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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare ser på sitt utvecklande av 

professionell digital kompetens utifrån ett digitalt kartläggningsverktyg och en för 

ändamålet designad plattform och utifrån frågeställningarna; hur kan man, med 

hjälp av ett digitalt kartläggningsverktyg, facilitera och designa lärande för lärare 

för att utveckla professionell digital kompetens (PDK) och hur kan man, med hjälp 

av nivåindelningar i ett digitalt kartläggningsverktyg och tillsammans med lärare, 

facilitera och utveckla lärande för lärare? För att besvara syftet har en 

kombination av metoder som design based research och participatory design 

använts.  

Den teoretiska referensramen innefattar flera ramverk för att mäta och förstå digital 

kompetens på både individ och organisationsnivå, bland annat The e-capacity 

model och EU:s ramverk DigCompEdu likväl som ett försök att beskriva vad 

professionell digital kompetens innebär. Den teoretiska referensramen innefattar 

också teorier om lärande för lärare samt perspektiv på lärares digitala kompetens. 

Resultaten visar att deltagarna i studien ser positivt på både kartläggningsverktyg 

och plattform som stöd för att utveckla deras professionella digitala kompetens. 

Vidare visar resultatet att det är några faktorer som är viktiga för att både ett 

kartläggningsverktyg ska vara användbart och en att den designade plattformen 

behöver uppfylla vissa villkor för att den ska tas i bruk. För lärarna som deltog i 

studien var det viktigt med både begränsning och frihet för att plattformen skulle 

fungera. Vidare efterfrågades en tydlig koppling mellan arbetssätt och verktyg samt 

att dessa korrelerar med redan etablerade praktiker. Det vetenskapliga perspektivet 

och ed-techbolagens agens var en annan viktig faktor. Slutligen kan man också 

konstatera att har en positiv inställning till utvecklandet av PDK men att 

organisatoriska och infrastrukturella förutsättningar brister. 

 

Nyckelord 

Professionell digital kompetens, kompetensutveckling, lärares lärande, 

DigCompEdu 

  



ii 
 

Title 

Teachers Development of Professional Digital Competence  

Abstract 

The aim of this study was to examine how teachers view their development of 

professional digital competence on the basis of a digital mapping tool and a 

platform designed for the purpose and on the basis of the issues; how do you, with 

the help of a digital mapping tool, facilitate and design learning for  teachers to 

develop professional digital competence (PDC) and how can you, with the help of 

level divisions in a digital mapping tool and together with teachers, facilitate and 

develop learning for teachers? The overall conclusion and key findings are that the 

participants in the study view positively, both the mapping tool and the platform’s 

potential to help them develop professional digital competence. To answer the 

purpose, a combination of methods have been used, such as design-based research 

and participatory design.  

The theoretical frame of reference includes several frameworks for measuring and 

understanding digital competence at both individual and organizational level, 

including, the e-capacity model and the EU framework DigCompEdu as well as an 

attempt to describe what professional digital competence means. The theoretical 

frame of reference also includes theories of learning for teachers as well as 

perspectives on teachers’ digital competence. 

The results show that the participants in the study view both mapping tools and 

platform positively as support for developing their professional digital skills. 

Furthermore, the results show that there are some factors that are important for 

both a mapping tool to be useful and one that the designed platform needs to meet 

certain conditions for it to be put into use. For the teachers who participated in the 

study, it was important to have both restriction and freedom for the platform to 

work. Furthermore, there was a demand for a clear link between working methods 

and tools and that these correlate with already established practices. The scientific 

perspective and the agent of ed-tech companies were another important factor. 

Finally, it can also be noted that there is a positive attitude towards the 

development of PDK but that organizational and infrastructural conditions are 

lacking. 

Keywords 

Professional digital competence, teachers’ professional development, teachers’ 

learning, DigCompEdu  



iii 
 

 

 

 



iv 
 

Förord 

Jag vill särskilt tacka er som tog er tid att delta i studien, ni är verklighetens 

superhjältar. Ni som slår frivarv på varenda skruvboll som kastas mot er i form av 

pandemirestriktioner, hybridundervisning, fjärrundervisning, tidspress, 

arbetsbelastning och allt annat som hör läraryrket till och ändå ställde upp, stort 

tack till er! Till långa Anna, tack för att du har samma tidräkning som jag och alltid 

tar en sväng till i karusellen. Till Ewa som sa, ”är inte det här något för dig?” och 

jo det var det, tack! Slutligen vill jag också rikta ett stort tack till min familj som 

stått ut med mig under den här processen och till alla er andra som på ett eller annat 

sätt bidragit till att jag kunnat genomföra och slutföra mitt arbete. Stort tack! 
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1 Inledning 

ÅR 2030 – lektion i historia 

Lärare: Idag är vi i Grekland och ska titta på Akropolis och vi börjar här vid 

Parthenontemplet, elev 1 kan du berätta vilken typ av kolonn vi ser är på utsidan? 

Elev 1: Det ser ut som dorisk kolonnordning. 

Lärare: Det stämmer, vad får dig att dra den slutsatsen? 

Elev 1: Kolonnen saknar bas, det vill säga den står direkt här på (pekar så att alla ser) 

och kapitälet är enkelt med ekinus- och abakusplatta. 

Lärare: Det stämmer bra, om vi går bort till Athena Nike-templet, vad är det för typ 

av kolonn vi ser då elev 2? 

Elev 2: Jonisk kolonn. 

Lärare: Och hur skiljer den sig från den doriska? 

Elev 2: Den joniska kolonnen är smalare och lika bred upptill som nertill, har en bas 

och volutkapitäl, de där snurrorna längst upp (pekar så att alla kan se) 

Lärare: det stämmer bra, då går vi till Pantheon och Rom, klicka på hussymbolen 

och välj Pantheon så ses vi där. 

Lärare: Ok, då står vi framför Pantheon och ska snart gå in, var är elev 3? 

Elev 1: Hen snappade mig, hade problem med sitt headset… 

 

Undervisning och lärande 2030, vilka kompetenser behöver lärare i framtidens 

skola besitta? Lärare, precis om andra yrkesgrupper, har påverkats av den digitala 

tekniken och dess framväxt. Idén om att digital teknik har potential att användas i 

undervisningen har varit aktuell sen 1950-talet (Willermark, 2018) och utvecklats 
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med olika typer av initiativ under lång tid. I Nationell digitaliseringsstrategi för 

skolväsendet (2017) har fokusområde 1 som ett delmål att; ”Personal som arbetar 

med barn och elever ska ha kompetens att välja och använda digitala verktyg i 

utbildningen. (s.6)”. Den nationella digitaliseringsstrategin slår fast att eleverna ska 

utveckla adekvat digital kompetens, men vad innebär det för läraren?  

Förutom ämneskunskaper, didaktiska och pedagogiska kompetenser så kommer 

behovet av allmän och specifik digital kompetens vara nödvändigt för lärare i 

framtidens skola. Caena och Redecker (2019) menar att för att vi ska kunna leva 

och verka i vår samtid, som är formad av teknik och som omvandlar våra 

arbetsplatser, och framtid så krävs det att vi förvärvar ”21st Century skills” eller 

nyckelkompetenser. Nyckelkompetenserna finns beskrivna i OECD:s ramverk, 21st 

Century Skills Framework och innehåller; livs- och karriärkompetenser, lärande 

och innovationskompetenser, informations-, media- och teknologikompetenser 

samt kärnämnen som är av betydelse som språk, konst, geografi, historia, 

matematik, vetenskap och samhällskunskap (OECD, 2008). Flera olika ramverk 

har skapats för att beskriva dessa nyckelkompetenser, bland annat Assesment and 

Teachning of Twenty-First Century Skills ramverk som bedrivs av såväl 

akademiska institutioner som tech-industrin och koordineras av universitetet i 

Melbourne. Ramverket definierar nyckelkompetenser som förmågan att anpassa 

sina färdigheter efter situationens krav och US Partnership 21, OECD 2030 och 

2018 European Council Recommendation presenterar liknande kompetensramverk 

(Caena och Redecker, 2019).  

Skolverket har i sin rapport (2016) IT-användning och IT-kompetens i skolan – 

Skolverkets IT-uppföljning 2015, konstaterat att lärares behov av 

kompetensutveckling inom IT kvarstår, då lärare upplever samma kompetensnivå 

inom IT som vid kartläggningen fyra år tidigare. Vidare konstateras att en tredjedel 

av för- och grundskolelärare upplever ett behov av grundläggande datorkunskap 

och att hälften av grund- och gymnasielärare är i behov av kompetensutveckling 

kring IT som pedagogiskt verktyg. Hos rektorerna anser sig en tredjedel sakna 

tillräcklig digital kompetens för att leda det IT-strategiska arbetet (Skolverket, 

2016). I rapporten Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning 

(Skolverket, 2019) menar hälften av lärarna att de har ett mycket eller ganska stort 

behov av att utveckla sin egen kompetens i förhållande till att kunna ge eleverna en 

god digital kompetens. En förändring från föregående kartläggning visar att en 

majoritet av rektorer och chefer, tre fjärdedelar, anser sig ha tillräcklig kompetens 

för att leda det strategiska arbetet med digitaliseringen men att många verksamheter 

saknar en lokalt förankrad digitaliseringsplan. I fråga om att använda någon form 

av självvärderingsinstrument för kartläggning av digital kompetens så gör runt 

hälften av de kommunala grund- och gymnasieskolorna det, där de som har en 
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digitaliseringsstrategi använder det i högre utsträckning än dem som inte har det 

(Skolverket, 2019).  

I digitaliseringens kölvatten har kraven på lärarens digitala kompetens diskuteras 

och problematiserats utifrån vad det innebär för lärare att vara digitalt kompetenta i 

sin yrkesroll. Olika ramverk för att mäta digital kompetens som Krumsviks (2008) 

”Digital competence model” som ämnar att mäta självmedvetenhet och praktiskt 

kunnande. En annan känd modell för att mäta lärares kompetens är Koehler och 

Mischras (2006) TPACK-modell som används flitigt i skolsammanhang för att ”få 

fatt i” och beskriva lärares digitala kompetens. TPACK utgår från idén om att 

pedagogiskt kunnande, ämneskunnande och teknologiskt kunnande är tätt 

sammanflätade i lärares professionella vardag. Inom EU har man tagit fram The 

European Framework for the Digital Competence of Educators, DigCompEdu, 

som är ett vetenskapligt framtaget ramverk som har till syfte att dels beskriva 

digital kompetens för lärare och kartlägga lärares digitala kompetens (The 

European Commission’s science and knowledge service, 2021). Kritik har riktats 

mot ramverken för att de egentligen inte hjälper lärare vidare utan blir mer av ett 

konstaterande av en nivå på den digitala kompetensen. 

I digitaliseringens spår följer också kraven på att lärare ska utbildas eller utbilda sig 

själva för att kunna verka i en skola i förändring. I Skolverkets lärportal för 

kollegialt lärande finns digital kompetens som ett modulområde att välja 

(Skolverket, uå 1). Inom modulområdet ”Digital kompetens” finns 22 stycken olika 

moduler att arbeta med, beroende på skolform och ämne. För gymnasieskolan finns 

nio möjliga utvecklingsområden med olika inriktningar beroende av ämne 

(Skolverket, uå 2). En av modulerna, Leda och lära i tekniktäta klassrum, har ett 

tydligt kompetensutvecklingsfokus för lärare gällande användandet av digital 

teknik i klassrummet (Skolverket, uå 3). Modulen syftar till att belysa hur 

samhällets digitalisering också påverkar skolan. Den syftar även till att synliggöra 

för lärare hur man kan nyttja digital teknik i sin undervisning och hur man söker 

efter och värderar digitala läromedel. Den avslutande delen i modulen handlar om 

hur man arbetar med digitala verktyg utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Varje del 

i modulen är uppbyggd på fyra moment med; Moment A - individuell förberedelse 

där läraren ska läsa den artikel som är kopplad till det avsnittet, i första avsnittet 

presenteras ”Skolan i ett digitaliserat samhälle” (Tallvid, 2016) och en åtta minuter 

lång film; Lärarröster om digitaliseringen (2016). Moment B – kollegialt arbetet, 

där man dels ska diskutera utifrån den individuella förberedelsen och gemensamt 

planera en undervisningsaktivitet, och som förslag ges att bjuda in en gästföreläsare 

via ”Skype in the classroom”. Moment C – är genomförandet av 

undervisningsaktiviteten som planerades i moment B och slutligen moment D – är 

en gemensam uppföljning med diskussion kring den genomförda aktiviteten. 

Övriga sju avsnitt i modulen följer samma upplägg gällande moment A till D, med 

individuell förberedelse, kollegialt arbete, genomförande av aktivitet samt kollegial 
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uppföljning. Gemensamt för dessa moduler med sina artiklar, gemensamma arbete 

och undervisningsaktiviteter är att de, utifrån olika perspektiv, fångar in kraven på 

lärares digitala kompetens och samtidigt sätter fingret på dess komplexitet och dess 

omfattning. En omfattning som är svår att överblicka men som ändock ger en viss 

inblick i genom ovan beskrivna modul och dess beståndsdelar, det är många 

timmar som ska investeras i arbetet med att utveckla det svårdefinierade begreppet 

professionell digital kompetens. Dessa timmar som ska tas någon annanstans ifrån, 

från elevernas undervisningstid eller lärarens egen fritid, så kan vi göra det på ett 

annat sätt? Kan vi hjälpa lärare hjälpa sig själva genom att nyttja de verktyg och 

digitala tjänster som finns tillgängliga genom att vi paketerar det på ett annat sätt 

och låter lärare själva vara en del av processen? 

Genom att utgå från DigCompEdus kartläggningsverktyg för lärares digitala 

kompetens och använda den som grund för att designa och utveckla en plattform 

med resurser för att stärka och utveckla lärares digitala kompetens, så finns 

potential att ”sy ihop” kartläggning med utveckling och kan genom det skapa 

tillgängliga vägar för lärare att utveckla sin professionella digitala kompetens och 

hur upplevs det av lärare i fråga om design, tillgänglighet och användarvänlighet? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare ser på sitt utvecklande av 

professionell digital kompetens (PDK) utifrån ett digitalt kartläggningsverktyg och 

en för ändamålet designad plattform.  

