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Vad behöver lärare 
inom högre 

utbildning kunna? 
…Idag? …Imorgon?



Lärares kompetens att använda 
sig av digitaliseringens 
möjligheter och utmaningar på 
ett pedagogiskt medvetet sätt.

Fröjdfeldt, Ekholm Johansson, Uhlin & Stark Ekman (2022)

Pedagogisk digital kompetens



Framtagning av PDK-cykeln

• Behov av kollegiala diskussioner

• Lärare stressade av utvecklingen, behov av struktur 
och vägledning

• Stödinsatser nådde inte alla

• Samarbete HPC Lärum & akademier kring PDK

• Provat ramverket DigCompEdu, självskattningsverktyg

• Pilotprojekt 2020

• En akademi startade 2021, en till 2022



Just nu…

• Rekordmånga studenter

• Samma mängd lärarledd tid men andra undervisningsformer

• Nöjda studenter överlag

Coronapandemins konsekvenser för högskolan: Delrapport 2 (UKÄ, 2021)

• Lärare har lärt MASSOR, vill göra ”kloka val” och fortsätta utveckla det som fungerat bra. 

• Kollegialt dra nytta av varandras erfarenheter, kunskaper och idéer för utveckling av 
undervisningen

• …Ökat behov av det cykeln ger



PDK-cykeln - Syfte
• Långsiktig cyklisk kompetensutvecklingsmodell för PDK

• Nå alla lärare

• Systematisk löpande översyn, reflektion och 
kompetensutveckling. (Individen)

• Cyklisk struktur för inventering av 
kompetensutvecklingsbehov och utveckling av 
undervisningen. Gemensam planering/ 
diskussioner (Arbetsgruppen)

• Grund för gemensamma pedagogiska reflektioner och 
insatser, men även att understödja ett arbete mot den lärande 
organisationen och kvalitet i högskolans utbildningar. 
(Lärosätet)



Roller, faser och steg
• Arbetsgrupp

• Chef/Ledare - Ansvar

• PDK-handledare – ”Motor”

• Pedagogisk samordnare 

• Lärum HPC

• Ramverk DigCompEdu –
Bas för kartläggning/diskussioner

PDK

L



https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu

DigCompEdu framework



https://joint-research-centre.ec.europa.eu/what-open-education/openedu-framework_en

+ OpenEdu Framework



DigCompEdu – Självvärdering

• 25 påståenden att reflektera kring, 
fördelade på 7 områden

• Ökad komplexitet i svars-
alternativen, välj mellan låg (0) till 
hög (6)

• Progressionssteg baserade på 
Bloom's Digitala Taxonomy
(anpassad)



DigCompEdu – Resultat & feedback

• Detaljerad feedback per 
område

• Användbara tips och 
milstolpar

• Individuell analys – frågor

• Anonym resultatrapportering 
till PDK-handledare

• Bas för följande reflektioner 
och diskussioner

Newcomer
Explorer

Integrator
Expert
Leader
Pioneer



Faser & steg
• FÖRST – Långsiktig plan,

Förankring & utbildning av handledare

• A-F max 3 månader

• H: Kurser, projekt, Lärum



Högskolepedagogiska enheten
• Stödja processen / modellen – Öra mot verksamheten

• Utbilda handledare, ledare, grupp

• Erbjuda stödjande material

• Stödja handledare / grupp av handledare

• Stödja planering av kompetensutveckling

• Utbilda i fas H

• Utvärdera och utveckla modellen – I samverkan



Nuläge…
• Halva MDU, två av fyra akademier

• Studie – NU2022

• Samarbete med andra lärosäten; 
Sverige, Finland, Israel, Oman + EUA

• Översättning av Check-in tool Svenska, HiS

• Undersöker cykelns generaliserbarhet



Författare/presentatör Institution och eventuell
avdelning

Här står titeln på presentationen på två till tre rader
Här står titeln på presentationen på två till tre rader
Här står titeln på presentationen på två till tre rader

mdh.se/lärum
MOOC för handledare - open.mdu.se

lotta.frojdfeldt@mdh.se
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