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Abstract 

The aim of this paper is to investigate how well information and communication technology 

(ICT) is implemented in the new teacher training program in the subject of Swedish and how 

this is presented in the applications for examination licence to the National Swedish Agency 

for Higher Education. This is an interesting field of study, since ICT has been selected, by an 

investigation chosen by the government to be one of four overall perspectives that are 

supposed to permeate the teacher training program. There have been several difficulties 

involved in this project of which one has been the extent of the material.  27 applications and 

all curriculums in the subject of Swedish belonging to them have been examined. Another 

difficulty was that the applications and the curriculums are written by different persons under 

different conditions such as time and resources. This made the material heterogeneous and 

hard to treat equally in the analysis. With this paper we hope to point out the importance of 

implementation of ICT as a pedagogical tool in the education of teachers and to assess the 

capability of the seats of learning to carry this through. 

 

The content of the curriculums has been sorted into different categories in a table. This sorting 

show to what extent every single course has a content that is related to ICT in ways of 

teaching methods, methods of account, course goals and literature. From the applications 

sections of the texts that mention ICT has been selected and summarized to show how the 

different seats of learning has chosen to put forward the subject of ICT. 

 

The results of this investigation show that very few seats of learning have implemented ICT 

in the subject of Swedish. Research on the subject of ICT is common among the seats as well 

as different kinds of workshops for the students but otherwise, apart from a few seats, ICT is 

generally not prominently mentioned in the applications. 

 

The conclusion of this investigation is that not very many seats of learning has come a long 

way towards implementation of ICT in the subject of Swedish and thus cannot live up to the 

government’s intention that ICT should permeate the teacher training programme.  
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1 Inledning 

Vi som är födda på sextio- och sjuttiotalet har under vår livstid varit med om stora tekniska 

förändringar. Vi har gått från den manuella skrivmaskinen och den fasta telefonen med sladd 

till att direkt kunna kommunicera, hämta information, skicka och ta emot post via Internet. 

Kort sagt så lever vi stora delar av våra liv med och genom de hjälpmedel som den tekniska 

utvecklingen erbjuder oss. Vi har vant oss vid att snabbt och förhållandevis enkelt både kunna 

få tag i information och uträtta ärenden, allt från att handla mat till att betala räkningar, med 

några knapptryckningar. Om vi däremot tittar på den tekniska utvecklingen inom skolan 

kommer vi ihåg den svarta tavlan under våra första skolår och den vita tavlan under de sista. 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (vfu) upptäckte vi att den vita tavlan fortfarande 

gäller, nu mer än trettio år efter vår skolstart, och att overheadprojektorns tid inte heller är 

förbi. Vår erfarenhet är att det mycket sällan används ny teknik. Anledningarna till denna 

eftersläpande utveckling är förmodligen många, däribland rädslan att förlora viktig kunskap 

så som vi känner den. Alarmerande tidningsrubriker om sjunkande kunskapsnivåer inom 

svensk skola, med försämrad läsförståelse och undermåliga skrivkunskaper, har på vissa håll 

kopplats samman med ungdomars ökade användning av internet som kunskapskälla. Detta 

kan ha gjort att rädslan för att använda digitala verktyg i undervisningen spätts på och 

resultatet har blivit en skola som inte befinner sig i samklang med det omgivande samhället.  

 

Andra orsaker härrör förmodligen också från rädsla och okunnighet. Trots den ökade 

användningen av teknisk apparatur, som nämndes ovan, är många av dagens, såväl etablerade 

som nyutexaminerade lärare, inte förtrogna med tekniken. Därför reagerar de med osäkerhet 

på hur de ska använda datorer och projektorer till annat än att söka information, skriva texter 

och visa film. Vi vill inte på något sätt peka finger åt dessa lärare eftersom vi själva anser oss 

tillhöra denna grupp. Vad vi i stället vill är att lyfta fram att lärandet om digitala verktyg 

måste få en mer framträdande och naturlig plats i den nya lärarutbildningen. Kunskaper om 

hur man hanterar tekniken rent praktiskt behövs för att minska rädslan för 

tillkortakommanden men framförallt behövs utbildning i hur man kan använda tekniken i 

didaktiskt syfte. Av tradition har skolan och läraren haft kontroll över den information som 
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förmedlats i undervisande situationer, vilket genom internets inträde på arenan har ställts på 

ända. Varken den enskilde läraren, eller de som skriver läromedel hinner med att uppdatera 

sig i samma takt som internet och detta har lett till att läroboken som informationskälla 

minskat i betydelse.1 Enligt Roger Säljö, professor i pedagogik och pedagogisk psykologi vid 

Göteborgs universitet, innebär detta att läraren istället får till uppgift att framförallt lära 

eleverna hur de kan skapa struktur och översikt i den information som de själva har tagit fram, 

samt att stötta och handleda dem i sitt sökande snarare än att tillhandahålla själva 

informationen. Det här innebär att vi behöver förändra vår syn på vad kunskap är och istället 

för att utgå från en bestämd progression, där man börjar nerifrån och går uppåt, börja med en 

intressant fråga utan att inledningsvis förstå hur det fungerar. Många tv-program, populära 

bland barn och ungdomar, är utformade på detta sätt: man utgår från en berättande struktur 

och ställer saker i förhållande till varandra. I en praktisk undervisningssituation skulle detta 

kunna innebära att barn först lär sig att skriva med hjälp av ett tangentbord och i ett senare 

skede att skriva för hand.2 

 

Vi står därmed idag inför ett paradigmskifte liknande det som inträffade vid övergången 

mellan muntlig tradering och skriftspråkets införande. Samma rädsla för ett nytt medium 

präglar vår tids pedagogiska ledare. Nu, liksom förr, tvingas vi anpassa oss till den nya tiden, 

hitta nya sätt att uttrycka oss och genom det nya vidareutveckla och bevara kunskap måste vi 

idag inte bara anpassa oss till ny teknik, utan även hitta vägar att förmedla den kunskap som 

samtiden kräver. Det är viktigt att lärare har kunskap om vår tids didaktiska verktyg och inte 

blir kvar med en ålderdomlig verktygslåda. Därför måste användandet av digitala verktyg bli 

lika naturligt som det är att använda whiteboard och overhead idag. Roger Säljö menar att 

skolan har haft svårigheter att införliva informationsteknik som ett naturligt inslag i 

undervisningen, att inte undervisa ”om informationstekniken utan med hjälp av den”.3 Vi 

finner det därför intressant att undersöka i vilken utsträckning/hur Sveriges 

lärarutbildningsanordnare förhåller sig till IKT och/eller digitala verktyg i sina ansökningar 

om examensrätt för lärare. 

                                                                 
1 Folke-Fichtelius, Maria Red. (2009) Lärande och IT, Carlsson bokförlag, Estland. s. 24 
2 Ibid. 
3 Ibid. s. 23 
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2 Bakgrund 

I Sverige har det sedan 1477 funnits en universitetskansler med ansvar för den högre 

utbildningen i och med grundandet av ett universitet i Uppsala.4 Våra dagars Högskoleverk 

stammar från Universitetskanslersämbetet (UKÄ), vilket inrättades 1964 i syfte att samordna 

och styra universitet och högskolor.5 I samband med den stora högskolereformen 1977 

förändrades UKÄ’s uppgifter från att å stadens vägnar övervaka universitetsutbildningarna till 

att administrera högskolor och universitet samt att tillhandahålla utbildningsplaner. Samtidigt 

ändrades även namnet till Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ). Sedan den första juli 

1995 har dock Högskoleverket varit den myndighet som ansvarar för central uppföljning, 

utvärdering och tillsyn av den högre utbildningen6 och under hela 1990-talet var 

lärarutbildningarna föremål för flera utvärderingar och översyner.7 Lärarutbildningen i sin 

nuvarande form härrör från 2001 års reform och har vid flertalet tillfällen kritiserats för stora 

brister, bland annat i två kvalitetsgranskningar utförda av Högskoleverket. I kommande 

avsnitt redogör vi kort om de rapporter i lagstiftningskedjan som föranlett omprövningen av 

examensrätt för landets lärarutbildare. 

2.1 Från direktiv till proposition 

Den 20 juni 2007 beslutades vid ett regeringssammanträde att regeringen skulle tillsätta en 

statlig utredning (kommitté) med uppdrag att utreda om en ny lärarutbildning (Dir. 2007: 

103). Som särskild utredare förordnades tidigare universitetskanslern professor Sigbrit 

Franke. I ett tilläggsdirektiv den 17 april 2008 beslutades att även informations- och 

kommunikationsteknik i lärarutbildningen skulle ingå i utredningen.8 Kommitténs slutsatser 

                                                                 
4 Egidius, Henry (2001) Skola och utbildning I ett historiskt och internationellt perspektiv, Natur och Kultur. 

Stockholm, s. 265 
5 Ibid. s. 241 
6 SOU 2008:109, En hållbar lärarutbildning, s. 105 
7 Ibid.s. 119 
8 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/11/67/37/b4b3b355.pdf (från förordet) 
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och förslag presenterades för regeringen i en rapport, (ett betänkande), i serien Statens 

offentliga utredningar (SOU) En hållbar lärarutbildning, SOU 2008:109.9 Under rubriken 

”kompetensbehov för blivande lärare” nämns i utredningen fyra perspektiv som bör 

genomsyra lärarutbildningen; vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt, historiskt perspektiv, 

internationellt perspektiv samt informations- och kommunikationsteknik (IT) som 

utbildningsresurs.10  

 

Som motivering till det fjärde övergripande perspektivet nämns att IT som medel i 

undervisningen är allt viktigare i dagens skola, då den tekniska utvecklingen i samhället, i 

ännu högre grad än i dag, kommer att genomsyra den vardagliga tillvaron. För att förbereda 

eleverna för mötet med livet utanför skolan bör läraren, enligt utredningen, fungera som en 

kunnig vägledare genom att bland annat varna för faror på Internet, hjälpa till med sökvägar 

och att strukturera funnet material.11 Utredarna menar att även som pedagogisk resurs är IT, i 

form av olika digitala medier, av stor betydelse för undervisningen . Då digitala medier är en 

stor del av elevernas vardag menar Franke att implementerande av dessa i undervisningen 

även skulle medföra positiva effekter på lärarens auktoritet genom att vara ”...  en positiv, 

kunnig och stödjande kraft för eleverna”.12  

 

Sammanfattning av uppdraget:  

En utredare skall utifrån förskolans, fritidshemmets och skolans mål och behov av 

lärarkompetens lämna förslag till en ny lärarutbildning. Förslaget skall innefatta 

lärarutbildningens mål, innehåll, struktur, omfattning, dimensionering och styrning.  

Utredaren skall överväga om det inom ramen för lärarutbildningen bör införas egna 

examina för olika inriktningar.  

Utredaren skall bedöma vilka kunskapsområden inom lärarutbildningen som bör vara 

gemensamma för studenter med inriktning mot undervisning i olika verksamheter.  

Utgångspunkten för utredaren skall vara att ämnesdjupet skall ha en större tyngd än enligt 

nuvarande ordning. Inriktningen bör vidare vara att lärare i årskurs 1–3 i grundskolan 

skall ha en betydligt bredare ämnesmässig kompetens än i dag.  

                                                                 
9 SOU 2008:109, En hållbar lärarutbildning 
10 Ibid. s.191 
11 Ibid. s.196 
12 Ibid. s.197 
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Utredaren skall föreslå hur forskningsanknytningen av lärarutbildningen, dess koppling 

såväl till utbildningsvetenskap som till ämnesteori och ämnesdidaktik, kan förbättras och 

hur antalet forskarutbildade lärare kan öka samt hur resultat av den praxisnära 

forskningen skall komma skolan till del.  

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag den 15 september 2008.13  

 

Vidare, med anknytning till IKT, fastslår utredningen att: 

Villkor som anses avgörande för bästa användning av nya undervisnings- och 

inlärningsmetoder är att IT används i syfte att förbättra undervisningens kvalitet. Det 

gäller att främja praxis där IT inverkar positivt på undervisningen och inlärningen, så att 

hänsyn kan tas till de studerandes olika inlärningsstilar och pedagogiska behov. Det är 

därför viktigt att såväl blivande som redan yrkesverksamma lärare stöds i deras nya och 

vidgade roll. Det är vidare viktigt att forska kring samt utvärdera hur IT inverkar på 

resultatet av inlärningsprocessen i form av förvärvade kunskaper och färdigheter.14 

 

I regeringens förslag till riksdagen, Bäst i klassen – en ny lärarutbildning, Prop. 2009/10:89, 

som framlades den 4 februari 2010 och som antogs av riksdagen i april, behandlas främst 

uppdelning av utbildningar samt vikten av ämneskompetens och didaktisk kompetens. Den 

enda beröringspunkten med IKT i propositionen är i form av en sammanfattning av den del av 

statens utredning (SOU 2008:109) som behandlar IKT i lärarutbildningen (bilaga 1). Vi fann 

det intressant att regeringen i propositionen inte på något sätt bemöter utredningens förslag 

om IKT i undervisningen som ett övergripande perspektiv. Förklaringen till detta ligger 

kanske i att, efter 90-talets stora intresse för satsningar på IKT i skolan, detta ämne har spelat 

ut sin roll på den politiska arenan och politiker har idag ingenting att vinna på att driva frågan 

vidare. Fokus ligger nu istället i stor utsträckning på ämneskunskaper vilket tydligt avspeglas 

i regeringens proposition. 15 Vi väljer ändå i denna uppsats att utgå från att regeringen stödjer 

SOU:n i denna fråga om att IKT ska vara ett av fyra övergripande perspektiv och att det är 

deras intention att IKT ska genomsyra hela lärarutbildningen eftersom de tagit med detta från 

SOU:n och lagt med som bilaga i propositionen. Det vore intressant att även titta på 

remisserna och hur dessa tar upp IKT-frågan men med tanke på denna uppsats begränsade 

                                                                 
13 SOU 2008:109, En hållbar lärarutbildning, s.13 
14 Ibid. s.16 
15 Prop: 2009/10:89, Bäst i klassen 
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omfattning är vi nödsakade att avstå från alltför stora avvikelser från huvudspåret. Huruvida 

regeringens svala intresse för IKT i lärarutbildningen avspeglar sig i hur lärosätena framställer 

det fjärde perspektivet i sina ansökningar och högskoleverkets bedömningar av 

examensrätterna är något vi återkommer till i slutdiskussionen.  
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3 Syfte  

I utredningen om den nya lärarutbildningen nämns fyra perspektiv (vetenskapligt och kritiskt 

förhållningssätt, historiskt perspektiv, internationellt perspektiv samt informations- och 

kommunikationsteknik (IT) som utbildningsresurs) som ska genomsyra hela utbildningen.16 

Motivet till det fjärde perspektivet, som handlar om IKT, är att IT som medel i 

undervisningen är allt viktigare i dagens skola då den tekniska utvecklingen i samhället, i 

ännu högre grad än i dag, kommer att genomsyra den vardagliga tillvaron. En utmaning i de 

nya lärarutbildningarna är alltså att IKT ska genomsyra hela lärarutbildningen. 28 

högskolor/universitet har ansökt om examensrätt för ämneslärare inriktning 7-9 och 

gymnasiet.17  Vårt syfte med denna uppsats är att kritiskt granska hur lärosätena skriver fram 

det fjärde perspektivet om IKT i sina huvudansökningar om examensrätt och i kursplanerna 

för ämnet svenska för att ta reda på om det finns förutsättningar för att IKT ska genomsyra 

sen nya lärarutbildningen. För att få svar på detta har vi utgått från dessa frågeställningar: 

3.1 Frågeställningar: 

• Hur integreras IKT i kursplanerna i ämnet svenska i den nya lärarutbildningen? 

• Hur skrivs IKT fram i lärosätenas huvudansökningar om examensrätt för den nya 

lärarutbildningen?  

• Finns förutsättningar för att IKT ska genomsyra den nya lärarutbildningen? 

                                                                 
16 SOU 2008:109, En hållbar lärarutbildning, s.16 
17 Se vilka lärosäten i Appendix bilaga1 
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4 Metod och urval 

Huvudmaterialet för denna undersökning är de ansökningar som landets lärosäten har skickat 

in till Högskoleverket om examensrätt för lärarutbildningarna. Då materialet är väldigt 

omfångsrikt har ett urval gjorts och undersökningen omfattar ansökningar om examensrätt för 

gymnasiet och de lärosäten som bedriver kurser i ämnet svenska. Urvalet är baserat på att vi 

båda är svensklärare med inriktning på de högre åldrarna. De lärosäten som ingår presenteras i 

Appendix 1.  

Efter genomgång av samtliga kursplaner för ämnet svenska i gymnasiet har informationen i 

ansökningarna indelats i en tabell (Appendix 2). De satta kolumnrubrikerna var: Kursinnehåll, 

Undervisningsform, Redovisningsform, Kursmål och Litteratur. Under dessa rubriker har 

information på något sätt relaterad till IKT från de olika ansökningarna indelats. Vad som här 

bedömts vara relaterat till IKT är meningar innehållande ord såsom; digital, internet, bloggar, 

multimedia, multimodalitet, digitala verktyg, mediekunskap och mediepedagogik samt ord 

som kan relateras till ett vidgat textbegrepp såsom; bilder, film, video och avlyssning. 

Beskrivningar från ansökningarna som indelats i de fem grupperna (kolumnrubrikerna) ovan 

har med stöd av dessa ord och meningar bedömts ha, eller inte ha, IKT-relaterat innehåll, 

IKT-mål, IKT-relaterad litteratur och/eller IKT-relaterad media. 

Datasammanställningen har resulterat i en tabell (Appendix 3) med information om, för varje 

lärosäte, antal kurser i svenska och bland dessa; antal kurser med IKT- relaterat innehåll, antal 

kurser som använder IKT i sin undervisningsform, antal kurser som använder IKT i sin 

redovisningsform, antal kursplaner med uttalade IKT- mål, antal kursplaner med IKT- 

relaterad kurslitteratur, antal kursplaner som anger annan IKT- relaterad media än böcker t.ex. 

film, blogg och slutligen antal kursplaner utan IKT- relaterad litteratur. Då litteraturlistornas 

innehåll fördelats under två rubriker behövdes även en tredje (Antal kursplaner utan IKT-

relaterad kurslitteratur) för att kunna visa hur många kurser som saknar IKT- litteratur.   

Det insamlade materialet har därefter kvantifierats med avsikt att få en överblick av IKT-

innehåll i kursplanerna i ämnet svenska på lärosätena och resultatet av kvantifieringen 

presenteras i olika diagram i Kapitel 6: Analys av kursplanerna. 
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Huvudansökningarna har visat sig vara mindre homogena än kursplanerna till sitt innehåll. 

Insamlingen av data från huvudansökningarna har därför inte kunnat indelas i samma typ av 

schema som data från kursplanerna. Istället har alla textavsnitt med koppling till IKT samlats 

in. Dessa textavsnitt har sedan sammanfattats i syfte att få fram en bild av hur de olika 

lärosätena har förhållit sig till det fjärde perspektivet. I huvudansökningarna nämns, i de flesta 

fall, resurser i någon form; hur studiemiljön ser ut med digital utrustning, digitala hjälpmedel 

och olika sorters ”verkstäder” dit studenter kan vända sig för att få hjälp med allt från 

ordbehandling till filmskapande. Många högskolor har också beskrivit forskningsmiljö när det 

gäller IKT och användande av olika medier i undervisningen samt även om det förekommit 

samarbete mellan andra lärosäten i form av forskning och gemensamma digitala plattformar 

inom undervisningen.  