 

1.1.2 Frågeställningar 
• Hur kan man, med hjälp av nivåindelningar i ett digitalt 

kartläggningsverktyg och tillsammans med lärare, facilitera och utveckla 

lärande för lärare? 

• Hur kan man, med hjälp av ett digitalt kartläggningsverktyg, facilitera och 

designa lärande för lärare inom IKT och för att utveckla professionell 

digital kompetens (PDK)? 

 

1.1.3 Avgränsningar 

Avgränsningar har gjorts gällande val av metod och hur många iterationer som 

genomförts under designprocessen med den valda metoden. Eftersom studien både 

är ett designprojekt, genom design av plattform för att möta lärares behov och en 



5 

kvalitativ studie med syfte att undersöka hur lärare ser på det egna utvecklandet av 

professionell digital kompetens i relation till ett befintligt kartläggningsverktyg och 

en för ändamålet designad plattform så har avgränsningen av antalet iterationer 

påverkats. Den här studien avgränsas till en iteration vilket i sammanhanget är i 

minsta laget samtidigt som lärares uppfattning är ett nödvändigt bidrag i 

vidareutvecklandet av designen och för att skapa förståelse för lärares 

förutsättningar. 

Vidare har studien avgränsats till en gymnasieskola i en kommun och vilar på 

frivilligt deltagande. I genomförandet av designen av plattformen har 

avgränsningar gjorts utifrån tillgång till artefakter och programvaror, MacBook-

dator med tillhörande program och Office365 som plattform för lärdesignen som 

funnits tillgängliga inom förvaltningen och för personalen som arbetar där. 

Operativsystem för PC och exempelvis Google Suite medger samma möjligheter 

att bygga och utforma designen med den operativsystemsgrunden och i den 

plattformsmiljön då alla open educational resources som förekommer i plattformen, 

finns tillgängliga oavsett operativsystem och verktyg som till exempel 

QuickTime/iMovie för skärminspelning och videoredigering, har sin motsvarighet i 

exempelvis Screencast-O-Matic.  
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2 Tidigare forskning 

Med avstamp i att studien är både ett designprojekt och en empirisk studie med 

syfte att undersöka lärares uppfattning gällande det egna utvecklandet av PDK så 

hanteras båda perspektiven i tidigare forskning. Tidigare forskning presenteras 

utifrån tre avsnitt där den inledande delen handlar om lärare som en viktig 

framgångsfaktor för kvalitet i undervisningen, den andra om hur 

kompetensutveckling och professionell utveckling ser ut för lärare och 

avslutningsvis behandlas perspektivet på läraren som designer.  

 

2.1 Läraren en viktig framgångsfaktor 

Det finns en rad faktorer som på olika sätt samverkar kring framgångsrik 

undervisning som till exempel socioekonomiska förutsättningar, genus och miljö, 

för att nämna några. En faktor för framgångsrik undervisning är läraren och John 

Hattie (2008) belyser i Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analyses 

Relation to Achievement att vad lärare gör spelar roll. Hattie menar att undervisning 

kräver medvetna åtgärder för att säkerställa att lärande sker och det kräver att 

läraren har flera lärstrategier att erbjuda eleven, dels för att peka ut riktningen och 

dels för att omdirigera lärandet vid behov. Vidare poängterar Hattie att en trygg 

miljö för lärandet, där ”fel” och misstag har en naturlig del i lärprocessen, är 

nödvändigt eftersom lärande sker i relation till felen vi gör och den feedback vi får. 

För att facilitera en sådan miljö menar Hattie, att det krävs engagerade lärare som 

är passionerade i sitt yrkesutövande. Han påpekar att lärare också behöver lära sig 

om sig själva och den effekt de har på lärandet för eleven, eftersom de lärare som 

lär sig om effekten av de undervisningsstrategier de har, är de lärare som har störst 

påverkan på elevernas lärande och utgör på så sätt en viktig framgångsfaktor i 

lärandet (Hattie, 2008). Vad lärare gör spelar roll det menar också Wiliam (2013) 

och beskriver klassrumseffekten som mycket mer avgörande än skoleffekten och 

konstaterar att den enskilde lärarens kvalitet är en viktig skillnad i sammanhanget. 

Professionell utveckling för lärare lyfter han som en viktig del i arbetet utifrån 

läraryrkets komplexitet men han menar också att den professionella utvecklingens 

mest förekommande modell, med enstaka utbildningstillfällen under sommaren, 

har begränsad effekt (Wiliam, 2013). Även Timperley (2013) resonerar kring 

begreppet professionell utveckling och menar att för att framgång ska nås, så 

behöver man gå från professionell utveckling till professionellt lärande. Timperley 

ställer frågan: ”Vilka kunskaper och färdigheter behöver vi som professionella för 
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att tillgodose våra elevers behov?” (s.18) och menar att det är elevernas behov och 

lärarens vetande om deras kunskaper och färdigheter som ska ligga till grund för 

lärares professionella utveckling. Hon ser det professionella lärandet som något 

annat än professionell utveckling där det förra innebär ett engagemang i det egna 

lärandet och det senare något man snarare deltar i (Timperley, 2013).   

 

 

2.2 Från kompetensutveckling till professionell 
utveckling  

I Cerveras och Cantabranas artikel (2015) är utgångspunkten för studien 

professionell utveckling för lärare inom ICT1-området där man har för avsikt att 

utveckla en utbildningsplan för skolan med syfte att förbättra lärares digitala 

kompetens utifrån en behovsanalys. I organisationen fanns en fastställd plan för 

systematisk reflektion tillika en skolutvecklingsplan för professionell 

kompetensutveckling. Man skulle, inom ramen för projektet designa en 

professionell utvecklingsplan för skolan för att utveckla digital kompetens hos 

lärare, implementera fortbildningsplanen och slutligen utvärdera 

fortbildningsplanen för att öka lärares digitala kompetens. Sammanfattningsvis har 

skolan systematiskt utvecklat lärande- och undervisningsprocesserna i förhållande 

till digital kompetens vilket har lett till en institutionell medvetenhet kring att 

förbättra kvaliteten. Lärarna har utvecklats i sina praktiker utifrån de 

utbildningsbehov som skolan uttryckt. 

Pareto och Willermark (2109) diskuterar behovet av att utveckla TPACK-

begreppet eftersom den kritiserats för att vara svår att tillämpa praktiskt och inte tar 

hänsyn till kontext och att kunskapsdomänerna är oprecisa. Willermark (2018) 

utreder TPACK:s användbarhet i 107 empiriska studier till att utvärdera lärares 

kunnande inom ramverket. Hon har också, som en del av sin avhandling, arbetat 

med att identifiera praktikutveckling av undervisning utifrån de olika delarna av 

TPACK. Pareto och Willermark (2019) ställer sig frågan hur kunnandet som 

beskrivs av TPACK kan utvecklas och utvärderas då man menar att dess allmänna 

kartläggning medger få möjligheter för lärare i praktiken att förstå hur de kan 

utveckla sitt TPACK i det dagliga arbetet. Vidare menar Pareto och Willermark 

(2019) att när forskare arbetar med TPACK-ramverket så framkommer dess brister 

och förbättringar kring ramverket föreslås som exempelvis nytt 

kartläggningsinstrument (Schmidt et al. 2009) eller ICT-TPACK (Angeli och 

 
1 ICT eller på svenska IKT, Information and Communication Technology el. Informations- och 

kommunikationsteknik. 
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Valanides, 2009), där elever och kontext inlemmas till det existerande TPACK-

ramverket. Harris et al. (2010) kompletterar ramverket med ett matrisinstrument för 

att hjälpa utbildare av lärarstudenter att värdera deras TPACK i undervisningen. 

Gemensamt för både Schmidt et al. (2009) och Angeli och Valanides (2009) är att 

de utgår från ett designbaserat perspektiv (Pareto och Willermark, 2019).  

Att skolsystemen inte håller jämna steg med den förändring som växer fram i och 

med den digitala revolutionen är både lärare och beslutsfattare överens om 

samtidigt som lärare ofta är osäkra på hur digital teknik kan och bör integreras i 

undervisningen (Caena och Redecker, 2019). Det finns en oro kring negativa 

effekter samtidigt som man inser att skolan måste förbereda elever för ett liv i det 

digitala samhället. Caena och Redecker (2019) diskuterar grunder för skapandet av 

ett kompetensramverk och ett behov av ett som DigCompEdu och hur det kan 

fungera utifrån tre huvudsakliga syften: ” […] defining outcomes of teacher 

education, criteria for teacher recruitment and selection, and teacher professional 

development needs (s. 360).”  

När 25 lärare intervjuas och man genomför klassrumsobservationer i en studie av 

Olofsson m.fl. (2020) så är syftet att utforska vad adekvat digital kompetens2 

innebär. Begreppet beskrivs i relation till vad barn och elever behöver kunna i fråga 

om digital kompetens i Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (2017) 

och artikelförfattarna argumenterar för att det är rimligt att anta att lärare och 

skolledare också behöver besitta en adekvat digital kompetens för att kunna stödja 

elevers utvecklande av densamma. Lindberg m.fl. (2017) resonerar kring 

förväntningarna på IKT inom skolan och hur 25 gymnasielärare använder IKT i sin 

undervisning. Studien visar att lärare ser IKT i undervisningen som ett värdefullt 

verktyg även om det också framkommer en ambivalent inställning till IKT då det i 

vissa situationer upplevs som enkelt och ändamålsenligt och i andra onödigt och 

komplicerat (Lindberg m.fl., 2017). Ett exempel som lyfts fram är kravet på den 

enskilde lärarens nivå av digital kompetens för att designa lärande eftersom det 

kräver andra tillvägagångssätt än traditionell undervisning. Vidare upplever lärare 

att tiden till att hitta, värdera och använda digitala resurser inte finns och att 

infrastrukturella hinder som lokal policy kring användandet av IKT hindrar läraren 

i dess yrkesutövning. Det framkommer också att lärare upplever att de hindras av 

sin egen digitala kompetensnivå där man saknar kunskap om att värdera tekniken i 

relation till pedagogiken och att använda IKT på ett meningsfullt sätt i 

undervisningen (Lindberg m.fl., 2017). Tallvid (2015) beskriver ett liknande 

scenario där lärare menar att brister i den egna tekniska kompetensen och en 

osäkerhet kring hur de pedagogiska resurserna ska användas, är ett hinder för IKT-

användningen i klassrummet. Tallvid (2015) noterar att denna osäkerhet upplevs 

 
2 Begreppet förekommer i Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (2017) 
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trots att de sex deltagande lärarna i studien, i allmänhet hade god digital 

kompetens.  

2.3 Läraren som designer 

Reckers och Sumners, (2018) har fokus på Open Educational Resources, OER och 

är en viktig komponent i utvecklandet av lärares kompetensbyggande inom lärande 

för lärare. Artikeln lyfter andra relevanta studier kring design av lärande för 

lärande, bland annat Matuk, Linn och Eylon (2015) som pekar på lärare som re-

designers av redan existerande material och hur lärare använder sig av re-design 

som metod för att förbättra ett material så att det bättre passar lärandemål och 

elevgrupp och hur man kan använda det för technology enhanced learning (TEL).  

Kali, McKenney och Sagy (2015) undersöker hur lärare kan lära genom design, hur 

lärares designaktiviteter kan stödjas och hur lärares deltagande i designandet 

påverkar artefakters kvalitet.  

Ett sätt för lärare att utveckla sin digitala kompetens kan vara genom att lärare 

själva agerar designers med hjälp av teknologi och kan göra så genom arbetet med 

OER:s. Recker och Sumner (2018) menar att när lärare interagerar med öppna 

lärresurser så tillämpar de en bred palett av designpraktiker som till exempel 

anpassa och kombinera olika resurser för att skapa nytt lärandematerial som man 

sedan delar och på så sätt underlättar och delar bördan av arbetet med att utveckla 

lärandematerial. Lärares erfarenhetsbas och deras egen designkapacietet påverkar 

hur dessa nydesignade lärresurser fungerar i olika sammanhang (Recker och 

Sumner, 2018). Pedagoical Design Capacity, ett begrepp myntat av Brown (2009) 

har som funktion att beskriva lärares förmåga att identifiera, ordna och utforma 

läranderesurser i syfte att instruera elever. Recker och Sumner (2018) argumenterar 

för att forskning inom lärande visar på att lärare i mångt och mycket ägnar sig åt 

designarbete i planeringen av läraktiviteter, genom att anpassa planerade 

läraktiviteter utifrån kunskaperna som lärarna har om sina elever samt genom att 

anpassa innehåll till elever i behov av särskilda anpassningar. Genom att fokusera 

det professionella utvecklandet av praktiker som stödjer och synliggör dessa 

designprocesser, kan fungera som ett sätt att öka lärarens ”pedagogical design 

capacity” (Recker och Sumner, 2018). Vidare kan ”peer production” fungera som 

ett sätt för lärare att utveckla sin designkapacitet, dels genom att effektiviteten kan 

öka när man arbetar tillsammans och del för att lärare kan stödja varandra i 

designutvecklandet genom iterativa cykler i utvecklandet av artefakter för lärande. 

Sammantaget kan sägas att designarbete med lärresurser kan fungera som ett 

konkret stöd i lärares utvecklande av professionell digital kompetens (Recker och 

Sumner, 2018). 
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3 Teori 

Följande avsnitt kommer att diskutera vad det innebär för lärare att utveckla sin 

professionella digitala kompetens och tar sitt avstamp i vad det innebär att vara 

lärare i den digitaliserade eran. Teoridelen lyfter också vilka förutsättningar som 

finns för lärare att utveckla den professionella digitala kompetensen och på vilket 

sätt den utvecklingen kan faciliteras. Vidare presenteras de ramverk som utgjort 

grunden för uppbyggnad av plattformen och som är kopplade till studiens 

designdel. 

