individuali-
seringen och kraven på öppenhet ökat. Dessa förändringar påverkar högre 
utbildning på både organisations- och utbildningsnivå och de lärare som ska 
bedriva undervisning ställs inför nya utmaningar och möjligheter.  

Digitaliseringsrådet (2018), tillsatt av regeringen med syfte att bidra till 
samordning och genomförande av regeringens strategiska arbete inom 
digitalisering, menar att hela utbildningssystemet behöver moderniseras för 
att motsvara förväntningarna i ett digitaliserat samhälle.  Rådet poängterar 
bland annat att “den digitala transformationen medför nya utmaningar men 
de medför också möjligheter genom exempelvis ny och effektiv pedagogik, 
distributionsformer och utbud som passar fler studenter [...]" (s. 29). För att 
lärosätet ska kunna anta dessa utmaningar krävs dock att lärarna har 
nödvändig digital kompetens och rådet poängterar att den behöver stärkas. 

Kjell Nyman (2020) har på uppdrag av Expertgruppen för Studier i Offentlig 
ekonomi, en självständig kommitté under Finansdepartementet, studerat 
digitaliseringen före och under Coronapandemins utbrott. Han noterar att 
Coronapandemin bidragit till en snabb ökning av digitaliseringen men att 
den pedagogiska reflektionen givits allt för lite utrymme. Han säger bland 
annat att ”Lärare behöver utrymme för eftertanke och kompetensutveckling 
så att de kommer vidare utifrån de nya erfarenheter som många av dem fick 
av digitala verktyg [...]” (s. 6). Han menar vidare att lärares kompetens är 
ojämnt fördelat i lärarkåren och lyfter svårigheter ”för stödfunktionerna […] 
att nå ut till de lärare som förmodligen skulle vara mest betjänta av stöd” (s. 
11). 

De samhällsförändringar som beskrivits ovan samt de förväntningar på 
utveckling som uttrycks, har stor betydelse för lärarens uppdrag. Högskole-
lagen (SFS 1992:1434) anger att det ”till en lärares uppgifter hör [...] att följa 
utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i 
övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid högskolan” (kap 3, §1). En 
samhällsutveckling som med all sannolikhet kommer att fortsätta påverka 
högskolelärarnas vardag men samtidigt möjliggöra utveckling av undervis-
ningen på andra sätt än tidigare. EU ser stora behov av digitalisering av 
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utbildning även efter Coronapandemin (European Commission, 2020) vilket 
också utmanar den högskolepedagogiska utvecklingen på MDH.  

MDH’s uppdrag  
I lokala styrdokument för Mälardalens högskola följs de beskrivna behoven 
ovan upp. I MDH´s Forsknings- och utbildningsstrategi för 2017-2022 
(2016) beskrivs följande målbild för undervisning och lärande: ”MDH har 
utvecklat och utökat kunskap och kompetens för utbildning. Detta sker bland 
annat inom nätbaserat och flexibelt lärande, där olika utbildningsformer 
integreras för ökad tillgänglighet för studenter, samt inom 
professionsbaserat och livslångt lärande” (s. 3). I samma dokument klargörs 
även att: “Lärare vid MDH har också en väl utvecklad kompetens inom 
nätbaserat och flexibelt lärande och förmåga att integrera olika 
utbildningsformer” (s. 8). 

I Handlingsplan för digitalisering (2018) poängterar Mälardalens högskola 
behovet av att lärarna känner trygghet i den digitala arbetsmiljön, men det 
lyfts också ett behov av att ”öka förståelsen för hur digitalisering påverkar 
arbetssätt och arbetsmiljö. Genom att inkludera medarbetare och studenter 
alltmer ska MDH övergå till en användardriven verksamhetsutveckling” (s. 
1). Den tolkning som görs i denna slutrapport är att lärare dels behöver 
kompetens att använda digitala verktyg i undervisningen, dels utveckla sin 
undervisning tillsammans med kollegor och studenter. 
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Planering och organisation  
Projektet initierades av chefen på Lärum, som därmed blev projektägare, och 
genomfördes främst av en projektgrupp inom Lärum: 

 

Figur 4. Projektorganisation 

För att utprova PDK-cykeln 1.0, planerade projektgruppen att samarbeta 
med två avdelningar och tillsammans med dem genomföra steg A-F, se 
bilaga 4, samt löpande samla erfarenheter. Dessa erfarenheter samlades 
genom dialoger under möten enligt modellen, förfrågan i formulär (bilaga 1 
och 3), två gemensamma Padlet’s (bilaga 2), samt en lärarintervju. 

Lotta Fröjdfeldt och Pia Ekholm Johansson planerades fungera som projekt-
medarbetare, men även anta rollen som “PDK-handledare” enligt modellen. 

Plan 
Modellen som skulle utprovas såg ut enligt nedan: 

 

Figur 5. PDK-cykeln 1.0 
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PDK-cykeln 1.0 omfattar fyra olika faser som i sig består av olika steg. Först 
planeras processen (A), ett inledande möte (B) med hela gruppen genomförs, 
sedan utförs enskild självreflektion och analys (C). Efter detta individuella 
steg vidtar analys av gruppens resultat (D) som återkopplas i en gemensam 
pedagogisk diskussion (E). Därefter analyseras resultatet tillsammans med 
ledning (F), individuell planering av kompetensutveckling (G) sker och till 
sist följs planen upp (H). 

För hela PDK-cykeln 1.0 se bilaga 4. 

Ramverket DigCompEdu 
Med bakgrund av behoven av att utveckla pedagogisk digital kompetens för 
lärare har EU tagit fram ett ramverk, DigCompEdu (Redecker, 2017), som 
innefattar självskattning och framåtsyftande feedback. Verktyget innebär att 
reflektera över och ta ställning till 22 påståenden inom sex olika områden. 
Utifrån dessa ställningstag-anden får individen ett sifferresultat per område 
och en framåt-syftande feedback som behöver analyseras. 

Ramverket är vetenskapligt framtaget och har ett tydligt fokus på pedagogisk 
utveckling. Detta ramverk valdes ut att fungera som en grund för modellen 
PDK-cykeln, både för den individuella analysen och för de kollegiala 
diskussionerna. 

Avgränsningar 
Projektet syftade bland annat till att kartlägga och analysera både individens 
och gruppens utvecklingsbehov. Att genomföra kompetenshöjande insatser 
ingick dock inte i projektet. 

  



 

   
 

14 (58) 

 
Genomförande 
Projektet genomfördes stegvis som planerat. Dessutom tillkom ett antal 
aktiviteter för att komplettera erfarenheterna. 

Förpilot med Lärum 
Innan projektstart genomfördes en extra ”förpilot” genom att utprova mo-
dellens steg C och E tillsammans med avdelningen Lärum. De erfarenheter 
som samlades i “förpiloten”, till exempel vad gäller tydlighet kring självskatt-
ningsverktyget, användes under projektet. 

Planerade aktiviteter enligt pilotprojektet  
Planen var att genomföra steg A-F i PDK-cykeln 1.0 tillsammans med två 
olika avdelningar under hösten 2020, samt löpande samla erfarenheter. 
Förfrågningar om att delta i pilotprojektet skickades ut via mejl i slutet av 
augusti 2020 till centrala personer inom samtliga akademier, främst chefer 
på olika nivåer. Två avdelningar på UKK valde att delta. Vi kallar dem 
hädanefter avdelning 1 respektive avdelning 2. Båda verkar inom lärar-
utbildningen och har ett stort fokus på pedagogik. De innefattar ca 20 
respektive ca 30 medarbetare. 

Båda avdelningarna har haft tillgång till ett gemensamt team för pilot-
projektet på Teams för eventuella gemensamma diskussioner. De har 
dessutom haft varsin Padlet, en per avdelning, för att ge möjlighet att 
löpande notera reflektioner från deltagarna. 

Delar av projektgruppen har, som planerat, fungerat såsom PDK-handledare 
inom pilotprojektet och främst varit de som genomfört projektet tillsammans 
med avdelningarna.  

Steg A – Planering med ledning 
Vid det inledande mötet deltog, förutom PDK-handledarna, chefen för 
respektive avdelning samt en av chefen utvald person som är engagerad 
kring utveckling av pedagogisk digital kompetens. En planering genomfördes 
enligt steg A. Deras respektive tidsplan såg lite olika ut. Avdelning 1 genom-
förde steg A-F på ca två månader, medan avdelning 2 genomförde samma 
steg på ca tre månader. 

Båda avdelningarna bokade de pedagogiska utvecklingsträffarna, som be-
hövdes för genomförande av modellen, i anslutning till sina arbetsplats-
träffar. 

Steg B – Inledande möte  
Vid det inledande mötet informerade PDK-handledarna avdelningarna om 
pilotprojektet, modellen och vad pedagogisk digital kompetens kan innebära 
enligt DigCompEdu. 

Presentationen från mötet skickades ut till samtliga på respektive avdelning 
efter mötet via mejl. En instruktion för hur steg C skulle genomföras kombi-
nerat med en översättning av självskattningsverktyget (DigCompEdu) bi-
fogades till deltagarna. I samma dokument fanns också länkar till självskatt-
ning, resultatanalys och Padlet för reflektionsinsamling kring steg B och C. 
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Steg C – Självreflektion och analys 
Deltagarna genomförde självskattningen som planerat enligt DigCompEdu. 
De matade in sitt respektive resultat per område i en resultatsammanställ-
ning via ett digitalt formulär.  

Mejlpåminnelser från ledningen kring självskattningen gick ut till med-
arbetare avdelning 1.  

För att samla in erfarenheter av hur deltagarna upplevde steg C komplett-
erades det digitala formuläret med ett fält för öppna kommentarer för båda 
avdelningarna. ”Så tyckte jag det var att göra enkät och 
analys/självreflektion med hjälp av DigCompEdu: Ge gärna utförlig 
information utifrån din upplevelse”. Samtliga svar finns i bilaga 1. 

Steg D – Analys på gruppnivå 
Deltagarnas inmatade resultat analyserades av PDK-handledarna och 
sammanställdes, dels gruppens genomsnitt per område, dels spridningen 
inom gruppen. Den frivilliga kommentaren om upplevelsen av självskatt-
ningen analyserades också. Resultaten stämdes av med ledningen för respek-
tive avdelning och en planering inför den gemensamma pedagogiska 
diskussionen gjordes. 

Ett avstämningsmöte med ledningen på ca 30 minuter genomfördes med 
båda avdelningarna. 

Steg E – Gemensam pedagogisk diskussion 
Mötet genomfördes främst i form av tre gruppdiskussioner. Grupperna 
utformades i samråd med ledningen. För avdelning 1 blev gruppindelningen 
slumpvis och avdelning 2 delades in efter befintliga ämneskollegier. 

Gruppdiskussionerna gick ut på att först samla reflektioner efter självskatt-
ningen, sedan diskutera hela avdelningens resultat och till sist resonera 
kring avdelningen gemensamma mål, samt prioritera områden för vidare 
utveckling. Som underlag för diskussionerna användes en Padlet för varje 
avdelning. På samma ställe samlades resultatet av diskussionerna. De olika 
grupperna kunde se varandras svar på frågorna i realtid. 