Analysen av materialet har skett i tre steg; först en kvantitativ innehållsanalys av kursplanerna 

i ämnet svenska, därefter en kvalitativ textanalys av huvudansökningshandlingarna och 

slutligen en jämförande kritisk analys av det insamlade och kvantifierade materialet. 

”Kvantitativ innehållsanalys är ett mycket användbart verktyg när helst man vill ha svar på 

frågor om förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett material [och] kan 

handla [...] om hur ofta eller hur frekvent olika kategorier förekommer...”.18 Då en avsikt varit 

att ta reda på i vilken utsträckning användande av informations- och kommunikationsteknik 

förekommer i kursplanerna är en kvantitativ innehållsanalys ett bra verktyg.  

Nästa steg i undersökningen, kvalitativ textanalys av huvudansökningarna från respektive 

lärosäte, har utförts så som den beskrivs av Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud. 

”... systematiken går ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av 

textens delar, helhet och den kontext vari den ingår”.19 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud menar att ett skäl till att använda den textanalytiska metoden är att ”... vissa 

passager i texten anses vara viktigare än andra”.20 Detta är också anledningen till att en 

kvalitativ textanalys av denna del av materialet valts då endast de delar av 

huvudansökningarna som behandlar IKT har varit av intresse för denna uppsats. 

                                                                 
18 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Ocarsson, Henrik, Wängnerud Lena, (2009) Metodpraktikan - Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, upplaga 3:2 2007, Författarna och Norstedts Juridik, Elanders i 

Vällingby, Vällingby. s. 223 
19 Ibid. s. 237 
20 Ibid. 
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Svenning menar att ”Den övergripande tanken med kvalitativa undersökningar är att 

exemplifiera. Med hjälp av exemplen kan man sedan dra mer eller mindre långtgående 

slutsatser, allt efter den metodologiska bas man refererar till”.21 I denna undersökning lyfts 

några lärosäten som sticker ut på ett eller annat sätt fram. Detta för att problematisera och 

diskutera frågeställningarna (kapitel 3.1). ”Den kvalitativa analysen […] försöker [...] följa 

vissa teman, som den penetrerar mer utförligt och sammankopplar med teorier och andra 

fenomen för att skapa överblick och förståelse.”22 I analysen av materialet i denna 

undersökning sammanförs och problematiseras skillnaderna mellan vad som framkommer i 

kursplanerna och ansökningarna för att kunna svara på den övergripande frågan om det finns 

förutsättningar för att IKT ska genomsyra hela lärarutbildningen. Utifrån det insamlade 

materialet har det slutligen gjorts en kritisk analys av det som framkommit i kursplanerna och 

ansökningarna. I denna har en jämförelse mellan de olika lärosätena gjorts: i vilken 

utsträckning IKT har implementerats i kursplanerna i ämnet svenska och i vilken utsträckning 

och på vilket sätt IKT skrivits fram i huvudansökningarna. För att lyfta analysen används 

Argyris och Schöns teorier om loop-lärande, vilka beskrivs närmare i kapitel 5.1. 

4.1 Problem 

En del svårigheter med att bestämma antal kurser utifrån lärosätenas ansökningar har funnits, 

detta beroende på att vissa ansökningar innehåller väldigt detaljerad information för varje 

delkurs, medan andra endast skiljt på innehållet i de olika delkurserna, men haft samma mål 

och syfte för alla. En del har endast givit ett litet underlag och ingen alls detaljerad 

information om delkurserna. Efter flera överväganden har vi valt att gå på den information 

som respektive lärosäte har lämnat och därför kan antal kurser se väldigt olika ut på varje 

lärosäte. Dock har varje delkurs som nämns räknats och allt material har undersökts. 

Ett annat problem med materialet är att det är olika personer som skrivit ansökningarna, alla 

med olika förutsättningar såsom tid och andra resurser. Vissa lärosäten har säkerligen anställd 

personal som enbart sysslar med att författa ansökningar medan andra inte har det. Trots detta 

tycker vi ändå att materialet; ansökningarna och kursplanerna i svenska, ändå ger en bild av 

vad varje lärosäte finner viktigt att lyfta fram. Det ger en viss inblick i vilket förhållande de 

                                                                 
21 Svenning, Conny, (2003) Metodboken, Lorentz Förlag 5:e upplagan, Eslöv, s. 86 
22 Ibid. s.72 
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har till betydelsen av IKT. Men vi är ändå medvetna om att verkligheten inte alltid stämmer 

överens med ansökningarna och att denna undersökning endast är en tolkning av det skrivna 

ordet. Givet mer tid och resurser hade kompletterande intervjuer kunnat genomföras, men 

detta får lämnas utrymme till en annan uppsats. 
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5 Teori 

5.1 Teoretiskt ramverk 

Vi har valt att använda oss av ”Teori som perspektivisering av praktik”, vilket innebär att 

teoretiska begrepp användes för att beskriva och analysera materialet.23 Utöver detta, för att 

lyfta analysen vidare, har vi i denna uppsats utgått från ett organisationsperspektiv som 

teoretiskt ramverk så som det beskrivs av Granberg och Ohlsson i Från lärandets loopar till 

lärande organisationer där de tar upp Chris Argyris och Donald Schön, vars 

organisationslärande beskrivs som ett kollektivt lärande och lärande i sig som en förändring 

av beteenden. De har utvecklat teorier vars största värde enligt Granberg och Ohlsson är att de 

belyser diskrepansen mellan vad som sägs i en organisation och vad som faktiskt görs, det vill 

säga klyftan mellan idé och praktik. Argyris och Schön använder begreppet ”espoused 

theories” vilket inbegriper de normer som styr handlandet och ”theories-in-use” vilket handlar 

om grundläggande värderingar som i praktiken styr beteendet.24 Enligt Argyris och Schön kan 

dessa begrepp kopplas till single-, double- och triple-loop-lärande. Single-loop-lärande 

handlar om att lösa aktuella problem, att behandla symptom medan double-loop-lärande 

handlar om att undersöka varför felet egentligen uppstått genom att undersöka styrningen för 

att få en mer bestående förändring. Den sista fasen i detta lärande kallar Argyris och Schön 

för triple-loop-lärande som innebär en förändring av de principer som styr handlandet.25  

Argyris och Schöns teorier om lärandets loopar är framförallt menade att användas ur ett 

styrningsperspektiv men deras resonemang om hur organisationer lär är även applicerbar på 

denna undersökning. Då implementering av IKT som verktyg i undervisningen till stor del 

handlar om ett nytt sätt att arbeta för utbildarna på lärarutbildningen innebär det därmed ett 

                                                                 
23 Laurits Fuglestad, Otto, (1999) Pedagogiska processer, Studentlitteratur, Lund.  
24 Granberg, Otto & Ohlsson, Jon (2004) Från lärandets loopar till lärande organisationer, 2:a upplagan, 

Studentlitteratur, Lund. s. 40f 
25 Ibid. s. 80 
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organisatoriskt lärande för landets lärosäten kan förklaras genom Argyris och Schöns teorier 

om loop-lärande. 

5.2 Begrepp 

Som titeln anger behandlar denna uppsats ämnet IKT i lärarutbildningen. IKT (informations- 

och kommunikationsteknologi) får ses som ett paraplybegrepp för ett antal begrepp, vilka 

syftar till användning av sådan teknik som har med information och kommunikation att göra. 

Vissa begrepp, såsom internet, bloggar och multimedia kan sägas vara allmän kännedom och 

förklaras inte närmare här. Andra begrepp, som multimodalitet, e-lärande, digitala verktyg 

samt skillnaden mellan mediekunskap och mediepedagogik återkommer vid ett flertal 

tillfällen och kan vara av intresse att definiera närmare. Kress och van Leeuwen poängterar 

vikten av att analysera texter ur olika aspekter och menar att texter idag är multimodala, det 

vill säga ”uppbyggda av olika teckensystem eller semiotiska modaliteter”.26 Begreppet e-

lärande dök upp i Högskolan Dalarnas ansökan men definieras inte annat än som användande 

av datorer och internet i form av portfolios samt information och föreläsningar via internet. 

Med digitala verktyg avses i denna uppsats alla former av datorbaserade medier vilka kan 

användas i pedagogiska sammanhang så som till exempel programvara, bloggar, texter och 

bilder med mera. Skillnaden mellan mediekunskap och mediepedagogik diskuteras i 

Medieresor – om medier för pedagoger där den förra kan sägas innefatta teori om medier 

medan den senare kan förklaras som ett förhållningssätt oavsett ämne.27 Thomas Koppfeldt, 

lyfter fram att mediepedagogik ”utgår från tanken att vi inte bara lär oss av det ämnesinnehåll 

som massmedier ger oss utan även av sättet på vilket innehållet presenteras.28 

Mediepedagogik är således ett vidare begrepp än mediekunskap och innefattar både teori och 

praktik.29 Slutligen några ord om ett vidgat textbegrepp vilket dyker upp i lärosätenas 

kursplaner och innefattar ”kunskaper som överförs på ett annat sätt än det skrivna ordet” 

                                                                 
26 Englund, Boel och Ledin, Per (red), (2003) Teoretiska perspektiv på sakprosa, Studentlitteratur, Lund. s. 117 
27 Olson, Kristin och Boreson, Cecilia, (2004) Medieresor – om medier för pedagoger, Kristianstads boktryckeri 

AB, Kristianstad. s. 10 
28 Ibid. s. 12 
29 Ibid. s. 11 
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 ”Istället för att se skriven eller talad text som det enda sättet att föra fram ett innehåll, utgår 

man från ett så kallat vidgat textbegrepp” som även innefattar bilder, film, video och 

avlyssning.  

På motsvarande sätt får vi ett vidgat textbegrepp när begreppet text får innefatta kunskap som 

överförs på annat sätt än det skrivna ordet.30 

5.3 Tidigare forskning 

KK-stiftelsen har med hjälp av Metamatrix Development and Consulting har genomfört två 

delstudier vars syfte varit att skapa ett brett underlag om IT i lärarutbildningarna. Studierna 

omfattar dels en analys av kursplaner, utbildningsplaner och självvärderingsmaterial samt en 

webbenkät till lärarutbildare.  Huvuddelen av underlaget återfinns i rapporten IT i 

lärarutbildningen – attityder, användande och kunnande bland lärarutbildare och studenter, 

200431, vilken också kompletteras med material från några andra studier. KK-stiftelsens 

forsknings program LearnIT genomförde under våren 2004 en enkätstudie där några av 

frågorna var samstämmiga med dem i lärarutbildarenkäten, vilka kontrasteras i rapporten. 

Adjunkter och lektorer, som varit anställda vid de lärosäten som ingick i studien och som 

undervisat minst 10 % på lärarutbildningen ingick i studien. Materialet som användes till 

analys av utbildningsplaner och kursplaner från lärarutbildningarna kom från den så kallade 

självvärdering som samtliga lärarutbildningar genomfört under våren 2004 som en del ur 

Högskoleverkets programutvärdering.  

De kursplaner som valdes ut att analyseras kom från det Allmänna utbildningsområdet (AUO) 

och från kurser med inriktningar eller specialiseringar med ord i sin titel som har anknytning 

till informationsteknik (IKT, data, medie, teknik, kommunikation, webb, nätverk, flexibelt 

lärande, distans m.fl.) Cirka 450 kursplaner har granskats. Med vår uppsats väljer vi att gå ett 

steg längre och undersöker hur IKT genomsyrar ned i ämnet genom att titta på kursplanerna i 

svenska på den kommande lärarutbildningen. 

I rapporten framkommer att trots att man är positivt inställd till internet i undervisningen så är 

användningen av IT-baserade läromedel (t.ex. cd-rom/internet) medelmåttig. En möjlig 

                                                                 
30 Liberg, Caroline et. Al., (2007) Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet. Myndigheten för 

skolutveckling. Red. Anette Ewald & Birgitta Garme, Liber, Stockholm. s. 8 
31 KK-stiftelsen, rapport: IT i lärarutbildningen – attityder, användande och kunnande bland lärarutbildare och 

studenter 2004, utförd av Metamatrix Development & Consulting AB 2004-11-24. 
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förklaring till detta som lyftes fram var att det fanns få läromedel att tillgå, en sanning med 

modifikation då även internet användes som exempel på IT-baserat läromedel.32 I frågan om 

användandet av digitala verktyg så som digitala portfolios/mappar, digitala loggböcker eller 

liknande framkom att ca 50 % av de svarande var mycket eller ganska okunniga då det gällde 

att använda sig av digitala verktyg. Det framkom också att män i större utsträckning använder 

sig av dessa verktyg än kvinnor.33 När det kommer till IT i den egna undervisningen svarar 6 

av 10 lärarutbildare att de i liten utsträckning använder IT på nya och innovativa sätt och 

nästan hälften av lärarutbildarna anser att de i liten utsträckning förmedlar kunskaper och 

erfarenheter om pedagogisk användning av IT till studenterna. Från det kompletterande 

materialet från LearnITs studentundersökning framkommer att drygt en tredjedel av 

studenterna anser sig ha låg kompetens i att använda IT integrerat i sin undervisning.34 

Några skäl till varför lärarutbildarna inte använder IT i sin undervisning som lyfts fram är att 

de upplever att syftet med att använda IT inte är tydligt och att kursplanerna inte beskriver hur 

och varför IT ska integreras. Metamatrix genomförde på KK-stiftelsens uppdrag (våren 2004) 

en analys av kursplaner och utbildningsplaner inom lärarutbildningen vilken bekräftade 

lärarutbildarnas svar. Det visade sig att IT-inslagen var få, att kursplanernas utformning var 

kortfattad och standardiserad och att det var sällsynt med utförliga beskrivningar av IT-

undervisningens mål och syfte.35 Denna undersökning kommer förhoppningsvis att visa om 

man nu mera medvetet lyfter in IT/IKT i kursplanerna. 

Det norska utbildningsdepartementet (UFD) har i rapporten Evaluering av IKT- satsningen i 

laererutdanningen, Midtvejsrapport2 (2003) utvärderat IT- användningen inom den norska 

lärarutbildningen. I Metamatrix rapport från 2004 jämför man också med den norska 

lärarutbildningen och konstaterar att i jämförelse med Sverige så använder sig de norska 

lärarutbildarna i mycket högre grad av IT dagligen, men då det gäller användandet av IT i den 

egna undervisningen så framgår inga stora skillnader mellan Norge och Sverige.36  

I rapporten IT i lärarutbildningen framgår i slutsatserna att styrdokumenten i marginellt 

avseende ger stöd för varför och hur man bör använda IT i undervisningen. Enligt lärosätena 

har detta inte varit syftet med kursplaner och utbildningsplaner. Om så är fallet ställer man sig 

                                                                 
32 IT i lärarutbildningen – attityder, användande och kunnande bland lärarutbildare och studenter 2004. s. 24f 
33 Ibid. s. 26 
34 Ibid. s.38ff 
35 Ibid. s. 41f 
36 Ibid. s. 47 
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frågan i rapporten om det finns skäl att överväga, som man gjort i Norge, att förändra 

måldokumenten i detta avseende.37 Denna undersökning kommer bl.a. att visa hur man har 

gått till väga i kursplanerna inför den nya lärarutbildningen. 

LearnIT, som nämnts tidigare, utförde på uppdrag av KK-stiftelsen en undersökning om 

lärarstudenters utbildning då det gäller att använda IT som pedagogiskt verktyg och deras 

attityd till att använda IT i sin kommande undervisning.38 Några saker som de kom fram till 

tycker vi är av särskild vikt att lyfta fram utifrån vår undersökning.  

IT i lärarutbildningen används framförallt till att söka information och skriva och bearbeta 

texter och sällan till att planlägga och följa den egna läroprocessen.39 Men det finns skillnader 

mellan de olika utbildningsinstitutionerna:  

På Linköpings universitet och på Malmö högskola har hälften av de lärarstuderande planlagt 

och följt den egna läroprocessen med hjälp av IT till skillnad från Uppsala universitet, 

Karlstad universitet och Högskolan i Borås där endast en femtedel gjort samma sak. I 

Linköping har dessutom över hälften av de lärarstuderande arbetat med IT-baserade 

läromedel, vilket också gäller Mitthögskolan. För Örebros och Karlstads universitet är det 

endast en fjärdedel. Vid Umeå universitet har inte fullt 40 % använt sig av bild, film eller 

ljudproduktion och på Högskolan Gotland endast 10 %. Power Point som 

presentationsprogram har 60 % av de lärarstuderande vid Umeå universitet använt medan 

endast 4 % använt sig av programmet vid Örebro universitet. Skillnader lyfts även fram när 

det gäller källkritik kopplat till internet. 79 % av studenterna vid Stockholms universitet 

uppger att de inte haft någon kurs i området medan 75 % i Borås säger att de haft det som del 

av en eller flera kurser. Uppsala och Umeå uppger 18-19 % att de haft kurs om Källkritik med 

minst fem poäng.40 Denna undersökning kommer att visa om det finns stora skillnader mellan 

lärosätena om hur man lyfter fram IT/IKT i kursplanerna.  

Några slutsatser som man lyfter fram i rapporten är att endast 10 % av Sveriges 

lärarstuderande är nöjda med de kunskaper som de fått i hur de kan nyttja IT i undervisningen 

och endast 20 % är mycket positiva till att använda IT i sin framtida undervisning.41 Detta går 

stick i stäv mot regeringens föresatser att IKT ska vara ett övergripande perspektiv i 

                                                                 
37 IT i lärarutbildningen – attityder, användande och kunnande bland lärarutbildare och studenter 2004, s.54 
38 KK-stiftelsen forskningsprogram LearnIT, attityudundersökning: Lärarstuderande och IT 2004 
39 Ibid. s. 9 
40 Ibid. s. 9f 
41 Ibid. s. 14f 
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lärarutbildningen. Om den nya lärarutbildningen kan ändra på dessa siffror kommer framtiden 

att utvisa. 

I uppsatsen Digitalt kompetent lärare sökes…  IKT på Sveriges lärarutbildningar42 undersöks 

bland annat utbudet och innehållet av IKT- relaterade kursmål i kursplanerna inom det 

allmänna utbildningsområdet (AUO). Några för denna undersökning intressanta iakttagelser 

är att antal och innehåll i IKT relaterade kursmål varierar mellan olika lärarutbildningar. För 

att göra innehållsanalysen i uppsatsen mer metodisk skapade Ericsson och Löndahl ett 

analysredskap med fem kategorier; praktiska kunskaper, reflekterande kunskaper, juridiska 

och etiska kunskaper, interaktiva kunskaper och teoretiska kunskaper. De visade att ingen av 

Sveriges lärarutbildningar hade IKT relaterade kursmål i samtliga fem kategorier på det 

allmänna utbildningsområdet.43 De kom också fram till att endast 13 av 27 lärarutbildningar 

gav studenterna möjlighet att få praktiska kunskaper i IKT inom AUO. 7 av 27 

lärarutbildningar hade kursmål rörande reflekterande kunskaper inom AUO. Juridiska och 

etiska kunskaper var den kategori som minst antal lärosäten hade kursmål i och endast fem 

lärarutbildningar hade kursmål rörande interaktiva kunskaper i AUO. Teoretiska kunskaper 

var den kategori där störst antal kursmål rörande IKT kunde placeras i.44 

En annan för vår del intressant slutsats som de kom fram till i undersökningen är att mest 

bestående IKT kunskaper uppkommer om IKT integreras i föreläsningar, seminarier, 

gruppövningar och examinationer varför det är extra intressant att se hur IKT uttrycks i 

kursplanerna på ämnesnivå. Några risker som Ericsson och Löndahl lyfter fram är att IKT får 

olika betydelse och innehåll på olika lärarutbildningar om IKT inte skrivs in i kursmålen och 

                                                                 
42 Helene Ericsson, Liselott Löndahl Digitalt kompetent lärare sökes… IKT på Sveriges lärarutbildningar, C-

ppsats Göteborgs universitet, Rapportnummer: HT08-7810-04.  
43  Ibid. s.15 De fem kategorierna: Praktiska kunskaper: kunna amvända ordbehandling, kalkylprogram, 

databaser och internetbaserade tjänster. Kunna söka fram, hantera, producera, bearbeta och lagra 

information. Reflekterande kunskaper: Ha kunskaper om de möjligheter och eventuella risker som skapas 

genom användningen av internet och kommunikation via elektroniska medier samt vara medveten om frågor 

som rör den tillgängliga informationens validitet och tillförlitlighet. Juridiska och etiska kunskaper: Vara 

medveten om juridiska och etiska principer som interaktiv användning av informationssamhällets teknik 

innefattar. Interaktiva kunskaper: Kunna engagera sig i olika grupper och nätverk för kulturella, sociala 

eller yrkesrelaterade ändamål. Teoretiska kunskaper: Kunna använda sig av IKT inom olika pedagogiska 

teorier. 
44 Ibid. s. 35ff 
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att IKT färdigheter försvinner i mängden av kunskaper som anses viktiga för den blivande 

läraren om de inte skrivs in i kursmålen.45 

Ericsson och Löndahl understryker att bäst bestående kunskaper inom IKT får studenterna om 

IKT integreras i undervisningen men de har också med sin undersökning visat att kunskaper 

inom IKT-området varierar stort mellan olika lärosäten. Utifrån detta vill vi undersöka hur 

IKT integreras i kursplanerna i ämnet svenska i den nya lärarutbildningen. 

