
Självskattning som del i digital kompetensutveckling 
Ansökan om forskningsmedel från samverkanscheck 

Introduktion 
Självskattning (eng: self-efficacy) är ett begrepp som har beforskats i olika kontexter sedan mitten av 
1980-talet. Det kan beskrivas som en individs tilltro till att klara av problemsituationer och har visat sig 
central för om individen kommer att lyckas eller inte. En individ med stark självskattning inom en 
problemdomän är helt enkelt bättre rustad att hantera problemsituationer som uppstår oavsett om hen har 
den specifika kunskap som krävs eller ej.  
 
Det breda införandet av digitala kompetenser i läroplanen för förskola, grundskola och gymnasium har fått 
många lärare att ifrågasätta sin egen kapacitet att möta de nya skrivningarna. Förenklat kan man 
konstatera att många uttrycker en svag självskattning inom digitala kompetenser. Vi föreslår att integrera 
regelbundna självskattningstester i de kompetensutvecklingsinsatser som planeras och genomförs inom 
digitala kompetenser.  
 
Vi ser fyra olika sätt som man kan arbeta med självskattningstester i samband med kompetensutveckling: 
 

1. Som ett verktyg för att inventera kompetenser hos lärare och skolledning i syfte att kartlägga vilket 
behov av kompetensutveckling som föreligger. 

2. Som ett verktyg för att utvärdera och följa upp olika kompetensutvecklingsinsatser. 
3. Som ett verktyg för att bidra till att bygga upp självskattningen hos enskilda lärare genom att 

synliggöra den individuella progressionen över tid.  
4. Som en del i ett verktyg för att tillhandahålla individuellt anpassade rekommendationer om behov av 

kompetensutveckling, inklusive pekare till resurser som kan vara intressanta att jobba vidare med.  

Forskningsplan 

Personer 
Lars-Åke Nordén är universitetslektor vid institutionen för Informationsteknologi vid Uppsala universitet. 
Lars-Åke har under de senaste åren på olika sätt samarbetat med Uppsala kommun kring utveckling av 
digitala kompetenser. Vid sidan av detta bedriver han forskning inom datavetenskapens didaktik, specifikt 
kring hur man bygger och stärker självskattning av digitala kompetenser hos framför allt grundskolelärare.  
 
Linda Mannila är disputerad inom datavetenskap med inriktning mot utbildning vid Åbo Akademi och 
arbetar idag som forskare, utbildare och företagare inom utbildningssektorn med fokus på digitalisering och 
skolutveckling. Hon är flitigt anlitad av bland andra Skolverket i olika kompetensutvecklingsinsatser och har 
under 2017 dels varit med och ta fram den webbaserade programmeringskurs som Skolverket erbjuder 
samt deltagit i Skolverkets nationella höstturné på ämnet programmering i skolan.  
 
Sedan hösten 2016 har Lars-Åke och Linda samarbetat kring självskattning av digitala kompetenser där de 
tagit fram ett verktyg för att mäta självskattning av digitala kompetenser baserat på EU:s ramverk för 
digitala kompetenser DIGICOMP 2.0. En beskrivning av detta forskningsarbete presenterades vid den 
internationella konferensen Frontiers in Education i oktober 2017.  
 
 
  



Planerad forskning och verksamhet 
Under 2017 har ett verktyg för självskattning av digitala kompetenser arbetats fram. Samtidigt pågår ett 
liknande arbete inom SKL och deras LIKA-projekt som kan resultera i ett nationellt förankrat verktyg för 
självskattning av digitala kompetenser.  
 
Den forskning som är planerad är oberoende av vilket verktyg som används för självskattning av digitala 
kompetenser; det som är centralt i den planerade forskningen är att följa en grupp lärare under en period av 
18-24 månader och se hur deras självskattning och förhållningssätt till digitala kompetenser förändras över 
tid.  
 
Projektet planeras att bestå av tre delar varav två delar är forskningsverksamhet och den tredje ett 
utvecklingsarbete.  Den första delen innebär aktivt engagemang i olika aktiviteter för kompetensutveckling 
för att på nära håll följa hur lärare kan utvecklas på olika sätt vid olika typer av insatser och aktiviteter. I 
samband med dessa kompetensutvecklingsinsatser kommer datainsamling till projektet att ske.  
 