Steg F – Analysmöte ledning 
Analysmöte genomfördes som planerat med ledningen för respektive 
avdelning.  

Aktiviteter utöver de planerade  
Utöver det som planerats i projektplanen har följande aktiviteter 
genomförts: 

• Ett antal alternativ till ramverket DigCompEdu, se bilaga 6, har 
analyserats inför projektstarten. 

• Varsitt uppföljande helgruppsmöte har genomförts med de två 
avdelningarna, i syfte att ytterligare samla erfarenheter av modellen 
och presentera Lärums utbud. 

• En film om pedagogisk digital kompetens inom högre utbildning har 
producerats.  

• Presentationsmaterial som kan användas för framtida PDK-
handledare har tagits fram. 
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• Framtagning av material för att understödja den kollegiala 

handledningen framöver har påbörjats.  
• Ett team i Teams har skapats för framtida PDK-handledare. Där har 

även stödmaterial samlats. 
• En översättning från engelska till svenska av huvuddelarna i 

DigCompEdu har tagits fram tillsammans med Högskolan i Skövde.  
• Projektet och modellen har presenterats för andra intresserade 

högskolor och reflektioner har inhämtats. 
• Långsiktig utveckling av pedagogisk digital kompetens har 

presenterats och diskuterats tillsammans med lärare på Lärums 
inspirationsdag den 2020-12-15. 

• En djupintervju med en deltagare har genomförts för att ytterligare 
fördjupa förståelsen av lärares upplevelser. Denna genomfördes 
direkt efter självskattning och analys (C). 

• Samverkan har skett med en erfaren pedagogisk utvecklare som varit 
med inför framtagandet av modellen.  
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Resultat  
Här redovisas projektets resultat utifrån de erfarenheter som samlats under 
de planerade stegvisa aktiviteterna, det extra uppföljande helgruppsmötet 
som infördes, samt den genomförda intervjun. Tidsperspektivet har fått ett 
eget avsnitt och avslutningsvis redogörs för övriga resultat som framkommit 
under projektet. 

Resultatet nedan visar att modellen kan fungera som underlag för personlig 
kompetensutveckling, kollegiala utvecklande pedagogiska diskussioner och 
för att bedriva systematisk pedagogisk kompetensutveckling. Analysen av 
alternativa ramverk visade att DigCompEdu motsvarade projektets behov. 

Planerade aktiviteter enligt pilotprojektet 

Steg A – Planering med ledning 
Mötet fungerade enligt plan. Det uppskattades av deltagarna att genomföra 
möten inom modellen i anslutning till arbetsplatsträffar, detta eftersom 
träffarna redan var schemalagda och alla var samlade. 

Steg B – Inledande möte  
Det inledande mötet med hela gruppen gick som planerat med båda 
avdelningarna och huvuddelen av medarbetarna deltog. Det ställdes en fråga 
om forskningsbas för DigCompEdu som ramverk. Information om detta 
mejlades ut i efterhand.  

Vid utvärderingen av piloten tillsammans med avdelning 2 framkom ett 
antal uppfattningar som pekar på brister i presentationen under steg B.  

Steg C – Självreflektion och analys  
Majoriteten av medarbetarna på avdelning 1 gjorde självskattningen och 
analysen som planerat. Vid avdelning 2 var det cirka hälften som gjorde mo-
menten inom angiven tid, några tillkom dock i efterhand. Några deltagare 
hade missat att göra den enskilda resultatanalysen av självskattningen. 

Detta steg omfattade även inmatning av enskilt resultat, samt öppna 
kommentarer, i ett separat formulär. De flesta deltagarna angav även sådana 
kommentarer, se bilaga 1. 

Steg D – Analys på gruppnivå 
PDK-handledarna valde att presentera gruppens resultat anonymiserat.  

Projektgruppen analyserade samtliga inkomna kommentarer om upplevel-
sen av självskattningen, bilaga 1. Upprepat beskrevs reflektionen som mycket 
nyttig. Uttryck för självskattningen såsom instrumentell och resultatet som 
mästrande noterades, då det gav förslag till utveckling som inte upplevdes 
relevant. Några frågor ansågs inte heller passa för högre utbildning. En 
deltagare uttryckte att det var krångligt att först utföra själva självskatt-
ningen och sedan mata in resultatet i ett formulär. 

Ett möte tillkom för avstämning med ledningen för att presentationen i steg 
E skulle bli relevant för gruppen. 

Steg E – Gemensam pedagogisk diskussion 
DigCompEdu:s självskattningsverktyg och ramverk blev en bra bas att 
använda som utgångspunkt för gemensamma pedagogiska reflektioner och 
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samtal. Det fungerade att ha gruppdiskussioner med ett deltagarantal på 3-5 
deltagare i varje grupp. 

Vid mötet framkom många reflektioner när självskattning och resultat disku-
terades. Flera beskrev att de fått syn på sin egen kompetens och att de fått 
bra förslag på hur de kan utvecklas vidare. Relevansen av att använda 
digitala verktyg ifrågasattes och diskuterades. Detta är något gruppen såg be-
hov av att fortsätta diskutera även efter mötet. Ett exempel på bristande an-
passning av självskattningen till högre utbildning gavs: Större möjlighet till 
kontinuitet förutsätts än vad lärare inom högre utbildning idag har, det vill 
säga att träffa samma studenter över längre period. Samsyn på programnivå 
efterlystes. Avdelningarna beskrev det som mycket positivt att delge var-
andra pedagogiska erfarenheter och behovet av ett stöttande kollegium för 
problemlösning poängterades. Det noterades att diskussionerna synliggjorde 
vilken pedagogisk utveckling som redan pågår inom gruppen. 

Detta steg krävde mycket stöttning från PDK-handledarnas sida. Ibland 
behövde diskussionen lyftas till de didaktiska frågeställningarna, till exempel 
genom att ställa frågan varför ett visst digitalt verktyg används. Diskussio-
nerna dokumenterades på Padlet (bilaga 2). 

Planen framåt blev lite olika för de två avdelningarna. Avdelning 2 ville 
främst utveckla området bedömning och Avdelning 1 kom fram till behov av 
utveckling både inom bedömning och undervisning. Avdelning 1 planerade 
att använda framtida möten i anslutning till sina arbetsplatsträffar för fort-
satt utveckling inom pedagogisk digital kompetens. De planerade också att 
genomföra kursen kursdesign gemensamt i grupp våren 2021. Avdelning 2 
planerade istället att främst använda ämneskonferenser för sin fortsatta 
utveckling. 

Steg E var planerat till ett möte men det framkom behov av att dela upp 
mötet på två, ett för analys (steg E) och ett annat för planen framåt, se 
uppföljande helgruppsmöte nedan. 

Steg F – Analysmöte ledning  
Båda avdelningarnas ledning såg, som nämnts ovan, behov av att fortsätta 
processen med ett uppföljande möte med hela gruppen, där plan framåt 
diskuterades och där även Lärums utbud kunde presenteras. Vid båda 
avdelningarna planerade ledningen att använda självskattningen som 
underlag för medarbetarsamtal.  

Uppföljande helgruppsmöte 
Projektgruppen avslutade samarbetet med båda avdelningarna genom att 
delta på ytterligare ett helgruppsmöte med respektive avdelning för att samla 
deras erfarenheter från att delta i pilotprojektet. Åsikter och reflektioner 
samlades in anonymt via Mentimeter. Flertalet uppfattningar var positiva. 
Det framkom också ifrågasättande reflektioner om modellen och dess 
effektivitet, den upplevdes för omfattande och för komplicerad, se bilaga 3. 

Under detta möte diskuterades även plan framåt med hjälp av Lärum.   
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Intervju med en lärare 
Informanten uppskattade generellt både att göra självskattningen och få 
feedback direkt. 

”Det var väldigt konkret återkoppling. Det gillar jag. Och att man 
kunde se på områden. Och det var kul o se det jag kände när jag 
fyllde i ändå speglade sig i resultatet.” 

Hen ser att självskattningen och feedbacken kan ge en riktning för den egna 
utvecklingen. ”[...] då kan man ju också se vart man skulle behöva kunna 
lägga sin kompetensutvecklingstid.” 

Det läraren kunde notera som negativt stämmer med övriga uppfattningar, 
se bilaga 1, då hen anser att enkäten inte helt verkar anpassad till högre ut-
bildning. Informanten resonerar specifikt om individanpassning verkligen är 
tillämpligt inom högre utbildning, men ser att valmöjlighet för studenter 
skulle kunna vara en sådan. 

Informanten ser också ett allmänt behov av att resonera fördjupat till-
sammans med kollegor kring exempel i undervisningen. ”[...] Jag tänker att 
vi behöver använda kollegier, ehm, APT:er och liksom jobba konkret.” 

Tidsperspektivet 
Total avsatt tid för genomförandet av stegen inom modellen har varit 
tillräcklig. Tidsplanen för slutrapporten behövde utökas med 120 timmar och 
slutdatum flyttades fram från 2021-01-15 till 2021-02-05. 

För detaljerade tidsuppskattningar att genomföra själva PDK-cykeln, se 
”PDK-cykeln 1.0”, bilaga 4. Här nedan beskrivs eventuella avvikelser i 
förhållande till modellen: 

• Steg A planerades till 2h, vilket var tillräckligt.  
• Steg B planerades till 1h, men behövde utökas. 
• Tidsuppskattningen på 1,5h för steg C med självreflektion och analys 

har varit tillräcklig.  
• För steg D har PDK-handledarna lagt mer tid än 16h på planering av 

analysmötet, inom projektet. Nu finns dock planeringen och även 
presentationsmaterial framtaget som underlag inför framtiden. Ett 
avstämningsmöte med ledningen om ca 30 minuter tillkom. 

• Steg E var planerat till ett möte om ca 2h, men det har framkommit 
behov av både utökad tid och av att dela upp mötet på två. 

• Steg F var planerat till 2h, men bara 1h användes. 
• Det extra uppföljande helgruppsmötet tog ca 2h.  

Övriga resultat 
Den erfarna pedagogiska utvecklare som projektet samarbetat med har även, 
vid sidan av projektet, utsetts till en framtida PDK-handledare. En ”genom-
förandefas” i modellen efterlystes av henne där de planerade aktiviteterna 
skulle ske. 

Vid Lärums inspirationsdag 2020-12-15 samlades reflektioner och tankar 
kring hur MDH kan skapa förutsättningar kring kollegialt lärande samt 
hållbar utveckling av utbildning med kvalitet. Här framkom idéer kring att 
skapa olika former av grupperingar av lärare, även över akademigränser, 
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men det belystes att både tid och form för de kollegiala samtalen behövs. 
Även premiering av pedagogiska meriter nämndes som en viktig faktor för 
pedagogisk utveckling. 