3.1 Lärande för lärare 

Lärande kan betraktas som en dual process, det vill säga något som sker både inom 

individen och i samspel med andra och där lärande är en växelverkande process 

mellan det kognitiva och det sociala. Lärande för lärare innehåller både den 

individuella kompetensutvecklingen utifrån ett kognitivt perspektiv och den sociala 

kompetensutvecklingen, där lärandet sker i samspel med andra. Anna Sfard (1998) 

resonerar kring både det sociala och det kognitivas betydelse för lärande och manar 

till försiktighet kring att fastna i den ena fåran. Sfard (1998) menar att den ena inte 

behöver utesluta den andra och att det finns fördelar med att använda båda. 

Spänningsfältet mellan kognitiva och sociokulturella teorier diskuteras också av 

Danish och Gresfali (2018) där de reflekterar över hur det kognitiva perspektivet 

kritiseras för sitt fokus på individ och ignorerar kopplingen med sammanhanget 

och över hur det sociokulturella perspektivet kritiseras för sitt fokus på 

sammanhang och då ofta förlorar individen i sitt fokus på kollektivet. Kognitiva 

teorier beskrivs som en mental process som har till syfte att beskriva det som 

händer inom den enskilde i relation till lärandet. Utgångspunkt i begrepp som 

kunnande, transfererbarhet och motivation utgör viktiga teman i deras beskrivande 

av de kognitiva teoriernas beskaffenhet. Transfererbarhet förklaras med att 

innefatta överföring av kunskap och användandet av densamma, i en ny situation, 

och hur den enskilde individen kan använda den. (Danish och Gresfali, 2018).  

Sociokulturella teorier presenteras vidare som teorier kring lärande som i sin kärna 

sker i ett socialt sammanhang. Förklaringen av det sociokulturella fältet utgår från 

samma teman som de kognitiva, kunnande, transfererbarhet och motivation och 

omfattar många olika perspektiv och synsätt men där det gemensamma för dem är 

synen att lärandet sker i sociala sammanhang.  Gällande överförbarhet så finns det 

ett erkännande av funktionen inom det sociokulturella fältet men menar att den är 
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kopplad till kontexten när man transfererar kunskapen snarare än att det sker inom 

individen (Danish och Gresfali, 2018).  

Att arbeta i undervisningssammanhang har blivit mer komplext och inom 

kunskapsekonomin finns ett behov av att utveckla nya kompetenser för att kunna 

hantera interaktionen mellan människan och tekniken (Ludvigsen och Nerland, 

2018). Det finns olika utgångspunkter inom lärande på arbetet och en utgångspunkt 

tar sitt avstamp i individuellt lärande och färdighetsutvecklande över tid likväl som 

vilka färdigheter och kompetenser som behövs och hur individer utvecklar dessa 

när förutsättningar förändras (Ludvigsen och Nerland, 2018). Av vikt är också 

Billets diskussion om tre olika typer av kunnande som är viktigt för den enskilde 

deltagaren; det propositionella kunnandet3, det procedurella kunnandet4 och den 

egna mottagligheten som kognitiva dimensioner för lärande. Även begrepp som 

”adaptive expertise”5 och ”preparation for future learning”6 är tillämpliga i 

sammanhanget i fråga om att transferera olika typer av kunnande i mötet med en ny 

uppgift eller ett nytt område. Vidare skapar olika typer av teknik, ständigt nya 

utmaningar när det gäller vilken typ av kunskap arbetstagaren har tillgång till och 

tekniken skapar spänningar mellan arbetstagare och verktyg samt mekanismer som 

kan förklara lärande och kognition i arbetsmiljöer vilket kan förklara praktiker, hur 

dessa bildas, förändras och utvecklas. Men lärandet sker inte enbart i den 

personliga sfären utan i samspel med andra varför det sociokulturella perspektivet 

behöver komplettera det kognitiva (Ludvigsen och Nerland, 2018).   

When taking social practice as an analytical stance, we include socio-

cultural layers and psychological levels, it implies a functional 

approach to learning and cognition in work settings. A functional 

approach means studying cognition in a specific context and explains 

how and what participants lean in specific settings and over time. The 

functional approach makes it possible to identify mechanisms that can 

be generalized across settings. The mechanism that can explain learning 

and cognition in work settings is seen as a conceptual system that 

describes and explains how practices are constituted and become 

transformed or emerge. […] Different forms of technology 

continuously create new challenges regarding the kinds of knowledge 

participants have access to, what this means for the division of labor in 

the organization, and whether norms and values are contested. 

Technology creates new contingencies between participants and tools in 

the workplace. (s. 149, Ludvigsen och Nerland, 2018) 

Ur ett annat perspektiv på lärande för lärare myntar Vanderlinde och van Braak 

(2010) begreppet e-capacity, som ett samlingsbegrepp för den kollektiva 

 
3 Vad man kan/har kunskap om inom ett särskilt område. 
4 Att man kan utföra olika handlingar på rutin. 
5 Att kunna anpassa sig till nya förutsättningar 
6 Att kunna använda tidigare kunskap i nya sammanhang. 
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kompetensen inom utbildningssektorn och för att implementera IKT i skolan och 

lägga grunden för organisatorisk förändring. Begreppet e-capacity innehåller både 

det kollektiva och det individuella perspektivet vid införandet av IKT och sätter 

lärares professionella digitala kompetens i ett vidare perspektiv. För att kartlägga e-

capacity har en modell skapats för ändamålet (se bild 6). 

 

Bild 6. The e-capacity model 

I en litteraturstudie av Pettersson (2017) granskar hon hur digital kompetens i 

utbildningskontexter har adresserats under de senaste tio åren, där hon drar 

slutsatsen att fokus på lärares kompetens tenderar att bortse från hur andra 

påverkansfaktorer inom utbildningsorganisationer som genererar resultat. Den 

digitala kompetensen behöver sättas i ett större sammanhang då det samverkar med 

både kontextuella och institutionella faktorer. Organisatoriska strukturer i skolan 

kan verka för eller motverka att personalen utvecklar nödvändiga kompetenser. 

Vidare behöver institutionella infrastrukturer facilitera lärare att utveckla digital 

kompetens och digital kompetens per se bör inte hanteras som något för den 

enskilde medarbetaren att ta ansvar för utan bör genomgående vara inbäddat i 

organisationen.  

 

3.2 Teorier om lärandedesign 

Hur designar man lärande för och tillsammans med lärare? Lärare lär både på egen 

hand och tillsammans andra och det är en del av det som ingår i uppdraget att vara 
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lärare. De kognitiva och de sociokulturella perspektiven där kunnande, 

överförbarhet och motivation kommer att styra utformningen av lärsituationen och 

deltagarnas ”learning paths” (Danish och Gresalfi. s.39, 2018). De Smet m.fl. 

(2016) förklarar begreppet ”learning paths” som en väg till lärandet genom att det 

som ska läras in placeras i en sådan ordning att det blir en karta för lärandet. Vidare 

beskriver De Smet m.fl. (2016) två olika sätt att strukturera en ”lärväg”, generellt 

som en navigationskarta eller specifikt som är baserat på att det ena steget följer det 

andra. Den här studien kommer att följa det generella upplägget där deltagaren har 

möjlighet att röra sig mellan de olika nivåerna. 

Recker och Sumner (2018) menar att lärare kan vara hjälpta av att delta i 

designprocesser i lärandet av nytt innehåll och nya färdigheter. Särskilt i 

användandet av OER:s (Open Educational Resources) finns en bred möjlighet att 

tillgodogöra sig användbara färdigheter i skapandet och delandet av 

utbildningsmateriel och genom det utveckla sin pedagogical design capacity 

(PDC). Lärares pedagogical design capacity bestäms utifrån deras förmåga att 

identifiera, anpassa och utforma läraktiviteter för elever (Recker och Sumner, 

2018).  

Chan och van Aalst (2018) resonerar kring kunskapsbyggande som en 

undervisningsmodell som bygger på tidigare kunskap, metakognition, 

regleringsförmåga, kollaboration, ”scaffolding”, autentiska lärkontexter, 

användandet av teknologi för att utöka elevers kognitiva system och 

överföringsteorier.  

3.3 Lärares digitala kompetens 

Digital kompetens, IKT-kompetens, professionell digital kompetens, pedagogisk 

digital kompetens, didaktisk digital kompetens och TPACK är några av de begrepp 

som används för att försöka fånga in det svårdefinierade begreppet som är 

tillämpligt på lärares digitala kompetens och vad lärare i sin profession behöver 

kunna, både för egen del och i undervisningssituationen. I Nationell 

digitaliseringsstrategi för skolväsendet (2017) används adekvat digital kompetens 

som ett mål för elever att utveckla och i en studie av Olofsson m.fl. (2020) 

utforskar de betydelsen av begreppet adekvat digital kompetens genom intervjuer 

och klassrumsobservationer på tre gymnasieskolor. Olofsson m.fl. (2020) 

argumenterar kring lärares digitala kompetens i relation till den som uttrycks för 

elever i den nationella digitala strategin och menar att det är rimligt att anta att det 

också för lärare finns en ”adekvat digital kompetens” att förvärva för att kunna 

stödja elever i utvecklandet av sin. Olofsson m.fl. (2020) beskriver tre olika teman 

som kan identifieras när det kommer till forskning inom fältet ”lärares digitala 

kompetens” och vilka handlar om; att definiera digital kompetens i policydokument 
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och praktik, lärares nivå av digital kompetens och slutligen hur förberedda skolor 

är att träda in i digitaliseringen. Utifrån studien beskriver Olofsson m.fl. (2020) vad 

en adekvat digital kompetent lärare kan vara och som omfattar allt från att kunna 

använda en dator och varierade digitala resurser på ett bra sätt till att söka efter 

gratisresurser, på grund av ansträngd budget, online. Vidare krävs ändamålsenligt 

användande av skolans LMS7 med den ökade dokumentations- och 

administrationsbördan det innebär och vidare till att kunna lösa mindre tekniska 

problem i klassrummet: 

Due to a centralized IT-support, they will have developed the 

competence to solve minor technological problems in the classroom 

and, if the problems cannot be solved, or the internet is down, will be 

able to rapidly turn a digital mediated teaching plan into an analogue 

plan. (Olofsson m.fl. s.739, 2020) 

Samtidigt förväntas läraren också kunna hantera och värdera arbetet i förhållande 

till GDPR och göra etiska ställningstaganden kring transparens och föräldrar som 

vill ha digital tillgång till skolrelaterat material. I slutändan konstaterar Olofsson 

m.fl. (2020) att beskrivningen av läraren med den adekvata digitala kompetensen 

snarare är ett ideal än en verklig lärare och att det är en stor utmaning för alla lärare 

att leva upp till det idealet, särskilt i ljuset av allt annat som förväntas av dem från 

beslutfattare och övriga intressenter.  

 

3.4 Ramverk för att mäta och förstå digital 

kompetens 

För att förklara lärares digitala kompetens har flera teoretiska ramverk och 

definitioner av digital kompetens formulerats, både på internationell och nationell 

nivå. Krumsvik (2008) formulerar sin förklaring med: ”Digital competence is the 

teacher’s proficiency in using ICT in a professional context with good pedagogic-

didactic judgement and his or her awareness of fits implications for learning 

strategies and the digital bildung in pupils” (s.283). Han skiljer på lärares digitala 

kompetensnivå från andra yrkesgrupper, då utifrån lärarens fokus på undervisning 

och att omsätta IKT i ett didaktiskt sammanhang där pedagogisk personal, till 

skillnad från andra yrkesgrupper, genomgående måste göra överväganden kring hur 

IKT kan öka lärandet för elever. Vidare menar han att för lärare existerar det 

dubbla dimensioner kring lärares digitala kompetens och där lärare, förutom att ha 

kunskaper, agerar förebilder för elevers användande av IKT och återkommer till att 

de dubbla dimensionerna också innebär att den digitala kompetensen är mer 

 
7 Learning Management System – utbildningsplattform eller lärplattform på svenska 



16 

komplex för lärare än för gemene man (Krumsvik, 2008). Vidare argumenterar han 

för behovet av ett pedagogiskt ramverk som är kopplat till den didaktiska praktiken 

om man ämnar införa krav på digital kompetens i skolan. Krumsvik (2008) menar 

dock att problemet med ramverk är att de saknar praktisk funktionalitet om de inte 

sätts i en lärarkontext. Krumsviks modell, ”Digital competence model” mäter 

självmedvetenhet och praktisk skicklighet. Två andra ramverk för att mäta digital 

kompetens är TPACK (Koehler och Mishra, 2006) och DigCompEdu (The 

European Commission’s science and knowledge service, 2021). TPACK-modellen 

bygger på Lee Shulmans idé om ”pedagogical content knowledge” där han menade 

att pedagogik och ämneskunskap är sammanflätade inom undervisning. Koehlers 

och Mishras modell bygger vidare på Schulmanmodellen genom att tillföra en 

ytterligare dimension till den, den teknologiska vilket skapar ramverket 

”technological pedagogical content knowledge” (se bild 7). Till modellen finns ett 

självskattningsverktyg som man som lärare kan använda för att kartlägga sitt eget 

TPACK. 

