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Abstract 

I examensbeskrivningen för lärarutbildningen finns det ett tydligt mål att studenten efter 

avslutad utbildning ska ha utvecklat förmågan att kunna använda digitala verktyg i den 

framtida undervisningen på ett säkert och kritiskt sätt. Uppsatsen har undersökt hur de 20 

lärosätena med examenstillstånd för Grundlärarprogrammet med inriktning mot 4 – 6 

behandlar detta mål i sina kursplaner för ämnet svenska. 

 

Undersökningen har gjorts genom en noggrann genomgång av samtliga kursplaner inom 

svenskämnet, undersökningen har främst haft kvalitativ inriktning. Resultatet grundar sig i en 

kategorisering som visar på dominansmönster bland kursplanerna. I resultatet finns bland 

annat med att estetisk är det vanligaste nyckelordet i både kursinnehåll och kursmål. 11 

lärosäten har ett kursinnehåll som kan sägas ha en tydlig skrivelse kring digitala verktyg 

medan 4 lärosäten inte har med det i innehållet. 
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1. Inledning 

Det är nu de digitalt infödda går i skolan, den digitala generationen som inte har levt i någon 

annan värld än den med internet, mobiltelefoner och datorer (Diaz, 2012, s. 83). Av den 

anledningen kan det anses extra relevant att lärarutbildningen behandlar IKT och digitala 

verktyg eftersom en del av lärarens uppdrag är att anpassa undervisningen efter elevernas 

olika behov samtidigt som man ska främja lusten ett livslångt lärande (kap 1, Skolverket, 

2017). 

 

Som lärare åligger det dig att guida eleverna in i att kunna leva och verka i dagens samhälle. 

Ett samhälle som är i ständig förändring och där informationsflödet är både snabbt och 

omfattande. Eleverna ska också kunna använda sig av digitala verktyg för att kunna uttrycka 

sig kreativt och på andra sätt kommunicera (Skolverket, 2017). Styrdokumenten betonar även 

att all utbildning ska ge goda förutsättningar för att vara en aktiv medborgare i ett 

demokratiskt samhälle (SFS 2010:800, kap. 1 §4). Därför är det av vikt att lärare har kunskap 

om och i hur man använder digitala verktyg dels för att kunna föregå som gott exempel och 

dels för att kunna hjälpa eleverna att utvecklas så långt som möjligt. 

 

I propositionen för den nya lärarutbildningen (Prop. 2009/10:89, s. 67) skrivs det att 

utbildningen ska genomsyras av fyra perspektiv varav ett är IT som utbildningsresurs. Detta 

framhävs som viktigt för att skolan ska kunna vara en del av dagens samhälle. Digitala 

verktyg är något som också finns med i examensmålen för grundlärarutbildningen (SFS 

2010:541, s. 14). Enligt dessa ska lärarutbildningen förutom hjälpa studenten att bli en 

självständig och reflekterande lärare, också få studenten att på ett genomtänkt sätt kunna 

använda olika medier och digitala verktyg i sin undervisningspraktik. 

 

En anledning till att undersöka digitala medier och lärarutbildningen med fokus på 

svenskämnet är att unga skriver mer idag än tidigare (Lantz-Andersson & Säljö, 2014, s. 17). 

Detta blir ännu viktigare för skolan att ta till vara på i och med det förtydligande som kom 

från regeringen den 9 mars 2017. Där förtydligas användningen av digitala texter, 

programmering och att alla elever ska ges möjlighet att bli bättre på att använda och reflektera 

kring användningen av digitala verktyg (Regeringskansliet, 2017, s. 2). Det är därför mer 

aktuellt än någonsin att lärarutbildningen ger lärare en adekvat utbildning som förbereder 

studenterna för att arbeta i den föränderliga och högteknologiska värld vi lever i. 

 

2. Syfte, frågeställning och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur digitala verktyg tas upp i lärarutbildningen inom 

svenskämnet. Undersökningen grundar sig på olika lärosätens kursplaner gällande ämnet 

svenska för grundlärarutbildningen med inriktning mot 4 - 6. 
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De frågeställningar som uppsatsen kommer att utgå ifrån är följande: 

 Vilka skillnader kan man se gällande digitala verktyg inom svenskämnet på 

grundlärarutbildningen med inriktning mot 4 - 6 på de undersökta lärosätena? 

 Hur lyfts digitala verktyg fram i kursplanerna inom svenskämnet? 

 I vilken omfattning förekommer digitala verktyg i kursplanerna inom svenskämnet? 

Studien ämnar inte besvara om lärarutbildningen som helhet förbereder studenten för att 

använda digitala verktyg utan endast hur de olika kurserna i svenska säger sig förbereda 

studenten. 

 

2.1. Disposition 

Uppsatsen är indelad i nio kapitel. I kapitel tre presenteras digitala verktyg och dess roll i 

samhället samt i skolan. I kapitel fyra ges läsaren en bild av det aktuella forskningsläget. I 

kapitel fem presenteras och problematiseras studiens metodik. I kapitel sex finns studiens 

resultat. I kapitel sju diskuteras resultatet. I det åttonde kapitlet finns förslag till tidigare 

forskning. I det sista kapitlet, kapitel nio finns referenser. Till uppsatsen finns också fyra 

bilagor. 

 

3. Bakgrund 

Skolan har alltid påverkats av samhället och dess tekniska framsteg. När skriftspråket 

utvecklades kom skolan till med syfte att lära elever skriva. Läroböcker, skolplanscher och 

diabilden togs in i skolan med förhoppningen att tydliggöra och stärka elevernas lärande. När 

filmen introducerades fanns förhoppningar om att den skulle kunna effektivisera 

undervisningen så mycket att läroboken inte skulle behövas. Men teknikrevolutionen har inte 

påverkat den traditionella undervisningen i särskilt stor utsträckning (Lantz-Andersson & 

Säljö, 2014, s. 13-18). Däremot kan sägas att den digitala teknikens intåg ställer idag andra 

krav på skolan då läraren inte längre har kunskapsmonopol (Lantz-Andersson & Säljö, 2014, 

s. 13). 