De andra högskolor som varit intresserade av att informeras om projektet, 
efterfrågade mer information framöver.  
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Diskussion av erfarenheter 
PDK-cykeln har upplevts hjälpt till i utvecklingen. Några kritiska aspekter 
har visats som är viktiga att ta hänsyn till. Därför finns ett behov av att 
modellen revideras, fortsätter att implementeras och att senare utvecklas. 

Pilotprojektet hade både ett kortsiktigt syfte, att utprova delar av PDK-
cykeln 1.0, samt ett mer långsiktigt syfte att medvetet och strukturerat kunna 
arbeta med kompetensutveckling inom pedagogisk digital kompetens på hela 
MDH. Projektet har utprovat modellen i enlighet med planeringen, därför 
anses det kortsiktiga syftet uppfyllt. Det långsiktiga syftet blir en del av 
förslag till åtgärder, se Utvecklande åtgärder nedan. 

Målet var att utforma en modell för utveckling av högskolelärarnas pedago-
giska digitala kompetens. I avsnittet Utvecklande åtgärder föreslås en modell 
som kan möta behoven i verksamheten. 

Projektet sökte svar på tre frågor, se nedan. 

Hur fungerar PDK-cykeln för analys av kompetensutvecklingsbehov på 
gruppnivå? 
Med hjälp av PDK-cykeln har avdelningarna identifierat gruppens 
kompetensutvecklingsbehov. De har identifierat områden för utveckling, fått 
syn på gruppens styrkor och svagheter, samt diskuterat hur dessa kan 
användas och utvecklas. Lärare har upplevt arbetet med modellen och den 
gemensamma pedagogiska diskussionen som värdefull. Ett stöttande 
kollegium behövs som kan lösa problem och utvecklas tillsammans.  

I pilotprojektet har alla medarbetare på respektive avdelning inkluderats 
vilket givit ett större fokus på hela gruppens utveckling. De deltagare som 
visade stort intresse av pedagogisk utveckling kunde dra med kollegor i 
diskussionerna. 

Hur upplever lärare analys av kompetensutvecklingsbehov enligt PDK-
cykeln? 
Självskattning och analys enligt DigCompEdu ger en relevant reflektion av 
den egna praktiken. Detta visas både genom lärares individuella svar på 
direkta frågor och genom analys av diskussioner. Vissa brister i själv-
skattningsverktyget belyses också, till exempel anpassningen till högre 
utbildning och den kvantitativa uppbyggnaden. De förslag till utveckling 
deltagarna fick ut av resultatrapporten, upplevdes relativt rättvisande. 
Analysen av kompetensutvecklingsbehoven enligt PDK-cykeln upplevs ha 
synliggjort den egna kompetensen och utvecklingsbehoven, men modellen 
har till viss del upplevts komplicerad. 

Det har dessutom upplevts krångligt att först utföra själva självskattningen 
och sedan mata in resultatet i ett separat formulär. Inom projektets ram har 
det inte funnits någon möjlighet att automatisera denna inmatning. 
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Hur kan PDK-cykeln anpassas för att kunna användas för utveckling av 
lärarnas pedagogiska digitala kompetens på MDH? 
Utprovningen av PDK-cykeln 1.0 har visat att modellen underlättat arbetet 
att driva utveckling inom området pedagogisk digital kompetens. Projektet 
resulterade i ett antal förslag till förändringar av modellen: 

1. Det inledande mötet behöver bli tydligare.  
 
Kommentar: 
Det finns behov av en tydligare genomgång av PDK-cykelns steg. 
Begreppet pedagogisk digital kompetens behöver förtydligas och 
detta kan påbörjas genom en diskussion kring vad en lärare av 
idag behöver kunna. PDK-handledare behöver vara väl förberedda, 
till exempel när det gäller ramverkets forskningsbas.  
 
Några deltagare hade missat att göra den enskilda analysen. 
Tydligare och mer detaljerade anvisningar för genomförandet av 
självskattningen behövs. Instruktionen för hur steg C skulle genom-
föras var kombinerad med en översättning av självskattningsverk-
tyget. Det kan ha förvirrat deltagarna: De som gjorde självskatt-
ningen utan översättning öppnade helt enkelt inte filen. En 
tydligare arbetsgång för självskattning och analys behövs. 
 

2. Material för att ta till sig introduktionen på annat sätt behövs för den 
som inte har möjlighet att närvara. 
 
Några deltagare deltog ej i det inledande mötet i steg B och fick 
således inte introduktionen muntligt. Allt skriftligt material delades 
ut i efterhand men en tydligare instruktion behövs som komplette-
ring. 
 

3. Separera de två delarna självskattning och analys (steg C) av 
självskattningens framåtsyftande feedback till två egna steg. 
 
Genom att separera dessa två steg blir det tydligt att båda ska 
genomföras. 
 

4. Mejlpåminnelser att göra självskattning och individuell analys 
behövs för att öka deltagandet. 
 
Under projektet blev detta tydligt då deltagandet blev högre när 
påminnelser förekom. 
 

5. Vid analys av självskattningen på gruppnivå bör ledarna för gruppen 
medverka.  
 
Under projektet infördes detta extra möte och det upplevdes viktigt 
för att planera gruppens analysmöte. PDK-handledarna lyfte 
frågan om det alls var relevant att se avdelningens medelvärde i 
siffror från självskattningen, speciellt för avdelning 2 som hade ett 
genomsnitt som låg ganska jämnt över alla områden. Deltagarna 
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har dock sett ett värde av den transparenta redovisningen. 
 

6. Den gemensamma pedagogiska diskussionen behöver utökas och 
även den delas upp i två steg. 
 
Under projektets gång blev det tydligt att båda avdelningarna 
efterlyste ett efterföljande möte, som också genomfördes. Det första 
mötet blev främst analys av resultatet och det andra användes för 
att fastställa framåtsyftande åtgärder. Inför detta nya steg 
behövde Lärum vidtalas för att medverka och presentera sitt utbud.  
 

7. En ny fas ”Implementera” införs där de framåtsyftande åtgärderna 
ska genomföras. 
 
Denna fas saknades helt i PDK-cykeln 1.0, vilket belystes under 
projektet. 
 

8. Stegen från introduktionen till gemensam plan bör genomföras inom 
max 2-3 månader. Övriga steg kan däremot ta längre tid. 
 
Projektet genomfördes inom en sådan tidsram vilket upplevdes som 
positivt för att inte tappa kraft och fart i processen.  
 

9. Modellens struktur behöver renodlas. Den visuella framställningen 
behöver ses över både när det gäller faser och steg.  
 
När det gäller PDK-cykeln framkom både uppfattningar om att 
den var tydlig och väl komplex. Tydligare bilder av modellen kan 
göra processen lättare att förstå. 
 

Begränsningar och kritiska aspekter 
Det har främst varit två personer som arbetat med projektet, båda pedagogi-
ska utvecklare på Lärum med intresse för digitalisering av undervisning. 
Projektet, de frågor som ställts inom projektet och slutsatserna har naturligt-
vis påverkats av deras personliga förförståelse. Inom projektet har öppna 
frågor formulerats för att få med så många olika typer av uppfattningar som 
möjligt och många aspekter har framkommit. De samlade erfarenheterna har 
redovisats så öppet och transparent som möjligt. 

Projekttiden var begränsad till höstterminen 2020 och modellen beskriver 
en cykel som tar längre tid än så att genomföra. Detta betyder att inte hela 
modellen har kunnat utprovats. Därför är det viktigt att fortsatt följa upp och 
utveckla arbetet med modellen. 

De två avdelningar som hade möjlighet att genomföra pilotprojektet var båda 
från samma akademi. Dessa avdelningar arbetar inom lärarutbildningen och 
har från början ett stort fokus på pedagogik. Även lärandekultur och delning-
skultur kan skilja sig mot andra akademiers. Om någon avdelning från en 
annan akademi hade haft möjlighet att medverka hade det berikat erfaren-
heterna. 
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Projektet är genomfört tillsammans med två avdelningar. Modellen är dock 
riktad till arbetsgrupper, som i och för sig kan vara avdelningar, men också 
andra typer av grupperingar. Resultatet visar med andra ord endast på hur 
modellen har fungerat för två avdelningar. 

Projektet har provat PDK-cykeln 1.0 baserat på ett ramverk, DigCompEdu. 
Helhetsbedömningen av kommentarerna blev att verktyget och ramverket 
bildade en bra diskussionsbas. Några kritiska uppfattningar om ramverket 
framkom. Det har främst handlat om anpassning till högre utbildning och 
den kvantitativa utformningen. Många har också poängterat stora fördelar 
med både självskattning och resultatrapport. Ingen vet hur ett annat ram-
verk skulle ha fungerat. Möjliga alternativ till DigCompEdu har analyserats 
men inget har ansetts vara mer lämpligt.   
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Utvecklande åtgärder 
Modellen bör revideras, fler grupper bör erbjudas att genomföra PDK-
cykeln, samt en eventuell bredare tillämpning av modellen inom andra ut-
vecklingsområden bör utredas. 

1. Revidering av modellen  

För att tillgodose de erfarenheter som dragits under projektets gång 
revideras modellen: 

 

Figur 6. PDK-cykeln 2.0 

PDK-cykeln 2.0 omfattar fyra olika faser som i sig innefattar olika steg. 
Arbetsprocessen börjar i en kartläggning av nuläget (A-C), sedan analyseras 
kartläggningen (D-E), åtgärder planeras (F-G), implementeras (H) och följs 
till sist upp och cykeln börjar om igen (I). Modellen börjar fortfarande i en 
gemensam planering och introduktion, sedan en individuell självskattning. 
Det individuella resultatet av självskattningen analyseras. Resultatet per 
område sammanställs och analyseras sedan på gruppnivå. I nästa fas lägger 
gruppen en plan framåt och en individuell plan skapas. Det som skiljer 
denna reviderade modell från den tidigare är främst en uppdelning av självs-
kattningen och den individuella analysen i två olika steg. Även gruppens 
analys och målsättning är delad på två olika moment. Fasen ”Implementera” 
är ny och innefattar genomförandet av de båda planerna. Även tidsaspekten 
har reviderats.  

För mer detaljerad information om PDK-cykeln 2.0 se bilaga 5. 
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2. Erbjuda fler grupper att genomföra PDK-cykeln  

Modellen 
PDK-cykeln fungerar som en bra grund både för individuell reflektion, 
kollegiala diskussioner och för kompetensutveckling. Modellen kan fungera 
som ett verktyg att stötta akademierna i deras uppdrag att utveckla lärarnas 
pedagogiska digitala kompetens. Lärum kan då finnas som stödjande resurs. 
Nästa steg är att erbjuda avdelningar/grupper på MDH att genomföra 
modellen och implementera den i sin verksamhet, samt att följa upp hur 
arbetet med modellen fortskrider på de två pilotavdelningarna. 

Stödmaterial som tagits fram inom projektet, som till exempel presenta-
tioner och filmer, görs tillgängliga för de som arbetar enligt modellen. 