Del nummer två består i att i samråd med Uppsala kommun identifiera en grupp om ca 20-30 st lärare som 
vi följer under en 18-månadersperiod för att närmare studera hur deras självskattning påverkas över tid och 
i samband med olika typer av insatser. Mätning av självskattning sker en gång i halvåret och kombineras 
med intervjuer för att följa lärarnas utveckling. 
 
Den tredje och sista delen innefattar delaktighet i utveckling och utvärdering av ett webbaserat verktyg för 
individuellt anpassad återkoppling i samband med test av självskattning. Detta kan exempelvis användas 
för att hitta lämpliga resurser i en resurssamling kring digitala kompetenser. En sådan resurssamling kan 
vara något som kommunen själv arbetat fram, eller baseras på andras arbete inom samma område. 

Förväntade motprestationer från Uppsala kommun 
Kommunen engagerar sig i en projektgrupp som arbetar med planering och genomförande av projektet. 
Det inkluderar aktiviteter samt datainsamling genom att exempelvis hjälpa till med distribution av 
information om enkäter, förmedla kontakt med lärare som deltagit i olika aktiviteter samt möjliggör 
fokusintervjuer med en mindre grupp lärare. 
 
I den del av forskningen som handlar om att studera en grupp lärare över tid förväntas från kommunen att 
de bistår oss i att få kontakt med lämpliga lärare för denna studie samt möjliggöra en regelbunden mätning 
av självskattning och intervjuer. Vi uppskattar att det handlar om max 2 timmar per lärare och termin under 
3 terminer. Utöver detta tillkommer tidsåtgång för att hitta och förmedla kontakt med lärare att följa.  
 
Om vi får finansiering för en fokusperiod under Maj och Juni 2018 då Linda Mannila i så fall kommer att 
vara på plats i Uppsala förväntas från kommunen samarbete kring att under denna tidsperiod tillsammans 
med oss arrangera kompetensutvecklingsinsatser av olika slag för lärare i framför allt grundskola men även 
gymnasieskolan samt skolledning på olika nivåer.  
 
När det gäller ett webbaserat verktyg som fungerar som stöd för lärare förväntas Uppsala kommun ta på 
sig rollen som systemägare och stå för personalkostnader relaterade till utveckling och drift. Detta eftersom 
denna del handlar om ett projekt som framför allt avser att vara ett stöd för lärare i skolor i Uppsala 
kommun.  
 
 
 
 
 



En grov tidsplan är som följer: 
 
Vårterminen 2018 Identifiera grupp av lärare att följa och inleda arbetet med dem 

Aktivt engagemang i olika aktiviteter för kompetensutveckling 
Utvärdering av projektet lärarpar’s påverkan på lärares självskattning 
Fokusperiod med forskning+kompetensutveckling (i mån av resurser) 

 
Höstterminen 2018 Fortsatt arbete med lärargrupp 

Aktivt engagemang i olika insatser för kompetensutveckling 
Publicering av arbete kring individuellt anpassad återkoppling 
Initiera samarbete kring webbaserat verktyg 
 

Vårterminen 2019 Fortsatt arbete med lärargrupp 
Publicering av erfarenheter baserade på analys av insamlad data under 2017-18 
Prototyp av webbaserat verktyg 
 

Höstterminen 2019 Avrunda samarbete med lärargrupp samt analys av utfall 
Publicering av erfarenheter kring hur självskattning inom digitala kompetenser kan 
byggas och stärkas. 

 

  



Ömsesidig nytta och mervärde för kommun och Uppsala universitet 
Den stora nyttan för forskare vid Uppsala universitet är att få hjälp av kommunen med att följa lärare som 
deltar i olika typer av aktiviteter för att studera hur detta påverkar deras ämnesidentitet och självskattning 
inom digitala kompetenser över tid. Dessutom finns ett värde i att tillsammans med Uppsala kommun 
anordna aktiviteter där utvärdering av aktivitetens lärandeeffekter är integrerade i planering. 
 