                                                                 
45 Digitalt kompetent lärare sökes… IKT på Sveriges lärarutbildningar, s. 39 
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6 Analys av kursplanerna 

I följande avsnitt presenteras den kvantitativa undersökningen i form av stapeldiagram utifrån 

respektive undersökningsrubrik; innehåll, undervisningsform, redovisningsform, kursmål och 

litteratur.  

6.1 Innehåll 

Figur 1 nedan är ett stapeldiagram som visar att av 28 ansökningar för examensrätt till 

gymnasieskolan är det 20 lärosäten som erbjuder kurser i svenska. Vi kan också läsa ut vilka 

lärosäten som erbjuder kurser i ämnet svenska och hur många av dessa kurser som har ett 

IKT- innehåll. Endast ett lärosäte, Göteborgs universitet har ett IKT- innehåll i hälften av alla 

sina svenskkurser. Luleå tekniska högskola och Högskolan Dalarna når nästan hälften av sina 

svenskkurser medan Örebro universitet inte alls har något IKT- innehåll enligt de kursplaner 

som vi studerat. 
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Figur 1 Antal kurser i svenska givna på de olika lärosätena och antalet av dessa med IKT-
relaterat innehåll beskrivet i kursplanerna 

 

Med nästa graf (Figur 2) vill vi visa en översikt av andel svensk-kurser med ett IKT- relaterat 

innehåll. Detta visar att långt mindre än hälften av kurserna har IKT- relaterat innehåll. 

Nästan 3/4 av lärosätena har IKT- relaterat innehåll i mindre än 20 % av svensk-kurserna de 

ger och endast en tiondel av lärosätena (2 av 20) närmar sig ett IKT- relaterat innehåll i 

hälften av sina svenskkurser. 
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Figur 2 Andel svensk-kurser med IKT-relaterat innehåll 

 

6.2 Undervisningsform 

Figur 3 nedan visar att det är få lärosäten som använder sig av IKT i sin undervisningsform. 

Mittuniversitetet och Göteborgs universitet är de lärosäten som mest använder sig av IKT i sin 

undervisningsform. Mittuniversitetet exemplifierar med olika typer av e-lärande, vilket de inte 

närmare beskriver. Göteborgs universitet beskriver varierande undervisningsformer med 

digitala undervisningsformer, diskussioner om multimodalt och digitalt. De nämner också att 

digitala resurser ingår i undervisningen, men exemplifierar inte med vilka slags digitala 

resurser de använder.  
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Figur 3 Antal kurser som använder IKT i sin undervisningsform 

 

6.3 Redovisningsform 

I diagrammet i Figur 4 nedan finner vi att endast 5 av 20 lärosäten använder sig av IKT i sin 

redovisningsform i ämnet svenska och endast i 10 av 267 svensk-kurser totalt. Malmö 

högskola använder sig i flest fall av IKT i redovisningen, därefter Högskolan i Jönköping och 

Göteborgs universitet. Malmö högskola använder bland annat detta i sin redovisning: analys 

av medietexter, nätbaserat litteraturseminarie, redovisning av digital portfolio som studenterna 

arbetat med som verktyg i sitt eget lärande och presentation av sina texter med hjälp av 

digitala medier. Högskolan i Jönköping använder sig av: bild och text- analys inom olika 

medier, seminarier med film, en gruppuppgift i manusförfattande och inspelning i TV- studio 

samt gruppuppgifter där IKT användes i redovisningen. På Göteborgs universitet redovisar 

man bland annat genom följande: gruppuppgifter kring film och dataspel, digitala 

redovisningsformer och problemlösande examination kring digitala verktyg. 
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Figur 4 Antal kurser som använder IKT i sin redovisningsform 

 

6.4 Kursmål 

I Figur 5 nedan har vi tittat närmare på kursmål. När det gäller IKT- relaterade kursmål är det 

två lärosäten som sticker ut; Högskolan i Gävle och Karlstads universitet. Där den senare har 

IKT- kursmål i 5 av 6 svenskkurser och den första har IKT- kursmål i 12 av sina 14 svensk-

kurser. Malmö högskola och Högskolan i Jönköping skriver fram IKT- mål i över 50 % av 

sina svensk-kurser. Högskolan i Dalarna i hälften av kurserna och Göteborgs universitet i 

nästan hälften av kurserna. Tre lärosäten; Umeå universitet, Stockholms universitet och 

Örebro universitet har inga IKT- kursmål i sina svensk-kurser. 
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Figur 5 Antal kurser i svenska givna på de olika lärosätena och antalet av dessa med uttalade 
IKT-mål i kursplanerna 

 

6.5 Litteratur 

I diagrammet som visas här nedan (Figur 6) har vi valt att dela in litteraturlistorna i ren 

kurslitteratur och annan IKT- relaterad media till exempel: film, bloggar och TV. Alla utom 

Örebro universitet har IKT- litteratur i någon av sina svenskkurser. När det gäller annan 

media är det 10 lärosäten som har det i sina kurser. Luleå tekniska universitet ligger i 

framkant där, 10 av deras 15 kurser använder sig av annan media till exempel: filmer, TV-

program och datorspel. 
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Figur 6 Kurslitteratur och andra IKT-relaterade läromedel 

 

6.6 Sammanfattning och diskussion 

I diagrammen ovan framkommer att långt mindre än hälften av svensk-kurserna har ett IKT- 

relaterat innehåll. Det är få lärosäten som använder sig av IKT i sin undervisningsform och 

ännu färre som använder sig av IKT i redovisning. När det gäller IKT- relaterade kursmål är 

det endast två lärosäten som inte beskriver några IKT- mål, Umeå universitet och Örebro 

universitet. Två lärosäten sticker ut; Högskolan i Gävle och Karlstads universitet. Den senare 

har IKT- kursmål i 5 av 6 svenskkurser. Men om vi går tillbaka och tittar på innehåll så har de 

endast beskrivit ett IKT- innehåll i 1 av 6 kurser. Likaså när det gäller Högskolan i Gävle, de 

har IKT- kursmål i 12 av sina 14 svensk-kurser men det råder en viss diskrepans i förhållande 

till IKT- innehåll som endast existerar i en av deras svensk-kurser. Det skulle kunna vara så 

att vissa lärosäten, till exempel Högskolan i Gävle, har satt IKT- relaterade mål, men antingen 

trott att det räckt, eller missat att låta IKT genomsyra ”allt” (innehåll, redovisning, litteratur 

osv.) vilket gör att det blir en stor diskrepans här. Alla utom Örebro universitet har IKT- 

litteratur i någon av sina svenskkurser. Men när det gäller annan media är det endast 10 
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lärosäten som nämner det i sina litteraturlistor. Luleå tekniska universitet utmärker sig där 

med att 10 av deras 15 kurser använder sig av annan media.  

De flesta lärosäten har på något sätt inbegripit IKT i någon av sina svensk-kurser om än bara i 

litteraturlistorna. Endast ett lärosäte, Örebro universitet, har inte nämnt IKT under någon 

rubrik för någon av sina svenskkurser.  

Vår undersökning visar att det är mindre än hälften av alla svenskkurser som har ett IKT- 

relaterat innehåll (även om det är fler som ändå uppger att de har IKT- mål). Detta kan bero 

på att man för flera svenskkurser uppgett gemensamma mål men skiljt på innehållet i 

delkurserna. Vi tycker dock att det är alarmerande att man inte har lagt större fokus på IKT i 

beskrivningar av kursinnehåll. Bland annat med tanke på att rapporten IT i lärarutbildningen 

– attityder, användande och kunnande bland lärarutbildare och studenter visade att få 

lärarutbildare använder IT i den egna undervisningen och att några orsaker till det var att 

användning av IT inte tydligt beskrivs i kursplanerna.  

IT i lärarutbildningen – attityder, användande och kunnande bland lärarutbildare och 

studenter som genomfördes på KK-stiftelsens uppdrag bekräftar också en brist på IT-inslag i 

lärarutbildningens kursplaner och utbildningsplaner, att kursplanernas utformning var 

kortfattad och standardiserad och att det var sällsynt med utförliga beskrivningar av IT-

undervisningens mål och syfte.46 Efter denna kritik är det intressant att upptäcka att lärosätena 

inte mer medvetet lyft in IKT i kursplanerna i ämnet svenska då det av regeringen är bestämt 

att IKT, som det fjärde perspektivet, ska genomsyra hela lärarutbildningen. Betydelsen av 

IKT om varför och hur man bör använda IT i undervisningen är ringa i styrdokumenten och 

enligt lärosätena har detta inte varit syftet med kursplaner och utbildningsplaner. En fråga 

som ställs i rapporten är om det finns skäl att överväga att förändra måldokumenten i detta 

avseende.47  Långt ifrån hälften av alla svenskkurser har uttalade IKT- mål och många av de 

kurser som har IKT-mål har inget uttalat IKT-innehåll. Kanske finns det skäl att överväga att 

förändra detta för att lyfta fram betydelsen av IKT.  

I diagrammen i föregående kapitel kan vi se att utbuden och innehållet i IKT relaterade 

kursmål varierar stort mellan de olika lärosätena. Detta stämmer väl överens med 

undersökningen i uppsatsen Digitalt kompetent lärare sökes… IKT på Sveriges 

                                                                 
46 IT i lärarutbildningen – attityder, användande och kunnande bland lärarutbildare och studenter 2004. s.41f 
47 Ibid. s. 54 
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lärarutbildningar.48 Det framkom även att det var få lärarutbildningar som gav studenterna 

praktiska kunskaper i IKT inom AUO och att Teoretiska kunskaper var den kategori där störst 

antal kursmål rörande IKT kunde placeras.49 Detta bekräftas även av vår undersökning där det 

teoretiska perspektivet av IKT lyfts fram i litteraturlistorna av alla lärosäten utom Örebro 

universitet medan det i undervisningsformer och redovisningsformer ser betydligt tunnare ut, 

även om det finns goda exempel där som till exempel Malmö högskola, Mittuniversitetet, 

Högskolan i Jönköping och Göteborgs universitet. I Digitalt kompetent lärare sökes… lyftes 

även att mest bestående IKT kunskaper uppkommer om IKT integreras i föreläsningar, 

seminarier, gruppövningar och examinationer. Med denna kunskap är det intressant att kritiskt 

granska undervisningsformerna i svenskkurserna som i många fall endast inbegriper 

traditionella föreläsningar och seminarier. En risk som framhålls i uppsatsen är att om inte 

IKT skrivs in i kursmålen kan IKT få olika betydelser och innehåll på olika lärarutbildningar 

och IKT- färdigheterna hos lärarna kommer då att se olika ut.50 Detta är något som enligt vår 

mening inte kommer att underlätta införandet av det fjärde perspektivet. 

Utifrån våra erfarenheter från vår utbildning användes IT till att söka information, skriva 

texter och kommunicera via e-post. Detta är en bild som bekräftas av LearnITs undersökning 

som också visade att IT sällan används till att planlägga och följa den egna läroprocessen.51 

Men precis som vi valt att göra så lyfter de samtidigt fram några goda exempel, till exempel 

Malmö högskola, som även bekräftar vår statistik. Men skillnaderna i hur man valt att lyfta 

fram IT/IKT i kursplanerna är stora mellan utbildningsinstitutionerna vilket naturligtvis kan 

ha vitt skilda orsaker, t.ex. vem som skrivit ansökningarna, men som ändå enligt vår mening 

säger något om hur man valt att se på IKT. 

                                                                 
48 Digitalt kompetent lärare sökes… IKT på Sveriges lärarutbildningar.  
49 Digitalt kompetent lärare sökes… IKT på Sveriges lärarutbildningar, s.35ff 
50 Ibid. s. 39 
51  Lärarstuderande och IT 2004, s. 9 
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7 Analys av huvudansökningarna 

I föregående avsnitt tittade vi på hur IKT skrivs fram i kursplanerna. I detta avsnitt vill vi 

undersöka vilka förutsättningar lärosätena har för att genomföra de förändringar som 

beaktandet av det fjärde perspektivet kommer att medföra. Vi har i ansökningarna om 

examensrätt till högskoleverket därför tittat på om man i huvudansökningarna har nämnt 

resurser i någon form men även hur studiemiljön ser ut idag i form av utrustning och 

kompetens att använda denna i verksamheten. Vi har även beaktat hur forskningsmiljön ser ut 

när det gäller just IKT och användande av olika medier i undervisning samt även samarbete 

mellan lärosäten i form av forskning och gemensamma plattformar inom undervisningen. 

När det gäller denna del av undersökningen har det varit svårt att föra in resultaten i mätbara 

tabeller eftersom det har saknats en mall för hur ansökan ska se ut. Ansökningarna är således 

väldigt olika utformade men ett visst mönster har ändå kunnat skönjas då flertalet lärosäten i 

någon mån nämnt framförallt studiemiljö, kompetens samt forskningsmiljö.  

 

Vad vi kan se av de olika lärosätenas ansökningar är att det finns stora skillnader i vilken 

utsträckning de har hörsammat utredningens uppmaning om informations- och 

kommunikationsteknik (IT) som utbildningsresurs och övergripande perspektiv. Flertalet 

lärosäten nämner forskning på området och många erbjuder sina studenter någon form av 

verkstäder som pedagogisk resurs. Även om forskning är viktig finns det en viss risk att 

arbetet stannar där och blir ett arbetsområde för en redan invigd grupp intresserade och inte 

når ut till de undervisande lärarna i respektive ämne. Problemet med verkstäder är att de ofta 

är utformade som ett frivilligt stöd dit studenter får söka sig på eget initiativ. Risken här är 

åter igen att de redan intresserade söker sig dit och dessutom leder inte detta till en naturlig 

användning av IKT då ämnet placeras utanför själva undervisningen. Några lärosäten säger 

sig ha planer på att starta projekt och forskning men det man bör betänka är att detta troligtvis 

är en lång process som kommer att ta år innan den når den faktiska undervisningen. 

 

Några få lärosäten utmärker sig i form av långt kommet arbete med att implementera IKT i 

undervisningen. Framför allt Göteborgs universitet sticker ut genom att nämna ett flertal 
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forskningsprojekt, samarbete med andra högskolor i syfte att implementera IKT i 

lärarutbildningen, en särskild IT-fakultet samt en enhet för pedagogisk utveckling och 

interaktivt lärande. Även Umeå universitet verkar av sin ansökan att döma ha kommit långt på 

vägen mot implementering av IKT i undervisningen. De menar att IKT ska ingå som en 

”integrerad” del i utbildningarna och att särskilda kurser inte är den bästa vägen att gå vilket 

går helt i linje med resultaten från Ericsson och Löndahls rapport Digitalt kompetent lärare 

sökes... Deras slutsats var, som tidigare nämnts i avsnitt 5.3: Tidigare forskning, att mest 

bestående IKT-kunskaper fås om IKT integreras i föreläsningar, seminarier, gruppövningar 

och examinationer. Umeå universitet skriver också i sin ansökan att olika IKT- och 

multimediabaserade redovisningsformer används. Det är naturligtvis svårt att avgöra i vilken 

utsträckning detta sker. För det ändamålet behöver undervisande lärare intervjuas och det 

faller av utrymmesskäl utanför denna uppsats. Umeå universitet nämner ingen forskning inom 

området för IKT i sin ansökan. Högskolan Dalarna har lång erfarenhet av distansundervisning 

med webbmöten och digitala lärplattformar och en uttalad användning av digital 

informations- och kommunikationsteknologi som genomsyrar verksamheten. Forskningen på 

området är omfattande med förankringen i den praktiska utbildningen.  

 

En mellanställning har som vi ser det Linköpings universitet som i dagsläget har tillsatt en 

arbetsgrupp med uppgift att utveckla en strategi för hur IKT ska kunna integreras i 

utbildningen. Det framgår inte av deras ansökan att de har implementerat IKT i verksamheten 

men en IKT-studio som fördelar medel för inköp av pedagogiskt inriktade IKT-verktyg pekar 

på en viss användning av sådana verktyg. Även samarbetet med Umeå universitet, som enligt 

vår undersökning kommit långt på vägen mot implementering av IKT som pedagogisk resurs 

i lärarutbildningen, skulle eventuellt kunna ses som en fördel i detta sammanhang.  

 

Dessa fyra lärosäten, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna samt Umeå universitet samt i 

viss mån Linköpings universitet är de som framförallt har beaktat det fjärde perspektivet i sina 

huvudansökningar. I nästa avsnitt kommer vi problematisera förhållandet mellan det som vi 

kan kalla för lärosätens ambition att leva upp till det fjärde perspektivet och som framkommer 

i deras respektive ansökningar och vad som faktiskt finns med i form av konkret innehåll i 

kursplanerna för ämnet svenska. Vi ska även problematisera förhållandet mellan det statliga 

påbud och beslut som sanktioneras av regeringen och den verklighet som de olika lärosätena 

befinner sig i. Till viss del kommer även diskrepansen som förekommer mellan forskning och 
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faktisk tillämpning att beröras. Detta gör vi med hjälp av Argyris och Schöns teorier om loop-

lärandet. 

7.1 Förutsättningar för genomförande 

Begreppet ”espoused theories” inbegriper de normer som styr handlandet och ”theories-in-

use” handlar om grundläggande värderingar som i praktiken styr beteendet52. Enligt Argyris 

och Schön kan dessa begrepp kopplas till single-, double- och triple-loop-lärande. Single-

loop-lärande handlar om att lösa aktuella problem, att behandla symptom medan double-loop-

lärande handlar om att undersöka varför felet egentligen uppstått genom att undersöka 

styrningen för att få en mer bestående förändring. Den sista fasen i detta lärande kallar 

Argyris och Schön för triple-loop-lärande som innebär en förändring av de principer som styr 

handlandet.53    

 

Med applicering av Argyris och Schöns loop-lärande på vad som framkommit i 

ansökningarna kan regeringens proposition och beslut om att alla lärarutbildare ska ansöka 

om examenstillstånd beskrivas som ett single-loop-lärande.54 Det vill säga en förändring av 

regler för att bland annat komma till rätta med problemet med att så många lärare saknar 

digital kompetens. Direktiven i proposition 2009/10:89 samt SOU 2008:109 utgör det 

regelverk som lärosätena har att ta ställning till i sina ansökningar. Med Argyris och Schöns 

begreppsapparat skulle detta kunna beskrivas som ”espoused theories” det vill säga de normer 

som är tänkta att styra lärosätenas handlande i denna fråga. Detta genererar dock i sig inte en 

förändring vad gäller tillämpning av IKT som pedagogiskt verktyg inom lärarutbildningen.  