 

Bild 7. TPACK-modellen 

 

DigCompEdu är ett vetenskapligt framtaget ramverk med syfte att beskriva vad det 

innebär för lärare att vara digitalt kompetenta och omfattar 22 kompetenser som är 

ordnade inom sex olika områden. De sex områdena är; professionellt engagemang, 

digitala resurser, lärande och undervisning, bedömning, bemyndiga elever och 

stödja utvecklandet av elevers digitala kompetens. Fokus för DigCompEdu ligger 

inte på tekniskt kunnande utan ramverket syftar till att visa på hur digitala 

teknologier kan användas för att förbättra och förnya utbildning och lärande. Med 

hjälp av verktyget, som är ett självbedömningsverktyg, kartläggs individens nivå 

och förslag till utveckling tillhandahålls. Ramverket bygger på det arbete som 

utförts av European Commission’s Joint Reserach Centre (JRC) på uppdrag av The 

Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC) 

(Redecker, 2017).  
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Bild 8. DigCompEdu, Area of Competence 

Ramverket är menat att främja nationella, regionala och lokala initiativ för att 

stödja lärare i utvecklandet av professionell digital kompetens och att erbjuda en 

gemensam referensram med ett gemensamt språkbruk (Redecker 2017). Kärnan i 

DigCompEdu definieras i områdena två till fem som tillsammans förklarar lärares 

digitala pedagogiska kompetens8. Ramverket erkänner att lärares digitala 

kompetens går utanför det konkreta användandet av digital teknik i undervisning 

och lärande och stödjer idén om att digitalt kompetenta lärare behöver ta in alla 

aspekter av lärande i olika miljöer och vid olika tillfällen. Det är alltså en del av 

lärarens professionella digitala kompetens, att möjliggöra för elever att aktivt 

utveckla kompetenser för liv och lärande i den digitala tidsålder (Redecker, 2017). 

DigCompEdu som självskattnings- och karläggningsverktyg gällande professionell 

digital kompetens ger förslag på hur man som lärare kan arbeta vidare för att 

utveckla sina kompetenser inom den professionella digitala kompetensen men i 

likhet med andra verktyg så säger det inte med vad eller hur (Redecker, 2017).  

Erfarenheterna i arbetet med DigCompEdu som ramverk, visar att oavsett 

integrering och formell anpassning, så krävs att lärare är delaktiga och ägare i 

processen. För att ramverket ska fungera så behöver det följas av en klart uttryckt 

beskrivning av de olika progressionsnivåerna inom varje kompetens. För att 

ramverket ska stödja en förändring så måste slutanvändarna engageras i arbetet och 

det är endast om lärare upplever ramverket som användbart som det kan fungera 

som grund för kompetensutveckling gällande professionell digital kompetens. Det 

är också av vikt att när man använder självskattningsverktyg, där individen får ett 

 
8 Vilket här förklaras med, ”den digitala kompetens som lärare behöver för att kunna främja 

effektiv, inkluderande och innovativ undervisning och lärandestrategier. 
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resultat att det generar i en kompetensutveckling som kan stödja lärare i ökandet av 

deras professionella digitala kompetens (Caena och Redecker, 2019).  
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4 Metod 

Studiens intresse är att undersöka hur lärare ser på utvecklandet av PDK, med hjälp 

av ett kartläggningsverktyg och en, för ändamålet designad, plattform som har som 

syfte att facilitera dessa kompetenser. Verksamhetsnära arbete lämpar sig väl för 

ändamålet och som val av metod används delar av både design based reserach 

(DBR) och participatory design (PCD). Delar från DBR handlar om genomförandet 

av en iteration i syfte att förbättra plattformen utifrån deltagarnas synpunkter 

(Puntambekar, 2018). PCD lyfts in som metod eftersom det i den är centralt att 

involvera tänkta nyttjare av plattformen för att göra den användbar och 

funktionsduglig, vilket är viktigt i sammanhanget (Gomez m.fl. 2018). Eftersom 

studien består av dels att skapa en plattform för utvecklandet av PDK och hur en 

sådan design kan utformas för att möta behoven och dels hur lärare upplever 

plattformens praktiska nytta, så är kombinationen av metoder ett sätt att uppfylla 

syftet. Vidare menar Barab och Squire (2004) att designbaserad forskning har som 

mål att synliggöra och problematisera kring den färdiga designen eller artefakten. 

Det innebär inte bara att dela med sig av artefaktsdesignen utan också att tydliggöra 

dess sammanhang och grundvalar. Lika viktigt som själva designarbetet är lärarnas 

upplevelse av både kartläggningsverktygets förmåga att mäta deras PDK och 

plattformens förmåga att möta detsamma, varför både enkäter och gruppintervjuer 

med syfte att fånga in deltagarnas upplevelse och uppfattning, används.  

Eftersom plattformen är ett designprojekt och en förutsättning för studien, inleddes 

arbetet med designen utifrån en modell (se bild 9, Designens perspektiv). Det 

inledande designandet har utgått från Löwengren och Stolterman (2004) och 

beskriv utförligare under avsnittet 4.2 Design och har utgått från min designtanke 

och som en utgångspunkt. Plattformen bygger sedan vidare genom co-design 

utifrån den grundmodellen där lärare får interagera med designen, självständigt och 

utifrån sin nivå, för att avgöra dess användbarhet. Vidare kommer deltagarna i 

studien att få träffas i grupper för att, tillsammans diskutera förbättrings- och 

förändringsförslag av plattformen för att uppnå syftet. Utifrån deltagarnas förslag 

kommer plattformen re-designas och deltagarna får möjlighet att ta plattformen i 

bruk. I anslutning till den utforskande workshopen, bjuds deltagarna in till en 

communitymiljö i Microsoft Teams; Digitala verktyg i undervisningen, där de 

själva har möjlighet att mötas och dela idéer kring praktisk tillämpning kring 

digitala verktyg i de olika ämnena. Communitymiljön byggs av medlemmarna för 

medlemmarna. Plattformen Pedagog … GY, kommer efter re-design, att finnas 

tillgänglig i teamet; Digitala verktyg i undervisningen. 
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4.1 Metodöversikt 

Studien använder sig av kombinerade metoder9 som enkäter, introduktion och 

gruppintervjuer av kvalitativ art, för att söka svaren på frågeställningarna. 

Fördelarna med kombinerade metoder är, enligt Barmark och Djurfeldt (2020), att 

man kan nå resultat som man annars inte kan få fram. Studien utgår i huvudsak från 

ett bekvämlighetsurval för att uppfylla den empiriska delen av studien och valet av 

bekvämlighetsurval grundar sig i att man som respondent vill vara med. Ett 

kriterium har satts upp och det är att deltagare måste vara pedagogisk personal och 

det är viktigt eftersom det är lärares lärande som är ett delsyfte, bredvid designen 

av plattformen (Wenemark, 2017). 

Den inledande enkäten utgår från TPACK-survey10 men har översatts och 

modifieras för att passa målgruppen (se bilaga 1). Enkäten är uppbyggd i Microsoft 

Forms och ställer frågor om deltagarens tekniska, pedagogiska och ämnesmässiga 

kunnande. TPACK-enkäten fungerar som en del i den strategiska urvalsprocessen 

av deltagare till studien och ställer ett antal frågor kring respondenternas upplevelse 

av sina färdigheter inom ramen för TPACK (Alvehus, 2013). Enkäten fyller främst 

funktionen att initiera deltagande i studien, ge viss bakgrundsinformation om 

respondenterna och följs av en personlig inbjudan, där syftet med studien beskrivs 

närmare och länken till DigCompEdus enkät bifogas (bilaga 2). När deltagarna 

besvarat och återkopplat resultaten från DigCompEdu, bjuds de in till en 

presentation av plattformen. Som inledning till presentationen besvarar deltagarna 

en kort enkät kring DigCompEdus kartläggningsverktyg och den egna 

sinnesstämningen. Navigeringen i plattformen är fri och deltagarna uppmanas att 

även besöka övriga nivåer efter genomgång av den egna. Introduktionen med den 

egna navigeringen avslutas med en enkät kring nivåer, användarvänlighet och 

anpassning. Semistrukturerade intervjuer genomförs i mindre grupper och re-

design av plattformen initieras inför lansering av plattformen. 

Tabell 1 

 Metodöversikt 

Metod och syfte Antal Datum och ev. 

publiceringsplats 

Syfte 

 
9 Begreppet mixed methods är etablerat i den engelska litteraturen 
10 http://matt-koehler.com/tpack2/wp-content/uploads/tpack_survey_v1point1.pdf hämtad 2021-02-

07 
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TPACK- 

survey: webbenkät, 

intresseanmälan till studie 

21 Personalteamet på 

aktuell skola (v. 6–8) 

Slutdatum 25/2–21 

Grund för urval, presentation av 

studie DigCompEdu-svar 

DigCompEdu: 

Webbenkät, val att gå vidare 

med studien 

13 Skickas direkt till 

respondenterna med 

information om hur 

de ska gå till väga. 

v.7–9 

Grund för lärväg och design 

Inledande enkät; deltagares 

inställning till online och 

upplevelse av relevans hos 

DigCompEdu 

Observation 

13 Online-introduktion 

av plattformen i 

teamsmöte v. 10 

Introduktion till plattformen och dess 

nivåer. 

Avslutande enkät: deltagare; 

upplevelse av plattformen i 

korrelation till nivå och 

förslag.  

13 v. 10–11 Hur fungerade den föreslagna 

”lärvägen” utifrån nivå och 

anpassning till DigCompEdus 

förslag på vidareutveckling 

Gruppintervjuer; 

Förbättra designen utifrån 

feedback (tre stycken) 

11 v.12–13 Fastställa deltagarnas uppfattningar, 

åsikter och attityder till plattformen, 

designen och lärvägarna. 

Förbättringsförslag från deltagare. 

Innehållsanalys av intervju. 

Omarbetning av plattform 

utifrån feedback 

 v. 16  

Information till respondenter 

om den re-designade 

plattformen 

 v.17 

Via mejl 

Redo för lansering? 

 

4.1.1 Enkäter och DigCompEdus kartläggningsverktyg 

Inbjudan till studien görs via skolans interna kommunikationskanal för personal, i 

plattformen Teams, och är öppen för all pedagogisk personal inom gymnasie- och 

vuxenutbildningen. I den inledande enkäten (bilaga 1) ställs frågor om ålder och 

undervisningsår samt frågor som var kopplade till den enskilde lärarens upplevelse 

av sitt T (teknologiskt kunnande), P (pedagogiska kunnande), C (content/innehåll – 

ämneskunnande) i relation till yrkesrollen. DigCompEdus kartläggningsverktyg 

(bilaga 2) för kartläggning av den egna digitala professionella kompetensen är 

nästa steg för deltagarna i studien och central för nivåindelningen, där deltagarna 

ska besvara frågor kring vad man gör (och inte gör) i rollen som lärare i förhållande 

till ett digitalt förhållningssätt. Enkät nr 2, ”Före workshop” (bilaga 3) behandlar 

frågor kring deltagarnas upplevelse av DigCompEdus enkät. Enkät nr 3 (bilaga 4) 
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genomförs av deltagarna efter interaktion med plattformen och ställer frågor kring 

upplevelsen av plattformen och hur verktyg, tjänster och arbetssätt korrelerade med 

nivån. 

Enkäterna är skapade i verktyget Microsoft Forms och är så kallade webb-enkäter. 

I Forms kan jag som enkätskapare välja vilken typ av svar som är tillåtna och i 

fallet med TPACK-enkäten (bilaga 1) för frågorna 1och 7 till 29 valt en 

graderingsskala från en till fem stjärnor. Fråga 3 till 5 är envalsfrågor vilket innebär 

att respondenten enbart kan välja ett alternativ och fråga 6 är en flervalsfråga vilket 

innebär att flera val är möjliga.  

Enkät nummer 2 (bilaga 3) och enkät nummer 3 (bilaga 4), är också byggda i 

Forms och innehåller enbart frågor av envalstyp. 

4.1.2 Interaktion med plattform och gruppintervjuer 

Interaktionen med plattformen är digital via Teams och uppdelad på fem olika 

tillfällen om 50 minuter vardera, där deltagarna får en genomgång av hur 

plattformen fungerar och hur de ska navigera genom att utgå från sin egen nivå för 

att sedan besöka övriga nivåer. Navigeringen är fri och ansvarig för studien och 

plattformen finns tillgänglig under passet för eventuella frågor eller om tekniska 

problem uppstår i interaktionen med materialet. Gruppintervjuerna äger rum cirka 

två veckor efter deltagarnas första interaktion med plattformen. Intervjuerna är av 

semistrukturerad karaktär och består av några teman som behandlar 

förbättringsförslag för plattformen utifrån exempelvis lärväg, nivåkoppling, 

arbetssätt och verktyg (se bilaga 5). Alvehus (2013) menar att det är viktigt att inte 

låsa fast sig vid att få ”svar” på alla frågor utan att det är viktigt att få de 

intervjuades berättelse vilket är viktigt inför re-designen. Intervjuerna kommer att  

Efter re-design bjuds deltagarna in, via mejl, att komma med synpunkter på den 

omarbetade versionen och efter det är plattformen redo för lansering i version 1. 

4.1.3 Analys och bearbetning 

Enkäterna som ingår i studien sammanställs automatiskt i programmet i Forms och 

utifrån den satta skattnings- eller värderingsskalan. Forms kan kopplas till Excel 

och data som genereras i Forms konverteras till diagram direkt i Forms eller via 

bearbetning i Excel. Wenemark (2017) menar att man behöver skapa ramar för sitt 

hanteringssätt och då i fråga om ”ogiltiga svar” men eftersom ramarna för hur man 

kan svara (ett eller flera svarsalternativ) är satta redan innan så förebygger man 

problematiken med flera kryss än ett eller kryss mellan två alternativ. 

Intervjuerna transkriberas, både ordagrant och sammanfattande för att fånga in 

innehållet och där sökning efter relevanta nyckelord kopplat till de olika temana 



23 

genomförs och kategoriseras därefter (Kvale och Brinkmann, 2014). Identifierade 

teman och nyckelord presenteras under resultat. 