Hur modellen relaterar till högskolans övriga organisation måste tydliggöras. 
Det kan till exempel handla om kopplingar till kvalitetssystem, annan 
kompetensutveckling, pedagogisk meritering, medarbetarsamtal och 
individuella kompetensutvecklingsplaner. 

Personer med pedagogiskt ledningsansvar 
Ledare för avdelningar, akademier, men även för ämnen, inriktningar och 
utbildningsprogram har en central roll i den pedagogiska utvecklingen. 
Modellen i sig ger struktur för utveckling men vem eller vilka som har ansvar 
för översyn och utveckling av kompetens inom MDH på olika nivåer bör ut-
redas och/eller tydliggöras. Ledares behov av stöttning för att leda pedago-
gisk utveckling behöver också utredas. 

Lärum och PDK-handledare 
De akademier/avdelningar/grupper som avser arbeta enligt modellen utser 
PDK-handledare och hanterar och ansvarar för processen. PDK-handledare 
behöver ha stort intresse för pedagogisk utveckling och kan till exempel vara 
meriterade eller excellenta lärare. 

En gruppering av PDK-handledare bildas som kan stötta och utveckla varan-
dra. Lärum blir samordnande för PDK-handledare. Lärum utbildar nya 
PDK-handledare och grupperingen blir också en länk till Lärum för att 
lättare kunna anpassa utbudet efter arbetsgruppers behov. Lärum ansvarar 
för att samordna olika typer av pedagogiskt stödmaterial för PDK-hand-
ledarna. Det kan till exempel vara presentationsmaterial, handledningar, 
mall-dokument, filmer, samt stödmaterial i form av olika samtalsmodeller 
för kollegial utveckling. 

Lärum och modellen 
Modellen blir ett verktyg för Lärum, som högskolepedagogiskt centrum, att 
arbeta mer praktiknära genom att erbjuda en struktur för kollegialt lärande. 
PDK-handledarna blir också en tydlig länk mellan praktiken och Lärum.  

Lärum förbereder speciellt för insatser i steg F där gruppens, men även 
individens, kompetensutvecklingsplan initieras. Enheten deltar och presen-
terar sitt utbud matchat mot arbetsgruppens mål, samt inspirerar till annan 
utveckling. 

Lärum finns med som en part i att vidareutveckla modellen tillsammans med 
PDK-handledare, representant från studentkåren, och andra intresserade 
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lärosäten. Även utvecklingen av DigCompEdu som ramverk på EU-nivå kan 
påverka utvecklingen av modellen och samverkan med andra lärosäten 
behövs, även för att få en svensk översättning av DigCompEdu till stånd.  

Studenter 
Detta pilotprojekt har inte inkluderat studenters syn på lärares pedagogiska 
digitala kompetensutveckling och/eller modellen. Detta perspektiv behöver 
därför särskilt beaktas framöver.  

3. Utreda en bredare tillämpning av modellen och arbetssättet  

Modellen fokuserar idag tydligt på pedagogisk digital kompetens, men det 
cykliska arbetssättet skulle mycket väl kunna användas inom andra kompe-
tensutvecklingsområden. Processen med egen reflektion och analys på 
gruppnivå, med kollegiala diskussioner och skapandet av både en gemensam 
och individuell plan som sedan följs upp, kan även passa andra utvecklings-
områden. 

Modellen skulle också kunna göras mer generell så att den går att använda 
inom ännu flera utvecklingsområden. Det behöver utredas om, och i så fall 
hur, modellen kan anpassas, för annan typ av strategisk pedagogisk 
kompetensutveckling. Ett sådant närliggande område kan till exempel vara 
pedagogiskt ledarskap.  
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PDK-cykeln och framtiden 
Mycket har hänt inom högre utbildning under året 2020, både när det gäller 
lärarens undervisning och den högskolepedagogiska utvecklingen. I och med 
coronapandemin skedde en mycket snabb omställning, från att ha en 
campusbaserad undervisning med enstaka distanskurser, ställdes krav på 
lärare att nästan helt undervisa digitalt. Omställningen har gjort att 
diskussionen snarare handlar om ”undervisning i en digital tid” istället för 
bara om ”digitalisering”, den handlar också mer om kvalitetssäkrad 
utveckling av den digitala undervisningen.  

MDH har förändrat sin syn på digitalisering i linje med detta. Verksamhet, 
uppdrag och budget 2021 (Mälardalens högskola, 2020b) uttrycker i och för 
sig att ett långsiktigt mål är att ”MDH:s utbildningar kännetecknas av att: 
[...] Pedagogiken är anpassad till studenternas varierande behov och tar vara 
på digitaliseringens möjligheter” (s. 10), men ingen ytterligare formulering 
finns om digitalisering av utbildning. I bilaga 2, Instruktion för akademins 
verksamhetsplan framgår det dock att många saker ska beaktas: ” Vid fram-
tagandet av mål och aktiviteter för dessa uppdrag, liksom för de mål som 
akademin själv formulerar, är det viktigt att samverkan, internationalisering, 
hållbar utveckling, digitalisering och jämställdhetsintegrering särskilt 
beaktas som medel för att lösa uppdraget och att dessa aspekter inkluderas i 
akademins verksamhet” (bilaga 2, s. 2). 

EDUCAUSE (2020), som är en icke vinstdrivande sammanslutning av 
intressenter inom högre utbildning och digitalisering, tar varje år fram en 
”horizon report” där de analyserar trender inom högre utbildning. För året 
2020 spanar de mot framtiden och nämner inte digitalisering utan istället ett 
antal saker som påverkas i dess spår, till exempel förändrad studentpopula-
tion, variabla spår till utbildning, mer fokus på ”open education” och även 
online-utbildning. De ser att vi kan komma att använda artificiell intelligens 
(AI), virtual reality (VR) men även adaptiva verktyg för att skapa en mer 
individanpassad utbildning, samt verktyg för analys för att förbättra själva 
undervisningen. Högskolan behöver ha strukturer för att möta dessa 
framtida utmaningar, vilket även digitaliseringsrådet (2018) kommenterat, 
se Bakgrund. PDK-cykeln utgör en stödstruktur med fokus på de nödvändiga 
pedagogiska diskussioner som måste ske. 

Projektet har utgått från ett utökat behov av kollegiala diskussioner för 
pedagogisk utveckling. Detta är också ett behov som belyses av forskning 
inom högre utbildning. Garrison, Anderson och Archer (2000) beskriver en 
numera mycket beprövad modell, Community of Inquiry, för att analysera 
undervisning online och betonar där betydelsen av samarbeten. Siemens 
(2005) menar att vi får lättare att lära av och med varandra i en allt mer 
sammankopplad värld och Wenger (2010) belyser att vi lär tillsammans i 
sociala praktiker. 

Det har framkommit att EU just nu arbetar med ett helt nytt verktyg, ”Selfie 
for teachers” som i framtiden kan komma att ersätta DigCompEdu. För att 
undersöka om det finns en risk att DigCompEdu avvecklas har kontakt tagits 
med den EU-enhet som arbetar med DigCompEdu. Den information som 
gavs var att ”Selfie for teachers” just nu utvecklas, men endast mot grund-
skolan. DigCompEdu utvecklas parallellt med detta och för närvarande syns 
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ingen risk att ramverket ska avvecklas. Ramverket kan dock komma att 
revideras och området ”Open education” kommer troligen att läggas till. Hur 
ramverkets utveckling påverkar PDK-cykeln behöver fortsatt bevakas. 

Håller fokus på att förflyttas från digitala verktyg till reell pedagogisk utveck-
ling där digitaliseringen är en självklar del och där vi blir allt mer beroende 
av kollegial samverkan? Detta är i så fall helt i linje med den utveckling som 
PDK-cykeln ger stöd för. Modellen ger ett stöd för personlig kompetens-
utveckling, kollegiala utvecklande pedagogiska diskussioner och för att 
bedriva systematisk pedagogisk kompetensutveckling. Det finns också ett 
nationellt intresse av PDK-cykeln då något liknande på andra lärosäten för 
närvarande ser ut att saknas. 
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Projektansvariga – Presentationer 

Lotta Fröjdfeldt 

Pedagogisk utvecklare på Lärum, Mälardalens 
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Utbildad lärare inom språk- och språkutveckling samt 
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Mälardalens högskola sedan 2015. Tidigare har hon arbetat inom grund-
skolan och har också en 15-årig bakgrund inom systemutveckling. 
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Pia Ekholm Johansson 

Pedagogisk utvecklare på Lärum, projektledare 
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Utbildad 1-7 lärare med 20-årig erfarenhet av undervis-
ning på låg- och mellanstadiet. Hon har, genom olika 
uppdrag i Västerås Stad, bidragit till att utveckla under-
visningen med hjälp av digitala verktyg. 

Pia är projektledare för digitalisering av lärarutbildningen på Mälardalens 
högskola sedan 2019. Under hösten 2020 har hon dessutom arbetat som 
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Lars Uhlin 

Pedagogisk utvecklare på Lärum, Mälardalens 
högskola, samt på Linköpings universitet (LiU). 

Utbildad lärare med många års erfarenhet av under-
visning i högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård. 
Sedan 2002 adjunkt i högskolepedagogik vid LiU och 
har arbetat som pedagogisk utvecklare vid flera läro-
säten, bland annat deltid på MDH sedan 2018. 

Som pedagogisk utvecklare har han också deltagit aktivt i nationella och 
internationella nätverk kring högskolepedagogik. De senaste 10 åren har 
fokus varit på digitalt och nätbaserat lärande, för närvarande bland annat 
arbete i Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU). 

Kontakt: lars.uhlin@mdh.se 

 
  

mailto:lotta.frojdfeldt@mdh.se
mailto:pia.ekholm.johansson@mdh.se
mailto:lars.uhlin@mdh.se


 

   
 

31 (58) 

 
Referenser 
 

Brew, Boud, Lucas & Crawford. (2020). Hampering teaching excellence? 
Academics making decisions in the face of contradictions. Studies in 
Higher Education.  

Cordingley, Bell, Rundell & Evans. (2003). The impact of collaborative CPD 
on classroom teaching and learning. In: Research evidence in education 
library. version 1.1. London: EPPI-Centre, Social Science Research 
Unit, Institute 

Digitaliseringskommissionen. (2016). För digitalisering i tiden: 
slutbetänkande. SOU 2016:89. Stockholm: Wolters Kluwer. 

Digitaliseringsrådet. (2018). En lägesbild av digital kompetens. Hämtad 31 
augusti 2020, från 
https://digitaliseringsradet.se/media/1213/lagesbild_digitalkompetens
_slutversion_utanappendix.pdf 

EDUCAUSE. (2020). 2020 EDUCAUSE Horizon Report - Teaching and 
Learning Edition. Hämtad 28 december 2020, från 
https://library.educause.edu/resources/2020/3/2020-educause-
horizon-report-teaching-and-learning-edition 

European Commission. (2020). Digital Education Action Plan. Hämtad 25 
november 2020, från https://ec.europa.eu/education/education-in-the-
eu/digital-education-action-plan_sv 

From. (2017). Pedagogical Digital Competence - Between Values, Knowledge 
and Skills. In: Higher Education Studies. 7:2, s. 43-50.  