 

Argyris och Schön menar också att för att få till stånd en mer bestående förändring krävs att 

organisationen undersöker varför ett visst handlande uppstår. Direktiv och regler i all ära men 

för att insikten om IKT – implementeringens positiva effekter för undervisningen ska spridas i 

organisationen behövs en förändring av insikter. I ansökningarna om examensrätt framkom 

det att flera lärosäten ingår i olika forskningsprogram med syfte att öka kunskaperna om IKT 

                                                                 
52 Från lärandets loopar till lärande organisationer (2004) s. 40f 
53 Ibid. s. 80 
54 Ibid. 
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som pedagogiskt verktyg. Detta kan med loop-terminologin ses som ett double-loop-lärande 

där högskolor och universitet undersöker inte själva styrningen av verksamheten men väl på 

vilket sätt ett nytt verktyg som IKT skulle kunna användas på ett ändamålsenligt sätt i 

undervisningen. Risken som vi ser det är att diskussionen om IKT som pedagogiskt verktyg 

enbart förs inom en subkultur inom organisationen nämligen i forskningssammanhang. 

Förändringen når då inte ut i hela organisationen utan stannar inom en liten grupp intresserade 

personer. Vår undersökning visar att detta verkar vara fallet på många högskolor och 

universitet. Forskning är i många fall omfattande, men kunskapen når inte ut till de 

undervisande lärarna i tillräckligt hög grad för att vi ska kunna tala om ett triple-loop-lärande 

som vi anser är avgörande för en lyckad implementering av det fjärde perspektivet.   

 

För att ett triple-loop-lärande ska kunna äga rum krävs enligt Argyris och Schön en förändring 

av de principer som styr handlandet. Rapporten Lärarstuderande och IT 2004 visade att 

endast 10 % av Sveriges lärarstuderande var nöjda med sina kunskaper om IT i 

undervisningen och endast 20 % var mycket positiva till att använda IT i sin framtida 

undervisning.55 Dessa siffror kan tyckas skrämmande med tanke på den digitala utvecklingen 

och är något som lärosätena borde ta till sig i den nya lärarutbildningen. Om IKT ska vara ett 

övergripande perspektiv i lärarutbildningen borde det genomsyras på alla nivåer i det 

allmänna utbildningsområdet men även i ämneskursplanerna. För att detta ska komma till 

stånd behöver de grundläggande värderingar som i praktiken styr handlandet hos landets 

lärarutbildare förändras vilket med Argyris och Schöns terminologi beskrivs som ”espoused 

theories.” 

 

Vi har, bland annat på grund av vår egen inriktning mot de högre åldrarna, valt att titta på 

kursplanerna på ämnesnivå och i ämnet svenska och funnit att IKT integreras i liten grad i de 

flesta av svenskkurserna. En risk med detta kan vara att lärandet och användandet av IKT inte 

når fram i undervisningen och att kunskapen om IKT som pedagogiskt verktyg inte når alla 

lärarstuderande utan endast dem som aktivt söker upp dessa resurser. För att ett double-loop-

lärande ska kunna ske så krävs det att de lärarstuderande får insikt om IKT och om hur man 

kan använda IKT i undervisningen i pedagogiska syften. Men för att gå från insikter till 

                                                                 
55 Lärarstuderande och IT 2004, s. 14f 
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faktiskt handlande och för att uppnå ett triple-loop-lärande är det viktigt att lärarutbildarna får 

lära sig att använda digitala verktyg i sina ämneskurser.  
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8 Resultat och diskussion 

Efter vår undersökning kan vi konstatera att IKT inte genomsyras hela vägen ned till ämnet 

svenska i den nya Lärarutbildningen. När det gäller kursplaner i svenska visade det sig att IT 

– inslagen och IKT – inslagen i allmänhet inte var genomgående. Få lärosäten använder sig av 

IKT i sin undervisningsform, långt mindre än hälften av kurserna har IKT- relaterat innehåll, 

nästan inga svenskkurser använder sig av IKT i sin redovisningsform och IKT- relaterade 

kursmål förekommer i mindre än hälften av kurserna. Detta visar att IKT inte integreras hela 

vägen i kursplanerna för svenska. En annan intressant iakttagelse som vi gjort när vi läst 

kursplanerna är att IKT inte ses som en resurs i de allmänna delarna i kursmomenten som i 

t.ex. grammatikundervisningen utan digitala verktyg används endast i de moment som 

teoretiskt handlar om IKT och inte som en didaktisk resurs i lärandeprocesser i allmänhet. 

  

Som vi nämnde tidigare i vår uppsats lyfter Ericsson och Löndahl fram att mest bestående 

kunskaper uppkommer om IKT integreras i föreläsningar, seminarier, gruppövningar och 

examinationer. Med tanke på vårt resultat är detta oroväckande på många sätt. Dels genom att 

det är så få lärosäten och kursbeskrivningar i svenska som arbetar på detta övergripande sätt 

att integrera IKT i alla kategorier men också att det spelar stor roll vilket lärosäte man väljer 

att studera vid. Skillnaderna mellan de olika utbildningsinstitutionerna är stora 

Utbildningarnas innehåll blir väldigt olika beroende av allt från IKT -innehåll till val av 

litteratur. Detta i sin tur hotar likvärdigheten och kvalitén på de olika utbildningarna vilket får 

betydelse för den framtida lärarkåren och i slutändan också för eleverna. 

 

Stora skillnader finns även i hur de olika lärosätena har skrivit fram det fjärde perspektivet i 

sina ansökningar om examensrätt för den nya lärarutbildningen och i vilken utsträckning de 

hörsammat utredningens uppmaning om informations- och kommunikationsteknik som 

utbildningsresurs och övergripande perspektiv. Endast fyra av lärosätena; Göteborg, Umeå, 

Dalarna och i viss mån Linköping, visar i sina ansökningar en tydlig satsning på IKT som 

undervisningsresurs.  
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Framför allt Göteborgs universitet sticker ut genom att nämna ett flertal forskningsprojekt och 

samarbete med andra högskolor i syfte att implementera IKT i lärarutbildningen. De har en 

särskild IT-fakultet samt en enhet för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande. Om vi 

tittar på hur Göteborgs universitet skriver fram IKT i sina kursplaner intar de en särställning i 

förhållande till de övriga lärosätena på det sättet att de skriver fram IKT-relaterade innehåll 

inom samtliga fem kategorierna, kursinnehåll, undervisningsform, redovisningsform, kursmål 

och litteratur om än i liten utsträckning. Detta kan visa på att det finns en diskrepans mellan 

stor satsning på forskning men liten användning av verktygen i undervisningen. Som nämndes 

tidigare finns en risk att intresset för IKT stannar inom en liten initierad skara entusiaster och 

att det behövs en förändring av de principer som styr handlandet för att med Argyris och 

Schöns teorier nå ett triple-loop-lärande. I detta fall skulle det innebära att kunskapen om att 

använda IKT som pedagogiskt verktyg når ut till lärarutbildarna. 

 

Umeå universitet skriver i sin ansökan om hur de använder sig av olika multibaserade 

redovisningsformer, detta är å andra sidan inget som kommer fram i beskrivningarna av 

kursplanerna i svenska. Kursplanerna från Umeå universitet visar att de använder IKT som 

undervisningsform i drygt 25 % av sina svenskkurser men i fråga om de övriga fyra 

kategorierna är förekomsten av IKT-relaterad innehåll antingen lågt eller obefintligt. 

Samtidigt skriver Umeå universitet i sin ansökning fram att IKT ska ingå som en ”integrerad” 

del i utbildningen och att särskilda kurser inte är den bästa vägen för att nå IKT -kompetens. 

Detta visar att trots att de inte integrerat IKT i kursplanerna för ämnet svenska har de ändå 

beaktat dess betydelse. Problemet, som vi påpekat tidigare och som rapporten IT i 

lärarutbildningen – attityder, användande och kunnande bland lärarutbildare och studenter 

2004 visar, är dock att för att IKT ska få betydelse bör det synliggöras i kursplanerna och 

beskriva hur och varför IT ska integreras.  

 I ansökningarna från Högskolan Dalarna framkommer en bild av lång erfarenhet av 

distansundervisning och digitala lärplattformar och att IKT genomsyrar verksamheten. Trots 

det har inte ens hälften av svenskkurserna ett IKT- relaterat innehåll, i ingen av kurserna 

förekommer IKT i redovisningsformen, hälften av kurserna har IKT – mål och inte ens en 

tredjedel har IK T-relaterad kurslitteratur. Liksom fallet med Umeå universitet visar 

Högskolan Dalarnas ansökan om examensrätt en diskrepens mellan stor kunskap inom 

området IKT på lärosätet som helhet och användande av IKT som pedagogisk resurs i 

svenskundervisningen.  
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Den mellanställning som vi nämnde att Linköpings universitet i dagsläget ser ut att ha i fråga 

om förutsättningar att implementera IKT i undervisningen har inte fortplantats ner i 

kursplanerna.  De nämner i sin ansökan att de tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utveckla 

en strategi för hur IKT ska kunna integreras i utbildningen samt att de har ett samarbete med 

Umeå universitet. Undersökningen av kursplanerna visar på en låg andel kurser med IKT-

realterat innehåll och kurser där IKT används som undervisningsform. Även inom 

kategorierna redovisningsform och litteratur är andelen IKT-relaterat innehåll lågt. 

Följaktligen är även antalet kurser med uttalat IKT-mål lågt.  

 

Över lag är antalet kurser med IKT-relaterat innehåll lågt på alla landets lärosäten, i alla fall i 

ämnet svenska. Några få skolor har någon form av beredskap att implementera IKT i 

undervisningen genom befintliga lärplattformar och mer eller mindre långt framskriden 

forskning på området. Det visade sig att det också är dessa skolor som ligger i topp vad gäller 

antal kurser med IKT-relaterat innehåll, om än inte i särskilt stor utsträckning. Frågan är 

varför så många lärosäten inte, eller i liten utsträckning, nämner IKT i sina ansökningar. Beror 

det på att intresset på de flesta av landets lärosäten är lågt och att det finns en utbredd 

okunnighet som lägger hinder i vägen i fråga om att implementera IKT som verktyg i 

undervisningen? Kan den låga förekomsten av IKT som pedagogiskt verktyg på 

lärarutbildningen förklaras som en brist i det organisatoriska lärande som Argyris och Shön 

förklarar med teorier om singel- double- och triple-loop-lärande? Att okunnigheten och 

osäkerheten är stor bland landets lärarutbildare i denna fråga framkom i KK-stiftelsens 

rapport, IT i lärarutbildningen – attityder, användande och kunnande bland lärarutbildare 

och studenter, 2004,56 som nämndes tidigare i uppsatsen. I rapporten framkom att nästan 

hälften av lärarutbildarna anser att de i liten utsträckning förmedlar kunskaper och 

erfarenheter om pedagogisk användning av IT till studenterna. Några skäl till varför 

lärarutbildarna inte använder IT i sin undervisning som lyfts fram är de upplever att syftet 

med att använda IT inte är tydligt och att kursplanerna inte beskriver hur och varför IT ska 

integreras. En av frågorna för denna uppsats var att undersöka om man nu mer medvetet lyfter 

fram IKT i kursplanerna vilket dessvärre inte verkar vara fallet.  

En annan anledning till den låga förekomsten av IKT i lärosätenas ansökningar och kursplaner 

i ämnet svenska kan vara att ansökningarna speglar regeringens fokus på ämneskunskaper i 

                                                                 
56 IT i lärarutbildningen – attityder, användande och kunnande bland lärarutbildare och studenter 2004 
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Prop. 2009/10:89. Vi har i denna uppsats utgått från att regeringen i sin proposition stöder 

utredarnas inställning till IKT i lärarutbildningen med tanke på den sammanfattning av SOU 

2008:109 som behandlar IKT, vilken finns som en bilaga till propositionen. Det är ändå 

förståeligt om lärosätena till största delen hörsammat kravet på ökade ämneskunskaper då 

framförallt denna aspekt av lärarutbildningen poängteras i propositionen. Kanske kan det 

förklaras med talesättet ”som man ropar får man svar”. Med tanke på att IT-frågan kanske inte 

är politiskt gångbar i dag och att fokus i många medier har legat på ämnesdjup och didaktisk 

förmåga, är det kanske inte så konstigt att detta återspeglas i lärosätens ansökningar om 

examensrätt. Varför det ser ut som det gör i fråga om IKT i ansökningarna inför den nya 

lärarutbildningen besvaras inte i denna uppsats vilket inte heller var avsikten. Vad som 

däremot framkommit är att förekomsten av IKT-relaterat innehåll i kursplanerna i ämnet 

svenska och i ansökningarna som helhet är generellt lågt och att förutsättningarna för att IKT 

ska genomsyra hela lärarutbildningen i dess nya form inte skiljer sig från tidigare. 
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9 Sammanfattning 

Denna undersökning har baserats på läsning och studier av huvudansökningarna som 

inkommit till Högskoleverket om examensrätt för den nya lärarutbildningen mot gymnasiet 

och kursplanerna i ämnet svenska. Målet har varit att utröna om det finns förutsättningar för 

att IKT ska genomsyra hela den nya lärarutbildningen. En kvantitativ innehållsanalys av 

kursplanerna och en kvalitativ textanalys av huvudansökningarna har gjorts och resultaten 

från dessa har kritiskt granskats. Vi har använt oss av mediepedagogiska begrepp och utgått 

från ett organisationsperspektiv som teoretiskt ramverk så som det beskrivs av Granberg och 

Ohlsson i Från lärandets loopar till lärande organisationer där de tar upp Chris Argyris och 

Donald Schön, vars organisationslärande beskrivs som ett kollektivt lärande och lärande i sig 

som en förändring av beteenden. En slutsats är att IKT inte genomsyrar hela vägen ned till 

ämnet svenska i den nya Lärarutbildningen. Utifrån denna undersökning har vi även sett att 

IKT-inslagen i kursplanerna i allmänhet är få och att digitala verktyg endast används i de 

moment som teoretiskt handlar om IKT och inte som en didaktisk resurs i allmänhet. Det är få 

lärosäten som arbetar på ett övergripande sätt att integrera IKT i kursplanerna. En 

alarmerande upptäckt som gjorts är att vilket lärosäte man väljer att studera vid spelar en stor 

roll. Skillnaderna mellan de olika utbildningsinstitutionerna är stora och utbildningarnas 

innehåll av IKT är väldigt olika, vilket får betydelse för lärarstudenterna och i förlängningen 

även eleverna. Det har också framkommit stora skillnader i hur de olika lärosätena har skrivit 

fram det fjärde perspektivet i sina huvudansökningar. Endast några få lärosäten visar i sina 

ansökningar en tydlig satsning på IKT som undervisningsresurs. Detta i sin tur hotar 

likvärdigheten hos de olika utbildningsinstanserna. Förekomsten av IKT -relaterat innehåll i 

kursplanerna i ämnet svenska och i huvudansökningarna som helhet är generellt lågt och det 

finns därför inte heller några nya förutsättningar för att IKT ska genomsyra hela 

lärarutbildningen.  
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11 Appendix 1 

Lärarutbildning finns på: 

* Chalmers Tekniska Högskola CTH 
* Gymnastik- och idrottshögskolan GIH  
Göteborgs universitet GU 
Högskolan Dalarna HDa 
Högskolan i Borås HB 
Högskolan i Gävle HiG 
Högskolan i Halmstad HH 
Högskolan i Jönköping HJ 
Högskolan Kristianstad HKr 
Högskolan Väst HV 
Karlstads universitet KAU 
* Konstfack KF 
* Kungl. Musikhögskolan KMH 
* Kungl. Tekniska högskolan KTH 
Linköpings universitet LiU 
Linnéuniversitetet LNU 
Luleå tekniska universitet LTU 
Lunds universitet LU 
Malmö högskola MAH 
Mittuniversitetet MIU 
Mälardalens högskola MdH 
Stockholms musikpedagogiska institut SMI 
Stockholms universitet SU 
Södertörns högskola SH 
Umeå universitet UmU 
Uppsala universitet UU 
Örebro universitet ÖU 
* Lärosätet ger inga kurser i ämnet svenska. 
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12 Appendix 2 

Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

CTH/Dans & Cirkus 
GIH 

Inga svenskkurser  -  -  -  - 

GU / Språk- och 
litteraturdidaktisk 
introduktionskurs: 
text, språk och 
lärande (7,5 hp)  

Skolans delvis nya roll i ett 
multimodalt och digitalt språk- och 
textlandskap diskuteras 

Diskussioner om 
multimodalt och 
digitalt  

Inga IKT-preciserade 
former 

Redogöra för 
forskning kring 
förändringar i dagens 
språk- och 
textlandskap; 
flerspråkighet, 
mångkulturalitet, 
digitalisering och 
informalisering.  

1, Bellander, Theres 2006, Ringa ett 
telefonsamtal eller logga in på chatten? 
Ungdomars kommunikation i tal och skrift 
via nya och traditionella medier. (SoLid 17, 
Institutionen för nordiska språk, Uppsala 
universitet) Uppsala. 

GU / Litteratur och 
kultur för unga 
(7,5 hp) 

Ungdomars användning av internet 
(bloggar, fanfiction) studeras. 
Informationssökning, kritisk 
granskning och värdering av 
internetkällor. Hur man inom 
undervisningen i svenska kan använda 
och arbeta med olika mediala 
uttrycksformer. Mediepedagogiska 
modeller och estetiska läroprocesser 
granskas 

Informationssökning Inga IKT-preciserade 
former 

Jämföra och kritiskt 
förhålla sig till olika 
typer av skönlitterära 
texter och medialt 
berättande som 
produceras för 
och/eller brukas av 
unga. 

En grafisk roman 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

GU / Litteratur och 
kultur i förändring 
(7,5 hp) 

Ett vidgat textbegrepp tillämpas i syfte 
att ge lärarstudenten redskap för att i 
sin undervisning i svenska utgå från 
elevernas erfarenheter och bedriva ett 
genre- och medieöverskridande 
textarbete. Skolans förhållningssätt, 
förr och nu, tillpopulärkultur och 
ungdomars mediekonsumtion studeras, 
varvid olika mediepedagogiska 
modeller introduceras. Genom att 
berättelser behandlas 
medieöverskridande – t.ex. berättelser 
som levt i en muntlig tradition, 
moderna romaner, filmer, musikvideor 
och dataspel – ger kursen 
lärarstudenten verktyg för att välja ut, 
analysera och använda sig av flera olika 
uttrycksformer i sin egen undervisning. 

Varierande 
undervisningsformer 
föreläsningar, 
lektioner, seminarier 
och gruppdiskussioner. 
Också digitala 
undervisnings- och 
redovisningsformer 
används. 

Kursens examination 
är formativ och sker i 
portfolioform. 
Fortlöpande 
examination sker också 
genom gruppuppgifter, 
t ex kring film och 
dataspel, varvid 
digitala 
redovisningsformer 
används. 