 

Användningen av den tidiga datorn i undervisningssituationer hade en tydlig anknytning till 

behaviorismen. Behaviorismen är en lärandeteori där repetition och rätt svar premieras genom 

belöningar och fel bestraffas (Löfving, 2012, s. 43). Datorprogrammen användes till att 

repetera kunskap och genom det hoppades man på att inlärning skulle ske (Lantz-Andersson, 

Säljö, 2014, s. 19). Det fanns också en förhoppning om att utveckla så avancerade lärprogram 

där programmet skulle anpassa sig efter elevens individuella sätt att lära, vilket skulle göra 

lärarens roll överflödig (Lantz-Andersson & Säljö, 2014, s. 20). 
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Samspel och kommunikation anses vara viktiga delar för lärandet inom det socio-kulturella 

perspektivet. Med dagens teknik finns goda möjligheter till att kommunicera med andra 

utanför klassrummet, både i realtid och med fördröjning. Tekniken gör att vi ges möjlighet att 

lära tillsammans med andra men också få ta del av deras perspektiv och genom det få nya 

lärdomar. Vygotskij framhäver vikten av kommunikation i lärandesituationer (Diaz, 2012, s. 

34; Lantz-Andersson & Säljö, 2014, s. 19). Att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

förmågan att aktivt delta i sociala sammanhang förtydligas i första kapitlet i läroplanen för 

grundskolan (Skolverket, 2017, s. 7). Förutom att tekniken bjuder in till att kommunicera med 

andra elever, lärare och andra kunniga ger tekniken möjlighet till nya sätt att både visa och 

inhämta kunskap. Ett exempel är att låta eleverna visa sin kunskap genom att producera 

innehåll till webben kan göra att examinationen känns meningsfull och motiverande eftersom 

det finns en verklig mottagare att rikta sig till (Löfving, 2012, s. 66). Andra sätt att redovisa 

kunskap med hjälp av digitala verktyg är bland annat att spela in podcasts, göra en film eller 

skriva och ge respons i gemensamma dokument på internet. Alla dessa sätt kan skapa trygghet 

hos eleven vilket är en förutsättning för att en rättvis bedömning ska kunna ske (Löfving, 

2012, s. 77). Att bedriva en undervisning där varje elev får komma till sin rätt är lärare ålagda 

att göra enligt läroplan och skollag. I skollagen (SFS 2010:800 kap 3 §3) finns fastställt att 

skolan ska arbeta för att varje elev ska utvecklas till sin fulla potential och i läroplanen finns 

skrivelser om skolan ska bidra till att utveckla elevernas sociala förmåga (Skolverket, 2017, s. 

7). Lärarens roll i detta nya klassrum blir mer guidande än tidigare, den som visar nya 

perspektiv. Detta medför att elevens roll också ändras till att bli en mer aktiv och deltagande 

part (Lantz-Andersson & Säljö, 2014, s. 31) vilket går väl ihop med det socio-kulturella 

perspektivet. 

 

Grundskolan regleras med hjälp av ett antal olika styrdokument, främst genom läroplanen och 

skollagen. Ur ett historiskt perspektiv har digitala verktyg funnits med i sedan 80-talet, då 

fanns det i lgr80 med att eleverna skulle lära sig om datorer. Den nästkommande läroplanen 

som släpptes 1994 använde ett bredare begrepp än datorer, nu var det viktigt att eleverna både 

hade kunskap om och kunde använda IT. Eleverna skulle också utveckla kunskap om att 

använda IT som redskap för att söka information (Granberg, 2011, s. 16). Man har därmed 

kunnat se ett skifte från att lära sig om digitala verktyg till att med hjälp av digitala verktyg. 

Dagens läroplan förtydligar detta ännu mer genom att eleven förutom kunskapssökande, ska 

kunna använda dagens teknik för att kommunicera, skapa och som ett verktyg för lärande 

(Skolverket, 2017, s. 13). 

 

Skrivelserna i styrdokumenten har en nära koppling till de nyckelkompetenser EU satt upp 

som strävansmål för medlemsstaterna. Nyckelkompetenserna är åtta till antalet och innehåller 

vad EU anser att alla behöver kunna för att utvecklas och kunna vara en aktiv del av ett 

demokratiskt kunskapssamhälle men också för social utveckling och i arbetslivet. Den fjärde 

kompetensen handlar om digital kompetens. Digital kompetens innebär, enligt EU, bland 

annat att man kan använda sig av den både på fritiden och i studier eller på arbetet. Det 

innebär även förmåga att kritiskt kunna granska information man sökt fram, samt förstå hur 

det digitala samhällets teknik fungerar. Det finns även en tydlighet gällande att hela tiden 

kritiskt granska tekniken och dess möjligheter (EU, 2006). 
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Svenska skolans uppdrag gällande elevers digitala kompetens förtydligades genom SKOLFS 

2017:11 som träder i kraft den 1 juli 2017. Där framhävs vikten av användningen av digitala 

verktyg genomgående i läroplanen. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett ansvarsfullt 

förhållningssätt gentemot digital teknik. Källkritik belyses även som en viktig förmåga i 

dagens samhälle. Gällande ämnet svenska har digitala medier och digital kompetens fått en 

stor plats i det centrala innehållet, ska eleven kunna anpassa språkbruket efter syfte, 

kommunikationsväg och med hjälp av olika medier. Eleven ska även ha kunskap om 

källkritik, användande av digitala verktyg vid framställning och bearbetning av text men 

också kunna tolka texter från olika medier (SKOLFS 2017:11, 7.17). 

 

Enligt den nuvarande lydelsen står det i syftestexten att eleverna ska lära sig använda språket 

till ”att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 2017, s. 222). I det centrala innehållet 

finns digitala verktyg och olika typer av medier representerade men inte i samma utsträckning 

som i den uppdaterade skrivelsen. Exempelvis står det med att eleven ska kunna genomföra 

muntliga presentationer med stöd av digitala verktyg, kunna uppbyggnaden av texter till olika 

medier som internettexter (Skolverket, 2017, s. 225). 

 

4. Tidigare forskning 

En stor del av den tidigare forskningen om digitala verktyg i undervisningen är gjord medan 

den gamla lärarutbildningen fortfarande var aktuell vilket medför att den börjar bli utdaterad. 

Den dåvarande lydelsen gällande digitala verktyg i examensmålen är väldigt likartad den som 

är nu gällande. Skillnaden är i stort att utbildningen nu ska se till att studenten kan kritiskt 

granska sin användning av digitala verktyg och digitala miljöer (Käck & Männikkö Barbutiu, 

2012, s. 18). 

 

Examensmålen visar på en tydlighet gällande att studenten ska kunna använda digitala 

verktyg på ett kvalificerat sätt i den pedagogiska verksamheten, däremot finns forskning som 

visar på att lärosätena tolkar skrivelsen som en rekommendation snarare än ett krav 

(Enochsson, 2010b, s. 31). Detta trots att det finns en medvetenhet om vikten av att inkludera 

digitala verktyg i utbildningen. En möjlig förklaring till denna tolkning är att den utvärdering 

som skett inte fokuserat på digitala verktyg (Ibid., s. 31). 