Garrison, Anderson, & Archer. (2000). Critical inquiry in a text-based 
environment: Computer conferencing in higher education. The Internet 
and Higher Education, 2(2-3), s. 87-105. 

Mälardalens högskola. (2015). Kvalitetscykel. Hämtad 7 september 2020, 
från 
https://studentmdh.sharepoint.com/sites/intranet/S%C3%A5%20arbe
tar%20MDH/kvalitet/SitePages/Startsida.aspx 

Mälardalens högskola. (2016). Forsknings- och utbildningsstrategi. Hämtad 
1 september 2020, från 
https://studentmdh.sharepoint.com/sites/malardalenshogskola/_layou
ts/15/search.aspx/siteall?q=Forsknings-%20och%20utbildningsstrategi 

Mälardalens högskola. (2018). Handlingsplan för digitalisering. Hämtad 1 
september 2020, från 
https://studentmdh.sharepoint.com/sites/intranet/digitalisering/SiteP
ages/Digitalisering-vid-MDH.aspx  

Mälardalens högskola. (2019). Verksamhetsmål, uppdrag och budget 2020. 
Dnr 2019/2670. Hämtad 7 september 2020, från 
https://studentmdh.sharepoint.com/sites/intranet/S%C3%A5%20arbe

http://cde.athabascau.ca/coi_site/documents/Garrison_Anderson_Archer_Critical_Inquiry_model.pdf
http://cde.athabascau.ca/coi_site/documents/Garrison_Anderson_Archer_Critical_Inquiry_model.pdf


 

   
 

32 (58) 

 
tar%20MDH/Styrdokument-
verksamhetsplaner/SitePages/Startsida.aspx 

Mälardalens högskola. (2020a). Projektplan för pilotstudie av modellen 
”PDK-cykeln”. Hämtad 18 november 2020, från 
https://studentmdh.sharepoint.com/:u:/r/sites/cesam-
ext/SitePages/Pilotprojekt.aspx?csf=1&web=1&e=6TaSaW 

Mälardalen högskola. (2020b). Verksamhetsmål, uppdrag och budget 2021. 
Dnr 2020/2422. 

Mälardalens högskola. (2021). Inflytande och delaktighet. Hämtad 2021-01-
05, från https://studentmdh.sharepoint.com/sites/intranet/ 
Handbok%20f%C3%B6r%20medarbetare/Inflytande-
delaktighet/SitePages/Startsida.aspx 

Newell & Bain. (2020). Academics’ perceptions of collaboration in higher 
education course design. Higher education Research & Development. 
39:4, s. 748-763. 

Nyman. (2020). Uppkopplad utbildning – en ESO-rapport om högskolans 
digitalisering: Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig 
ekonomi. 2020:5. Stockholm: Fakta info direkt. 

Redecker. (2017). European Framework for the Digital Competence of 
Educators: DigCompEdu. Punie, Y. (ed). EUR 28775 EN. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union. Hämtad 2021-01-26, från 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC107466/
pdf_digcomedu_a4_final.pdf 

SFS 1992:1434. Högskolelagen. Stockholm: Regeringen.  

Siemens. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. In: 
International Journal of Instructional Technology and Distance 
Learning, 2(1), s. 3-10. 

Voogt, Laferrie`re, Breuleux, Itow & HickeyMcKenney (2015). Collaborative 
design as a form of professional development. International Science. 
no. 43. s. 259-282. 

Wenger. (2010). Communities of practice and social learning systems: the 
career of a concept. In: Social learning systems and communities of 
practice. s. 179-198. Springer: London. 

  

http://202.116.45.236/mediawiki/resources/2/2005_siemens_Connectivism_A_LearningTheoryForTheDigitalAge.pdf


 

   
 

33 (58) 

 
Bilagor 

Bilaga 1 Citat från lärare direkt efter självskattning 

Citaten nedan är en sammanställning av kommentarer lämnade via 
resultatrapporteringen i MS Forms. Citaten har ingen inbördes ordning. 
Frågan var ”Så tyckte jag det var att göra enkät och analys/självreflektion 
med hjälp av DigCompEdu: Ge gärna utförlig information utifrån din 
upplevelse”. 

”Det tog ett tag innan jag förstod vitsen med det hela, men själva ifyllandet 
var enkelt.” 

”Intressant och fundera över den egna kompetensen. Svårt att besvara vissa 
frågor då de gled i varandra.” 

"Vid flera av frågorna hade jag velat formulera ett eget svar, eller ha ett 
mellansteg mellan två svar, då jag inte tyckte något enda alternativ passade 
helt.   

I övrigt gav enkäten inskt i vilka delar jag behöver utveckla och var jag har 
mina styrkor. Förslagen för utveckling som gavs i resultatet var dock inte 
särskilt träffsäkert. Det jag mest tar med mig är mina egna reflektioner 
utifrån frågorna. 

Den tog ganska lång tid att genomföra. " 

”Överlag en välutformad enkät med utförlig feedback som verkligen 
uppskattades. Upplevde dock att vissa frågor mer var anpassade till läraren 
inom grund- och gymnasieskola och inte helt applicerbara för lärare på 
universitet/högskola.” 

”Den var enkel att göra. Intressant nu att sätta sig in i och analysera 
resultatet.” 

”Smidigt” 

”Helt ok. Lite knepigt att hålla rätt på allla delar o instruktioner” 

”Intressant som underlag för självreflektion och diskussion. Ganska enkelt 
att genomföra.” 

”Användarvänligt verktyg, gav en rättvis bild av självupplevelsen (eller så är 
självinsikten god), lösningarna för att kunna komma vidare och utvecklas är 
värdefulla och enkla. Bra med så enkel återkoppling i form av siffror.”  
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”Frågorna var intressanta men jag upplever att det är oklart vad analysen av 
svaren bygger på. Förslagen som ges har säkert sina poänger men ibland 
verkar de överförenklade. I analysen står det exempelvis för Area 6 (faciliting 
learners' digital competence) att jag bör ge mina studenter möjlighet att 
använda information effektivt i debatter. Detta ser jag som något självklart. 
Kopplingen till digital kompetens är oklar.” 

”Ok” 

”Enkel att genomföra men väldigt irriterande att svaren endast följde en 
skala, från dålig till bra. De visar inga nyanser eller andra synsätt, frågar t ex 
inte efter anledningar, ställningstaganden. Det finns t ex en anledning till 
varför jag har lågt resultat på area 5 men högt på area 6 : Jag anser att mitt 
ämne är otroligt mycket viktigare att lära ut, än digitala verktyg. De digitala 
verktygen är bara verktyg för mig, och jag använder alla som är användbara 
och hjälpsamma, men jag lägger verkligen inte ner tid på att lära studenterna 
använda dem, om jag inte måste.  Det finns det andra som gör bättre. Jag har 
ett annat uppdrag. ” 

”Ett behagligt verktyg, trevligt med översättning till svenska. Bra att få tänka 
till, även om det inte var så mycket nytt som uppdagades för egen del.” 

"Det kändes som ett ganska grovmaskigt instrument. I grunden ligger 
egentligen en skala på 1-5, men alternativen är definierade på ett sätt som 
gör att man kan vilja välja flera eller att man gör det som definierar t.ex. steg 
1, 2 och 4, men inte 3.  

Att grunden för det hela är rent kvantitativ gör också att det öppnar mindre 
för reflexion. Differentieringen ligger mest i att man får ett värde på sin 
kompetens inom de sex olika områdena. Men dessa är kanske i praktiskt 
verksamhet inte så åtskilda som de är på ett rent teoretiskt plan. 

Om verktyget ska fungera som en impuls för vidare analys och reflexion vore 
det bättre om det var mindre kvantitativt. öppnade för flera valmöjligheter 
och differentierade på ett sätt som var mer praktiknära." 

"Enkelt. 

Nyttigt att reflektera över den egna användningen av teknik." 

”Intressant att få utvärdera mina kunskaper inom området men också hur 
mycket eller lite jag använder det i mitt dagliga arbete. Analysen visar på att 
jag kanske inte använder min kunskap och jag får fundera på varför. ” 

”Alla frågor var inte relevanta för min verksamhet. Det gör att vissa svar 
eventuellt är lite missvisande. Frågorna riktar sig eventuellt mer till 
grundskole- och gymnasielärare.” 

”Det var relativt enkelt i själva utförandet. Däremot var det lite svårt att 
besvara frågorna ibland då jag har störst erfarenhet av annan 
utbildningsform än den jag arbetar med nu. Jag har dock utgått från min 
bakgrund och hur jag tidigare har arbetat när jag har besvarat frågorna.” 
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"Det var inte helt ointressant att genomföra allt detta, men mera 
tidskrävande än jag hade förväntat mig (eftersom jag tog det på hyfsat allvar 
och reflekterade kring varje fråga och varje område). 

Resultatmässigt ligger jag någonstans i mitten när det gäller alla områden, 
dock ibland lite längre ner och ibland lite längre upp. Det känner jag mig 
bekväm med i relation till min ambitionsnivå och resultat är överlag enligt 
förväntningarna. Dock är de områdesspecifika resultaten lite förvånande i 
vissa fall och speglar inte riktigt vad jag personligen tycker är viktigt, var jag 
gör insatser och var jag inte riktigt bryr mig. I några fall var också utfallet 
rörande någon fråga lite missvisande, tyckte jag, men det kunde gå åt båda 
hållen (för låga respektive höga poäng i relation till vad jag ändå tycker mig 
göra, baserat på feedbacken jag fick efteråt)." 

”Överlag bra. Jag tycker att min nuvarande kompetens sammanfattades på 
ett bra sätt, samtidigt som jag fick konkret vägledning i hur jag kan utvecklas 
vidare. Vissa frågor är svåra att utveckla/implementera i mina kurser 
(säkerhet kring data- och informationshantering), men det flesta tipsen jag 
fick är definitivt användbara.” 
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Bilaga 2 Padlet från steg E 

Här finns anteckningar från diskussionen som var indelad i tre steg: 
Gruppdiskussion 1-3. Frågeställningarna som grupperna arbetade med i 
varje diskussion återfinns under rubrikerna ”Gruppdiskussion 1: ROSA”, 
”Gruppdiskussion 2: BLÅ” och ”Gruppdiskussion 3: GRÖN” nedan. 
 
Avdelning 1:  
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Avdelning 2 
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Bilaga 3 Citat från lärare efter genomgången pilot 

Arbetet med PDK-cykeln har tillfört/givit mig: 

Avdelning 1: 

“Bra att arbeta utifrån ett tydligt ramverk och diskutera med andra.” 

”Att jag tänkt djupare kring hur jag kan både använda digitala verktyg i min 
undervisning, men även vilka digitala verktyg jag ska fokusera på att 
verkligen visa studenterna (t.ex. geogebra//geoboard).” 