Jämföra och kritiskt 
förhålla sig till filmer 
och andra moderna 
former av medialt 
berättande Redogöra 
för olika litteratur- och 
mediepedagogiska 
metoder. Visa en 
grundläggande 
mediekompetens, 
innefattande kunskap 
om olika vägar för 
digital 
informationssökning 
och om olika moderna 
mediala 
uttrycksformer som 
unga i dag använder 
sig av, kunna värdera 
nätburna texter av 
olika slag samt kunna 
reflektera över olika 
mediers möjliga roller 
i den pedagogiska 
verksamheten 

Filmer: Coppola, Francis Ford. Apocalypse 
now, m.fl. Faktion, bloggar, TV-såpor, 
musikvideor och dataspel. Koivunen, Anu 
(Red.) (2008). Film och andra rörliga bilder. 
Stockholm. Raster. Linderoth, Jonas (red) 
(2007). Datorspelandets dynamik: lekar och 
roller i en digital kultur. Lund: 
Studentlitteratur. Olin-Scheller, Christina 
(2008). Såpor istället för Strindberg? 
Litteraturundervisning i ett nytt 
medielandskap. Natur & Kultur. Olin-
Schellner, Christina & Patrik Wikström 
(2010). "Literary Prosumers: Young People´s 
Reading and Writing in a New Media 
Landscape". I Education Inquiry. Vol1, No1, 
March 2010.  

GU / Språk- och 
textstruktur (7,5 hp) 

Utveckla förmågan att kritiskt använda 
digitala resurser för att undersöka 
autentiskt språkbruk som förmågan att 
förmedla insikter om digitala resursers 
möjligheter och begränsningar.  

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Kritiskt använda 
digitala resurser för att 
undersöka autentiskt 
språkbruk och värdera 
digitala resursers 
möjligheter och 
begränsningar för 
detta ändamål från ett 
ämnesdidaktiskt 
perspektiv.  

Ingen IKT -litteratur 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

GU / Språk i 
förändring: historiska 
och språksociologiska 
perspektiv på dagens 
flerspråkiga situation 
i Norden, 7,5 hp 

Olika textgenrers och mediers 
uppkomst studeras. Förtrogenhet med 
olika nordiska varieteter uppnås dels 
genom att med hjälp av digitala verktyg 
lyssna till sådant material som finns 
insamlat i dialektarkiv och liknande. 

Inga IKT-preciserade 
former 

Kursen examineras 
genom en 
salsskrivning samt 
genom problemlösande 
examination kring 
digitala verktyg, vid 
vilka obligatorisk 
närvaro är ett krav. 

Kunna handha sådana 
digitala verktyg som 
ger tillgång till 
systematiskt upplagda 
ljud- och textfiler som 
utgör exempel på 
samtida och historiska 
varieteter. 

Ingen IKT -litteratur 

GU / Att analysera 
talade och skrivna 
texter (7,5 hp)  

Inom ramen för kursen problematiseras 
även det vidgade textbegreppet. 
Multimodala analysverktyg ingår.  

Kursen genomförs med 
hjälp av varierande 
undervisningsformer 
såsom föreläsningar, 
lektioner, seminarier 
och gruppdiskussioner. 
Också digitala 
undervisningsformer 
används. 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT -litteratur 

GU / Att analysera 
litterära texter 
(7,5 hp) 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT -litteratur 

GU / Språk- och 
litteraturdidaktisk 
fördjupningskurs 
7,5 hp 

Inget IKT innehåll Digitala resurser 
används i 
undervisningen. 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Hård af Segerstad, Ylva 2002. Use and 
adaptation of written language to the 
conditions of computer-mediated 
communication. Göteborg. Strømsø, Helge 
och Bråten, Ivar (2008). Förståelse av 
digitala texter. Nya utmaningar. I (Bråten 
Ivar red.) Läsförståelse i teori och praktik. 
Lund: Studentlitteratur.  

GU / 
Språkvetenskaplig 
fördjupningskurs för 
gymnasielärare 
Avancerad nivå, 
15 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Hård af Segerstad, Ylva 2002. Use and 
adaptation of written language to the 
conditions of computer-mediated 
communication. Göteborg. 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

GU / 
Litteraturvetenskaplig 
fördjupningskurs för 
gymnasielärare, 15 hp 

Inget IKT innehåll Digitala resurser 
används också i 
undervisningen. 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT -litteratur 

GU / Självständigt 
arbete 
(examensarbete) 1, 
15 hp 

 - Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT -litteratur 

GU / Examensarbete i 
svenska, 15 hp 

 - Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT -litteratur 

GU / HiB Inga svensk 
-kurser på gymnasiet 

 -  -  -  -  - 

HD / Svenska med 
didaktisk inriktning I: 
Kommunikation och 
språk 30 hp, 
grundnivå 1: 4 
delkurser 

I delkurs 4; Didaktisk perspektiv på 
kommunikation och språk 7,5 hp: 
Digitala lärresursers och estetiska 
lärprocessers betydelse för att utveckla 
ungdomars språk och stimulera lärande 
utgör viktiga perspektiv i kursen. 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT -litteratur 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

HD / Svenska med 
didaktisk inriktning 
II: Kommunikation 
och text 30 hp, 
grundnivå 1  

Övergripande fokus ligger på texters 
tillkomst i det moderna 
mediesamhället: Delkurs 1. Dramatisk 
framställning: teater och film från den 
grekiska tragedin till nutida TV-
dramatik studeras. Distinktioner mellan 
scenkultur, bokkultur och skärmkultur. 
Delkurs 2. Populärt berättande: 
Olika typer av intermedialt berättande 
studeras. Reflektioner kring litteraturen 
i medie-samhället. Delkurs 3. Barn- 
och ungdoms-litteratur: Innefattar 
genrer som sagor, fantasy och 
datorspel. Delkurs 4. Didaktiska 
perspektiv på kommunikation och 
text: Digitala lärresursers och estetiska 
lärprocessers betydelse för att utveckla 
ungdomars språk och stimulera läsande 
utgör viktiga perspektiv i kursen. 
Förhållande till såväl berättandet som 
läsandet i nya medier såsom 
televisionen, filmen, dataspel och 
Internet diskuteras.  

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Visa förståelse för och 
granska villkoren för 
textproduktion både 
inom ramen för äldre 
epoker samt i det 
moderna 
mediesamhället. Visa 
förmåga att använda 
olika språkliga, 
digitala och estetiska 
uttrycksformer och 
lärresurser i syfte att, 
på ett varierat sätt, 
stimulera och skapa 
goda förutsättningar 
för ungdomars 
utveckling av en 
kritiskt medveten 
textkompetens  

Berger, Arthur Asa (1996). Narratives in 
popular culture, media, and everyday life. 
Thousand Oaks, Calif.: Sage Holmberg, 
Claes-Göran & Svensson, Jan (red.) (2004). 
Mediekulturer: hybrider och förvandlingar. 
Stockholm: Carlsson Steiner, Ann (2009). 
Litteraturen i mediesamhället. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur Linderoth, Jonas (red.) 
(2007). Datorspelandets dynamik: lekar och 
roller i en digital kultur. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur 

HD / Svenska med 
didaktisk inriktning: 
Fördjupning 1 för 
undervisning i 
gymnasieskolan 
30 hp, grundnivå 2 
Svenska med 
didaktisk inriktning: 
Fördjupning 1 för 
undervisning i 
gymnasieskolan 
30 hp, grundnivå 2  

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Jansson, Bo G. (2006). Episkt dubbelspel: 
om faktionsberättelser i film, litteratur och tv. 
Uppsala: Hallgren & Fallgren Lenemark, 
Christian (2009). Sanna lögner: Carina 
Rydberg, Stig Larsson och författarens 
medialisering. 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

HD / Svenska med 
didaktisk inriktning: 
Fördjupning 2 för 
undervisning i 
gymnasieskolan 
30 hp, avancerad nivå  

Delkurs 2. Fördjupad litterär och 
språkvetenskaplig stilistik och 
textanalys: I kursen fördjupas 
kunskaperna i att läsa, bedöma och 
analysera texter av skilda slag och 
genrer, både verbalspråkliga som 
multimodala. Kursen utgår från ett 
vidgat textbegrepp där olika 
modaliteter skapar mening på olika sätt 
i ett flermedialt perspektiv.  

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Visa fördjupade 
kunskaper om 
ungdomars vidgade 
textvärldar och den 
betydelse detta har för 
ungdomars kunskap 
och lärande i ett 
svenskämnesdidaktiskt 
perspektiv 

Björkvall, Anders (2009). Den visuella 
texten: multimodal analys i praktiken. 
Stockholm: Hallgren & Fallgren. Chatman, 
Seymour Benjamin (1990). Coming to terms: 
the rhetoric of narrative in fiction and film. 
Ithaca, N.Y.: Cornell University Press. 
Jansson, Bo G. (2006). Episkt dubbelspel: 
om faktionsberättelser i film, litteratur och tv. 
Uppsala: Hallgren & Fallgren. Lagerholm, 
Per (2008). Stilistik. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 

HH / Svenska: språk 
och litteratur för 
ämneslärare gy (1-
30), 30 hp 

IKT i delkurs 4 Ungdomars text och 
medievärldar: Inom detta moment ges 
även en överblick över ungdomars 
medievärldar och medieupplevelser.  

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

IKT-kursmål i delkurs 
4: tillämpa kritisk 
medieanalys på något 
inslag från YouTube 
problematisera 
ungdomslitteraturen 
och ungdomars 
medievärldar utifrån 
ett 
mångfaldsperspektiv. 

Litteratur delkurs 4: Dahlgren, Peter (red.) 
(2009). Internet, medier och kommunikation. 
Lund: Studentlitteratur. Heith, Anne (2006) 
ur Texter _ medier _ kontexter. Introduktion 
till textanalys i svenskundervisningen på 
grundskolan och i gymnasiet. Lund: 
Studentlitteratur. 

HH / Svenska: språk 
och litteratur för 
ämneslärare gy (31-
60), 30 hp 

IKT i delkurs 4;Texter, skrivande och 
medier: Genomgång av medier och s.k. 
sociala medier med avseende på skolan.  

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

IKT-kursmål i delkurs 
4: redogöra för 
mediers (även sociala) 
funktioner och roller i 
samhället och i skolan 

Ingen IKT -litteratur 

HH / Svenska: språk 
och litteratur för 
ämneslärare gy (61-
90), 30 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Lugn, Kristina, 1999, Att sörja Linnea (TV-
inspelning)  

HH / Svenska: språk 
och litteratur för 
ämneslärare gy (91-
120), 30 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Gunder, Anna, Hyperworks. On Digital 
Literature and Computer Games. Uppsala 
2004. 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

HiG / Svenska: Kurs 
1 för ämneslärare 
gymnasieskolan, 
30 hp 

Ungas skrivande och skrivutveckling, 
delkurs 1: Kunskaper om villkor för 
skrivande inom olika miljöer och via 
olika medier Didaktiska perspektiv på 
samtida texter för ungdomar, delkurs 2: 
Det vidgade textbegreppets funktion för 
samhället och skolans värld diskuteras.  

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Redogöra för villkor 
för och utveckling av 
skrivande i olika 
miljöer och via olika 
medier. Tillämpa 
kunskaper om 
skriftspråket och det 
vidgade 
textbegreppets 
konventioner och 
genrer för att 
reflektera över 
skrivutveckling på ett 
första- och ett 
andraspråk 

Elmfeldt, Johan & Per-Olof Erixon, Skrift i 
rörelse: Om genrer och kommunikativ 
förmåga i skola och medielandskap, 2007, 
Brutus Östlings bokförlag Symposion,  

HiG / Svenska: Kurs 
2 för ämneslärare 
gymnasieskolan, 
30 hp 

Delkurs 1: Svenska språkets struktur 
och utveckling: Verktyg för multimodal 
analys av text ställs i relation till 
skriftbaserade verktyg och 
beskrivningsmodeller 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

* redogöra för 
multimodala 
perspektiv på 
textanalys  
 * multimodalt 
analysera sammansatta 
texter 

I delkurs 1: Björkvall, Anders, Den visuella 
texten: Multimodal analys i praktiken, 
Hallgren & Fallgren, 2009. 

HiG / Svenska, 
ämnesdidaktisk 
fördjupning: 
Litteraturdidaktik, 
7,5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Nordström, Monica, ”Hollywoodfilm och 
såpoperor i litteraturundervisningen”, i 
Svensklärarföreningens årsskrift 1998,  

HiG / Svenska: Kurs 
3 för ämneslärare 
gymnasieskolan, 
30 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Jämföra 
processorienterat 
skrivande, 
genreskrivande och 
multimodala 
perspektiv inom 
skrivforskning 

Ingen IKT -litteratur 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

HiG / Svenska: 
Ämnesdidaktiskt 
examensarbete för 
ämneslärare 
gymnasieskolan, 
30 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT -litteratur 

HiJ / Svenska, 1-
30 hp 

Delkurs 3: Tal- och skrivstrategier: Nya 
språkpraktiker i digital form Delkurs 4: 
Språk och berättande i medierna: Språk 
och berättande i drama, film, TV, 
tidningar och serier. Mediernas roll i 
barn- och ungdomskulturen 

Inga IKT-preciserade 
former 

Muntlig gruppuppgift i 
bild- och textanalys 
inom olika medier. 
Aktivt deltagande i 
film- och 
litteraturseminarium. 
En gruppuppgift i 
manusförfattande och 
inspelning i TV-studio.  

Grundläggande 
kunskaper om språk 
och berättande i 
medierna och hur detta 
kan användas i skolan 

Carlsson, Anders & Koppfeldt, Thomas 
(2001). Bild och retorik i media. Malmö: 
Liber. Persson, Magnus (red) (2000). 
Populärkulturen och skolan. Lund: 
Studentlitteratur. Heith, Anne (2006). Texter 
– medier – kontexter. Lund: Studentlitteratur. 
Kompendium: Världen genom rörliga bilder 
(Patrik Sjöberg). Filmer: Mannen på taket – i 
regi av Bo Widerberg, 1976. Romeo och 
Julia – i regi av Baz Luhrmann, 1997 

HiJ / Svenska, 31-
60 hp 

Delkurs 4 Textanalys i teori och 
praktik: Sociala och digitala medier i 
skola och samhälle 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Nilsson, Monica (2007). 
Informationsfärdighet i praktiken. 
Skolbibliotekarie och lärare i samverkan. 
Lund: BTJ förlag 

HiJ / Svenska (gy), 
61-90 hp 

Delkurs 1 Samtidens litteratur: 
Informationssökning. Fördjupade 
studier i svenskämnet där vår tids 
sociala och kulturella förändringar, 
t.ex. digitalisering, globalisering och 
migration, sätts i samband med 
uppfattningar om ämnet. Delkurs 2 
Språkstruktur II: IKT som didaktiskt 
redskap 

Inga IKT-preciserade 
former 

Delkurs 2. 
Språkstruktur II: 
Gruppuppgift där man 
använder IKT i 
redovisningen 

* Hur digitalisering, 
globalisering och 
migration påverkar 
uppfattningar om 
ämnet  
* Kunna använda IKT 
som metod och 
reflektera över dess 
didaktiska 
konsekvenser 

I delkurs 4: en film 

HiJ / Svenska, 91-
120 hp 

 I delkurs 3: Informationssökning Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT -litteratur 

HKr / Svenska I, GY 
1-30 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT -litterat 

HKr / Svenska II, GY 
31-45 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT -litteratur 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

HKr / Svenska II, GY 
46-60 hp 

Litterära, språkliga och mediala 
företeelser och förändringar under de 
senaste decennierna. Film och andra 
näraliggande medier studeras för 
förståelse av en samtid där text, 
författarroll, medier och samhälle 
samspelar och undergår stora 
förändringar.  

Inga IKT-preciserade 
form 

Inga IKT-preciserade 
former 

*uppvisa insikter i vår 
tids språk-, text- och 
mediekulturer i ett 
nationellt och globalt 
perspektiv  
*resonera om språkets, 
litteraturens och 
mediernas materiella 
och kulturella villkor i 
modern tid  
*omsätta insikter i vår 
tids språk-, text- och 
mediekulturer i 
ämnesdidaktisk 
praktik.  
* problematisera 
språkliga, litterära och 
mediala företeelser i 
en föränderlig värld  

Lönnroth, Lars & Delblanc, Sven & 
Göransson, Sverker (red.). (1999) Den 
svenska litteraturen. 3, Från modernism till 
massmedial marknad: 1920-1995. 
Stockholm: Bonnier 

HKr / Svenska III, 
GY 61-75 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
for 

Inga IKT -mål Ingen IKT -litteratur 

HKr / Svenska III, 
GY 76-90 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT -litteratur 

HKr / Svenska IV, 
examensarbete, GY 
91-120 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT -litteratur 

HV / Svenska - Den 
språkande människan, 
15 hp 

• det vidgade textbegreppet 
• digitaliserat lärande 

Inga IKT-preciserade 
former 

processkrivningsuppgif
ter i studiegruppen 
med utnyttjande av 
digitala medier 

• kunna tillämpa och 
reflektera över digitala 
medier som verktyg 
för kommunikation, 
lärande och 
kunskapande  

Alexandersson, M., Linderoth, J. & Lindö 
(2001). Bland barn och datorer: lärandets 
villkor i mötet med nya medier. Lund: 
Studentlitteratur. Fiktion i olika medier och 
sammanhang. Ett antal transtextuellt 
relaterade videosekvenser på Youtube 

HV / Svenska - 
Språkets bruk och 
struktur I, 15 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

HV / Svenska - 
Litterära texter I: 
Kollektiva 
fiktionsvärldar, 15 hp 

fiktionstexter och medier Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

* Ta ställning till val 
av litteratur utifrån 
kunskaper om barns 
och ungas textvärldar, 
olika läsarroller och 
det vidgade 
textbegreppet, med 
tyngdpunkt på samtida 
ungdomslitteratur 

Ingen IKT-litteratur 

HV / Svenska - 
Litterära texter II: 
Skönlitteratur för 
ungdomar och vuxna, 
7.5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

HV / Svenska - 
Textkompetenser och 
språkutvecklandearbe
tsprocesser, 15 hp 

Digitala medier Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

• uttrycka sig i skrift 
inom olika medier och 
genrer på ett 
kvalificerat sätt 

Ingen IKT-litteratur 

HV / Svenska - 
Språkets bruk och 
struktur II, 7.5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

HV / Svenska - 
Nordiska språk- och 
kulturgemenskaper, 
7.5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

HV / Svenska - 
Litterära texter III: 
Genrer och 
berättande, 15 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Olin-Scheller, Christina (2006). Mellan 
Dante och Big Brother: en studie om 
gymnasieelevers textvärldar. Diss. Karlstad: 
Karlstads universitet. 