 

Att lärare behöver få en högre digital kompetens är viktigt i och med den teknikutveckling 

som kan ses inom utbildningsområdet (Diaz, 2012, s. 53). Detta bekräftas av Annika Lanz-

Andersson och Roger Säljö (2014, s. 22) som menar på att lärare kan behöva stöttning i att 

hitta adekvata sätt att ge elever undervisning i men även med digitala verktyg. 
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Lärarens roll i att ge eleverna möjlighet att utveckla förmågor och kunskaper om att hantera 

digitala verktyg kan ses som en anledning till att Skolverket, Utbildningsdepartement och 

liknande aktörer historiskt har genomfört ett antal projekt för att öka både användningen av 

och kunskapen om IKT i svenska skolor (Granberg, 2011, s. 14). 

 

Att det görs satsningar på praktiserande lärare visar på att det finns en klyfta gällande den 

kompetens lärare har gentemot den de borde ha. Det finns undersökningar gjorda bland 

lärarstudenter som visar på att en hög andel av de som undervisar på lärarprogrammen har 

brister gällande kunskap om IKT (Granberg 2011, s. 17). Att digitala verktyg inte används i 

lärarutbildningen bekräftas av andra artiklar (Reneland-Forsman, 2011, s. 28; Gustavsson 

2011, s. 37). Detta trots att det finns som ett tydligt krav från examensmålen (SFS 2010:541, 

s. 14) där det står att studenten ska kunna använda digitala verktyg på ett medvetet sätt i 

undervisningen samt förstå och ta hänsyn till betydelsen av olika typer av medier och digitala 

miljöers roll i undervisningen. 

 

Enligt Ann-Britt Enochsson (2010b, s. 34) finns det inget krav på att de som utbildar 

lärarstudenter har en formell lärarutbildning eller har erfarenhet av att arbeta inom skolan. Det 

kan därmed vara svårt för lärarutbildarna att stötta studenterna om hur man kan använda 

digitala verktyg på ett väl reflekterat och medvetet sätt i sin framtida undervisning. Detta kan 

ses som problematiskt då det finns forskning som visar på att det finns en avsaknad av 

kontinuerlig kompetensutveckling gällande lärarutbildare. Att kompetensutveckling inte 

värderas högre skulle kunna bero på att det inte finns ett tydligt behov för utbildarna att lägga 

tid på eftersom publikationer värderas högre än pedagogiskt förbättringsarbete inom den 

akademiska världen (Männikö Barbutiu, 2012, s. 68, 78). 

 

Det är vanligare att studenter ges möjlighet att öva och få kunskap om teknikanvändande på 

de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen vilket minskar möjligheten att utveckla 

kunskaper baserade på forskning (Reneland-Forsman, 2011, s. 28; Enochsson, 2010a, s. 28). 

En orsak till detta skulle kunna vara att lärarutbildningen har varit långsam på att ta in den 

pedagogiska användningen av IKT i undervisningen (Granberg, 2011, s. 12). 

 

Lärare och lärarstudenter behöver få ämnesspecifika idéer på hur olika medier kan användas i 

undervisningen (Enochsson, 2012, s. 41), varför det blir extra viktigt att det vävs in i hela 

utbildningen. Forskningen visar på att kunskapen om hur digitala verktyg kan inkluderas i 

undervisningen hänvisas till de mer allmänna kurserna i lärarutbildningen och inte inom 

ämneskurserna (Enochsson, 2010b, s. 31), något som medför att studenten kan få svårt att få 

djupare insikt i hur olika medier kan användas i den ämnesspecifika undervisningen. 

 

Kunskapen om hur digitala verktyg kan användas i undervisningen värderar studenter i slutet 

av sin utbildning som låg, detta oavsett studentens kunskap och användande av medier i andra 

syften (Enochsson, 2012, s. 42; Enochsson 2010a, s. 30). Detta visar sig också i en 
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undersökning gjord bland undervisande lärare som i studien uppger att deras IT-kompetens är 

god men de känner ett behov att bli bättre på att använda digitala verktyg i sin undervisning 

(Skolverket, 2016b). Att det är så är oroande då det finns forskning som visar på att studenter 

på lärarutbildningen utöver en ojämn digital kompetens (Männikö Barbutiu & Fors, 2012, s. 

104) inte vågar testa sig fram i digitala miljöer. Detta ställer såklart krav på lärarutbildaren att 

kunna programmen, uppmuntra, och stödja studenterna (Männikö Barbutiu, 2012, s. 97). 

 

En anledning till att det finns ett glapp mellan styrdokument och den praktiserande 

verkligheten skulle kunna bero på att de styrande har initierat olika digitala satsningar utan att 

ta in åsikter och värderingar från den mottagande parten, denna typ av styrning kallas teknisk 

push (Hallsén, 2013, s. 131). Dessa försök kan av professionen stoppas i en buffering-effekt. 

Något som utvecklats för att behålla någon form av autonomi. Buffering kan närmast 

beskrivas som en inbromsningseffekt för att skydda just mot externa påtryckningar 

(Reneland-Forsman, 2011, s. 22). 

 

OECD har gjort en granskning av sina medlemsländers policys och styrdokument gällande 

IKT och digitala verktyg i lärarutbildningen, där man kategoriserat länderna i tre kategorier. 

Den första kategorin innefattar de länder som inte har någon relevant information gällande 

digitala verktyg i styrdokument eller har några satsningar på det. Den andra kategorin 

inkluderar länder där det finns en medvetenhet och som i styrdokument öppnar upp för 

inkluderingen av digitala verktyg i utbildningen. Den tredje och sista kategorin handlar om att 

IKT tydligt inkluderas i lärarutbildningen (Rizza, 2011, s. 3). I denna kategorisering hamnar 

Sverige på den andra nivån då Sverige endast har en kort skrivelse i examensmålen även om 

målet sedan utvärderingen uppdaterats har den inte ändrats tillräckligt för att Sverige ska få 

plats i en annan kategori (Enochsson, 2010b, s. 20–21). 