”Tankar om hur jag kan använda IKT inom bedömning” 

”En djupare förståelse för vad man skulle kunna arbeta med för att både 
utveckla sin egen kunskap men kanske främst studenternas. Dock är det nu 
arbetet börjar. Hur går vi vidare?” 

”Jag gjorde själva testet, vilket var en ögonöppnare. Har inte deltagit i 
diskussioner pga omständigheter jag inte rår över” 

”större inblick i min egen nuvarande PDK och framförallt vad jag behöver 
arbeta vidare med” 

“Jag har fått syn på vad jag redan gör och vad jag behöver utveckla.” 

”synliggjort olika delar inom pdk och vilka jag behöver stärka.” 

”ett fokus på vad som kan vidareutvecklas, t.ex. bedömning.” 

”En något ökad medvetenhet om min "digitaliseringsnivå" och hur arbetet 
med digitalisering genomförs.” 

Avdelning 2: 

“—-“ 

”En bekräftelse på det jag anat, nämligen att jag befinner mig någonstans i 
mitten av utvecklingen inom PDK, samt att vissa områden ligger mig 
varmare om hjärtat än andra.” 

”Modellen PDK bidrar med att peka ut vissa teman eller områden inom 
digitalisering. Själva frågorna i självreflektionen var inte särskilt givande, och 
inte heller de överförenklade råden jag fick utifrån mina svar.” 

”Kunskap om min egen användning av PDK” 

”Fått syn på min egen kompetens. Goda samtal med kollegor hur vi 
tillsammans kan arbeta framöver.” 

”Medvetenhet om min egen inställning och kompetens. Har väckt tankar om 
implementering.” 

”En chans att reflektera över min digitala kompetens. Men jag tror att det 
hade kunnat gjorts även utan hela cykel-processen, t.ex. i gruppdiskussioner, 
på ett lika effektivt sätt.” 
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”Insikt i hur min digitala kompetens ligger till och bra tips om hur jag kan 
utvecklas.” 

”Tid och utrymme att fundera över hur jag använder digitala resurser, hur 
jag vill använda dem, och hur bra jag egentligen är på det.” 

 

Sammanfatta upplevelsen av PDK-cykeln-piloten: 

 

Avdelning 1: 

 

 

Avdelning 2: 
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Förslag på förbättringar av modellen: 

Avdelning 1: 

”Det skulle vara bra med en uppföljning inom respektive utvecklingsområde” 

”Mer konkreta exempel inbyggda i modellen” 

”Större fokus på uppföljning och konkret beslut om vad nästa steg blir. 
Hänger fortfarande lite i luften kändes det som.” 

“Mer fokus mot högre utbildning och arbetet med studenter och den miljö vi 
har här. Modellen kan anpassas (enkäten). Jättebra med stödet från er. Nu 
viktigast hur vi arbetar framöver så det verkligen kan synas resultat.” 

“INte förbättring kanske, men jag tycker diskussionen efter 
självvärderingsenkäten var väldigt viktig för att sammanfatta vad vi tar med 
oss utifrån självvärderingen. Vissa frågor var ju inte helt relevanta, då kunde 
vi räkna bort dem.” 

”Fler diskussioner om förändringar som kan göras, kanske sker efter 
avslutad PDK-cykel?” 

Avdelning 2:  

“--" 

”Inse att vi har ett annat uppdrag än att lära ut digital hantering. Vår 
kompetens går inte att ersätta med appar. Skrota modellen.” 

”Jag tror ännu tydligare instruktioner kan behövas. Jag försökte göra allt 
rätt, men hade tydligen ändå inte lyckats skicka in det jag skulle där jag 
skulle. Andra gjorde ännu mindre. Hela modellen/projektet är väldigt 
komplex(t) och svårt att greppa.” 

”Anpassa till universitet och även till dem som arbetar i liten omfattning. Gör 
den mindre fyrkantig.” 

”Jag tycker att modellen kändes lite onödigt krånglig med många steg. Tror 
att man skulle kunna t.ex. läsa en artikel om vad digital kompetens är och 
sedan diskutera i smågrupper och få ungefär samma resultat.” 

”Inget” 

”Se till att få med flera kollegor i processen så att vi verkligen får ett resultat 
som speglar hela gruppen. Vi behöver påminnelser!” 

”Jag lyckades missa länken till att rapportera mina resultat i formuläret, och 
det är säkert mest mitt eget fel, men jag upplevde att vi fick information i 
små klumpar, det hade varit bra med tex en sida på webben med all info om 
alla steg.” 

”Detta är väl ett underlag så att vi kan få förslag till förbättringar inom resp. 
grupp. Gärna tydliga steg eftersom vi är så upptagna med kurser.” 

”Skippa modellen helt och fokusera i stället på utvecklingsområden kopplade 
till digitalisering.” 
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”Anpassning till högre utbildning. Automatisk registrering av resultatet; vad 
jag minns var det ganska krångligt och behövdes göras i två steg.” 

 
Hur går vi vidare/Nästa steg: 

Avdelning 1: 

“Utvecklar och bearbetar våra kurser med fokus på digitala förändringar.” 

”Följer upp i APT:er och kollegier map bedömning av studenter och elever 
samt hur vi utvecklar våra studenters PDK.” 

”Att stötta varandra och ge tips. Som idag t ex.” 

”Förhoppningsvis genom att vi nu har något tydligt att utgå ifrån, att det 
skapar ett bra underlag för vidare diskussioner och konkret tillämpning” 

”Reflektion och våga pröva mera. Utveckla fler högskolepedagogiska kurser” 

“Utreda vilket stöd vi behöver både individuellt men också som grupp i vårt 
fortsatta arbete.” 

”Som jag skrev känns det som det fortfarande hänger lite i luften... Förslag är 
t.ex. kurs avseende kursutveckling på Lärum med fokus på PDK” 

Avdelning 2: 

”Diskutera i ämneskollegierna för att mer konkret komma åt vad som kan 
göras i respektive kurser?” 

”Jag har svårt att se att PDK skulle kunna vara till hjälp i vårt fortsatta 
arbete. Det är nog bättre att fokusera på centrala kompetenser som har med 
digitalisering att göra.” 

”redovisning av alla resultat/erfarenheter från piloten” 

”Erbjuda workshops tydligt knutna till de olika områdena och den 
utvecklingspotential som identifierats genom detta arbete.” 

”Att arbeta i våra grupper i specifika ämnen och kurser” 

”Samarbete vid kursplanering” 

”Bestäm ett fokusområde i ämnesgruppen, planera möten då vi delar 
erfarenheter och lär av varandra och välj något att utveckla i en kurs. Sen 
kan ämnena dela med sig till varandra på APT.” 

“Ämnesvisa diskussioner.” 

”En workshop/diskussionsrunda om bedömning, som var det vi identifierade 
som mest intressant för oss inom vårt ämne, är planerat till imorgon. (Det 
skulle vara det även utan digitaliseringsaspekten, men den ska komma in nu 
och bidra med lösningar.)” 

“Vet ej” 
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Bilaga 4 PDK-cykeln 1.0 - Före revidering  

Utdrag ur Projektplan för pilotstudie av modellen ”PDK-cykeln” 
(Mälardalens högskola, 2020a). 

 

Figur 6: Modellen PDK-cykeln 

Den modell som beskrivs här baseras på EU-ramverket DigCompEdu, se 
nedan. Ramverket är byggt för undervisande personal inom högre 
utbildning och syftar både till kartläggning och en fördjupad reflektion inom 
pedagogisk digital kompetens, förkortat PDK. Målgrupp för modellen är 
undervisande personal, men även personal med någon form av pedagogiskt 
ledaransvar.  

 

Figur 7: EU-ramverket DigCompEdu  

EU-ramverket DigCompEdu, figur 7, beskrivs närmare här: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 

Obs! Kartläggningen kräver djup förankring i organisationen för att ge 
önskat resultat. Den kan introduceras t.ex. på APT, på en akademidag eller 
liknande, men många dialoger behövs troligen. 

  

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
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Rollen PDK-handledare 

Modellen bygger på en roll, här kallad PDK-handledare. Detta är en person 
som redan har någon form av pedagogiskt utvecklingsansvar inom gruppen, 
men vem som har den rollen för en arbetsgrupp ser troligen i nuläget väldigt 
olika ut inom MDH. Det kan t.ex. vara avdelningschef, en utsedd pedagogisk 
utvecklare, eller kanske en programansvarig. PDK-handledarens roll är att 
förklara processen, lotsa arbetsgruppen genom processen, att leda 
diskussioner, sammanställa och analysera resultat m.m. I rollen ingår också 
att löpande träffa andra PDK-handledare och att stötta varandra. Lärum 
ansvarar för att samordna utbildning och stöttning av PDK-handledare i 
framtiden. 

Arbetsgrupp 

Forskning pekar på att pedagogisk utveckling bäst sker tillsammans med 
kollegor. Denna modell har därför inslag av både enskild personlig analys 
och reflektion, men betonar den gemensamma analysen och diskussionen 
inom en arbetsgrupp. En arbetsgrupp kan vara många olika typer av 
konstellationer, t.ex. en avdelning, ett ämneskollegium eller ett 
programkollegium.  

Kompetensutveckling med kvalitet 

Mälardalens högskola (2015) anger en process för kvalitetsutveckling i 
utbildning och forskning, se figur 8 nedan: 

 

Figur 8: Kvalitetscykel (Mälardalens högskola, 2015)  
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Processbeskrivning 

 

 

Figur 9: Processbeskrivning PDK-cykeln 
 

Den här handledningen beskriver hur arbetsgrupper kan 
arbeta med cirkulär kartläggning och utveckling av pedagogisk 
digital kompetens, kallat PDK.  

Handledningen av arbetsgrupper är indelad i olika moment, där A-G bör 
genomföras inom ca ett halvår. Detta för att inte tappa fart i processen. 
Momenten är här beskriven i en serie, men serien bör upprepas t.ex. årligen, 
dvs. cirkeln bör slutas: 

A. Planering - Leding & PDK-handledare – Gå igenom konceptet 
och diskutera fram ett upplägg med datum m.m. som passar 
arbetsgruppen.  
Möte: 2h. 

 
B. Inledande möte med hela gruppen - Först presenteras 

bakgrund och mål för kartläggningen. Här presenterar också PDK-
handledaren konceptet, vad det bygger på: DigCompEdu, syftet med 
det och planen för hur det kommer att genomföras. Detta görs 
lämpligen på ett gemensamt möte där frågor kan utredas.  
Möte: 1h. 

 
C. Enskild enkät och enskild analys – Här genomför deltagarna 

enskilt enkäten enligt DigCompEdu och analyserar enskilt de 
individuella svaren utifrån givna frågeställningar: 
• Vilka styrkor och vilka utvecklingsmöjligheter ser du, utifrån 

enskilda frågor? 
• Vilka styrkor och vilka utvecklingsmöjligheter ser du, utifrån de 

olika områden som ramverket är indelat i? 
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• Vad vill du utveckla och på vilket sätt? 
• Har du någon ytterligare reflektion som du noterat? 
• … 
Var och en matar anonymt in sina resultat för att få en 
sammanställning på gruppnivå. 
Enkät: 30 minuter.  
Analys: 1h och mata in resultat från respektive område, 1-6 i figur 
7. 