4.2 Design 

4.2.1 Bakgrund till designen 

Uppbyggandet av grunddesignen utgår från Löwgren och Stoltermans (2004) 

metod av kontextuellt utforskande och använder i sin kärna en kombination av 

metoder som intervjuer och observationer för att synliggöra de verkliga 

arbetsförhållandena.  Min kontextuella kunskap av hur arbetssituation, 

arbetsbelastning, infrastrukturella förutsättningar, artefaktsförutsättningar och 

allmänna organisationskunskap har sin grund i mitt arbete i min tidigare roll som 

IKT-utvecklare. Under våren 2020, när gymnasieskolorna gick över på 

fjärrundervisning hade jag, i min roll som IKT-utvecklare i organisationen, ansvar 

dels för att lära kollegorna använda Teams, tillsammans med två IT-pedagoger, och 

dels ansvar för att hålla i en K-dag (kompetensutvecklingsdag) utifrån behovet av 

att snabbt ställa om till fjärrundervisning. I det ingick hur man kunde arbeta med 

digitala artefakter, tjänster och program för att bedriva undervisning och bedöma 

elevernas kunskaper. Jag hade också ansvar för att genomföra gruppintervjuer med 

syfte att fånga upp lärarnas tankar kring fjärrundervisning. I gruppintervjuerna 

konstaterar lärarna att internet är stort i fråga om tjänster och resurser och att det är 

en utmaning att söka efter och välja tjänster och resurser. Vidare reflekterades över 

infrastrukturell problematik med inloggningar som inte fungerar, tekniktillgång 

som påverkar och tekniskt kunnande som behöver förbättras. Lärarnas önskemål 

kring vilka resurser man upplevde att man behövde för att vidare utveckla sin 

digitala kompetens var, dels ett ”smörgåsbord” att välja från och inspireras av, dels 

olika nivåer så att man kunde börja där man var och slutligen möjlighet till 

workshops och att få prova på. Tiden för att göra det var ett återkommande tema 

för dem som intervjuades. Tiden att hitta nya saker, tiden att sätta sig in i nya saker, 

tiden att undersöka om det fungerar i klass osv. och det fick då utgöra 

utgångspunkten för designen och designens perspektiv. 

4.2.2 Design av plattformen Pedagog … GY 

Syftet med plattformen är att designa och utveckla former för lärares utvecklandet 

av professionell digital kompetens och utifrån det så skapades en grund för 

designen med utgångspunkt i DigCompEdus kartläggningsverktyg för lärare. 

Designen har fyra perspektiv med läraren i fokus. Plattformen ska vara tillgänglig, 

erbjuda didaktisk nytta, lärande samt pedagogisk nytta och utifrån det skapade jag 

en figur som ska fungera som ett stöd för plattformens uppbyggnad och erbjuda 

möjlighet att stämma av mot perspektiven (se bild 9). 
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Bild 9. Designens perspektiv 

 

Plattformens tillgänglighet handlar om att läraren ska uppleva att designen är 

tilltalande, att materialet i plattformen är relevant och att funktioner för att hitta och 

söka upplevs som tillgängliga. Den didaktiska nyttan syftar till att läraren ska 

kunna koppla ihop existerande undervisningspraktiker och arbetssätt med den 

digitala sfären och hitta effektiva verktyg för lärande i ett 21st century-perspektiv. 

Lärandet har lärarens lärande i fokus och plattformen ska upplevas som en 

språngbräda i utvecklandet av den digital professionella kompetensen, oavsett 

tidigare förkunskaper. Slutligen ska den pedagogiska nyttan introducera digitala 

verktyg och tjänster som breddar eller fördjupar det pedagogiska värdet i den egna 

undervisningen.  

I uppbyggandet av plattformen har jag, förutom det kontextuella utforskandet 

(Löwgren och Stolterman, 2004), utgått från ”Att flytta gränserna” genom de fyra 

stegen i metoden: ”Identifiera de nödvändiga funktionerna […] Identifiera 

konflikterna […] Identifiera resurserna […] Sök fungerande dellösningar (Löwgren 

och Stolterman, 2004, s. 96), vilka handlar om att man inleder med att kartlägga de 

nödvändiga funktioner som behöver finnas för att målet ska bli uppfyllt, i det här 

fallet de tillgängliga resurser som finns att använda för att utveckla sina praktiker 

och hur man kan göra det genom att kontrastera till befintliga förutsättningar. I steg 

tre behöver man hitta de resurser i verksamheten som kan vara till nytta för att lösa 

problemet och slutligen hur man genom nyttjandet av resurserna kan komma till 

rätta med problemet (Löwgren och Stolterman, 2004). En annan viktig aspekt vid 

plattformsdesignen är hur plattformen är tänkt att fungera för att facilitera 

användarnas utvecklande av den professionella digitala kompetensen och 

plattformens brukskvaliteter. Brukskvaliteter hos digitala artefakter kan grupperas 

utifrån: ”användarens motiv att engagera sig med den digitala artefakten, en annan 
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grupp behandlar den omedelbara upplevelsen av att interagera med artefakten, och 

en tredje grupp har att göra med användningens sociala utfall. (Löwgren och 

Stolterman, 2004, s.133). 

För att generera en utgångspunkt för lärares digitala kompetens valdes 

DigCompEdus kartläggningsverktyg som grund för designen och dess nivåer med 

rekommendationer, fick fungera som ramverk för varje utbildningsnivå (se bild 

10). På de olika nivåerna valdes verktyg ut, utifrån DigCompEdus 

rekommendationer på nivån, och en teoretisk förankring kring arbetssätt och 

verktygens användningsområden presenterades (se bild 11). Nivåerna graderas från 

A1 som är nybörjaren till C2 som betecknas som pionjär. I A1 rekommenderas 

användaren att välja en eller ett par undervisningsstrategier och utveckla dessa. I 

A2 är den övergripande rekommendationen att samarbeta och utbyta erfarenheter 

med kollegor och i plattformen finns på den nivån, först en introduktion till nivån 

och sen en överblick över lämpliga verktyg att använda för att utveckla de 

rekommenderade områdena. Slutligen följer några filmer som visar hur man kan 

arbeta med verktygen rent praktiskt (se bild 12) för att slutligen följas av 

kopplingar mellan arbetssätt och relevant vetenskaplig grund (se bild 13). I B1 

rekommenderas man att utveckla kompetens kring att avgöra vilket verktyg som 

passar bäst för vilken situation. På B2-nivån är den övergripande 

rekommendationen att dela med sig av sin expertkunskap och kritiskt utveckla 

digitala strategier. Nivån C1 uppmanar till utbyte mellan likasinnade och att våga 

experimentera mer. Dessa nivåer följer samma upplägg som nivå A2 i fråga om 

introduktion av nivå, presentation av arbetssätt och verktyg och avslutas med en 

eller flera texter med kopplingar mellan arbetssätt och relevant forskning. Slutligen 

C2-nivån som är mer av ett konstaterande av hög professionell digital kompetens 

hos den som erhållit det resultatet (EU Science Hub, 2020). 
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Bild 10.  Pedagog … GY                    

 

Bild 11. Nivå B1 
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Bild 12. Nivå A2 

 

Bild 13, Nivå A2 - fortsättning 
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På plattformen introduceras olika verktyg och arbetssätt med förankring i 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Nivåerna introducerar olika 

arbetssätt/didaktiska praktiker och vilka verktyg som kan vara användbara att 

arbeta med i de sammanhangen. På nivå A2 presenteras t.ex. delaktighet och att 

äga sitt eget lärande med avstamp i Dylan Wiliam (2013) och hur man kan använda 

två olika verktyg för att skapa förutsättningar för det. På nästa nivå, B1, presenteras 

självbedömning och självreflektion och ett par verktyg för det och med koppling 

till Wiliam (2013), Double m.fl. (2019) samt Philippakos (2017). B2-nivån bygger 

på arbetssätten med kollaborativt lärande och kamratrespons och introducerar tre 

olika verktyg som lämpar sig för de arbetssätten, den vetenskapliga grunden utgörs 

av Wiliam (2013) och Philippakos (2017). På C1 får deltagarna dels bygga vidare 

på de kollaborativa arbetssätten (Wiliam, 2013) och dels möta ”lära ut som ett sätt 

att lära in” (Fiorella m.fl., 2013), med ”wikisar” (O’Donnell, 2015) och olika 

lämpliga verktyg för det. På C2-nivån hänvisas deltagaren till olika utbildningar på 

högskolenivå, Skolverkets lärportaler samt till olika EdTech-bolags utbildnings- 

och lärcentrum. 

Grunddesignen har skapats utifrån ovan och är öppen för deltagarna att utforska 

och vidare avgöra om designen facilitera utvecklandet av professionell digital 

kompetens i förhållande till den nivå deltagaren befinner sig på enligt 

DigCompEdus självvärderingsverktyg.  

Efter deltagarnas interaktion med plattformen och efter intervjuerna re-designas 

plattformen utifrån vad som framkommit. När re-designen är gjord, meddelas 

deltagarna om detta via mejl och deltagarna ges ytterligare möjlighet att ge 

feedback på plattformen via mejl eller på annat sätt.  

 

4.3 Forskningsetiska överväganden 

Balansgången mellan etiska hänsynstaganden och kvalitet i en studie kan vara 

problematisk som exempelvis att det finns en risk att gymnasieskolan där studien 

genomfördes går att identifiera. Även om risken för att gymnasieskolan går att 

identifiera så förblir deltagarna i studien anonyma. 

Deltagarna i studien har tydligt informerats om syftet och fått databehandlingen 

beskriven för sig, t.ex. att de filmade intervjuerna kommer att gallras efter att 

studien är avslutad i enlighet med dataskyddsförordning 2016/679, kapitel 2, artikel 

5. Respondenterna har också informerats om att deltagandet är frivilligt och att man 

när som helst kan välja att avsluta sitt deltagande, utan att förklara varför. 
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4.4 Reliabilitet och validitet 

En studies vetenskapliga trovärdighet är beroende av reliabilitets- och 

validitetsprinciper och hur dessa hanteras. Cohen m.fl. (2017) menar att problem 

med validitet och reliabilitet aldrig helt kan överbryggas utan behöver adresseras 

för att effekterna av dessa därmed kan dämpas. Cohen m.fl. (2017) påpekar att 

uppnå en 100 procentig validitet i en studie, är mycket svårt, varför validitet 

snarare bör ses utifrån grad och hur vi strävar efter att öka graden av validitet. 

Invaliditetsrisker finns i alla delar av processen och Cohen m.fl. (2017) betonar 

vikten av att genomgående och i alla delar av processen arbeta för att öka graden av 

validitet genom att vara vaksam för olika hot som finns under olika design-, 

datainsamlings-, dataanalys- och resultatprocessen. I fråga om reliabilitet menar 

man vidare att för en forskare ska vara pålitlig så måste man kunna visa att studien, 

om den genomförs i en liknande grupp, i en liknande kontext, kommer att ge ett 

liknande resultat. I intervjuer är det av vikt att förebygga partiskhet som kan 

påverka respondenterna genom att intervjuaren låter sina egna attityder, åsikter och 

förväntningar lysa igenom eller att som intervjuare söker efter svaren som man 

”vill ha” eller annan feltolkning av vad respondenterna säger (Cohen m.fl. 2017). 

Eftersom semistrukturerade gruppintervjuer används i den här studien är det viktigt 

att vara vaksam på ovan nämnda påverkansfaktorer, även om respondenten i en 

sådan intervjuform har större möjlighet att påverka innehållet så ställer det också 

krav på intervjuaren (Alvehus, 2013) och vilket kan sättas i relation till Cohens 

m.fl. (2017) rekommendation om att strukturera intervjun väl så att de klart 

framgår för deltagaren var man befinner sig i intervjuprocessen. 

4.5 Metoddiskussion 
Design Based Reserach (DBR) och Participatory Design (PCD) är två metoder för 

verklighetsnära arbete som i den här studien kombinerats, med kvalitativ insamling 

av data, för att uppfylla syftet. Inom både DBR och PDC finns kritik mot 

metoderna, exempelvis kritiseras DBR för att inte vara pålitlig när man studerar 

någon typ av innovation eftersom man, i en sådan situation, har svårt att kontrollera 

variablerna (Punntambekar, 2018). Framgång med PCD kan vara svår att uppnå 

utifrån att alla deltagare behöver uppleva att deras bidrag är värdefulla, vilket 

kräver ett öppet samarbete (Gomez m. fl. 2018). Båda metoderna bygger också på 

ett kollaborativt arbetssätt vilket kan skapa spänningar om inte samarbetet upplevs 

som jämlikt och deltagarnas position i en hierarki kan påverka hur och vad de 

väljer att dela med sig av i en co-design, särskilt om någon av deltagarna sitter i 

beroendeställning gentemot någon annan (Gomez m.fl. 2018). I min studie ingår 

endast lärare och inga chefer, vilket är bra ur den synvinkeln men dåligt utifrån 

möjligheten för designen att få genomslag i organisationen. I den här studien är det 

en svaghet att fler iterationer inte har genomförts för att vidare utveckla 

plattformen för att möta deltagarnas behov. De dubbla syftena med studien har lett 
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till att vidare iterationer fått stå tillbaka för att sätta deltagarnas upplevelse i fokus, 

vilket också är en av svårigheterna med metoderna, givet den inramningen är det 

rimligt att tänka att studien tar för stort tag. Att göra det ena eller det andra av 

studiens två delsyften hade öppnat för ett större djup genom hela arbetet. Det har i 

och med vidden på studien, också skapat ett spänningsförhållande mellan de olika 

delarna av studien, dels plattformsdesignen som ett designprojekt, dels 

respondenternas upplevelse av kartläggningsverktyget och plattformens förmåga att 

facilitera deras professionella digitala kompetens. Iterationerna är också av vikt 

utifrån ett annat perspektiv, och avsaknaden av fler uppföljande iterationer med 

interaktion med plattform, semistrukturerade gruppintervjuer med efterföljande re-

design, förmodligen stärkt deltagarnas upplevelse av delaktighet och där deras 

bidrag på ett tydligare sätt gett genomslag vilket Gomez m.fl (2018) lyfter som en 

framgångsfaktor. Det är också viktigt utifrån att uppnå syftet med att skapa en 

plattform som är ett stöd för lärares lärande gällande professionell digital 

kompetens. 

Enkäter ingår som metod och med fokus på att erhålla bakgrundsinformation om 

respondenternas samt fånga in deras upplevelse av kartläggningsverktyg och 

plattform som stöd för utvecklandet av professionell digital kompetens. Lärarna 

som deltog i studien fick inbjudan om att delta och alla som ville kunde vara med. 