Nytta och mervärde för Uppsala kommun består dels i genomförandet av ett antal olika aktiviteter för olika 
målgrupper och på olika nivå inom kommunen, dels i att få en uppföljning på vilken effekt dessa aktiviteter 
har på deltagande lärare och annan personal. Dessutom kan ett utfall av projektet vara att få en bild av 
förhållningssätt till, samt en inventering av, digitala kompetenser och färdigheter hos den egna personalen. 
 
En finansiering av en gästforskarposition för Linda Mannila under perioden Maj-Juni 2018 ger stora 
möjligheter till olika typer av kompetensutvecklingsinsatser under nämnda period för kommunen, samt en 
möjlighet för Lars-Åke och Linda att under samma period arbeta fokuserat med denna forskning på ett helt 
annat sätt än vad som annars skulle vara möjligt.  
 
I den nationella IT-strategin för skolan som presenterades av regeringen i Oktober 2017 handlar 
fokusområde 3 om forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Inom detta fokusområde 
finns delområde 3.2 där det i beslutet från regeringen står: “Det är viktigt att följa hur den digitala 
kompetensen hos barn och elever, personal som arbetar med barn och elever, förskolechefer och rektorer 
utvecklas.“ Det är i dagsläget inte tydliggjort hur detta skall uppfyllas, men ett projekt som detta möter i allra 
högsta grad detta område i den nationella strategin och kan vara ett stöd när en sådan uppföljning 
aktualiseras oavsett vem som får ansvar för genomförandet. 

Implementerings- och spridningspotential 
Erfarenheter av hur självskattning och ämnesidentitet hos lärare samt ledare i olika delar av skolsystemet 
kan byggas och stärkas genom olika typer av aktiviteter är kunskaper som är värdefulla över hela landet. 
En viss spridning kommer att ske i form av akademiska publikationer, vilket kan kompletteras med 
deltagande i workshops och konferenser om skolans digitalisering i Sverige. Lars-Åke och Linda har goda 
kontakter med Skolverket som kan vara en lämplig kanal för att hjälpa till med att sprida goda exempel och 
erfarenheter till andra kommuner och regioner.  
 

 

  



Sökta medel 
Medel söks för två olika aktiviteter i fallande prioritetsordning enligt nedan. 
 
Medel söks i första hand för Lars-Åke Nordéns medverkan i detta projekt i form av lön + OH motsvarande 
15% av en heltidsanställning under perioden Januari 2018 - December 2019. Institutionen för 
Informationsteknologi motfinansierar Lars-Åke med kostnader för lokaler, resor, kunskapsspridning och 
material samt utrustning som relaterar till projektet.  
 
I andra hand söks medel för finansiering av en fokusperiod under Maj och Juni 2018 för att finansiera lön + 
OH för en gästforskarposition för Linda Mannila. Den skissartade planen för denna period är att Linda 
kommer att kunna erbjuda 40% av sin tid för att delta i olika kompetensutvecklingsinsatser riktade mot 
lärare och skolledare inom Uppsala kommun, och 60% av tiden med datainsamling och forskning relaterad 
till självskattningsbegreppet i anslutning till dessa kompetensutvecklingsinsatser. Detta skapar en möjlighet 
för Uppsala kommun att under denna period få tillgång till Linda Mannila’s expertis inom området och dra 
nytta av den i egna komptensutvecklingsinsatser. Institutionen för Informationsteknologi kan om medel för 
denna fokusperiod erbjuds motfinansiera Lindas kostnader för lokaler, resor, kunskapsspridning och 
material samt utrustning som relaterar till projektet.  

Budget 
/månad /år totalt 

Lön, Lars-Åke Nordén (15%) 8,250 99,000 198,000 
OH, Lars-Åke Nordén 4,043 48,510   97,020 
Lön, Linda Mannila under 2 månader 45,000   90,000 
OH, Linda Mannila 22,050   44,100 
 
TOTALT 429,120 
Varav kostnader för Lars-Åke Nordén (15%) under 24 månader, totalt 3.6 manmånader 295,020 
Varav kostnader för Linda Mannila under 2 månader 134,100 
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