 
• Vilka är gruppens styrkor och utmaningar? 

Blev det som du väntat? 
• Vilka styrkor och vilka utvecklingsmöjligheter ser du, utifrån 

enskilda frågor? 

 

D. Sammanställning av gruppens resultat på gruppnivå – 
PDK-handledaren gör en första analys för att presentera för 
gruppen: 
• Vilka är gruppens styrkor och utmaningar? 
• Deras innebörd? 
• Finns det områden som behöver förstärkas inom gruppen? 
• Finns det styrkor att använda i den utvecklingen? 

Analys: 16h.  

 
E. Analysmöte med hela gruppen – Gruppen ser gemensamt på 

resultatet, d.v.s. endast på gruppnivå. Diskussion och analys utifrån 
sammanställningen: 

a. Vilka är gruppens styrkor och utmaningar? 
b. Deras innebörd? 
c. Finns det områden som behöver förstärkas inom gruppen? 
d. Finns det styrkor att använda i den utvecklingen? 
e. Diskussion kring en framtida plan 

Möte: 2h. 

 
F. Analysmöte strategi - Ledning och PDK-handledare – 

Gå igenom vad som kommit fram i analysen och diskuterar strategi 
framåt:  

a. Vilken kompetensutveckling behövs?  
b. På vilket sätt bör den ske?  
c. Hur har modellen fungerat? Erfarenheter sammanfattas.  

Möte: 2h. 
 

G. Individuell planering – Den individuella kartläggningen och den 
personliga analysen ligger till grund för medarbetarsamtal. 

 
H. Uppföljningsmöte 1 år efter start med hela arbetsgruppen – 

Inled med en analys av året som gått;  
• Var står vi nu?  
• Borde vi göra ny enkät?  
• Plan framåt?   
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Bilaga 5 PDK-cykeln 2.0 - Reviderad 

Syfte  

Syftet med modellen PDK-cykeln kan beskrivas på olika nivåer: 

På individnivå är syftet med modellen att skapa en ram och ge ett stöd för en 
systematisk löpande översyn, reflektion och kompetensutveckling inom 
pedagogisk digital kompetens (PDK) för undervisande personal på MDH. 
Målgrupp för modellen är undervisande personal, men även personal med 
någon form av pedagogiskt ledaransvar. 

För en arbetsgrupp syftar modellen till både strukturer för inventering av 
kompetensutvecklingsbehov och utveckling av undervisningen. Detta sker 
både genom att skapa en grund för gemensamma diskussioner och en 
gemensam plan som följs upp löpande.  

För lärosätet syftar modellen till att skapa en grund för gemensamma 
pedagogiska reflektioner och insatser, men även att understödja ett arbete 
mot ”den lärande organisationen” och kvalitet i högskolans utbildningar. 
Med hjälp av modellen skapas en gemensam grund för diskussioner inom 
olika professionella nätverk, både inom och utanför lärosätet. Detta skapar 
förutsättningar för att strategier och ledarskap på olika nivåer hänger 
samman. 

Bakgrund 

Modellen har tagits fram av Lärum i samarbete med pedagogiska utvecklare 
på akademierna, samt utprovats i ett pilotprojekt hösten 2020 tillsammans 
med två avdelningar på UKK. 

Modellen är baserad på EU-ramverket DigCompEdu, se nedan. Ramverket 
är utvalt bland flera andra, då det både är forskningsbaserat och ger använd-
aren en framåtsyftande feedback. Ramverket är också skapat för under-
visande personal inom högre utbildning och syftar både till självskattning 
och en fördjupad reflektion inom pedagogisk digital kompetens. Efter 
självskattningen får individen förslag till egen utveckling utifrån ramverket 
och dess olika delar. Ramverket kan också fungera som en bra grund för 
vidare pedagogiska diskussioner.  
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Ramverket DigCompEdu 

  

Figur 1. Ramverket DigCompEdu 

Det europeiska ramverket för lärares digitala kompetens, DigCompEdu, är ett vetenskapligt 
och genomarbetat ramverk framtaget av European Commission’s Joint Research Centre 
(JRC) och beskriver vad det innebär för lärare att vara digitalt kompetenta. DigCompEdu 
svarar på den växande medvetenheten bland många europeiska medlemsstater om att lärare 
behöver en uppsättning yrkesspecifika digitala kompetenser för att kunna utnyttja 
potentialen i digital teknik i syfte att förbättra och förnya sin undervisning. DigCompEdu 
riktar sig till lärare på alla utbildningsnivåer, men har olika ingångar beroende på 
utbildningens nivå, t.ex. en egen för högre utbildning. 

Ramverket, som består av tre delar uppdelade på sex olika områden, liknar en karamell. 
Första delen, ”Educators’ professional development”, område 1, handlar om lärares 
samverkan och professionella utveckling. Andra delen ”Educators’ pedagogical competence”, 
område 2-5, handlar i vårt fall om högskolepedagogik och tredje delen, område 6, handlar 
istället om studenternas digitala kompetenser. 

Ramverket handlar om kombinationen digital och pedagogisk kompetens, och omfattar både 
generiska och ämnesspecifika kompetenser.  

Till ramverket finns ett självskattningsverktyg med 22 påståenden som också är kopplade till 
områden i ramverket. Självskattningen är främst till för individuell analys och ger sedan 
också en rapport till individen som omfattar både ett ”siffer-resultat” per område, samt 
förslag till personlig utveckling. 
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Här nedan följer en beskrivning av varje område: 

1 Professional Engagement / Yrkesengagemang  

Lärares digitala kompetens kännetecknas av hur digital teknik används, inte bara för att 
förbättra undervisningen utan också i det yrkesmässiga samspelet med kollegor, studenter, 
forskningsområdet och andra samarbetspartners. Lärares digitala kompetens kännetecknas 
också av hur digital teknik används för den professionella utvecklingen, för samhällets bästa 
och den löpande utvecklingen av organisationen.  

2 Digital Resources / Digitala resurser 

En av nyckelkompetenserna som lärare behöver utveckla är att identifiera bra pedagogiska 
resurser och att ändra, skapa och dela digitala resurser som passar lärandemål, studentgrupp 
och typ av undervisning. Samtidigt måste lärare vara medvetna om hur de på ett ansvarsfullt 
sätt använder och hanterar digitalt innehåll, respekterar upphovsrättsregler och skyddar 
personuppgifter. 

3 Teaching and Learning / Undervisning och lärande 

Den mest grundläggande kompetensen i hela DigCompEdu-ramverket är att utforma, 
planera och implementera användningen av digital teknik i de olika faserna av 
undervisnings- och inlärningsprocessen. Vid utförandet måste dock målet vara att flytta 
fokus från lärarledda till studentcentrerade processer vilket digital teknik skapar goda 
förutsättningar för. De goda möjligheter som digital teknik ger för undervisning och lärande 
är fokus för område 3. 

4 Assessment / Bedömning 

Digital teknik kan förbättra befintliga bedömningsstrategier och ge upphov till nya och bättre 
bedömningsmetoder. Genom att analysera mängden av (digital) data som tillgängliggörs 
genom de enskilda studenternas inlärningsaktiviteter kan man också erbjuda mer 
målinriktad feedback och support. Område 4 fokuserar på förändring av 
bedömningsstrategier. 

5 Empowering Learners / Stärka studenters autonomi 

En av de främsta fördelarna med digital teknik i undervisningen är möjligheterna att öka 
studenternas aktiva deltagande i lärprocessen och äganderätten över den. Digital teknik kan 
dessutom användas för att erbjuda läraktiviteter anpassade till varje individuell students 
färdighetsnivå, intressen och behov av inlärning. Läraren måste samtidigt vara försiktig så 
att befintliga skillnader inte förvärras samt försäkra sig om god tillgänglighet för alla 
studenter. Studenternas individuella inlärningsprocess är fokus för område 5. 

6 Facilitating Learners’ Digital Competence / Främja studenternas digitala 
kompetens 

Förmågan att främja studenternas digitala kompetens utgör en väsentlig del av lärarens 
digitala kompetens och är fokus för område 6. 
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Roller inom modellen 

Arbetsgrupp 

Forskning (Voogt m.fl. 2015; Newell & Bain 2020; Cordingley m.fl. 2003) pekar på att 
pedagogisk utveckling bäst sker tillsammans med kollegor. Denna modell har därför inslag 
av både enskild personlig analys och reflektion, men betonar speciellt den gemensamma 
analysen och diskussionen inom en arbetsgrupp. En arbetsgrupp kan vara många olika typer 
av konstellationer, t.ex. en avdelning, ett ämneskollegium eller ett programkollegium.  

Det är viktigt att arbetsgruppen ges möjlighet planera in de gemensamma träffar som behövs 
för processen. 

Rollen ledare 

Om den valda arbetsgruppen ovan är en avdelning, blir ”ledaren” naturligt avdelningschefen. 
Är det en annan typ av gruppering bör ledaren för processen med PDK-cykeln identifieras.  

Rollen PDK-handledare 

Modellen bygger på en roll, här kallad PDK-handledare. Detta är en person som behöver ha 
stort intresse för pedagogisk utveckling som kanske redan har någon form av pedagogiskt ut-
vecklingsansvar inom arbetsgruppen. Vem som har den rollen för en grupp ser troligen i 
nuläget väldigt olika ut inom MDH. Det kan till exempel vara en excellent eller meriterad 
lärare, en avdelningschef, en utsedd pedagogisk utvecklare, eller kanske en program- eller 
ämnesansvarig. En PDK-handledare bör ha mycket god pedagogisk insikt och minst 
genomgått de obligatoriska kurserna om 15hp högskolepedagogik. 

PDK-handledarens roll är att planera processen, förklara den för arbetsgruppen, lotsa 
gruppen genom processen, leda diskussioner, sammanställa och analysera resultat, följa upp 
planer med mera. I rollen ingår också att uppdatera Lärum om gruppens behov samt 
samverka med andra PDK-handledare. Lärum ansvarar för att samordna utbildning och 
stöttning av PDK-handledare.  
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Processen 

Modellen består av fyra faser, se nedan. Modellen är också cyklisk och kan kopplas till 
MDH:s kvalitetscykel (Mälardalens högskola, 2015). 

 

Figur 2. PDK-cykeln 2.0 

Handledningen av arbetsgrupper är indelad i olika stegvisa moment. Momenten är här 
beskrivna i en serie, men serien bör upprepas till exempel årligen, det vill säga cirkeln bör 
slutas: 

 

Fas 1 – Följa upp & kartlägga 

I. Följa upp planer – Gruppen – Föregående planer analyseras, både individuella 
och gruppens: Hur har det gått? De individuella planerna följs upp på medarbetar-
samtal.  Möte 2h.  
 