Ett visst intresse hos respondenterna att delta har säkert styrt deras anmälan till 

studien men huruvida det beror på ett digitaliseringsintresse eller ett intresse för 

verksamhetsfrågor, utreds inte. Urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval och har 

grundat sig på en vilja att vara med och inget urval har gjorts bland dem som 

anmält sitt intresse (Wenemark, 2017). Det har under studiens gång förekommit 

bortfall, och det största bortfallet skedde mellan TPACK-enkäten och 

DigCompEdu-kartläggningen och kan troligtvis härröras till omfattningen på 

DigCompEdus kartläggningsverktyg som kan ha skrämt i väg några deltagare i 

inledningen av studien.  

Gruppintervjuerna har spelats in och transkriberats i efterhand. Bryman (2011) 

betecknar den semi-strukturerade intervjun med en intervjuguide utifrån olika 

teman och det har använts här. Vidare menar han att den semi-strukturerade 

intervjun är en flexibel process där respondenterna har möjlighet att påverka 

riktningen, vilket också lyfts av Alvehus (2013). Det framkom också under 

intervjuerna då dessa tog lite olika riktningar även om samman teman behandlades, 

det kan ses både som en fördel och som en brist utifrån att de uppföljande frågorna 

skiljt sig åt. Ett annat problem med den semi-strukturerade intervjun är att den 

ställer krav på intervjuarens lyhördhet och balans, lyhördhet för att kunna följa upp 

intervjupersonernas svar och balans för att undvika att säga för mycket eller ge 

uttryck för att ett svar är ”rätt” eller ”fel” (Bryman, 2011). Eftersom jag är en 

oerfaren intervjuare så är jag medveten om dessa svårigheter och kan också se i de 

filmade intervjuerna att jag ibland har svårt att hålla reda på mina (företrädesvis) 

glada och exalterade ansiktsuttryck, då diskussionerna mellan respondenterna varit 

av särskilt intresse. 
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5 Resultat 

Syftet med arbetet har varit att undersöka hur lärare ser på sitt utvecklande av 

professionell digital kompetens (PDK) utifrån ett digitalt kartläggningsverktyg och 

en för ändamålet designad plattform och arbetet har genomförts utifrån 

frågeställningarna: Hur kan man, med hjälp av ett 

digitalt kartläggningsverktyg, facilitera och designa lärande för lärare inom IKT 

för att utveckla professionell digital kompetens (PDK)? samt Hur kan man, med 

hjälp av nivåindelningar i ett digitalt kartläggningsverktyg och tillsammans med 

lärare, facilitera och utveckla lärande för lärare? 

Resultatet kommer att presenteras utifrån enkätsvaren som utgör underlag i 5.1, 

intervjuanalys i 5.2, design, layout och verktyg i 5.3 och slutligen utveckla 

professionell digital kompetens i 5.4. 

Studien genomfördes på en kommunal gymnasieskola med ca 1000 elever, i en 

kommun i mellersta Sverige. Skolan erbjuder nationella högskole- och 

yrkesförberedande program, introduktionsprogram, gymnasiesärskola, nationellt 

godkänd idrottsutbildning, riksrekryterande idrottsutbildning samt lokal 

idrottsutbildning. Dessutom finns inom förvaltningen, vuxenutbildning med ca 500 

elever.  

21 personer besvarade den första enkäten och 11 stycken genomförde alla moment, 

varför deras resultat utgör största delen av underlaget till studien. Det är också de 

elva lärarna som genom sitt deltagande i intervjuerna medverkat till omformandet 

av plattformen. Av dem som fullföljde de olika delarna i studien hade en majoritet 

av lärarna 10 år eller längre erfarenhet av läraryrket (se figur 1). Lärarnas 

ämnesbehörigheter varierade inom gymnasiegemensamma ämnen, estetisk-

praktiska ämnen, yrkes- och karaktärsämnen samt idrott, med en övervikt på 

svenska/engelska (se figur 2).  

 

Figur 1. Antal yrkesverksamma år       Figur 2. Ämnesbehörighet 

Antal yrkesverksamma 

år

0-3 år 4-10 år 11-20 år 21+ år

0
1
2
3
4
5
6
7

Ämnesbehörighet
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5.1 Enkätunderlag 

Den inledande självutvärderingsenkäten av TPACK gav en positiv bild av lärares 

allmänna digitala kompetens och specifika ämnesdidaktiska kompetens. Av de 21 

respondenterna som genomförde den inledande enkäten så är upplevelsen att man 

vet hur man löser sina egna digitala och tekniska problem och att man lär sig ny 

teknik ganska lätt. Respondenterna skulle värdera sitt kunnande i förhållande till en 

femgradig skala, där frågor kring tekniskt kunnande i olika sammanhang graderas 

från 3,19 till 3,90 i genomsnitt. Lägst poäng får frågorna; Jag håller koll på viktig 

ny teknik och Jag håller ofta på med teknik och leker runt, med ett genomsnitt på 

3.19. I frågorna kring ämneskunnande och didaktiskt kunnande spänner svaren från 

4,05 till 4,38 i genomsnitt. 

Enkät nr 1 (bil. 3) efter DigCompEdus kartläggning och inför introduktion av 

plattformen handlade det om huruvida frågorna i DigCompEdu var relevanta och 

här svarade övervägande del I hög grad eller I mycket hög grad (se figur 3). 

Gällande om nivåindelningen upplevdes som relevant och rimlig i förhållande 

svarade också övervägande del I hög grad eller I mycket hög grad (se figur 4). På 

den avslutande frågan om DigCompEdu upplevdes som ett bra ramverk för att 

fastställa professionell digital kompetens svarade övervägande del Delvis eller I 

hög grad (se figur 5). 

 

Figur 3. Inför plattformsinteraktion; 1 
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Figur 4. Inför plattformsinteraktion; 2 

 

Figur 5. Inför plattformsinteraktion; 3 

 

Enkät nummer 2 (bil. 4) genomfördes efter introduktion och fri navigering i 

plattformen och handlade om nivå, användbarhet i fråga om verktyg och tjänster 

samt om plattformen var användbar i fråga om att utveckla professionell digital 

kompetens. I fråga om att utveckla PDK och användbarhet är majoriteten positiva 

(se figur 6, under rubriken: Hjälp att utveckla PDK) medan upplevelsen av 

nivåanpassning är mer blandad (se figur 6, under rubriken: Motsvarade nivå). 
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       Figur 6. Efter plattformsinteraktion 

5.2 Intervjuanalys 

Gruppintervjuerna filmades i mötet i Microsoft Teams och bearbetades genom 

transkribering av både ordagrann och sammanfattande art för att därefter närläsas 

med syfte att fånga in teman och nyckelord. Indexeringen av intervjuerna är av 

utforskande art och utgår från forskningsfrågorna som övergripande teman. Fem 

övergripande teman framkom i analysen med koppling till forskningsfrågorna och 

presenteras nedan i figur 7. 

 

 

Forskningsfrågor Teman Nyckelord 
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Hur kan man, med hjälp av 

nivåindelningar i ett digitalt 

kartläggningsverktyg och tillsammans 

med lärare, facilitera och utveckla lärande 

för lärare? 

 

Verktyg Inloggning 

Integrerade 

Integreras 

Sökfunktion 

Resurser 

Internet 

Lokal plattform 

Lokalt förankrad 

Saker som funkar 

Kräver inloggning 

Hur kan man, med hjälp av ett 

digitalt kartläggningsverktyg, facilitera oc

h designa lärande för lärare inom IKT och 

för att utveckla professionell digital 

kompetens (PDK)? 

 

Arbetssätt Kamratrespons 

Kollaborativt 

lärande 

Resurser 

Hur kan man, med hjälp av ett 

digitalt kartläggningsverktyg, facilitera oc

h designa lärande för lärare inom IKT och 

för att utveckla professionell digital 

kompetens (PDK)? 
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Funnits en tanke 
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Vetenskaplighet 

Nya arbetssätt 

Skolverket 

Ed-tech-bolagen 

Vinstdrivande 

Presentera 

vetenskaplig grund 

Avsiktsförklaring 

Ekonomiska 

intressen 

Det här kommer nog 

att funka 
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Hur kan man, med hjälp av ett 

digitalt kartläggningsverktyg, facilitera oc

h designa lärande för lärare inom IKT och 

för att utveckla professionell digital 

kompetens (PDK)? 

 

Lärares 

vardag 

Sparar tid 

På kvällar 

På egen hand 

Arbetsbelastning 

Tid 

Styrning 

Frivillighet 

Utveckla sin 

pedagogik 

Övermäktigt 

Inte behöver ta så 

mycket tid 

Figur 7. Teman och nyckelord 

5.3 Design, layout och verktyg 

Hur kan man, med hjälp av nivåindelningar i ett digitalt kartläggningsverktyg och 

tillsammans med lärare, facilitera och utveckla lärande för lärare? 

Totalt genomfördes tre semistrukturerade gruppintervjuer med de elva 

respondenterna som deltagare (bil.4). 

Det inledande temat var nivå, lärväg och plattformens koppling till DigCompEdu. 

Respondenterna upplevde att nivåingången var ett bra sätt att inleda på, dels för att 

man genom kartläggningen fick en förståelse för sin utgångspunkt och att det dels 

var skönt att ha plats att ”starta” på. Vikten av att det inte var för svårt och att det 

inte var för mycket på sidan var viktiga aspekter som lyftes under intervjuerna och 

nämndes i relation till risken att ge upp och att tröttna. Vidare var de flesta 

respondenterna positiva till vilken nivå de ”hamnat på” utifrån att de tyckte att det 

stämde med deras egen uppfattning om den professionella digitala kompetensen. 

Någon uttryckte att den också hamnade ett steg högre än den trodde, vilket var bra 

för självkänslan. Upplevelse av att träningsprogrammet inte matchade nivån man 

fick från DigCompEdu framkom hos ett par av respondenterna och dessa var eniga 

i att det hängde ihop med vad man kunde innan i fråga om verktyg. Respondent 4 

uttryckte: ”Viktigt att nivån matchar träningsprogrammet, det gjorde det inte för 

mig.” och respondent 2 fyllde i ” Koppling mellan nivå och plattform behöver 

stämma överens, nu lite beroende av vad man kunde sen innan.” och respondent 2 

och 4 enades om att i deras fall handlade det om vilka verktyg som man tidigare 

arbetat med och var förtrogen med. 

Lärvägen i plattformen är öppen och respondenterna upplever över lag att det är bra 

och vill inte ha den ”stängd”. Fördelarna med den öppna lärvägen som 

respondenterna ser det är att man kan röra sig mellan olika nivåer och ta lärdom av 

det som finns i de andra nivåerna också och dels att man inte ”tvingas” att bocka av 

sina kunskaper utan får ha tillgång till allt eller som respondent 7 uttryckte det:  
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Jag tyckte det var bra att man kan gå mellan att det inte var att man får lov att 

bocka av en massa för att man ska få gå vidare, det kan bli så extremt träligt och 

det kanske inte passar min verksamhet alls så att det är skönt att slippa gå igenom 

sånt om man kan, även om det kan finnas en poäng med det ibland, men det var 

skönt att slippa och ha tillgång till allt. 

Aspekten av att tillgång till allt och att kunna nyttja resurser på andra nivåer ses av 

deltagarna i studien som en fördel då plattformen då också fungerar som en 

inspiration.  

En återkommande retorisk fråga som respondenterna i alla intervjuerna ställer är; 

”Vad är rimligt att man lär sig på ett läsår?” och frågan ställs spontant i alla 

intervjuer både i samband med nivåindelning och utifrån innehåll i plattformen. 

Respondent 8 säger; ”[…] vi måste vidareutveckla oss men har man den 

arbetsbelastningen man har, då går ju hela arbetstiden åt till det […]” 

Verktygen som presenteras på plattformen är i huvudsak inriktade på de artefakter 

och tjänster som finns inom förvaltningen i kommunen där studien genomfördes. 

De flesta verktygen kräver ingen extra inloggning men vissa gör det på grund av 

infrastrukturell problematik gällande de policys som är satta för förvaltningen och 

som påverkar användandet av single-sign-on11. Respondenterna uttrycker att de 

verktyg som är integrerade eller kan integreras är användbara men att det är svårt 

med dem som kräver annan inloggning för att använda, då särskilt kopplat till att 

det ska vara användbart i klassrumsmiljön och tillsammans med elever. Respondent 

4 lyfter att användandet av verktyg och appar och tröskeln till att lära sig nytt inom 

det området, handlar både om läggning och generation och att hen för sin del väljer 

så effektiva vägar som möjligt kring kunnande inom digitala verktyg och att det 

utifrån den aspekten är viktigt att de verktyg som presenteras har tydliga 

användningsområden. Vidare menar respondent 4 att det är bra att visa på andra 

möjligheter men att det som presenteras görs på en begränsad nivå. 

Elevperspektivet är något som återkommer i intervjuerna i uttryck som; ”det är bra 

för eleverna”, ”som jag kanske tror eleverna kan uppskatta”, ”Jag tänker lite ur det 

andra perspektivet, elevperspektivet […]”. Resonemangen handlar övervägande om 

hur verktyg, digitala tjänster och resurser ska fungera i klassrummet och hos den 

enskilde eleven utifrån dennes individuella förutsättningar. 

Sammanfattningsvis konstateras att det finns olika perspektiv att ta hänsyn till 

gällande nivåindelning och kring vad som finns tillgängligt på varje nivå i relation 

till det kartläggningsverktyg som utgör grunden för nivåregleringen. Att man 

behöver säkerställa kopplingen mellan nivå, innehåll på nivån i plattformen och då 

främst i fråga om att arbetsformerna behöver belysas med flera verktyg eftersom 

uppfattningen om hur användbar plattformen är riskerar att fastna på vad man kan 

sedan innan. Tidsaspekten och hur mycket man som lärare ska hinna lära sig och 

 
11 Single-sign-on innebär att man som användare har samma inloggningsuppgifter till flera olika 

tjänster. 
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när det ska ske är också en viktig faktor att ta med i beräkningen då det är en stor 

fråga i varje lärares vardag, vad ska jag lägga tiden på? 