HV / Svenska - 
Fördjupningsuppgift: 
Perspektiv på texten, 
7.5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

HV / Svenska - 
Genus och kanon, 
7.5 hp 

Ej preciserat Ej preciserat Ej preciserat Ej preciserat  Ingen IKT-litteratur 

HV / Svenska för 
ämneslärare Gy: 
Examensarbete, 15 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

KAU / Svenska: 
Svenska för 
ämneslärare i 
gymnasieskolan 
30 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

- Redogöra för och 
praktiskt tillämpa 
några olika 
undervisningsmetoder 
i anslutning till arbetet 
med litteratur, film 
och andra medier 
granska och värdera 
forskning om 
litteraturundervisning 
och om reception av 
litteratur, film och 
andra medier  

*Ett urval av skönlitteratur och multimodala 
texter avpassad för gymnasiet  
*Olin-Scheller, Christina, Mellan Dante och 
Big Brother – en studie om gymnasieelevers 
textvärldar. Karlstads universitet 2006 

KAU / Svenska: 
Svenska för 
ämneslärare i 
gymnasieskolan 
22.5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

– använda IT, digitala 
verktyg och medier 

Ingen IKT -litteratur 

KAU / Svenska: 
Svenska för 
ämneslärare i 
gymnasieskolan, 
Forskningsperspektiv 
på svenskämnet i 
teori och praktik 
7.5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT -litteratur 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

KAU / Svenska: 
Svenska för 
ämneslärare för 
gymnasieskolan 
30 hp avancerad nivå 

tolkning av litteratur och multimodala 
texter, ex film och serier, med betoning 
på att utveckla ett kritiskt och 
självständigt förhållningssätt. Ett 
fördjupat och kritiskt perspektiv på 
debatter om kanon, populärkultur, 
litteraturens förhållande till 
multimodala texter och språkbruk och 
skrivande i informella och formella 
miljöer fokuseras. Lärarstudenten övas 
i egen produktion av multimodala 
texter samt berättande och diskursivt 
skrivande.  

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

- redogöra för 
teoretiska perspektiv 
på digitalt berättande 
samt kunna producera 
digitala texter i olika 
genrer  
- visa fördjupad 
förmåga att analysera 
och teoretiskt tolka 
skönlitterära och 
multimodala texter 
med hjälp av 
genreteoretiska och 
berättartekniska 
redskap  

Skönlitteratur, lyrik, drama och multimodala 
texter Ett urval relaterat till gymnasieskolans 
läsare 
Olin-Scheller, Christina. Mellan Dante och 
Big Brother. En studie om gymnasielevers 
textvärldar. Karlstad University Studies, 
2006 

KF, KMH, KTH inga 
svenskkurser 

 -  -  -  -  - 

LiU / Svenska 1-2, 
30hp 

En överblick över olika kulturella 
kretslopp som bokmarknad, litterär 
kritik, multimodalitet, skolbibliotek och 
läsvanor 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

redogöra för olika 
perspektiv på 
multimodala texter i 
förhållande till kön, 
klass och etnicitet 

Elmfeldt, Johan & Erixon, Per-Olof (2005). 
Genre och intermedialitet i litteratur- och 
skrivundervisning. I: Tidskrift för 
lärarutbildning och forskning 2005. 
http://www.use.umu.se/forskning/publikation
er/lof/2005/ 

LiU / Svenska 3-4, 
30hp 

Litteraturdidaktik: I kursen 
uppmärksammas teorier om textanalys, 
multimodalitet och litteraturkritik samt 
hur dessa kan tillämpas i praktisk 
verksamhet i skolan. 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Hayles, Katherine. Electronic Literature: 
What is it? http://eliterature.org/pad/elp.html. 
Elmfeldt, Johan & Erixon, Per-Olof (2007). 
Skrift i rörelse: om genrer och kommunikativ 
förmåga i skola och medielandskap. 
Stockholm: Brutus Östlings bokförlag 
Symposion. Olin-Scheller, Christina (2008). 
Såpor istället för Strindberg? 
Litteraturundervisning i ett nytt 
medielandskap. Stockholm: Natur och kultur. 

LiU / Svenska 5-6, 
30hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

LiU / Examensarbete 
inom svenska 1 
(forskningskonsumtio
n), 15hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

LiU / Svenska 7, 
7.5hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Kress, Gunther (2003). Literacy in the New 
Media Age. London. Routledge. 

LiU / Examensarbete 
inom svenska 2 
(forskningsproduktio
n), 15hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

LiU / Svenska 8-9, 
30hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

LNU / Svenska I för 
lärare i 
gymnasieskolan, 
30 hp 

Delkurs 3 Språkstruktur och brukstext 
7,5 hp: Grundläggande kunskaper om 
moderna medietexters uppbyggnad. 
Introduktion till det moderna 
mediesamhällets texttyper: 
sakprosatexter som tidningstexter, 
facktidningar, läromedel samt digitala 
texter från andra medier som 
internetkommunikation och sociala 
medier. För samtalstexterna 
introduceras metoder för analys av 
ungdomars samtalsspråk, 
klassrumssamtal och samtal som förs i 
medierna. 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Delkurs 1 och 2 
Lärarens retorik i tal 
och skrift/ Språkbruk 
och samhälle/ 7,5 hp. 
Använda IKT som ett 
naturligt inslag i 
skrivundervisningen, 

Ingen IKT-litteratur 

LNU / Svenska II för 
lärare i 
gymnasieskolan, 
30 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Delkurs 1 Introduktion för litteraturlärare, 
5 hp. Hertel, Hans. 1997. ”Boken i 
mediesymbiosens tid”. I Litteratursociologi. 
Delkurs 2 Litteraturvetenskapliga 
grundbegrepp och litteraturanalys, 10 hp. 
Brune, Ylva. 2002. ”’Invandrare’ i 
mediearkivets typgalleri”. I Maktens (o)lika 
förklädnader.  
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

LNU / Svenska III för 
lärare i 
gymnasieskolan, 
30 hp 

Delkurs 2 Litteraturen i samhället från 
1950 till 00tal. Kursen ger en också 
orientering i grundläggande 
filmvetenskapliga termer och begrepp. 
Svensklärarens uppdrag i det 
postmoderna, medieexpansiva och 
mångkulturella samhället belyses 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Delkurs 2 Litteraturen 
i samhället från 1950 
till 00tal. tillgodogöra 
sig och analysera film 
utifrån grundläggande 
filmvetenskapliga 
begrepp, muntligt och 
skriftligt diskutera och 
problematisera filmens 
potential inom 
svenskundervisningen 
utifrån olika 
elevgruppers behov. 

*Ask, Sofia. 2004. Vad ska vi göra med 
Markus?: Intermedialitet i postmodern 
elevtext. Det meningsfulla ordet är det 
mänskliga medvetandets mikrokosmos: 
läsande, skrivande och identitet. *Braaten, 
Lars Thomas, Kulset, Stig & Solum, Ove. 
1997. Inledning till filmstudier: Historia, 
teori och analys. Studentlitteratur. 
*Christina. 2008. Såpor istället för 
Strindberg? Litteraturundervisning i ett nytt 
medielandskap. Natur och Kultur. 
*Filmvetenskapliga artiklar om ca 35 – 50 
sidor tillkommer 

LNU / Svenska IV för 
lärare i 
gymnasieskolan, 
30 hp 

I delkurs 1 Litteratur och film 7.5 hp, 
En orientering i filmvetenskapliga 
metoder och en fördjupning i viktiga 
filmvetenskapliga termer och begrepp. 
Särskild vikt vid att belysa estetiska 
och teoretiska förhållanden mellan film 
och litterära texter. Filmatiseringar av 
litterära texter som romaner, noveller 
och tecknade serier, samt genrer med 
stor betydelse i ungdomars vardag, 
såsom dataspel och TV-såpor 
analyseras och diskuteras. 

Delkurs 1: Varje 
enskild film 
presenteras som ett 
möjligt tema för en 
lektion, och såväl 
undervisning som 
examination är 
inriktade på att 
studenten reflekterar 
kring hur filmen kan 
göras användbar i 
skolans praktik. 

Delkurs 1: Varje 
enskild film 
presenteras som ett 
möjligt tema för en 
lektion, och såväl 
undervisning som 
examination är 
inriktade på att 
studenten reflekterar 
kring hur filmen kan 
göras användbar i 
skolans praktik. 

I delkurs 1 Litteratur 
och film *redogöra för 
estetiska och 
teoretiska förhållanden 
mellan film och 
litterära texter 
*tillgodogöra sig och 
analysera film utifrån 
några grundläggande 
kulturteoretiska och 
stilanalytiska 
perspektiv 
*muntligt och 
skriftligt diskutera och 
problematisera 
litteraturens och 
filmens potential i 
gymnasiets 
svenskundervisning 
utifrån olika 
elevgruppers behov 

Benshoff, Harry M. & Sean Griffin. 2004. 
America on Film: Representing Race, Class, 
Gender, and Sexuality in the Movies. 
Blackwell. 370 s. David Bordwell & Kristin 
Thompson. 2008. Film Art: An Introduction 
(8th edition). McGraw Hill. Olin Scheller, 
Christina. 2008. Såpor istället för Strindberg? 
Litteraturundervisning i ett nytt 
medielandskap. Natur och Kultur Filmer 

LTU / Svenska 1 för 
ämneslärare 15 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

LTU / Svenska 2 för 
ämneslärare Antal 
poäng: 15 hp 

textgenrer (t.ex. film, musiktexter, 
sakprosa, skönlitteratur) 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Skönlitterära texter, filmer, TV-program mm. 

LTU / Svenska 3 för 
ämneslärare 15 hp 

multimodala textuniversum, Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Skönlitteratur, filmer, TV-program och 
datorspel anges i aktuell studiehandledning. 

LTU / Svenska 4 för 
ämneslärare 15 hp 

I moment 1: Barns och ungdomars 
texttillägnande; skönlitteratur för unga 
läsare, film och TV, virtuella texter, 
datorspel, musiktexter, fan-fiction, 
didaktik 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

*redogöra för 
mediernas sociala roll 
och funktion inom 
ungdomskulturen, 
kritiskt granska och 
analysera olika 
mediala och 
ungdomskulturella 
yttringar, 

Furhammar, Leif (2006). Sex, såpor och 
svenska krusbär – television i konkurrens. 
Stockholm: Ekerlids förlag. ISBN 
9170920478. Holmberg, Johan, Filmskolan 
(2007). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN 
9127722430. Inledning till filmstudier: 
historia, teori och analys (1997). Lars 
Thomas Braaten m fl. (red.). Lund: 
Studentlitteratur. ISBN 91-44-60821-7. 
Jenkins, Henry (2008) Konvergenskultur. 
Där gamla och nya medier kolliderar. 
Göteborg: Daidalos. ISBN 978-91-7173-271-
2. Olin-Scheller, Christina (2008). Såpor 
istället för Strindberg? Litteraturundervisning 
i ett nytt medielandskap. Stockholm: Natur & 
kultur. ISBN: 978-91-27-41482-2. 
Skönlitteratur, filmer, TV-program och 
datorspel anges i aktuell studiehandledning. 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

LTU / Svenska 5 för 
ämneslärare 15 hp 

multimodala textuniversum, Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

• redogöra för, kritiskt 
granska och jämföra 
samt tillämpa 
relevanta teorier och 
metoder inom såväl 
det 
litteraturvetenskapliga 
som 
medievetenskaplig 
vetenskapsområdet. 
• använda tillämpliga 
teorier och metoder 
vid textanalys samt 
kritiskt granska och 
förhålla sig till aktuell 
forskning inom 
litteratur- och 
medievetenskap. 

Skönlitteratur, filmer, TV-program och 
datorspel anges i aktuell studiehandledning. 

LTU / Svenska 6 för 
ämneslärare 15 hp 

sociala medier ur ett historiskt, socialt, 
genremässigt och genusmässigt 
perspektiv 

Inga IKT-preciserade 
former 

I moment i: 1 
medierelaterad 
examination 3 hp 

  Skönlitteratur, filmer, TV-program och 
datorspel anges i aktuell studiehandledning. 

LTU / Examensarbete 
i svenska för 
ämneslärare 30 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen litteratur angiven 

LU / Svenska I, GY 
30 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

LU / Svenska II, GY 
31-45 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

LU / Svenska II, GY 
46-60 

Mediala företeelser och förändringar 
under de senaste decennierna, 
näraliggande medier studeras för 
förståelse av en samtid där text, 
författarroll, medier och samhälle 
samspelar och undergår stora 
förändringar.  

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

*kunna uppvisa 
insikter i vår tids 
språk-, text- och 
mediekulturer i ett 
nationellt och globalt 
perspektiv  
*på ett insiktsfullt sätt 
kunna resonera om 
språkets, litteraturens 
och mediernas 
materiella och 
kulturella villkor i 
modern tid 
*kunna omsätta 
insikter i vår tids 
språk-, text- och 
mediekulturer i 
ämnesdidaktisk 
praktik. 
*kunna problematisera 
språkliga, litterära och 
mediala företeelser i 
en föränderlig värld 

Lönnroth, Lars & Delblanc, Sven & 
Göransson, Sverker (red.). (1999) Den 
svenska litteraturen. 3, Från modernism till 
massmedial marknad: 1920-1995. 
Stockholm: Bonnier. ISBN 91-0-056775-2. 

LU / Svenska III, GY 
61-75 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

LU / Svenska III, GY 
76-90 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

LU / Svenska IV, 
examensarbete, GY 
91-120 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

MAH / Svenska och 
lärande I, 30 hp 

Kunskaper om medietexter och deras 
betydelse för ungdomars språkliga och 
kulturella kompetens använda 
skönlitteratur och andra medietexter i 
ämnesövergripande och tematisk 
undervisning i svenska. Delkurs 2: 
Ungdomars textvärldar medietexter – 
såväl analoga som digitala - i tematiska 
och ämnesövergripande sammanhang, 
vikten av att läraren i arbete med 
skönlitteratur och andra medietexter, 
litteratur- och filmvetenskapliga 
begrepp och analysverktyg 
introduceras, 

Inga IKT-preciserade 
former 

Delkurs 2: Ungdomars 
textvärldar 
Examinationen består 
av tre delar. Den första 
är ett 
litteraturseminarium 
där skönlitteratur och 
andra medietexter i 
kursen analyseras och 
deras användning i 
undervisning 
diskuteras. 

Utifrån det vidgade 
textbegreppet kunna ta 
ställning till val av 
texter i en språkligt 
och kulturellt 
heterogen skola. 
Kunna använda såväl 
grundläggande 
textanalytiska begrepp 
som 
receptionsteoretiska 
insikter för att 
analysera skönlitterära 
texter och film samt 
deras användning i 
undervisning 

Bagher, Reza (2000), Vingar av glas (film) 
Verhaag, Bertram (1996), Blåögd (film) Gee, 
James Paul (2006) Why Game Studies Now? 
Video Games: A New Art Form. I Games 
and Culture, Jan 2006; vol. 1: pp. 58 - 61. 
http://gac.sagepub.com.support.mah.se/cgi/re
print/1/1/58 Greczanik, Lisa (2008), “Det 
häftigaste är att författarna kan se vad vi 
gör!” Om nyttan och nöjet med bloggen som 
språkutvecklare. I Undomskulturer – äger 
eller suger? Svensklärarföreningens årsskrift 
2008 Olin-Scheller, Christina (2008), Såpor 
istället för Strindberg? :litteraturundervisning 
i ett nytt medielandkap. Natur & Kultur Flera 
valbar filmer och aktuellt dataspel väljs i 
samråd med kursledaren Referenslitteratur 
Andersson, Lars Gustaf & Hedling, Erik 
(1999), Filmanalys. En introduktion. 
Studentlitteratur 

MAH / Svenska och 
lärande II, 21 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Ett nätbaserat 
litteraturseminarium, 
där 
grammatikundervisnin
g diskuteras och 
problematiseras, utgör 
den andra delen av 
examinationen. 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

MAH / Svenska och 
lärande III med 
självständigt arbete 
på grundnivå, 21 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Referenslitteratur Olin-Scheller, Christina 
(2008), Såpor istället för Strindberg? 
:litteraturundervisning i ett nytt 
medielandkap. Natur & Kultur 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

MAH / Svenska och 
lärande IV (gy), 30 hp 

Delkurs 1: Fokus läsning och 
produktion av texter (det vidgade 
textbegreppet). Läsning och tolkning av 
texter – sakprosa, skönlitteratur och 
andra medietexter. Under arbetets gång 
använder sig gruppen av en digital 
portfolio. Detta material mm. ligger 
sedan till grund för en granskning och 
problematisering av arbetet. 

Utarbetande av en 
digital portfolio 

Delkurs 1: Den andra 
delen av 
examinationen består 
av ett 
problemorienterat 
arbete i grupp, där 
studenterna arbetar 
med digital portfolio 
som verktyg i sitt eget 
lärande. Delkurs 2: 
Den andra delen av 
examinationen är 
individuell och 
muntlig. Här 
presenterar studenten 
sin text med hjälp av 
digitala medier och 
illustrerar och 
reflekterar över hur 
kunskaper som arbetet 
med denna text har 
genererat kan användas 
vid planering av 
undervisning i 
gymnasieskolan. 

Utveckla fördjupad 
förståelse för hur 
elever kan utforska 
och kritiskt granska 
olika texter, i olika 
genrer och medier, 
Delkurs 1 kunna 
diskutera och tolka 
medietexter samt 
illustrera hur dessa 
texter kan användas i 
undervisning Använda 
informations- och 
kommunikationsteknik 
som lärandeverktyg i 
ett eget 
processorienterat 
arbete och ge exempel 
på hur Delkurs 2 
Kunna använda 
digitala medier vid 
presentation av ett 
arbete 

Delkurs 1: Elmfeldt, Johan & Erixon, Per-
Olof (2007), Skrift i rörelse. Om genrer och 
kommunikativ förmåga i skola och 
medielandskap. Symposion. Artikel som 
behandlar literacy-frågor samt relevanta 
texter – skönlitteratur, sakprosa och andra 
medietexter – för det problemorienterade 
arbetet i grupp. 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

MAH / Svenska och 
lärande IV (7-9), V 
(gy), 21 
högskolepoäng 

Nya medie- och kommunikations-
teknologier. Hur påverkas skolan och 
skolans elever av allt detta? Vilka 
konsekvenser får förändringarna? 
Litteraturens ställning i mediekulturen, 
populärkultur och medier, studenterna 
analyserar och tolkar skönlitteratur och 
film också ur ett språksociologiskt 
perspektiv. 