 

5.  Material & metod  

5.1. Material 

Lärosäten är enligt Högskoleförordningen ålagda att presentera utbildningsplaner och 

kursplaner för de utbildningar och kurser som ges. En kursplan ska innehålla kursens 

omfattning och på vilken nivå den ges, vad studenten förväntas uppnå och hur målen ska 

bedömas samt krav på särskild behörighet och övriga föreskrifter som kan behövas 

(2010:1064 kap 6 § 14-16). Att analysera kursplaner är ett enkelt sätt att få insikt i hur 

undervisningen ser ut och styrs, Det är också enkelt att få tillgång till kursplaner från 

högskolor och universitet eftersom de enligt Offentlighetsprincipen är offentliga handlingar 

(Universitetskanslersämbetet (UKÄ), 2017). Trots detta finns få nyare undersökningar gjorda 

inom ämnet som använder kursplaner som material, något man skulle kunna hävda talar för 

uppsatsens relevans. 
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Även om kursplanerna inte kan sägas ge en fullständig bild av utbildningen, eftersom 

litteraturlistor och studieguider/kursplaneringar också bidrar till att ge en bild av kursen kan 

kursplanerna berätta vad utbildningen utger sig ge kunskap om, vilket är ett viktigt perspektiv. 

 

För att kunna dra generella slutsatser kring ett område behöver det insamlade empiriska 

materialet vara stort, av den anledningen ingår alla kursplaner från alla lärosäten för ämnet 

svenska inom grundlärarprogrammet med inriktning på 4 – 6 i granskningen. Enligt UKÄ har 

under insamlingsperioden 20 lärosäten examensrätt för grundlärarprogrammet med inriktning 

på 4 - 6 (Bilaga 1). Vid insamlingstillfället gav samtliga 20 högskolor och universitet med 

examensrätt utbildningen. Genom att undersöka alla kursplaner undviker man enkelt att göra 

urvals- eller samplingsfel, något som påverkar studiers generaliserbarhet negativt (Bryman, 

2011, s. 180). 

 

Då varje lärosäte är berättigat att precisera de krav som lärarstudenterna ska uppfylla utifrån 

det som presenteras i examensbeskrivningen (SFS 2010:541) är detta en anledning till att 

kursplanerna ser olika ut trots att de utgår ifrån samma övergripande styrdokument. 

Kursplanerna är ofta uppbyggda med diffusa formuleringar vilket inbegriper en 

tolkningsmöjlighet, därmed finns det en möjlighet till att feltolkningar gjorts och viktiga 

perspektiv fallit bort. För att minska risken att feltolkningar gjorts har grupperingarna gjorts 

vid flertalet tillfällen för att se att resultatet blivit samma. 

 

5.2.  Insamlingsmetod 

Insamlingen av kursplanerna för svenskämnet har främst skett genom att söka på lärosätenas 

hemsidor efter aktuell utbildningsplan och utifrån den sedan söka vidare efter kursplanerna. 

En anledning till att titta utbildningsplanen på är att få reda på antalet kurser som ges med 

inriktning på svenska samt när under utbildningen de ligger. Under insamlingsförfarandet var 

det i vissa fall problematiskt hitta rätt och mest aktuell kursplan på lärosätenas hemsidor, i 

dessa fall har mailkontakt upprättats med lärosätet för att säkerhetsställa att kursplanen var 

den rätta (Bilaga 2 och 3). Insamlingsperioden var främst aktiv under april 2017. 

 

Då det på flera lärosäten funnits olika, för studien aktuella, kursplaner för samma kurs har den 

senast uppdaterade kursplanen valts. Att systematiskt välja utefter det urvalskriteriet bidrar till 

att få ett mer likvärdigt material. Genom att välja den senast uppdaterade kursplanen förutsätts 

den vara dels uppdaterad efter den nya lärarutbildningen och dels uppdaterad efter det aktuella 

forskningsläget. Den kursplanen antas därför ge den mest rättvisa bild över utbildningen som 

lärosätet bedriver. 

 

Studien ger en ögonblicksbild av lärosätenas kursplaner, något som är viktigt att ha i åtanke 

eftersom kursplaner är föränderliga dokument. Baserat på urvalet av kursplaner kan 

programstudenter komma att möta andra kurser än de undersökta kursplanerna. Detta kan 
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medföra att om ämnet och upplägget på kursen håller på att förändras kan innehållet komma 

att bli felaktigt avspeglat. Enligt UKÄ (2017b) finns inga övergripande regler för när en 

kursplan behöver finnas tillgänglig utan det är upp till varje lärosäte att själv bestämma. 

 

Uppsatsen har en kvalitativ ingång trots att resultatet presenteras i tabeller och grafer. En 

viktig anledning till detta är viljan att visa på dominansmönster i kursplanerna. På grund av 

tidsbrist har det inte funnits möjlighet att genomföra någon kvalitativ kontroll där tolkningen 

kunnat verifierats. Enligt Bryman (2011, s. 370) är bristande transparens ett problem vid 

kvalitativa undersökningar. För att tillse uppsatsens tillförlitlighet följs analysen av exempel i 

ett försök att vara transparent för att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning om 

studiens tillförlitlighet. 

 

5.3.  Analytisk ingång 

Analysen av kursplanerna har främst fokuserat på innehållsbeskrivningen och de mål som 

finns uppställda för kurserna. Alla eventuella delkurser inom varje kurs har analyserats. 

Likaså inkluderar undersökningen både de kurser inom svenskämnet som getts på grundnivå 

och på avancerad nivå. Analysen har skett genom att i kursplanerna leta efter relevanta 

nyckelord som har valts för att ligga nära studiens syfte och frågeställningar, vilket är viktigt 

för att tillförlitligheten ska vara hög. 

 

5.4. Nyckelord 

Undersökningen har gjorts utifrån förutbestämda begrepp som under genomläsningen utökats. 

En fördel med att kombinera metoderna är att nyckelordsanalysen blir mer uttömmande. För 

att säkerhetsställa tolkningen av nyckelord inte blivit för vid har alla nya ord kontrollerats så 

de har en nära koppling till det angivna syftet. Då antalet nyckelord även utökats under 

bearbetningen av materialet har, för att säkra att inget nyckelord utelämnats i kursplanerna, 

det läst igenom flertalet gånger. Det slutgiltiga räknandet har gjorts med hjälp av 

sökfunktionen i Word för att minska risken för felräkning baserat på den mänskliga faktorn. 

 

De förutbestämda nyckelorden har valts ut med hjälp av aktuell forskning och dess 

ämnesord/sökord. Att på förhand bestämma nyckelord säkerhetsställer att bedömningen sker 

på ett likartat sätt något som annars hade kunnat påverka resultatet felaktigt (Bryman, 2011, s. 

282). Att utgå ifrån förutbestämda ord är också ett bra sätt att se till att undersökningen utgår 

och har en nära koppling till studiens syfte och frågeställningar. 