5.4 Utveckla professionell digital kompetens 
Hur kan man med hjälp av ett digitalt kartläggningsverktyg, facilitera och designa 

lärande för lärare inom IKT för att utveckla professionell digital kompetens 

Respondenterna upplever arbetssätten och dess koppling till olika verktyg som bra. 

Respondenterna uttrycker att de arbetat med arbetssätten tidigare men i andra 

sammanhang eller med mer komplicerade metoder och såg därför verktygens 

koppling till arbetssätt som något positivt och respondent 8 uttrycker det: ” 

Inspirerande, jag har jobbat en del med kamratrespons tidigare men hittade ett 

enklare, lättsammare sätt som jag kanske tror eleverna kan uppskatta.” och 

respondent 6: ” Kamratrespons och kollaborativt lärande, har aldrig provat det 

digitalt, definitiv intressant och verkligen en prioritet.” En av respondenterna, 

nummer 4, uppskattade särskilt de kollaborativa och kollektiva arbetssätten som 

lyftes:  

Jätteviktigt att det kollaborativa, det kollektiva och det gemensamma lyfts för det 

är det viktigaste lärvägarna vi har tillgång till. […] våra elever har lärt sig att man 

ska försöka å konstruera kunskap själv medan kunskap är sådant som finns 

mellan människor, i dialog och samtal och så vidare, så för min del är det 

avgörande om ett läromedel eller en teknik bygger på såna saker och också 

motiverar, precis som jag sitter och lägger ut texten nu, det är oerhört viktigt att 

man har närmandet till kunskap, så att inte kunskap blir ett ansvar för eleven att 

bära ensamt, för man är inte ensam som människa. 

En respondent efterfrågade ett förtydligande på plattformen gällande vilket 

arbetssätt som passar till vilket verktyg. 

En diskussion uppstod i en av grupperna utifrån utvecklandet av den digitala 

kompetensen och styrning och frivillighet i relation till användandet av ett 

kartläggningsverktyg eller en plattform med resurser för kompetensutveckling. 

Respondent 4 uttrycker: ” Jag försöker gå en effektiv väg och lära mig det 

minimala jag behöver och då väljer jag bort väldigt mycket och då kanske jag 

missar saker genom det […]”. Respondent 1 och 3 har olika sätt att se på huruvida 

användandet av en plattform ska vara frivilligt eller inte, där respondent 1 upplever 

styrning som försvårande när man ska utvecklas i sin pedagogik medan respondent 

menar att om det inte är styrt uppifrån så kommer ingen ”gå in och lära sig”. 

Respondent 2 är inne på respondent 1:s resonemang med frivillighet som bas men 

att man behöver ges tid för arbetet och menar att det annars inte blir av, om det inte 

investeras i det. 
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Flera respondenter menar att en sökfunktion inom plattformen är viktig, så att man 

dels kan söka på verktyg och att man dels kan söka på arbetssätt. Ett förtydligande 

kring hur man ska arbeta med materialet i plattformen efterfrågas också som 

respondent 7 säger: ”Svårt att veta när man skulle byta kolumn.” eller som 

respondent 5: […] skulle man scrolla ner eller gå åt sidan?”. I övrigt upplevde 

respondenterna att det var lagom med ”saker” på varje sida men diskuterade då 

kring hur progressionen skulle kunna se ut när man ville fördjupa sig. Förslag om 

länkar och fördjupningslitteratur kom från flera håll. 

I diskussionerna kring användbarhet i fråga om vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet är upplevelsen över lag positiv kring att arbetssätt och verktyg 

presenteras i samband med forskningsrön, kring både metod och verktyg. 

Respondent 8 sa: 

Jag tyckte att det var väldigt tydligt med källhänvisningarna på sidan och där kan 

ju jag gå in då och förkovra mig och det tycker jag är bra. Vi ska ju basera vår 

undervisning på vetenskaplighet så för mig känns det då roligt att här öppnas det 

upp för nya arbetssätt som jag ändå vet, som jag sa tidigare, är någon som har 

forskat på och så vidare, jag tyckte det var lagom. 

Och respondent 9: 

[…] det känns ju ändå som att här har det funnits en till tanke bakom än om man 

bara ploppar det här är checkat det här kommer nog att funka, här kan jag nog få 

bekräftelse, bra då kan jag gå in och titta på och förstå och förklara för någon 

annan varför det är bra. 

Det avslutande temat i intervjuerna handlade om respondenterna upplever om det 

finns ett behov av en lokal plattform eller om det räcker med dem som 

tillhandahålls av Skolverket och Ed-techbolagen12. Respondenterna är överens om 

att det finns mycket resurser att ta del av på internet men att just den mängden gör 

att det kan kännas övermäktigt och att man inte vet var man ska börja. Respondent 

10 uttryckte: 

Självklart kan man klara sig med dom andra men när man tittar på dom så kan det 

kännas övermäktigt, det finns tre sidor med 20 saker på varje som dessutom är 

som kurser, var börjar jag? Å vad är ens rimligt att göra vid sidan av allt annat 

som man gör som lärare? Så där skulle jag kunna tänka mig att [Pedagog …GY] 

att det finns en vits i att det är lokalt och att det är någon på skolan som har valt ut 

något som är relevant att göra. 

 
12 Till ed-techbolagen räknas de bolag som tillhandahåller tjänster för förskola och skola. Dessa har 

ofta plattformar för lärares professionella utveckling kopplat de verktyg och tjänster de erbjuder. 
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Och respondent 9 fyller i: 

Nämen jag instämmer också, det finns alldeles för mycket och det sväller alldeles 

för fort. Det är en rimlighet i att om vi kan göra det här så är det good enough och 

den som har specialintressen den söker ju på alla dom ställena som du visade och 

då får man väl ha länkar till dom, men det här är bra att det kan vara fler lärare på 

skolan som kan gå in och kan diskutera hur gör du och hur använder du det här 

stället om det blir för mycket så gör man inte det, då kanske man pratar med nån 

men sen försvinner det någonstans. 

Respondent 1 och 2 resonerar kring plattformen och utifrån dess tillgänglighet att 

den var översiktlig och att den blir närmare ens egen vardag och att det finns 

fördelar med att styras in på något, även om andra plattformar är bra, som 

respondenterna menar att Skolverket är, så finns det hinder mot att komma dit och 

ta sig för. Utifrån befintliga plattformar så blir lärares arbetsbelastning något som 

framkommer i intervjuerna. Lärarna resonerar kring internet och dess storlek och 

svårigheten att hinna med det i en redan pressad lärarvardag. En lokal plattform 

uppfattas då som en möjlighet att tillgodogöra sig kompetens inom det digitala 

området men samtidigt värna lärares tid, respondent 8: 

[…] vi måste vidareutveckla oss men har man den arbetsbelastningen man har då 

går ju hela arbetstiden åt till det, så då får man sitta på kvällarna då. Men då om 

det finns en plattform som några har jobbat med så sparar det tid och det gör ju 

kanske att man mer känner att det här är genomtänkt och nu får jag bara njuta av 

det arbetet som har gjorts och det behöver inte ta så mycket tid från mig så jag 

tycker absolut att det finns ett behov av en plattform på skolan. 

Behovet av en lokalt förankrad plattform handlar om att slippa lägga tid på sådant 

som inte fungerar, som respondent 7 uttrycker det: ” […] det är skönt att man får 

veta vad som funkar hos oss och att man inte lägger jättemycket tid på sånt som 

inte funkar.”  vilket även respondent 5 reflekterar över: ”Det är bra med en 

begränsning här med sånt som funkar.” Respondenterna enas kring att Skolverket 

har en bra sida med användbara resurser men de resonerar kring dess användbarhet 

och tillgänglighet och respondent 5 menar att: ”Skolverket är rörigt här, bra 

material men rörigt” och får medhåll från respondent 6: ”Jag håller med dig, jag är 

inne på Skolverkets hemsida nu och jag, ja att navigera och hitta, då behöver man 

ett konto. På Skolverket, här kan du surfa runt hur länge som helst.” 

Två respondenter, nr 4 och nr 8 lyfter också techbolagens agens som ett perspektiv 

på plattformars olika syften. Respondent 8: 

Sen tänker jag också det här med syfte med dom här plattformar, det kanske är 

skillnad på Microsoft syfte eller Skolverkets syfte, syftet är att få till en bra 

utbildning och en verksamhet här… förstår ni vad jag menar? Jag tänker att allt 
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som är vinstdrivande har som syfte att tjäna pengar och det är det som jag tänker. 

Överbrygga det med att presentera vetenskaplig grund och som lärare vill man 

veta det. För mig skulle det ha varit bra med avsiktsförklaring. [i den lokala 

plattformen, reds. anm.] 

Och slutligen respondent 4 som menade att det kritiska förhållningssättet är av stor 

vikt och menar att Skolverket delvis har det men att de stora techbolagen har andra 

intressen. ”Vad har dom för intresse av att vi hänger på just Apples lärsida eller 

Microsofts lärsida och det borde varje sån här lärportal ha med därför att det finns 

ju som vi vet, enorma ekonomiska intressen och det finns också ideologiska 

intressen bakom hur dom här portalerna är upplagda”. Respondent 4 fortsätter sitt 

resonemang kring de perspektiven och hur viktigt det är att föra det kritiska 

resonemanget i de här sammanhangen, oavsett vilken portal man väljer att använda. 

Diskussionen kring verktyg och appar och hur dessa bär värderingar och synsätt är 

också något som lyfts av respondent 4 där hen lyfter vikten av att ha en diskussion 

kring normer och ideologier och avslutar med; ”Det är ju våran uppgift som lärare 

att stödja elever i kritiskt tänkande i allt möjligt och då måste vi ha med det i vår 

och inte tro att det här är neutralt”. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är en flerdelad process att facilitera 

lärares lärande i att utveckla professionell digital kompetens i och med yrkets 

komplexitet, brist på tid och genom kravställande från beslutsfattare. Trots det är 

lärarna som deltog i studien både nyfikna och villiga att utveckla sin professionella 

digitala kompetens, för att kunna dra nytta av digitaliseringens positiva effekter och 

för att utvecklas sina praktiker. Däremot ställer lärarna i studien krav på kvaliteten, 

i allt från vetenskaplig förankring till kritiskt förhållningssätt på en plattform för 

ändamålet och vidare till att det ska fungera väl i klassrummet vilket är en 

återkommande reflektion, det måste fungera i klassrummet.  
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6 Analys och diskussion 

Syftet med studien har varit att designa och utveckla former för lärares utvecklande 

av professionell digital kompetens genom att utgå från frågeställningarna; Hur kan 

man, med hjälp av ett digitalt kartläggningsverktyg, facilitera och designa lärande 

för lärare inom IKT och för att utveckla professionell digital kompetens? samt; Hur 

kan man, med hjälp av nivåindelningar i ett digitalt kartläggningsverktyg och 

tillsammans med lärare, facilitera och utveckla lärande för lärare? 

 

6.1 Nivåindelning och plattformdesign 

I studien förekommer två begrepp som är av särskild vikt för studien, 

kartläggningsverktyg och plattform. Kartläggningsverktyget är DigCompEdus 

självskattningsenkät och plattformen är designen med 

kompetensutvecklingsmoduler för utvecklandet av den professionella digitala 

kompetensen. I det inledande underlaget från TPACK-enkäten ger lärarna en 

positiv bild av den egna digitala kompetensen, vilket också visar sig i Tallvids 

(2015) studie. Samtidigt kan man se att lärare som besvarat den inledande enkäten, 

skattar sin ämnesdidaktiska kunskap högre än den digitala. Ludvigsen och Nerland 

(2018) diskuterar kunnandet utifrån vad man kan inom ett särskilt område, om 

handlingar kopplade till det kan utföras på rutin och huruvida man kan anpassa sig 

till nya förutsättningar och transferera tidigare kunskap in i nya sammanhang. 

Respondenternas svar i den TPACK-enkäten tyder på att den digitala kompetensen 

inte helt är automatiserad till att matcha den ämnesdidaktiska kunskapen, i alla fall 

när de använder ett självskattningsverktyg för att värdera sin egen kompetens.  

Som användare av en plattform för utvecklande av professionell digital kompetens 

är det av värde att ha en nivå att utgå ifrån, så att man vet var man ska inleda sin 

kompetensutveckling vilket uttrycks tydligt av respondenterna. Ramverket 

DigCompEdu ger den möjligheten genom att föreslå hur man som lärare kan bygga 

vidare på den professionella digitala kompetensen utifrån den nivån man befinner 

sig på, men samtidigt saknas konkreta exempel på hur man ska gå vidare 

(Redecker, 2017). Om ett ramverk som DigCompEdu ska kunna fungera i 

verksamheten då behöver slutanvändarna uppleva ramverket som användbart 

(Caena och Redecker, 2019). I studien enas ett par av respondenterna om att 

kopplingen mellan nivå och plattform i deras fall var verktygsberoende så även om 

det i enkät 1 framgår från respondenterna att de upplevde att frågebatteriet, 

nivåindelningen och ramverkets förmåga att fastställa, delvis eller i hög grad, som 
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lämpligt att påvisa deras digitala kompetens, så upplevde några av dem att 

plattformen inte korrelerade med deras nivå. Här utgörs bristen av variation av 

verktyg kopplat till utvecklingsförslagen som deltagarna erhöll vid genomförandet 

av kartläggningen. 