Inga IKT-preciserade 
former 

Den tredje delen av 
examinationen utgörs 
av en uppsats som 
skrivs i par. I 
uppsatsen analyseras 
en medietext 

Tillägna sig ett 
kulturanalytiskt och 
språksociologiskt 
perspektiv på nutida 
texter och medier samt 
utveckla fördjupade 
insikter i barns och 
ungdomars sätt att 
förhålla sig till 
skönlitteratur och 
medietexter. 
*analysera och tolka 
nutida skönlitteratur, 
film och andra 
medietexter ur ett 
kulturanalytiskt och 
språksociologiskt 
perspektiv med fokus 
på kulturell 
heterogenitet *kunna 
tolka representationer 
av klass, etnicitet, 
genus och generation i 
såväl traditionella som 
nya digitala medier 
och populärkulturella 
uttrycksformer  

Gripsrud, Jostein (2002), Mediekultur – 
Mediesamhälle. Göteborg. Daidalos (Del II, 
150 s.) Heith, Anne, (2006) Texter – medier 
– kontexter(i urval ca 150 s.). 
Studentlitteratur Referenslitteratur 
Andersson, Lars Gustaf & Hedling, Erik 
(1999), Filmanalys. En introduktion. Lund. 
Studentlitteratur 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

MAH / Svenska och 
lärande V (7-9), VI 
(gy), 15 
högskolepoäng 

Inget IKT innehåll nätbaserade 
seminarier, 

Inga IKT-preciserade 
former 

kunna analysera och 
reflektera över 
nätbaserade 
diskussioners 
möjligheter och 
begränsningar för 
lärande samt analysera 
och diskutera 
innebörden av en 
flerstämmig 
lärandemiljö utifrån 
reception i dialog med 
kurskamrater 

Ingen IKT-litteratur 

MdH / Introduktion 
till svenska språket 
och svenskämnets 
didaktik, 7,5 hp 

informationsteknologi och skola Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

beskriva några av 
informations- 
teknologins 
konsekvenser för 
skolans verksamhet, 

Ingen IKT-litteratur 

MdH / Introduktion 
till 
litteraturvetenskapen 
och litteraturämnets 
didaktik, 7,5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

MdH / 
Språkutveckling och 
des didaktik, 7,5 
högskolepoäng 

det vidgade textbegreppet och 
informationsteknik 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

• visa hur 
informationsteknik 
kan relateras till det 
vidgade textbegreppet, 
• använda det vidgade 
textbegreppet som 
didaktiskt redskap 

Nyhetsbrev IT för pedagoger. Aktuella 
artiklar läses. 
http://itforpedagoger.skolverket.se/ 
nyheter/nyhetsbrev/ 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

MdH / 
Litteraturvetenskap – 
historiska perspektiv 
I, 7,5 hp 

Begrepp som interartialitet och det 
vidgade textbegreppet diskuteras. 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

förklara och tillämpa 
fenomen som 
interartialitet och det 
vidgade textbegreppet 
i ett didaktiskt 
sammanhang, 

Moderna adaptationer av klassiska verk 
(romaner, datorspel, filmer, etc., t ex Mel 
Gibson, The Passion of the Christ; Wolfgang 
Petersen, Troy; dataspelet Inferno) 
Representativ bildkonst och arkitektur från 
tidsperioden (t ex Ecce homo-traditionen från 
äldre tider fram till idag, Elisabeth Olsson 
Wallin) Christina Olin-Scheller, Mellan 
Dante och Big brother: en studie i 
gymnasieelevers textvärldar, Karlstad 
University Studies 2006 

MdH / Språkets 
sociala kontext, 
7,5 hp 

Informationsteknologi och språk Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Bellander, T, 2008: ”halloo babe.. tack såå 
mkt för ditt mess!”. Om ungdomars 
skrivande inom olika kommunikativa 
verksamhetstyper. I: Ellvin, Madeleine & 
Hollbom, Lena (red.), Ungdomskulturer – 
äger eller suger? Möjliga möten inom 
svenskämnet. (Svensklärarföreningens 
årsskrift 2008). 

MdH / 
Litteraturvetenskap – 
historiska perspektiv 
II, 7,5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

MdH / Svenska 
språket förr och nu, 
7,5 högskolepoäng 

informationsteknologi och språkvård Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

MdH / 
Litteraturvetenskap – 
tematiska perspektiv, 
7,5 högskolepoäng 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

MdH / 
Fördjupningskurs i 
språkbeskrivning och 
textanalys, 7,5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

MdH / 
Litteraturvetenskap – 
roman och novell, 
7,5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

MdH / Grammatik 
och semantik, 7,5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

MdH / Retorik för 
lärare, 7,5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-precieserade 
former 

Inga IKT-precieserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

MdH / Samtalsanalys, 
7,5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-precieserade 
former 

Inga IKT-precieserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

MdH / Tvåspråkighet, 
7,5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-precieserade 
former 

Inga IKT-precieserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

MdH / 
Litteraturvetenskap – 
lyrik och drama, 
7,5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-precieserade 
former 

Inga IKT-precieserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

MdH / Självständigt 
arbete 
(examensarbete) 
Svenska språket, 15 
hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-precieserade 
former 

Inga IKT-precieserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

MIU / Självständigt 
arbete 
(examensarbete) 
Litteraturvetenskap, 
15 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-precieserade 
former 

Inga IKT-precieserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

MIU / Svenska 
språket gr (A) 
Ämneslärarutbildning 
för gy 30 hp 

Beskriva och reflektera över andras 
texter med utgångspunkt i ett vidgat 
textbegrepp. 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 

MIU / Svenska 
språket gr (B) 
Ämneslärarutbildning 
för gy15 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

MIU / Svenska 
språket gr (B) 
Ämneslärarutbildning 
för gy 30 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Inga IKT-litteratur 

MIU / Svenska 
språket AV 
Ämneslärarutbildning 
för gy Självständigt 
arbete 15 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Inga IKT-litteratur 

MIU / 
Litteraturvetenskap gr 
(A) 
Ämneslärarutbildning 
för gy 30 hp 

Innehåll saknas. Endast skickat med 
litteraturlistor 

Olika typer av E-
lärande 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Dahlbeck, Kerstin, Gunnar Sahlin & Henrik 
Åslund, Tryck, databaser och Internet. 
Bibliografiska sökvägar för litteraturvetare, 
Natur och Kultur 2001 

MIU / 
Litteraturvetenskap gr 
(B) 
Ämneslärarutbildning 
för gy 15 hp 

Den multimodala texten i medie-
landskapet 7,5hp 

Olika typer av E-
lärande 

Inga IKT-preciserade 
former 

Visa fördjupad 
kunskap om texten i 
mediesamhället. 

Donna Marie Nudd, "The pleasure of 
Intertextuality: Reading Jane Eyre Television 
and Film Adaptations" Jenkins, Henry, 
Konvergenskulturen: där gamla och nya 
medier kolliderar, Göteborg: Daidalos, 2008 
Kress, Gunter, van Leeuwen, Theo, 
Multimodal Discourse. The Modes and 
Media of Contemporary Communication, 
London: Arnold 2001 Mediekulturer - 
hybrider och förvandlingar, Red. Jan 
Svensson och Clas-Göran Holbmberg, 
Stockholm: Carlsson, 2004 Ett antal texter 
via webblänkar exempel 
www.ordfabriken.org/autor 
www.fanfiction.net www.ubu.com 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

MIU / 
Litteraturvetenskap gr 
(B) 
Ämneslärarutbildning 
för gy 30 hp 

Den multimodala texten i medie-
landskapet 7,5hp 

Olika typer av E-
lärande 

Inga IKT-preciserade 
former 

Visa fördjupad 
kunskap om texten i 
mediesamhället. 

Ur kompendium, Kittler, Friedrich, 
Maskinskrifter. Essäer om medier och 
litteratur, Gråbo 2003 Jenkins, Henry, 
Konvergenskulturen: där gamla och nya 
medier kolliderar, Göteborg: Daidalos, 2008 
Kress, Gunter, van Leeuwen, Theo, 
Multimodal Discourse. The Modes and 
Media of Contemporary Communication, 
London: Arnold 2001 Mediekulturer - 
hybrider och förvandlingar, Red. Jan 
Svensson och Clas-Göran Holbmberg, 
Stockholm: Carlsson, 2004 Ett antal texter 
via webblänkar exempel 
www.ordfabriken.org/autor 
www.fanfiction.net www.ubu.com 

MIU / 
Litteraturvetenskap 
AV 
Ämneslärarutbildning 
för gy Självständigt 
arbete 15 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT -mål Ingen IKT-litteratur 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

SH / Svenska I, för 
blivande ämneslärare, 
gymnasieskolan, 
Ämne 1, 15 hp 

medier och genrer som produceras för 
och/eller brukas av ungdomar idag, ett 
medieöverskridande textbegrepp, film 
och andra populärkulturella uttryck. 
Särskilt uppmärksammas populära 
medieöverskridande genrer. Använda 
sig av och utveckla ungas litteratur- och 
kulturintressen och deras kunnande på 
kultur- och medieområdet. 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

- Behärska grundl. 
begrepp och redskap 
för litteratur- bild- och 
filmanalys 
- Insatt i aktuella 
kulturanalytiska 
perspektiv på unga 
och medier 
- Redogöra för teorier 
om mötet mellan 
läsare och text i 
litteratur och andra 
medier  
- Visa prov på ett 
självständigt, 
välgrundat estetiskt, 
etiskt och didaktiskt 
omdöme när 
det gäller texter och 
kulturyttringar i olika 
medier 
- Vara öppen för att 
såväl modern 
skönlitteratur som 
ungas digitala 
mediekultur kan 
användas 
i utvecklandet av 
elevers personliga 
utveckling och 
kommunikativa 
förmågor 
- Använda digitala 
verktyg och 
plattformar för eget 
skapande av 
lektionsupplägg, 
undervisningsmaterial 
och diskussionslistor 

I delkursen: Ungdomslitteratur, populärkultur 
och media, 7,5 hp: 
Två filmer 
Olin-Scheller, Christina, Såpor istället för 
Strindberg? Litteraturundervisning i ett nytt 
medielandskap, Stockholm : Natur och 
kultur, 2008,  
Film och andra rörliga bilder: en introduktion 
(2002), red. Anu Koivunen, Stockholm, 
Raster,  
Gripsrud, Jostein (2000), Mediekultur, 
mediesamhälle, Göteborg: Daidalos,  
Carlsson, Anders & Thomas Koppfeldt 
(2001): Bild och retorik i media, Malmö: 
Liber,  
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

SH / Svenska II, för 
blivande ämneslärare, 
gymnasieskolan, 
Ämne 1, 15 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

SH / Svenska III, för 
blivande ämneslärare, 
gymnasieskolan, 
Ämne 1, 15 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

SH / Svenska IV, för 
blivande ämneslärare, 
gymnasieskolan, 
Ämne 1, 15 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål  Ingen IKT-litteratur 

SH / Svenska V, för 
blivande ämneslärare, 
gymnasieskolan, 
Ämne 1, 15 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

SH / Svenska VI, för 
blivande ämneslärare, 
gymnasieskolan, 
Ämne 1, 15 p  

Ingen info se kompl.     

SH / Svenska VII, för 
blivande ämneslärare, 
gymnasieskolan, 
Ämne 1, 30 hp 

I delkursen Kommunikationshistoria 
7.5 hp: genrers framväxt, relationen 
mellan tal, skrift och bild, 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

SH / Svenska I, för 
blivande ämneslärare, 
gymnasieskolan, 
Ämne 2, 15 hp 
 

I delkursen Ungdomslitteratur, 
populärkultur och media, 7,5 hp: 
Fokus medier och genrer som 
produceras för och/eller brukas av 
ungdomar idag, Utgångspunkten är ett 
medieöverskridande textbegrepp  
film och andra populärkulturella 
uttryck. Särskilt uppmärksammas 
populära medieöverskridande genrer. 
Utveckla ungas litteratur- och 
kulturintressen och deras kunnande på 
kultur- och medieområdet. 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

- Behärska grundl. 
begrepp och redskap 
för litteratur- bild- och 
filmanalys 
- Insatt i aktuella 
kulturanalytiska 
perspektiv på unga 
och medier 
- Redogöra för teorier 
om mötet mellan 
läsare och text i 
litteratur och andra 
medier  
- Visa prov på ett 
självständigt, 
välgrundat estetiskt, 
etiskt och didaktiskt 
omdöme när det gäller 
texter och 
kulturyttringar i olika 
medier. 
- Öppen för att såväl 
modern skönlitteratur 
som ungas digitala 
mediekultur kan 
användas i 
utvecklandet av 
elevers personliga 
utveckling och 
kommunikativa 
förmågor. 
- Använda digitala 
verktyg och 
plattformar för eget 
skapande av 
lektionsupplägg, 
undervisningsmaterial 
och diskussionslistor 

Anderberg Strollo, Åsa, Bryta om, Alfabeta 
2007. 
Två filmer 
Olin-Scheller, Christina, Såpor istället för 
Strindberg? Litteraturundervisning i ett nytt 
medielandskap, Stockholm : Natur och 
kultur, 2008,  
Film och andra rörliga bilder : en 
introduktion (2002), red. Anu Koivunen, 
Stockholm, Raster,  
Gripsrud, Jostein (2000), Mediekultur, 
mediesamhälle, Göteborg: Daidalos 
Carlsson, Anders & Thomas Koppfeldt 
(2001): Bild och retorik i media, Malmö: 
Liber,  
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

SH / Svenska II, för 
blivande ämneslärare, 
gymnasieskolan, 
Ämne 2, 15 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

SH / Svenska III, för 
blivande ämneslärare, 
gymnasieskolan, 
Ämne 2, 15 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

SH / Svenska IV, för 
blivande ämneslärare, 
gymnasieskolan, 
Ämne 2, 15 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

SH / Svenska V, för 
blivande ämneslärare, 
gymnasieskolan, 
Ämne 2, 15 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

SH / Svenska VI, för 
blivande ämneslärare, 
gymnasieskolan, 
Ämne 2, 15 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former  

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen Iitteraturlista 

SH / Svenska VII, för 
blivande ämneslärare, 
gymnasieskolan, 
Ämne 2, 30 hp 

I delkursen Kommunikationshistoria 
7.5 hp: genrers framväxt, relationen 
mellan tal, skrift och bild 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

SMI inga 
svenskkurser på 
gymnasienivå 

- - - - - 

SU / 
Litteraturvetenskapen
s grunder, 8 hp 
(termin 1) 
 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga mål 
beskrivningar 

Ingen IKT-litteratur 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

SU / Litterär 
textanalys, 8 hp 
 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga målbeskrivningar Hedling, E. (2002). ”Roman blir film”. I: 
Lund, H. (red.), Intermedialitet. Ord, bild och 
ton i samspel. Lund: Studentlitteratur. (s. 
229-234).  
Heith, A. (2006). Texter – medier – 
kontexter. Introduktion till textanalys i 
svenskundervisningen på grundskolan och i 
gymnasiet. Lund: Studentlitteratur. (s. 52-88, 
213-244) en film och/eller 
teaterföreställning. 

SU / Barn- och 
ungdomslitteratur, 
8 hp (termin 2) 

Delkursen behandlar också barns 
reception och texterna i samverkan med 
andra narrativa medier. 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga målbeskrivningar Heith, A. (2006). Texter – medier – 
kontexter. Introduktion till textanalys i 
svenskundervisningen på grundskolan och i 
gymnasiet. Lund: Studentlitteratur. (kap. 3, s. 
89-106) 

SU / Litteraturens 
historia, 12 hp 
(termin 3) 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga målbeskrivningar Ingen IKT-litteratur 

SU / Svenskämnets 
didaktik, 7,5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga målbeskrivningar Ingen IKT-litteratur 

SU / 1. Svensk 
fonologi och 
grammatik i första- 
och 
andraspråksperspekti
v samt 
språkutveckling och 
språkinlärning i 
andraspråksperspekti
v, 8,5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga målbeskrivningar Ingen IKT-litteratur 

SU / 2. 
Språksociologi, 
språkhistoria och 
nordiska språk, 12 hp 
(varav 8 hp 
gemensamma med 7-
9) 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga målbeskrivningar Ingen IKT-litteratur 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

SU / 3. Texter och 
skriftbruk i dagens 
svenska samhälle och 
språk- och 
skrivutveckling i 
tonåren, 12 hp (varav 
8 hp gemensamt med 
lärare 7–9) 

I kursen ingår språkvetenskapliga 
analyser av olika sorters texter såväl på 
ett teoretiskt som på ett praktiskt plan 
(inkl. multimodal textanalys och 
retorisk analys). 
 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga målbeskrivningar Ingen IKT-litteratur 

SU / 4. Skriva, 4 hp 
och 
5. Tala, 4 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga målbeskrivningar Ingen IKT-litteratur 

SU / 6. Uppsats, 6 hp Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga målbeskrivningar Ingen litteraturlista 

UmU / Svenska I – 
30 hp 

Det vidgade textbegreppet  
 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga 
kursmålbeskrivningar 

Nordström, Monica, "Hollywoodfilm och 
såpoperor i litteraturundervisningen" i 
Nyström Höög, Catharina. Gymnasisttexter, 

UmU / Svenska II – 
30 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga 
kursmålbeskrivningar 

Ingen IKT-litteratur 

UmU / Svenska III – 
30 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga 
kursmålbeskrivningar 

Ingen IKT-litteratur 

UmU / Svenska IV – 
30 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga 
kursmålbeskrivningar 

Ingen IKT-litteratur 

UU / Svenska 1  
30 hp  
 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

UU / Svenska 2 
 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

UU / Svenska 3 för 
blivande 
gymnasielärare 
30 hp  
 

I delkurs 1: Drama, teater, film och Tv, 
7.5 hp:  
Visning och näranalys av scener görs 
för att studera vad som sker i 
gestaltningsprocessen då en dramatisk 
text som omvandlas till en 
föreställning. Visning och 
seminariediskussion görs även av 
filmiskt gestaltat drama, spelfilmer 
samt avsnitt ur TV-serier.  
 

Spelfilmer Inga IKT-preciserade 
former 

kunskaper om 
populärkultur riktad 
till barn och ungdom 
med fokus på olika 
former av drama inom 
teater, film och TV 
* kunna skilja mellan 
olika former av 
dramatik samt 
redogöra för hur 
drama gestaltas på 
teater, film och TV  

 

Delkurs1: Braaten, Lars Thomas m.fl., 
Inledning till filmstudier. Historia, teori och 
analys, Lund 1997 
Audiovisuellt material/Det vidgade 
textbegreppet  
Exempel ur TV-serier samt övrigt 
audiovisuellt material med inslag av 
berättande. 
Film: Eisenstein, Pansarkryssaren Potemkin 
(1925). de Sica, Cykeltjuven (1948). 
Bergman, Smultronstället (1957). Edwall, 
Allan, Åke och hans värld (1984). 
Lagerkvist, Bengt, Åke och hans värld 
(1959). Melander, Björn, Natten är dagens 
mor [Lars Norén], 1984. Zetterling, Mai, 
Älskande par (1964) (Urvalet av 
skönlitteratur och film kan varieras.) 

UU / SVENSKA 4, 
30 hp 1. N8 el. L8 
Obligatorisk 
uppsatskurs, 15 hp 2. 
L9 Valfri delkurs, 
7.5 hp 3. N9 Valfri 
delkurs, 7.5 hp  

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

UU / Exempel på 
valbar kurser inom 
Svenska 4, 
litteraturvetenskap 
Kanon i förändring, 
7,5 hp 

Under kursen analyseras också olika 
former av berättande inom olika medier 
(filmiskt, serietidningar, 
populärlitteratur, etc.) med anknytning 
till barns och ungdomars vardag. 
Eftersom kursen ges som en modifierad 
distanskurs via webbplattform tränas 
också deltagarna i webbaserad 
kommunikation. 

Distans. 
Arbetsuppgifter 
genomförs via 
elektronisk 
kommunikation. 
Tillgång till 
internetansluten dator 
är därför nödvändig. 
Programvara och delar 
av kursmaterialet som 
hör till kursen finnas 
tillgängligt via 
internet. 

Inga IKT-preciserade 
former 

• tränat webbaserad 
kommunikation 

Film: Vinterviken Sandor slash Ida 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

UU / Exempel på 
valbara kurser inom 
Svenska 4, 
litteraturvetenskap 
Den globala 
litteraturen, 7,5 hp 

Inget IKT innehåll  Distans. 
Arbetsuppgifter 
genomförs via 
elektronisk 
kommunikation. 
Tillgång till 
internetansluten dator 
är därför nödvändig. 
Programvara och delar 
av kursmaterialet som 
hör till kursen finnas 
tillgängligt via 
internet. 