 

Att enbart använda sig av förutbestämda begrepp kan vara till nackdel för en undersökning då 

nyansskillnader kan missas för att referensramen blir för snäv. De förutbestämda begreppen 

och sökandet efter dessa kan vara till hjälp för att upptäcka nya former av begreppen och 
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därigenom blir granskningen mer uttömmande (Bryman, 2011, s. 348). Att undersökningen är 

uttömmande är viktigt för att kunna dra slutsatser kring det aktuella materialet. En nackdel 

med att inkludera nya begrepp är att tolkningen kan komma att bli för vid (Bryman, s. 350). 

 

 De flesta nyckelord har en uttalad koppling till uppsatsens syfte genom att innehålla ordet 

digital, alternativt en tydlig koppling till användandet av digitala verktyg såsom 

informationssökning, källkritik och webbplats. Det finns däremot några nyckelord som kan 

kräva en förklaring. Att använda begreppet vidgat textbegrepp i en undersökning om digitala 

verktyg kan anses vara för onyanserat och brett då begreppet innefattar bilder samt både 

skrivna och talade texter. (Hernwall, 2016). Anledningen till att inkludera begreppet beror på 

viljan att göra en uttömmande genomläsning. Det vidgade textbegreppet är också nära 

sammankopplat med ordet multimodal som avser hur man använder andra 

kommunikationsmedel än tal och skrift för att skapa betydelse (Dahl, 2016). Det finns även en 

stark koppling mellan nyckelorden och den aktuella läroplanen för svenskämnet (Skolverket, 

2017), något som talar för nyckelordens tillförlitlighet ytterligare eftersom läroplanen borde 

influera lärarutbildningen. 

 

Ytterligare ett nyckelord som kan komma att behöva motiveras är estetisk. En viktig 

anledning till att det inkluderats är eftersom det nämns i examensmålen (SFS 2010:541, s. 13), 

där står det att studenten ska få kunskap och förståelse om hur estetik kan inkluderas i 

lärprocesser. Ett sätt att inkludera detta kan vara genom digitala verktyg. Med hjälp av 

digitala verktyg kan man skapa och redigera bilder och skapa berättelser i serie- film eller 

spelformat. En annan viktig faktor var att det nämns i samband med digitala verktyg, se 

exempelvis Stockholms Universitets skrivelse ”vidare betonas vilken av ett vidgat 

textbegrepp, multimodalitet samt integrering av IKT, praktiska och estetiska lärprocesser i 

läs- och skrivundervisning” (Stockholms universitet, 2013, s. 1). 

 

Samtliga nyckelord som använts är: Datorspel/dataspel, Digital (Kompetens, litteracitet, 

digitaliserat), Estetisk, IKT, Informationssökning, Internet, Källkritik, Medier, MIT, 

Multimodal, Vidgat textbegreppet, Webbplatser. Nyckelordet film har även räknats även om 

det inte utifrån syftet har en tydlig plats. En anledning till att film inkluderats som nyckelord 

är för att ge en bredare bild av kursplanernas innehåll, dock har nyckelordet givits en 

särställning för att inte felaktigt påverka resultatet. Gällande nyckelordet film har det 

sammanhang ordet förekommit i getts en större betydelse. Att titta på och analysera film kan 

ske med hjälp av digitala verktyg men ökar i strikt mening inte förståelsen eller förmågan att 

använda digitala verktyg i någon större betydelse. Att producera film eller på annat sätt ge 

filmen och inte berättelsen störst fokus kan däremot vara ett sätt att arbeta digitalt. Detta har 

medfört att Örebro Universitet har, trots att den har nyckelordet film i sina kursplaner, 

graderats till att inte ta upp digitala verktyg då lydelsen ”kunskap om några typiska skillnader 

mellan en litterär berättelse och en filmadaption av samma verk” inte betonar de digitala 

aspekterna (Örebro Universitet, 2016, s. 1). 
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Eftersom majoriteten av nyckelorden räknats som ord utan någon större hänsyn till 

sammanhang och/eller sammansatta begrepp som består av två ord har exempelvis Digitala 

medier som syftar på en och samma sak räknats två gånger. Detta är ett medvetet val då dessa 

fall är få och att vara konsekvent upplevdes viktigare än att särskilja dem i resultatet. 

Alternativet hade varit att tolka när begreppet är sammansatt och syftar på en sak vilket skulle 

kunna bidra till en felaktig bild av resultatet. 

 

De kategorier som presenteras i resultatet har vuxit fram under bearbetningen av materialet. 

Under processen har kursplanerna analyserats utifrån flertal premisser, först huruvida de 

innehöll något nyckelord överhuvudtaget, för att fortsätta till att lokalisera i hur många kurser 

per lärosäte som behandlar digitala verktyg. Detta synliggörs inte i resultatet då syftet varit att 

ge en sammanställd bild av utbildningen. Det har däremot varit av vikt för analysen då det 

bidragit till att strukturera innehållet och till att ge ett bättre utgångsläge inför 

kategoriseringen. 

 

5.5. Kategorisering 

I resultatet har kursplanerna, efter lärosäte, graderats enligt en tregradig skala efter hur 

digitala verktyg framställs i kursplanerna. Detta sätt att presentera resultatet medför att det 

kan finnas enskilda kurser som inte behandlar digitala verktyg alls. Anledningen till detta 

beror på viljan att ge helhetsbild av utbildningen i svenska för de olika lärosätena. Det krävs 

också enligt examensmålen att studenten har genomgått alla 30 högskolepoäng (SFS 

2010:541, s. 14), därav krävs det att man som student måste ha läst alla kurserna för att få ta 

examen vilket kan ses som ytterligare en anledning till att inte presentera resultatet kursvis. 

En annan anledning är att det är svårt att gradera hur stor del av undervisning som berör 

digitala verktyg när kurserna är upplagda olika på de olika lärosätena. Att värdera att ett 

nyckelord nämns i flera kurser på lärosäten som har flera kurser medan det på ett annat 

lärosäte nämns en gång i en kurs på 30 högskolepoäng är svårt. 