För att en plattform för digital kompetens ska vara användbar för lärare så behöver 

den upplevas som tillgänglig och praktisk samt vara tydligt kopplad till det 

ramverk som används för att avgöra nivån. Att inte vara ”instängd”, utan att ha 

möjlighet att röra sig mellan olika delar, dvs. en öppen lärväg (DeSmet, 2016) är 

något som ökar tillgängligheten och användbarheten i en plattform anser 

respondenterna. Att lärare är ensamma i processen med utvecklandet av den 

professionella digitala kompetensen belyses av respondenterna genom uttryck som; 

”på egen hand”, ”på kvällar” osv. vilket exempelvis Pettersson (2017) och 

Vanderlinde och van Braak (2010) lyfter som problematiskt i det systematiska 

arbetet med digital kompetens, vilka båda efterfrågar ett lokalt och ett 

organisatoriskt ansvar. Respondenterna reflekterar över detsamma genom att en 

lokalt förankrad plattform blir mer tillgänglig för användarna, samtidigt som det 

värnar lärares tid. Att få möjlighet till kompetensutveckling som inte förutsätter att 

den enskilde läraren i alla sammanhang själv behöver söka, värdera, 

funktionalitetstesta och didaktiskt omsätta i praktiken, ses som ett mervärde och en 

hjälp i utvecklandet av adekvat digital kompetens (Olofsson m.fl. 2020).  

För lärarna i som deltog i studien kan man konstatera att det var viktigt med både 

begränsning och frihet för att plattformen skulle fungera bra för dem i deras 

profession. I fråga om själva kartläggningsverktyget DigCompEdu så upplevdes 

det som ett möjligt kartläggningsverktyg för att mäta PDK men att det är av stor 

vikt att kartläggningen leder en rätt i fråga om hur man ska gå vidare. Huruvida 

DigCompEdu är ett bra ramverk för att påvisa PDK är svår att fastställa. Till 

övervägande del ansåg deltagarna att det var viktigt att ha en nivå att utgå ifrån och 

att frågorna i kartläggningen var relevanta men slutligen fanns det en viss osäkerhet 

kring ramverkets funktion att fastställa PDK. Trots det vittnar flera av deltagarna 

om att de hamnat rätt och att nivån stämde för deras del vilket tyder på att 

ramverket kan fungera som ett stöd om det också följs upp av ett träningsprogram 

som matchar behoven i fråga om verktyg som kan användas för att utveckla 

digitala praktiker för redan etablerade metoder. 

6.2 Design för att facilitera lärares lärande 

Respondenterna har varit delaktiga i utvecklandet av plattformsdesignen i fråga om 

att göra den tillgänglig och användbar, genom förslag på förbättringar utifrån de 

perspektiven. Till exempel efterfrågades sökfunktion för att öka användbarheten 

och introduktion utifrån de didaktiska frågorna för att skapa igenkänning. Caena 

och Redecker (2019), utifrån arbetet med DigCompEdu, har enats om användarnas 
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delaktighet som en viktig faktor, det vill säga att lärare är delaktiga i processen och 

att slutanvändarna behöver engageras i arbetet. I navigeringen av plattformen har 

respondenterna gett förbättringsförslag som förtydligande av ordning, sökfunktion 

och progression. I lärares uppdrag ingår det kritiska förhållningssättet och 

respondenterna menade att det också var en viktig del i den här typen av design 

som riktar sig till lärare. Undervisningen ska baseras på vetenskaplig grund och då 

var det viktigt för respondenterna i studien att plattformen innehöll det i 

förhållande till både arbetssätt och verktyg. Även tech-bolagens agens ansåg några 

respondenter var av vikt att plattformen hanterade, vilket mynnade ut i ett avsnitt i 

plattformen med titeln; ”Ett kritiskt förhållningssätt” (se bil. 6 och 7) och innehåller 

en text om skolan och techbolagen, GDPR och länkningar till EdTech-kartan och 

hemsidan edtest.se. De didaktiska frågorna Vad? Hur? och Varför? (se bil. 8) fick 

också utgöra inledningen på varje avsnitt efter förslag från respondenterna, dels för 

att skapa förtrogenhet och dels för att förtydliga syfte med varje avsnitt. 

När man ska designa lärande för lärare i utvecklandet av PDK var det viktigt för 

lärarna som deltog i studien att det var tydligt med både vetenskaplig grund och 

agens. Respondenterna resonerade till exempel kring vad tech-bolagen tjänar mer 

än pengar av att vi nyttjar deras tjänster och vad har de för vinstintresse? För 

lärarna i studien var det också viktigt att designen faciliterar det kritiska 

förhållningssättet likväl som den progression som ska göras i den egna 

professionella digitala kompetensen. 

 

6.3 Facilitera lärares professionella digitala 
kompetens 

I utvecklandet av den professionella digitala kompetensen så ser respondenterna 

kopplingen mellan arbetssätt och verktyg som användbara. Man ser med hjälp av 

de digitala verktygen hur man kan arbeta vidare med redan etablerade metoder och 

omsätta dessa i digital form. Transfererbarhet uttrycks vid ett flertal tillfällen och 

visar på hur respondenterna utvecklar färdigheter när förutsättningarna förändras 

(Ludvigsen och Nerland, 2018). Utifrån Billets tre typer av kunnande ger 

respondenterna uttryck för alla tre i sina diskussioner kring hur man kan ta det 

redan etablerade kunnandet (det propositionella) och visar på ”adaptive exepertise” 

och förberedelse för fortsatt lärande när de lyfter olika nya användningsområden 

utifrån redan etablerade tekniker (Ludvigsen och Nerland, 2018). 

Infrastrukturella hinder är en aspekt som respondenterna lyfter kring IKT i 

lärarvardagen. Koehler och Mishra (2006), Krumsvik (2008), Redecker (2107), 

Ludvigsen och Nerland (2018) och Olofsson m.fl. (2020) tillerkänner alla att 

lärares digitala kompetens är något utöver den genomsnittlige 
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samhällsmedborgarens, och att lärares digitala kompetens kräver både bredd och 

djup och förekommer i olika dimensioner. De ska stå som förebild för sina elever, 

visa på sin förmåga att didaktisera digitala resurser och när det digitala inte håller, 

på en minut ställa om till analogt. Något som också speglas i de olika ramverk som 

finns för att mäta digital kompetens som exempelvis TPACK (Koehler och Mishra, 

2006), ”Digital competence model” (Krumsvik, 2008) och DigCompEdu (EU 

Science Hub, 2021). Upplevelsen som respondenterna har kring hinder av 

infrastrukturell natur är t.ex. verktyg som kräver annan inloggning för dem själva 

eller för eleverna eller verktyg och appar som hindras av policys satta av IT-

avdelningen är sådan infrastrukturella hinder som respondenterna lyfter fram, 

vilket också kan ses hos Olofsson m.fl. (2020). Respondenterna i studien befinner 

sig hela tiden i balansgången mellan sitt eget lärande och hur det vidare ska 

facilitera elevernas lärande. I de här dubbla dimensionerna ska lärare navigera och 

stöds av Krumsviks (2008) konstaterande att den digitala kompetensen för lärare är 

mer komplicerad än för människor i allmänhet. 

Behovet av en lokal plattform med förankring i den egna verksamheten påpekas 

som en fördel av respondenterna då man kan värna sin tid och samtidigt slipper 

lägga tid på att pröva sådant som inte fungerar. Ludvigsen och Nerland (2018) 

menar att olika typer av teknik ständigt skapar nya förutsättningar för lärandet och 

att teknik skapar nya förutsättningar mellan arbetstagare och verktyg som används 

på arbetsplatsen. Att man också kan förlita sig på att någon annan redan provat och 

samtidigt kopplar det till det vetenskapliga perspektivet bidrar till att skapa 

trygghet och att spara tid för de tänkta nyttjarna av plattformen menar studiens 

deltagare. Vanderlinde och van Braak (2010) menar att ett organisatoriskt ansvar är 

nödvändigt för att nå verklig förändring när IKT ska implementeras i skolan och 

respondenterna i min studie efterfrågar också det genom att ges organisatoriska 

möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Studiens deltagare menar också att 

tidsaspekten, när det ska göras, hur det ska göras och varför det ska göras blir 

viktig i förhållande till den tid som finns tillgänglig och där man som lärare slits 

mellan de olika uppdragen man har och hur man hela tiden ställs inför 

prioriteringar där det handlar om att välja bort något annat eller att arbeta utanför 

ordinarie arbetstid. 

För att facilitera respondenternas professionella digitala kompetens krävs en tydlig 

koppling mellan arbetssätt och verktyg och att dessa korrelerar med den egna 

etablerade praktiken. De infrastrukturella, organisatoriska och tidsmässiga 

förutsättningarna är också av stor vikt för kompetensutvecklingen. Det måste finnas 

både kartläggningsverktyg och plattform likväl som vidare facilitering via 

fungerande infrastruktur, organisatoriska åtgärder i gällande krav och tid att 

utveckla PDK. Lärarna i studien behöver också se en tydlig koppling mellan det 

man själv ska lära sig och hur det kan vara till nytta för eleven. 
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6.4 Avslutande diskussion 

Lärares lärande är en växelverkande process mellan det kognitiva och det sociala, 

vilket också lyfts av deltagarna i studien (jfr. Danish och Gresfali, 2018). Det är det 

individuella lärandet där respondenterna diskuterar nyttan för den egna 

undervisningspraktiken men också det sociala, i reflektioner kring hur något blir 

mer tillgängligt om andra runt omkring redan har provat och det finns fördelar med 

att ta hänsyn till båda (jfr. Sfard, 1998). Behovet av att dels få ”sitta på sin 

kammare” och dels att få ingå i det kollektiva och det kollaborativa för att utveckla 

kompetens efterfrågas, både för egen del och för elevernas del.  

Har lärare superkrafter? Naturligtvis inte, men ibland kan man förledas att tro det 

med de överväldigande krav som ställs på lärare, både i och utanför klassrummet. 

Att ständigt jonglera bristande förutsättningar med den egna önskan om att leverera 

undervisning av god kvalitet som möter elevers olika behov, är ändock en form av 

superkraft. Utifrån genomförandet av studien kan jag försiktigt konstatera att man 

kan använda ett digitalt kartläggningsverktyg och designa en plattform som 

faciliterar lärares lärande men att göra det sätter den enskilde läraren som ensamt 

ansvarig för det omfattande uppdrag som är allas vår angelägenhet. Det lärare 

behöver är stöd, stöd i fråga om organisation, infrastruktur med rimliga 

förutsättningar och rimlig tid att vidareutveckla sin kompetens i förhållande till nya 

förutsättningar och praktiker som digitaliseringen innebär. För att ett 

kartläggningsverktyg och en designad plattform för utvecklandet av professionell 

digital kompetens på allvar ska kunna facilitera lärares lärande, så måste 

förutsättningarna för lärares kompetensutveckling förbättras genom att skapa goda 

förutsättningar för lärare att aktivt utveckla sina kompetenser för att facilitera 

elevers lärande i en skola i förändring. För det är där, hos eleverna och med 

elevernas bästa för ögonen, som diskussionen i slutändan hamnar för lärare. Hur 

gör jag med det här i klassrummet? Hur blir det här bra för mina elever? Hur ger 

det här ett mervärde i lärandet? Hur omsätter jag det här i praktiken? För det är hit 

lärarna i studien ständigt återkommer, till sina elever i klassrummet och hur de 

digitala arbetssätten och resurserna kan vara till nytta för dem. 
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7 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare ser på sitt utvecklande av 

professionell digital kompetens utifrån ett digitalt kartläggningsverktyg och en för 

ändamålet designad plattform och utifrån frågeställningarna; hur kan man, med 

hjälp av ett digitalt kartläggningsverktyg, facilitera och designa lärande för lärare 

för att utveckla professionell digital kompetens (PDK) och hur kan man, med hjälp 

av nivåindelningar i ett digitalt kartläggningsverktyg och tillsammans med lärare, 

facilitera och utveckla lärande för lärare? Den sammantagna slutsatsen är att 

deltagarna i studien ser positivt, både på kartläggningsverktyget och plattformens 

potential att hjälpa dem att utveckla professionell digital kompetens. Det som var 

ett fokusområde för lärarna i studien var dock hur en sådan plattform skulle ge dem 

möjlighet att utveckla sina digitala praktiker på ett mer tillgängligt sätt i en mycket 

pressad lärarvardag och inte det professionella digitala kompetensutvecklandet i 

sig. Intresset fanns men tiden fanns inte så den viktigaste slutsatsen är att det går att 

facilitera lärares utvecklande av professionell digital kompetens om man är villig 

att investera i tiden som krävs för det. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har flera intressanta frågor uppkommit men som inte 

behandlats inom ramen för den här studien. 

Den organisatoriska aspekten och det organisatoriska ansvaret är ett område som är 

intressant i förhållande till hur respondenterna i studien resonerar kring det. Även 

om respondenterna i den här studien har en positiv inställning till att utveckla sina 

praktiker så saknas det ett organisatoriskt ansvar och organisatoriska 

förutsättningar för att utveckla den professionella digitala kompetensen. 

Kompetensutvecklingen hamnar på den enskilde att ta ansvar för, där styrning och 

förutsättningar saknas. Det kan vara av värde att titta vidare på hur man kan skapa 

och ge organisatorisk styrning och organisatoriska förutsättningar för att genom 

digitala kartläggningsverktyg och plattformar, facilitera lärares utvecklande av 

PDK. Det kan också vara intressant att undersöka de nationella kraven och 

förutsättningarna och hur man på ett reellt sätt kan hjälpa lärare att utveckla sin 

PDK. 

Infrastrukturella hinder och brister är en annan aspekt som väcker nyfikenhet. Trots 

att respondenterna i studien är luttrade när det kommer till infrastrukturella hinder 
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och brister så kan det vara av stort intresse att undersöka hur en IT-avdelning i 

kommunal verksamhet behöver fungera för att facilitera lärares lärande och 

utvecklandet av PDK. Det innefattar även GDPR-förutsättningar och andra typer av 

förutsättningar som påverkar och styr lärares arbete. Vilka infrastrukturella brister 

behöver överbryggas för att lärares arbete och lärares kompetensutveckling ska 

faciliteras av stödstrukturer som IT-avdelning och administration? 
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