Inga IKT-preciserade 
former 

• tränat webbaserad 
kommunikation 

Ingen IKT-litteratur 

ÖU / Det flerspråkiga 
Norden 7.5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

ÖU / Kärlek och 
passion i litteraturen: 
tematiska och 
genremässiga 
perspektiv 7.5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

ÖU / Literacy och 
didaktik 7.5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

ÖU / Litteraturens 
historia III: från 
realism till 
postmodernism 7.hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

ÖU / Självständigt 
arbete 15 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

ÖU / Form och 
funktion i 
skönlitteraturen 
7.5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

ÖU / Språkfärdighet 
för elever och lärare 
7.5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 
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Lärosäte / kurs: Kursinnehåll Undervisningsform Redovisningsform Kursmål Litteratur 

ÖU / Teorier och 
metoder i ett 
didaktiskt perspektiv 
7.5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

ÖU / Texten och 
verkligheten 7.5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

ÖU / Att läsa och 
förstå skönlitteratur 
7.5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

ÖU / Litteraturens 
historia I: Från 
antiken till och med 
renässansen 7.5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

ÖU / Litteraturens 
historia II: Från 
barocken till och med 
romantiken 7.5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

ÖU / Språksociologi 
7.5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

ÖU / Svenska 
språkets struktur 
7.5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

ÖU / Textanalys 
7.5 hp 

Inget IKT innehåll Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-preciserade 
former 

Inga IKT-mål Ingen IKT-litteratur 

 



81 

13 Appendix 3 

      
Litteratur 

Lärosäte Antal 

svenskkurser 

Antal kurser med 

IKT-relaterat 

innehåll 

Antal kurser som 

använder IKT i sin 

undervisningsform 

Antal kurser som 

använder IKT i sin 

redovisningsform 

Antal kursplaner 

med uttalade IKT-

mål 

Antal kursplaner 

utan IKT-relaterad 

kurslitteratur 

Antal kursplaner som 

anger annan IKT-

relaterad media än 

böcker t.ex. film,blogg 

Antal kursplaner 

med IKT-relaterad 

litteratur 

CTH 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dans & 

Cirkus 
0 0 0 0 0 0 0 0 

GIH 0 0 0 0 0 0 0 0 

GU 12 6 6 2 5 8 1 4 

HiB 0 0 0 0 0 0 0 0 

HD 14 6 0 0 7 10 0 4 

HH 14 2 0 0 2 11 1 2 

HiG 14 1 0 0 12 11 0 3 

HiJ 15 5 0 2 8 12 1 2 

HKr 11 1 0 0 1 10 o 1 

HV 11 3 0 1 3 9 1 2 

KAU 6 1 0 0 5 4 0 2 

KF 0 0 0 0 0 0 0 0 

KMH 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Litteratur 

Lärosäte Antal 

svenskkurser 

Antal kurser med 

IKT-relaterat 

innehåll 

Antal kurser som 

använder IKT i sin 

undervisningsform 

Antal kurser som 

använder IKT i sin 

redovisningsform 

Antal kursplaner 

med uttalade IKT-

mål 

Antal kursplaner 

utan IKT-relaterad 

kurslitteratur 

Antal kursplaner som 

anger annan IKT-

relaterad media än 

böcker t.ex. film,blogg 

Antal kursplaner 

med IKT-relaterad 

litteratur 

KTH 0 0 0 0 0 0 0 0 

LiU 7 2 0 0 1 4 0 3 

LNU 14 3 1 1 4 10 1 4 

LTU 13 5 0 0 4 3 10 2 

LU 11 1 0 0 1 10 0 1 

MAH 9 3 3 5 5 3 0 6 

MdH 16 5 0 0 3 13 1 2 

MIU 23 3 10 0 6 18 1 5 

SH 31 4 0 0 4 29 0 2 

SMI 0 0 0 0 0 0 0 0 

SU 10 2 0 0 0 8 1 2 

UmU 4 1 0 0 0 3 0 1 

UU 17 2 3 0 6 15 2 1 

ÖU  15 0 0 0 0 0 0 0 
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14 Appendix 4 

Göteborgs universitet 

Göteborgs universitet skriver i sin ansökan att att man startat en samarbetsgrupp med 

företrädare från Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan Väst, Göteborgs Universitet och 

Göteborgs kommun i arbetet med att implementera IKT i lärarutbildningen. I samverkan med 

Chalmers Tekniska Högskola har Göteborgs Universitet skapat en IT-fakultet för att samla 

forskning och undervisning som berör olika aspekter av IKT och IT. Sex doktorander från 

institutionen för tillämpad IT bildar tillsamans med ett tiotal andra doktornader 

forskningstemat ”Ny Media, undervisning och Lärande (MUL)”.57 Andra forskningsmiljöer 

inom Göteborgs Universitet som arbetar med den vetenskapliga förankringen av arbetet med 

digital kompetens i lärarutbildningen är The Linnaeus Centre for Research on Learning, 

Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS), Samhälle, 

opinion och medier (SOM-institutet) samt det UNESCO-initiatierade internationella 

resurscentret, International Clearinghouse on Children, Youth and Media vid Nordicom.58 

Göteborgs Universitet skriver i sin ansökan att det ska ”vara en självklarhet att olika digitala 

teknologier används både av lärare och av studenter vid genomförandet av 

undervisningsmoment”.59  I syfte att ”utveckla och stärka den högskolepedagogiska 

kompetensen och förmågan att variera undervisningsformerna” samt att ”introducera andra 

generationens datorbaserade lärplattformar i utbildningen har enheten för pedagogisk 

utveckling och interaktivt lärande (PIL) inrättats.60  

 

Högskolan Dalarna 

                                                                 
57 Ansökan om examenstillstånd för Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.Göteborgs 

Universitet. s 47. 
58 Ibid. 2 56-57 
59 Ibid. 
60 Ibid. s 60 
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En stor del av utbildningen på Högskolan Dalarna bedrivs via nätbaserad distansundervisning 

och mer än 60 % av högskolans inskrivna elever studerar via nätet.61 Med hjälp av en 

lärplattform ges information om kurser, undervisningsmaterial, forumdiskussioner och länkar 

till föreläsningar och annat kursmaterial. Föreläsningar spelas in och integreras med chat-

möjligheter i realtid och semiarier hålls online via webbmöten.62 En central del av 

utbildningsmiljön vid Högskolan Dalarna är den väl utvecklade användningen av digital 

informations- och kommunikationsteknologi som genomsyrar hela verksamheteten. En 

forskarskola med namnet ”Nästa generations lärande” (NGL) omfattar bland annat forskning 

om kommande generationers lärande samt nya sätt att lära i teknikutvecklingens spår.63 Inom 

ramen för NGL-programmet och i samarbete med Örebro universitet startas i januari 2011 

även en forskarskola med namnet ”Teknikburna processer i akademi och arbetsliv”.64 

Ytterligare två projekt riktade mot lärarutbildningen är att vidareutveckla ”IKT i 

lärarutbildningen” samt att inätta ett regionlat ”Skolcentrum för nätbaserat lärande”.65 

 

Högskolan i Halmstad 

Behandlar inte det fjärde perspektivet vad gäller resurser som ekonomi, institutioner eller 

arbetssätt på något sätt. 

 

Högskolan Gävle 

Behandlar inte det fjärde perspektivet vad gäller resurser som ekonomi, institutioner eller 

arbetssätt på något sätt. 

 

Högskolan i Jönköping 

Behandlar inte det fjärde perspektivet vad gäller resurser som ekonomi, institutioner eller 

arbetssätt på något sätt. 

 

Högskolan Väst 

                                                                 
61 Ansökan om examenstillstånd för Ämneslärarexamen inriktning Gymnasieskolan. Högskolan Dalarna s. 14 
62 Ibid. s. 22-23 
63 Ibid.s. 16-17 
64 Ibid.s. 8 
65 Ibid.s.14 
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Högskolan Väst anger i sin ansökan att de inom området för IKT arbetar 

institutionsövergripande och att digital kompetens i lärarutbildningen är ett prioriterat 

utvecklingsområde.66 De har även ett samarbetsavtal med Göteborgs universitet inom 

lärarutbildningen.67 

 

Karlstads Universitet 

Vid Karlstads universitet ingår IKT, digitala medier inom ämnet medie- och 

kommunikationsvetenskap i lärarutbildningen, bland annat inom ramen för allmänt 

utbildningsområde. De nämner även i sin ansökan att en ”medarbetare har arbetat för OECD 

med en forskningsrapport om IKT i lärarutbildningen internationellt”.68 En arbetsgrupp har 

utsetts vilka fått i uppdrag att utforma en struktur för kompetensutveckling som bland annat 

syftar till att utveckla lärarutbildares digitala kompetens.69 Centrum för språk- och 

litteraturdidaktik (CSL) vid Karlstads Universitet innefattar bland annat forskning om IKT i 

undervisningen och ”genom samarbete med lärare på fältet förankras forskningen i 

praktiken”.70 

 

Linköpings Universitet 

Vid Linköpings universitet genomfördes under åren 2006-2008 en treårig satsning finansierad 

av KK-stiftelsen med syfte att” lärare och studerande skulle förhålla sig till teknikens nya 

möjligheter och begränsningar i ett pedagogiskt sammanhang”.71 En arbetsgrupp har tillsatts 

för att stärka lärares och studenters förmåga att använda IKT som pedagogisk resurs samt att 

generellt arbeta för att färdigheter om digitala verktyg och digitala miljöer genomsyras i de 

olika utbildningarna.72 Inom området utbildningsvetenskap finns vid Linköpings universitet en 

IKT-nämnd vilken fördelar medel till inköp av pedagogiskt inriktade IKT-verktyg.73 Som 

                                                                 
66 Ansökan till högskoleverket om examenstillstånd för ämneslärarexamen intiktning gymnasieskolan, 

Högskolan väst, s.7 
67 Ibid.s.3 
68 Ansökan: ämneslärarexamen, årskurs 7-9 samt gymnasieskolan, Karlstads universitet, s.60 
69 Ibid.s.69 
70Ibid.s.55 
71 Examensrättsansökan för ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan,  

Linköpings universitet, s.10-11 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
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resurs för att utveckla kommunikativa färdigheter finns ett antal verkstäder som studenterna 

vid behov kan besöka. En av dessa verkstäder behandlar IKT som pedagogiskt verktyg.74 

Våren 2009 upprättades ett samarbete med Umeå universitet inom bland annat områdena 

utbildning, forskning och kompetensutvecling av lärare.75 

 

Umeå universitet 

Enligt Umeå universitets grundprincip ska IKT ingå som en naturlig del i utbildningarna.76 De 

poängterar i sin ansökan vikten av digital kompetens och att använda ”IKT som teknik, 

innehåll, social och lärande arena”.77 Umeå universitet skriver i sin ansökan att ”IKT ska ingå 

som en integrerad del i utbildningarna och de studerande bör utveckla kunskap såväl i IKT 

som om IKT. Särskilda kurser rörande detta är sannolikt inte den bästa vägen. Istället ska 

särskilda lärandemål för punkterna ovan fogas till inlämnade kursförslag”.78 Den modell för 

kompetensuppföljning som lärosätet använder sig av innebär att studenterna regelbundet 

använder sig av den individuella utvecklingsplanen i digitalt format liksom en digital portfolio 

och på detta sätt implementerar ”vissa grundläggande IKT-färdigheter”.79 Man skriver i sin 

ansökan att olika IKT- och multimediabaserade redovisningsformer används80 samt att att 

målet är att studenterna efter genomgången utbildning ska ha tillägnat sig: 

1. Kompetens att säkert och kritiskt nyttja IKT i undervisningen si syfte att utveckla lärande, 

tillgänglighet och individualisering, 2. Kompetens att nyttja IKT för kommunikation, 

planering och administrativt arbete 3. Kunskap om barns och ungas erfarenheter av digitala 

miljöer, om informationsflöden, och källkritik samt förmåga att i undervisningen beakta 

detta.81 

 

Linnéuniversitetet Kalmar Växsjö 

                                                                 
74 Examensrättsansökan för ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan,  

Linköpings universitet, s.10-11 
75 Ibid.s.12-13 
76 Ansökan om examenstillstånd för lärarutbildningar, Umeå universitet, s.17 
77 Ibid.s.28 
78 Ibid.s.28 
79 Ibid. 
80 Ibid.s.55 
81 Ibid.s.96-97 
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Linnéuniversitetet Kalmar Växsjö tar i sin ansökan fasta på det fjärde perspektivet och 

hänsvisar till de tre dimensionerna av IT som framhålls i SOU208:109.82 Den forskning inom 

området utbildningsvetenskap med koppling till IKT som nämns i ansökan behandlar 

Framväxande nätkulturer, IKT och lärande.83 Forskningen innefattar multimediala och moblia 

lärmiljöer och bedrivs på institutionen för datavetenskap, Fysik och Matematik samt det KK-

finasierade projectet Ung kommunikation.84 Projektet har sin utgångspunkt i 

”samhällsförändringar, nya ungdomskulturer och ny teknik för kommunikation och lärnade” 

och är främst inriktat på matematik, naturvetenskap och teknik samt i viss mån engelska. 

Inom projektet i samarbete med AV-Media behandlas även den sociala dimensionen av IT där 

kurser och lärare i skolpraktik aktivt arbetar med frågor som rör digitala medier i relation till 

sociala relationer, genus, mobbning, multimodalitet och nätkulturer.85 

 

Luleå tekniska universitet 

Luleå tekniska universitet berör i sin ansökan det fjärde perspektivet i begränsad omfattning i 

omnämnandet av den nya Institutionen för konst, kommunikation och lärande där bland 

annat; medie- och kommunikationsvetenskap och svenska med didaktisk inriktning att ingår86 

samt att IKT ingår som en naturlig del i utbildningarna.87 

 

Högskolan Kristianstad 

Av ansökan om examensrätt för Högskolan Kristianstad framgår att projektet med att skapa 

en modern IKT-miljö är i ”sin begynnelsefas”. Skolan har som ambition att i samverkan med 

med Lunds Universitet driva ett projekt för att skapa en effektiv IKT-miljö samt utveckla 

IKT-stödet i ämneslärarutbildningnen.88 På forskningsområdet ingår Lunds Universitet som en 

partner i ett internationellt samarbete som bland annat beforskar användandet av IKT i skolan. 

Högskolan Kristianstads Läranderesurscenter, LCR, organiserar bland annat lärverkstäder dit 

                                                                 
82 Ansökan om examenstillstånd för Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 

Linnéuniversitetet Kalmar Växsjö, s.26 
83 Ibid.s.15 
84 Ibid.s.16 
85 Ibid. Bilaga 3.s.2 
86 Ansökan om examenstillstånd för lärarutbildningar, Luleå tekniska universitet, s. 2 
87 Ibid.s.7 
88 Ansökan ämneslärarexamen, Högskolan Kristianstad.s. 10 
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studenter kan vända dig i frågor som till exempel rör datorn som pedagogiskt redskap och 

användande av multimedia.89  

 

Lunds universitet 

Ansökan om examenstillstånd från Lunds universitet är i många stycken identisk med den 

från Högskolan Kristianstad (HKr). Ett större projekt har påbörjats där en modern IKT-miljö 

ingår som en central del och utvcklande av IKT-stöd till ämneslärarutbildningen ska ske i 

samverkan med Högskolan Kristianstad.90 Man nämner att IT-resurserna är genomgående väl 

utbyggda inom hela Lunds universitet och stödet till studenter förstärks kontinuerligt med 

teknikutvecklingen.91 Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet fungerar som pedagogiskt 

stöd med bland annat IT-relaterad utbildning för studenter samt som forskningspartner i 

projekt som till exempel användandet av IKT i skolan.92 

 

Malmö högskola 

Malmö högskola anger i sin ansökan att det inom fakulteten finns en omfattande kompetens 

med tillhörande forskning i fråga om digital mediekompetens. En särskild 

fortbildningssatsning med inriktning mot praktisk IKT- och mediekompetens har från och 

med 2010 erbjudits alla lärare och under 2011 planerar Malmö högskola att genomföra en 

kampanj om nya medier i det pedagogiska arbetet. I utbyte med andra fakulteter finns forskare 

inriktade mot medier och lärande tillgängliga för lärarutbildningen och med medel från KK-

stiftelsen är lärare inom fakulteten engagerade i nätverket IT i lärarutbildningen.93 

 

Mälardalens högskola 

Behandlar inte det fjärde perspektivet vad gäller resurser som ekonomi, institutioner eller 

arbetssätt på något sätt. 

 

 

                                                                 
89 Ansökan ämneslärarexamen, Högskolan Kristianstad.s.10 
90 Ansökan ämneslärarexamen, Lunds universitet, s.10 
91 Ibid. 
92 Ibid.s.18-19 
93 Ansökan om examenstillstånd, ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Malmö 

högskola, s.7 
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Mittuniversitetet 

Mittuniversitetets har ett distansutbildningssystem med en kombination av campusförlagd 

utbildning och e‐lärande genom lärplattform. De anger i sin ansökan fyra kunskapsområden, i 

vilka undervisande lärare och forskande personal har sin tillhörighet, varav ett är ”Digital 

kompetens och estetiska lärprocesser”.94 

 

Södertörns högskola 

Pedagogikämnet på Södertörns högskola har, enligt deras ansökan, en profil mot området 

informations- och kommunikationsteknikens (IKT) användning i utbildning95 och högskolan 

bedriver i anslutning till lärarutbildningen utbildningsvetenskaplig forskning angående IKT 

och lärande.96 Användande av IKT nämns i ansökan som en av tre generiska fördigheter vilka 

tränas systematiskt under programmet.97 Grundläggande färdigheter i informations- och 

kommunikationsteknik så som informationssökning och användning av digitala medier vid 

redovisning uppmuntras. Under utbildningsvetenskap I belyses ungdomars medieanvändning 

och digitala mediers sociala funktion och under utbildningsvetenskap II tränas studenterna 

enligt ansökan i egen IKT-användning för presentationer och ur didaktiska perspektiv.98 

 

Stockholms universitet 

I avsnittet om utbildningsmiljö tar Stockholms universitet i sin ansökan upp IKT under 

respektive fakultet. Enligt ansökan finns modern teknisk utrustning som projektorer och 

nätuppkopplade dattorer i samtliga undervisningssalar. Som resurs för språkinstitutionerna 

finns Lärostudion som i första hand bevakar den tekniska utvecklingen men hjälper även till i 

didaktiska frågor i viss mån. Universitetet ger ett kandidatprogram i Digitala medier och 

bedriver forskning om barns textanvänding utifrån ett vidgat textbegrepp, i synnerhet 

skärmbaserade textaktiviteter.99 

 

                                                                 
94 Ansökan om examenstillstånd lärarutbildningar juni 2001, Mittuniversitetet, s.4-5 

95 Ansökan om examenstillstånd för ämneslärarutbildning med interkulturell profil mot gymnasieskolan, 

Södertörns högskola, s.10 

96 Ibid.s.20 

97 Ibid.s.41 

98 Ibid.s.42 

99 Ansökan om examensrätt för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Stockholms 
universitet, s.12-13 
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Uppsala universitet 

Det enda vi har hittat som rör IKT i ansökan från Uppsala universitet är att IKT ingår som en 

del i kompetensutvecklingsarbetet bland lärarna och genomförs av Uppsala Learning Lab.100 

 

Örebro universitet 

Örebro universitet skriver i sin ansökan att de år 2011 startar forskarskolan Teknikburna 

kunskapsprocesser (TKP) ”kring de möjligheter den digitala tekniken skapar för undervisning 

och lärnade”.101 Satsningen sker i samarbete med Högskolan Dalarna som även står för 

huvuddelen av doktorandfinansieringen. De kommer inom ramen för TKP att studera 

förändringar i kunskapsprocesser hos och mellan individer och organisationer i kölvattnet av 

en ökad användning av information och kommunikationsteknik. Tillsammans med Malmö 

högskola driver Örebro universitet ett KK-finansierat arbete med interaktiva medier som 

datorspel i undervisningen.102 

                                                                 
100 Ansökan om examensrättigheter för ämneslärarexamen: inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Uppsala 

universitet, s.4 
101 Miljöbeskrivning för utbildning av lärare – ämneslärarexamen, inriktning gymnasiet, Örebro universitet, s.13-

14 
102 Ibid.s. 17 