 

Den tregradiga skalan som lärosätena graderats efter är: Tar tydligt upp, öppnar för, tar inte 

upp. I den första kategorin återfinns lärosäten som explicit tar upp något eller några av 

nyckelorden. Detta för att sedan sätta orden i ett sammanhang där det tydligt framkommer att 

digitala verktyg behandlas inom ramen för kursen. Något som kan ses i till exempel 

Högskolan Halmstads kursplan där “använda barn- och ungdomslitteratur, olika estetiska 

uttryckssätt och IKT som didaktiska verktyg” (Högskolan i Halmstad, 2015, s. 1) är ett gott 

exempel. Öppnar för, kategori två, innehåller lärosäten som behandlar digitala verktyg men 

inte med samma tydlighet som i kategori ett. Kursplanerna öppnar för ett användande av IKT 

vilket Linköpings universitet är ett bra exempel på genom att ha mål som följande 

“Exemplifiera hur några estetiska processer kan stödja språk-, läs-, och skrivutveckling samt 

litteraturläsning” (Linköpings universitet). Den sista kategorin innehåller kursplaner där inget 

nyckelord förekommer, eller så förekommer det i sammanhang irrelevanta för uppsatsen 

syfte. 
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Kursplanerna har även undersökts utifrån hur kunskapsinnehållet framförs, om den digitala 

tekniken är en förmåga studenten ska utveckla eller om det är något att utveckla kunskap om. 

Detta perspektiv har införts utifrån att det i examensmålen står att studenten ska kunna 

använda digitala verktyg, något som innebär att studenten behöver ges möjlighet att utveckla 

färdighetskunskaper. Undersökningen har grundat sig i ytterligare en genomläsning där ord 

som förmåga och som anspelar på det samma så som använda (Högskolan i Halmstad, 2015, 

s. 1) och tillämpa (Mälardalens högskola, 2016a) har uppmärksammats. 

 

6. Resultat 

Examensmålen är det som reglerar utbildningens innehåll, i den tydliggörs det att studenten 

efter avslutad utbildning ska läst 30 högskolepoäng svenska. Utbildningsinstitutionerna är 

dock fria att välja hur dessa poäng ska fördelas vilket gör att vissa läser det i ett block medan 

andra läser det mer uppdelat. Linköpings universitet har till exempel valt att läsa alla 30 

poäng sammantaget, Göteborgs Universitet (2011; 2014) och Linnéuniversitetet (2016a; 

2016b) uppdelat på två kurser om 15 högskolepoäng. Högskolan i Jönköping (2016a; 2016b; 

2015; 2016c) har svenskan delats upp i fyra kurser om vardera 7,5 högskolepoäng. Högskolan 

Väst (2016a; 2016b; 2016c; 2015) har också fyra kurser men en av kurserna är där en 

kombination av ämnena matematik och svenska. Överlag kan sägas att svenskkurserna ligger 

spritt över hela utbildningen, men majoriteten av lärosätena har lagt kurserna de tre första 

terminerna. Det är få lärosäten som har lagt kurser i svenska termin fyra och åtta. 

 

De flesta kursplaner är uppbyggda med en längre löpande text där kursens innehåll redovisas, 

och kursmål i punktform däremot varierar det i vilken ordning de två delarna kommer. Ett 

exempel på ett lärosäte som har en kursplan uppbyggd med löpande text för kursinnehåll och 

redovisar kursmålen i punktform är Umeå Universitet (2012a). Det finns lärosäten som inte 

har kursinnehållet i en löpande text utan har även det i punktform, exempelvis Högskolan 

Jönköping (2016b). Ett par lärosäten har förutom kursinnehåll och kurs/lärandemål en kort 

syftestext, vilket kan ses i kursplanerna från Mittuniversitetet (ex 2011a). En del lärosäten 

inkluderar även litteraturlistan i kursplanen, något som till exempel Linnéuniversitetet (ex 

2016a) gör. 

 

Majoriteten av lärosätena berör digitala verktyg på något sätt i kursplanen, det finns två 

lärosäten som inte nämner något av nyckelorden överhuvudtaget. De två aktuella lärosätena är 

Örebro Universitet (2016;2014) och Malmö Högskola (2016a;2016b). Övriga lärosäten tar i 

olika grad upp digitala verktyg. Nyckelordet som används allra flest gånger i de undersökta 

kursplanerna är estetisk som nämns 34 gånger fördelat på 15 olika lärosäten, följt av medier 

med 19 omnämnanden utslaget på 11 lärosäten, och digital som tas upp 18 gånger på 8 olika 

lärosäten. För fullständigt resultat se tabell 1 (nedan). Estetiska läroprocesser är något som 

studenten ska få kunskap och förståelse om enligt examensmålen (SFS 2010:541, s. 13) vilket 

kan ses som en anledning till att den är överrepresenterad. De nyckelord som nämns minst 

antal gånger är Webbplatser och Internet som nämns 1 gång vardera. Lärosätena vars 
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kursplaner inkluderat flest nyckelord är Göteborgs universitet (2011; 2014) och Uppsala 

universitet (2011; 2012; 2014) vardera har 7 nyckelord med i sina kursplaner. 

 

Drygt 60 % av nyckelorden finns i kursplanernas kursinnehåll, ett av nyckelorden hittas i 

kursplanernas syftestext (Mittuniversitet, 2011b). Webbplatser är ett nyckelord som endast 

nämns en gång och då endast i kursmålen, det är också det enda nyckelordet som nämns fler 

gånger i kursmålen än kursinnehållet. Datorspel, Informationssökning, Internet, Källkritik är 

nyckelord som inte nämns alls i kursmålen. Den största differensen kursinnehåll och kursmål 

hittas vid nyckelordet källkritik det nämns 6 gånger i kursinnehållet och 0 gånger i kursmålen, 

näst störst skillnad mellan antal omnämnanden står Estetisk för med 20 gånger i kursinnehåll 

och 15 gånger i kursmålen. 

 

Tabell 1 

Nyckelord Kursinnehåll Kursmål Antal 
omnämnanden 

Antal  
lärosäten 

Datorspel 2 0 2 2 

Digital 10 8 18 8 

Estetisk 20 15 36 (1 i syfte) 15 

IKT 7 4 11 7 

Informationssökning 3 0 3 3 

Internet 1 0 1 1 

Källkritik/källkritisk 6 0 6 6 

Medier 10 9 19 11 

Multimodal/multimodalitet 9 5 14 7 

Vidgat textbegrepp 4 1 5 4 

Webbplatser 0 1 1 1 

Film 8 4 12 5 

MIK 3 2 5 4 

Totalt 83 49 133 - 

 

I tabell 2 (nedan) redovisas hur digitala verktyg tas upp i svenskämneskursplanerna vid de 

olika lärosätena. Det resultat man kan utläsa av tabellen är att kursinnehållet och kursmålen 

generellt har ett nära samband, i 60 % av de undersökta lärosätena har de graderats likadant 

gällande innehåll och mål. I de fall där det har påvisats en skillnad är det endast två lärosäten 

där skillnaden är väldigt utmärkande, Stockholms universitet och Mittuniversitetet. 