A. Planering av processen - Ledning & PDK-handledare – Gå igenom 
konceptet och diskutera fram en planering som passar arbetsgruppen. Eventuellt 
genomförs detta tillsammans med gruppen. Sätt datum för samtliga träffar, samt 
”senaste-datum” för självskattning och analys, datum för påminnelser med mera. 
Möte: 1h. 

 
B. Introduktion - Gruppen – Inledande möte med gruppen. Först presenteras 

bakgrund och mål för processen. Börja vid behov med en diskussion: Vad behöver 
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en lärare av idag kunna? Ta avstamp i riktlinjer med mera. PDK diskuteras; vad det 
är och hur det kan utvecklas. Frågeställningar som kan diskuteras: 

 
• På vilket sätt har du som individ möjlighet att utveckla din PDK? 
• Vad kan en arbetsgrupp göra för att utveckla sin PDK? 

 
Här presenterar också PDK-handledaren DigCompEdu och planen för hur det 
kommer att genomföras. Detta görs lämpligen på ett gemensamt möte där frågor 
kan utredas. PowerPoint-presentation finns. Möte: 2h. 

 
C. Självskattning - Gruppen - Här genomför deltagarna enskilt enkäten enligt 

DigCompEdu. Var och en matar anonymt in sina resultat för att få en 
sammanställning på gruppnivå. Alla: 30 minuter. 
 

Fas 2 – Analysera 
 

D. Individuell analys – Gruppen - Här analyserar deltagarna enskilt de 
individuella svaren utifrån givna frågeställningar: 
• Vilka styrkor och vilka utvecklingsmöjligheter ser du, utifrån enskilda frågor? 
• Vilka styrkor och vilka utvecklingsmöjligheter ser du, utifrån de olika områden 

som ramverket är indelat i? 
• Vad vill du utveckla och på vilket sätt? 
• Har du någon ytterligare reflektion som du noterat? 
• Vad har dina reflektioner ovan för betydelse för arbetsgruppen? 
• Ev. fler frågeställningar 

Alla: 1h. 

 
E. Analys på gruppnivå 

 
Först analyseras gruppens resultat. Här analyseras gruppens resultat, främst 
av PDK-handledaren. Detta sker via en sammanställning av individernas resultat, 
och analys av denna sammanställning. Frågeställningar att analysera: 

• Hur ser genomsnittet ut per område i DigCompEdu?  
• Finns det områden som gruppen är speciellt starka inom? Svaga? 
• Hur ser spridningen ut? Är gruppen samlad eller spridd inom olika 

områden? 
• Finns det styrkor inom gruppen att ta till vara? Är det samma eller olika 

personer som har kommit långt inom olika områden? 

Analysen stäms av med ledare och det kommande mötet med hela gruppen 
planeras.  

Analys: 16h + 30 minuter ledare 

Analys med gruppen – Gruppen - Gruppen ser gemensamt på resultatet, det 
vill säga endast på gruppnivå. Diskussion och analys sker utifrån sammanställ-
ningen ovan: 

• Vilka är gruppens styrkor och utmaningar? 
• Styrkornas och utmaningarnas innebörd? 
• Finns det områden som behöver förstärkas inom gruppen? 
• Finns det styrkor att använda i den utvecklingen? 
• Vilka mål vill vi sätta? 
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Efter mötet kontaktar PDK-handledaren Lärum för att informera om framkomna 
utvecklingsbehov, samt planera inför steg F. 

Möte: 3h. 
 

Fas 3 – Planera 

 
F. Plan grupp - Gruppen + Lärum – Utifrån målen ovan och diskuteras plan 

framåt. Här kan det vara lämpligt att Lärum deltar och presenterar sitt utbud 
matchat mot arbetsgruppens mål:  

• Vilken kompetensutveckling behövs?  
• Vilken kompetensutveckling finns i Lärums utbud? 
• På vilket sätt bör utvecklingen ske?  
• Hur har modellen fungerat? Erfarenheter sammanfattas.  

 
Plan upprättas se Word-mall. Möte: 2h.  

 
G. Plan individ – Den individuella kartläggningen och den personliga analysen ligger 

till grund för medarbetarsamtalet. 
 

Fas 4 - Implementera 

H. Genomföra planerade aktiviteter, i enlighet med planer skapade från gruppen 
(F) och individen (G). 
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Uppskattad tidsåtgång  

Fas 1-3 bör genomföras inom ca två månader. Detta för att inte tappa sammanhang och kraft 
i processen. 

Uppskattad tidsåtgång för en cykel av modellen anges här för fas 1 till 3. Utöver detta till-
kommer det gruppen planerar som utveckling för fas 4. Tid för individuell planering (G) och 
individuell uppföljning (I) tas inte upp här, då det anses ingå i ordinarie medarbetarsamtal. 

Fas Moment Roll Antal 
timmar 

1 Följa upp & kartlägga Uppföljning av planer Alla i gruppen 2 

1  Planering av processen PDK-handledare 1 

1 Planering av processen Ledare/chef 1 

1 Introduktion Alla i gruppen 2 

1 Självskattning Alla i gruppen 0,5 

2 Analys Individuell analys  Alla i gruppen 1 

2 Analys på gruppnivå PDK-handledare 16 

2 Analys på gruppnivå Ledare/chef 0,5 

2  Analys grupp Alla i gruppen 3 

3 Planera Plan grupp Alla i gruppen 2 

Tabell 1. Uppskattad tidsåtgång per steg 
 

Utöver tiden ovan för fas 1-3 tillkommer tid för PDK-handledaren för samordning med andra 
PDK-handledare med ca 4 timmar per läsår.  

Uppstart av ny PDK-handledare beräknas ta ca 8 timmar.  

Summeringen per roll och läsår/iteration i PDK-cykeln blir då: 

Roll Antal timmar 

PDK-handledare 21 (+8 första ggn) 

Ledare/chef 1,5 

Alla i gruppen 10,5 

Tabell 2. Uppskattad tidsåtgång summerad per roll 
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Bilaga 6 Analyserade alternativ till DigCompEdu 

De möjliga alternativ till ramverket DigCompEdu som analyserats under projektet listas 
nedan. 

Namn Beskrivning Fördel/Nackdel Länk 

Ikanos test Ett spanskt ramverk 
baserat på DigComp. 

Inte utformat specifikt för 
utbildning 

Ikanos test 

LIKA Självskattningsverkyg för 
svensk förskola och skola. 

Passar inte högre 
utbildning. 

LiKA 

Digital 
Competences 
self-assessment 
grid 

EU och Europass. Bra analysverktyg men inte 
specifikt för utbildning. Ger 
ingen framåtsyftande 
feedback. 

Europass 

Självtest IKT Högskolan i Gävle 2013. Känns förlegat. Fokuserar 
mycket på verktyg. 

Självtest IKT 

How strong is 
your 
Professional 
Learning 
Network PLN? - 
Self-
assessment 

Okänd avsändare. Behandlar bara PLN. PLN 

Community of 
Inquiry 

En annan typ av analys 
som riktar sig till 
undervisning online och 
analyserar tre typer av 
närvaro: Kognitiv, social 
och lärar-närvaro. 

Verktyget ger för 
närvarande inte någon 
framåtsyftande feedback. 

Community of 
Inquiry 

Global 
Citizenship 
Education - 
Preparing 
learners for 
the challenges 
of the 21st 
century 

UNESCO. Ett ramverk för 
de lärande. 

Inget självskattningsverktyg GLC-för studenter 

Global 
Citizenship 
Education - 
Preparing 
learners for 
the challenges 

UNESCO. Ett ramverk för 
yrkesverksamma. 

Inget självskattningsverktyg GLC-för 
yrkesverksamma 

https://test.ikanos.eus/
https://lika.skl.se/
http://europass.cedefop.europa.eu/
https://www.hig.se/download/%20%2018.4eec0990121ee2a9a9f80007702/%20%201353630769937/evaluate_IKT.doc
https://docs.google.com/%20%20spreadsheets/d/1dAUDdFG_BYfBb%20%20t1SVKzbkTkcwhJzIDMO1OLStIrU3%20%20K8/edit#gid=0
http://www.thecommunityofinquiry.org/
http://www.thecommunityofinquiry.org/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/%20%2048223/pf0000227729
https://unesdoc.unesco.org/ark:/%20%2048223/pf0000259013
https://unesdoc.unesco.org/ark:/%20%2048223/pf0000259013
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of the 21st 
century 

ICT 
Competency 
Framework for 
Teachers 

UNESCO. Ramverk för 
lärare. 

Inte riktat till högre 
utbildning. Ingen 
självskattning. 

ICT 

MENTEP – 
TET-SAT 

Inkluderar även ”digital 
citizenship”. 

Inte så omfattande för 
högre utbildning. Har själv-
skattning. 

MENTEP 

JISC – UK Ramverk med guider med 
mera. 

Mycket bra ramverk men 
ingen självskattning. 

JISC 

All aboard Irland. Har en bra karta 
över kompetenser. 

Riktar sig till högre 
utbildning. Ingen självskatt-
ning. 

All aboard 

Competency 
Tree 
Framework 

Högskolan i Gävle. Behandlar informations-
litteracitet. 

CTF 

Pedagogisk 
Digital 
Hinderbana 

Umeå universitet. Kreativt 
verktyg som kopplar 
Umeås digitala verktyg till 
egen undervisning. 

Ingen självskattning. Inget 
ramverk. 

PDH 

Creative 
Attributes 
Framework 

Handlar om studentens 
autonomi i sina studier 
och inför sitt kommande 
yrkesliv. 

Ej specifikt riktat till lärare. CAF 

The National 
Professional 
Development 
Framework for 
All Staff Who 
Teach in 
Higher 
Education 

 

Irland. Ramverk byggt för 
högre utbildning. 

Riktat specifikt mot Irland. 
För närvarande ingen 
självanalys. 

NPDF 

DIGI-HE EUA, European University 
Association. Siktar mot att 
ta fram ett reflektions-
verktyg för lärare inom 
”collage” och högre 
utbildning. 

Finns inte ännu. Projektets 
slut är planerat till 2022. 

DIGI-HE 

Att skapa ett 
eget verktyg 

 Kräver egen utvecklingstid 
och resurser. Det blir då 
svårare att samverkan med 
andra aktörer utanför 

 

https://www.oercommons.org/hubs/UNESCO
http://mentep.eun.org/
https://www.jisc.ac.uk/guides/digital-learning-in-higher-education
https://www.allaboardhe.ie/
https://www.navigateproject.eu/competency-tree-framework/
https://sites.google.com/a/gapps.umu.se/pdk-polisen/PDH
https://www.arts.ac.uk/about-ual/teaching-and-learning-exchange/careers-and-employability/creative-attributes-framework
https://www.teachingandlearning.ie/our-priorities/professional-development/the-national-professional-development-framework-pdf-for-all-staff-who-teach-in-higher-education/
https://eua.eu/101-projects/772-digi-he.html
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MDH. Att få det forsknings-
baserat kräver mycket eget 
arbete på MDH. 
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