Mittuniversitetet behandlar inte alla digitala verktyg i kursinnehållet men i kursmålen ges det 

en tydlig roll medan det är omvända förhållanden på Stockholms universitet. Som exempel 

kan ges att Mittuniversitetet i kursen Läs- och skrivutveckling för grundlärare har som mål att 

studenten ska ”visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg” (2011a, s. 2), 

Stockholms universitet har å andra sidan har i kursen Svenska för grundlärare i årskurs 4-6, II 

(2013, s. 1) med i innehållet ”vidare betonas vilken av ett vidgat textbegrepp, multimodalitet 

samt integrering av IKT, praktiska och estetiska lärprocesser i läs- och skrivundervisning”. I 

övriga fall där det finns en åtskillnad är den skillnaden inte lika stor. Något som framträder 
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med hjälp av tabellen är att allt innehåll inte är examinerande enligt de tillgängliga kursmålen. 

Det finns fem lärosäten där inget nyckelord nämns i kursmålen. 

 

Tabell 2 

Lärosäte Kursinnehåll Kursmål 

 Tydligt Öppet Inte Tydligt Öppet Inte 

Göteborgs universitet x   x   

Högskolan Dalarna x   x   

Högskolan Kristianstad   x    x 

Högskolan Väst   x  x  

Högskolan i Borås x   x   

Högskolan i Gävle  x   x  

Högskolan i Halmstad x   x   

Högskolan i Jönköping x   x   

Karlstads universitet   x   x  

Linköpings universitet  x   x  

Linnéuniversitetet x   x   

Luleå tekniska universitet x    x  

Malmö högskola   x   x 

Mittuniversitetet   x x   

Mälardalens högskola x    x  

Stockholms universitet x     x 

Södertörns högskola  x    x 

Umeå universitet x   x   

Uppsala universitet x   x   

Örebro universitet   x   x 

Totalt 11 5 4 9 6 5 

 20 20 

 

Under kategoriseringen fanns det fyra lärosäten vars kursplaner vållade mer problem än 

andra, dessa fyra var Högskolan Väst, Högskolan i Gävle, Högskolan i Jönköping, Uppsala 

universitet. En stor anledning till varför dessa uppfattades som mer problematiska var på 

grund av att de tycktes ligga mittemellan två kategorier. Högskolan Väst och Högskolan i 

Gävle pendlade mellan kategorierna Öppet och Inte medan Högskolan i Jönköping och 

Uppsala Universitet låg mellan Tydligt och Öppet, att då inte lägga till ytterligare kategorier 

var ett medvetet val för att underlätta analysen genom att ha få kategorier. För att ändå 

säkerhetsställa kategoriernas tillförlitlighet har de fyra lärosätenas kursplaner noggrant 

jämförts med de angränsande kursplaner för att hitta gemensamma beröringspunkter. 

Ytterligare en åtgärd som vidtogs var att diskutera skrivelserna i kursplanerna med personer 

väl införstådda i uppsatsen syfte för att tillse att ingen feltolkning gjorts. Problemet medförde 

även till att kategoriseringen delades upp i kursinnehåll och kursmål. Den slutgiltiga 

kategoriseringen blev följande Högskolan Väst delades upp mellan Inte och Öppet och 

Högskolan i Gävle kategoriserades som Öppet medan Högskolan i Jönköping och Uppsala 

Universitet hamnade under kategorin Tydligt. 
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För att få ytterligare perspektiv på kursplanerna har även vilken kunskapstyp som förs fram 

undersökts. Detta har gjorts utifrån att det i examensmålen står att studenten ska kunna 

använda digitala verktyg, något som innebär att studenten behöver ges möjlighet att utveckla 

färdighetskunskaper. Kursplanerna har här delats in i följande fyra kategorier: Digitala 

verktyg tas inte upp, Både Förmåga att använda och kunskap om digitala verktyg, Förmåga att 

använda digitala verktyg, samt Kunskap om digitala verktyg. Hälften av de undersökta 

kursplanerna tar upp att digitala verktyg som en förmåga studenten ska utveckla i 

kombination med kunskap om digitala verktyg under studietiden. Fyra av de 20 undersökta 

lärosätenas kursplaner har mål som uttrycker att det är kunskap om digitala verktyg som ska 

främjas. Det finns lika många lärosäten vars kursplaner inte behandlar digitala verktyg i 

kursmålen. Diagrammet nedan (tabell 3) visar fördelningen mellan de fyra olika kategorierna, 

siffrorna som grafen bygger på utgår ifrån kurserna på lärosätesnivå och inte efter de enskilda 

kurserna. 

 

Tabell 3 

 

 

I examensmålen står det att den studerande ska kunna “säkert och kritiskt använda digitala 

verktyg” (SFS 2010:541, s. 14), vilket en fjärdedel av lärosätena ger uttryck för i kursmålen. 

Detta genom skrivelser som “analysera och problematisera hur olika medier kan användas i 

undervisningen” (Göteborgs universitet, 2014, s. 2) och “reflektera över IKT och estetiska 

verktygs användning i språkundervisningen” (Umeå universitet, 2012a). Endast ett lärosäte, 

Mittuniversitetet (2011a, s. 2), följer den lydelse som finns i examensmålen. 

 

Ytterligare iakttagelse som gjort gällande kursplanerna är att studenten ska utveckla förmågan 

att planera undervisning för den aktuella åldersgruppen. Lärosätenas kursplaner kan här delas 

in i två huvudgrupper, de som tar upp att planeringen ska ske utefter aktuella styrdokument 

och de där läroplanens roll inte är lika tydligt framskriven. 

  

Digitala vertyg tas inte
upp

Förmåga att använda
digitala verktyg

Kunskap om digitala
verktyg

Förmåga och kunskap
om digitala verktyg
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6.1. Sammanfattande helhetsbild 

I de undersökta kursplanerna uttrycks tydligt att förmåga att använda digitala verktyg. Det 

resultatet stämmer väl överens med det som står i examensbeskrivningen för 

lärarutbildningen. Något som inte stämmer lika väl överens med examensbeskrivningen är 

möjligheten till reflektion kring digitala verktyg och användningen av densamma. 

 

Gällande hur skrivelserna är formulerade är de flesta skrivna på ett sätt där det tydlig 

framkommer att digitala verktyg ska behandlas. Det finns dock flertalet läroplaner där det inte 

framkommer tydligt utan ordalydelsen mer öppnar för att digitala verktyg ska tas upp under 

kursen. Den tidigare forskningen på att området om IKT och digitala verktyg är begränsat 

vilket man i den här undersökningen kan se har förändrats. Majoriteten av alla lärosäten med 

examensrätt för Grundlärarprogrammet med inriktning på 4 – 6 behandlar digitala verktyg i 

någon utsträckning. 

 

Verksamma lärare på både grundskola och högskola/universitet upplever att de har svårt att på 

ett adekvat sätt inkludera digitala verktyg i sin undervisning, i den nuvarande 

lärarutbildningen ligger fokus på att studenterna ska utveckla förmåga att just använda 

digitala verktyg i utbildningssammanhang. Att få goda exempel kan hjälpa studenterna att bli 

medvetna om och reflektera över sitt eget teknikanvändande (Männikkö Barbutiu & Fors, 

2012, s. 102). Detta skulle kunna innebära att även om lärosätet har en tydlig skrivelse kring 

digitala verktyg i sin kursplan betyder de ändå inte att studenterna ges möjlighet att utveckla 

den förmågan. 

 

7. Diskussion 

49 olika kursplaner fördelade på 20 lärosäten har noggrant läst och analyserats utifrån vilka 

skillnader man kan se mellan de olika lärosätena. Resultatet visar på att kurserna till stor del 

behandlar digitala verktyg. Det finns dock stora skillnader i hur och i vilken omfattning 

området behandlas. 

 

En orsak till skillnaden mellan de olika lärosätena skulle kunna ligga i hur man från 

kursledningarnas håll valt att integrera målet att studenten ska kunna reflektera över sin 

användning av digitala verktyg i undervisningen. En möjlighet är att området skulle kunna 

finnas tydligt representerat inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, som är ett obligatoriskt 

inslag på alla lärarutbildningar. Kursen ska enligt examensmålen (SFS 2010:541, s. 14) ha en 

nära anknytning till den kommande yrkesutövningen och behandla lärande och utveckling. 

Eftersom examensmålet tydligt definierar att användningen av digitala verktyg ska ske i 

undervisningssituationer finns det dock incitament för att behandla målet genomgående under 

utbildningen och inte förlägga det till de mer allmänna kurserna. Ett sådant upplägg kan 

resultera i att studenternas IT-kompetens ökar, men då tidigare forskning visar att det finns få 
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samband mellan en hög IT-kompetens och förmåga att använda det i undervisning finns risk 

att upplägget inte får den önskade effekten. 

 

Ytterligare anledning till att vissa lärosäten har stora brister i hur digitala verktyg behandlas i 

kursplanerna kan bero på bufferingeffekten, vilken innebär att professionen tar avstånd från 

de yttre påtryckningar som sker via i detta fall examensmålen för att upprätthålla en 

självständighet (Reneland-Forsman, 2011, s. 22). Genom att man från lärarutbildningens sida 

vill skydda sig från omvärldens påtryckningar finns risk att denna effekt har haft en negativ 

inverkan på skrivelserna i kursplanerna. 

 

En annan iakttagelse är att de flesta kursplaner skriver att man ska kunna planera 

undervisning i svenskämnet, utifrån aktuella styrdokument och/eller övrigt kursinnehåll. 

Eftersom det i läroplanen för grundskolan står att man ska arbeta med digitala medier och 

multimodala texter skulle man kunna tolka det som att digitala medier kan inrymmas även i 

det kursmålet. 

 

Då kursplanerna inte behandlar hur innehållet tas upp i undervisningen är det svårt att dra 

slutsatser kring vad de olika skrivelserna innebär i praktiken. Det är på grund av detta svårt att 

utläsa vad studenterna faktiskt lär sig under kurserna. Något som är värt att uppmärksamma 

gällande de lärosäten som har digitala verktyg som kursmål är att det inte alltid är helt tydligt 

hur studenten ska visa vad hen kan. I kursplanerna finns formerna för examination men det 

förtydligas inte alltid vilken examinationsform som hör till vilket mål. Detta försvårar 

ytterligare möjligheten att få reda på vilken kunskap studenten faktiskt examineras på och om 

i de fall studenten ska utveckla förmåga att använda digitala verktyg faktiskt examineras på 

det och inte kunskapen om. 

 

Ett problem som kan komma att uppstå i praktiken när det skiljer sig så mycket mellan 

utbildningarna är att likvärdigheten äventyras. Skolverket (2017, s. 8) menar på att den 

utbildning som bedrivs i skolan ska vara likvärdig, däremot förtydligas att olika elever har 

olika behov och därför behöver utbildningen inte vara utformad på samma sätt överallt. Men 

att uppnå en gemensam lägsta nivå för elevers digitala kompetens kan bli problematiskt om 

lärarstudenterna inte får utbildning i vad som krävs för detta. 

 

Om man endast tittar till de examensmål som finns uppsatta för lärarutbildningen kan man se 

att kunskapen kring estetiska läroprocesser (SFS 2010:541, s. 13) och förmågan att kunna 

använda digitala verktyg (SFS 2010:541, s. 14) tas upp i lika stor utsträckning vilket bör 

innebära att deras betydelse för lärarutbildningen är likvärdig. Omfattningen av dessa två 

nyckelord, estetisk och digital, har en tydlig skillnad i de undersökta kursplanerna, där digital 

omnämns 18 gånger fördelat på 8 lärosäten och estetisk 36 gånger i 15 av de undersökta 

lärosätenas kursplaner. Detta talar för att det inte finns något tydligt samband mellan antalet 

och omfånget på målen i examensbeskrivningen och antalet nyckelordsomnämnanden i den 
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här uppsatsen. Granskar man den proposition (Prop. 2009/10:89, s. 67) som ligger till grund 

för examensbeskrivningen finns det tydliga anvisningar till att digitala verktyg ska framhävas 

i den nya lärarutbildningen. 

 

8. Förslag till vidare forskning 

I uppsatsen har 49 kursplaner analyserats framförallt utifrån kursinnehåll och kursmål. Det ger 

en bred bild av vad kurserna innefattar. För att få en djupare förståelse för både ämnet och det 

som faktiskt behandlas under lärarutbildningen rekommenderas att den vidare forskningen tar 

med även litteraturlistor och eventuella studieplaner, genom att göra detta kan man få en 

tydligare av vilken kunskap lärosätet säger sig förmedla. 

 

Att få tillgång till fältet och genomföra observationsstudier kan vara svårt (Bryman, 2011, s. 

379) men det skulle här kunna bidra med ett viktigt perspektiv. Att genomföra observationer 

möjliggör för att uttala sig om vilken undervisning som faktiskt bedrivs och inte bara vilken 

undervisning lärosätena säger sig utöva något som skulle kunna vara värdefullt inför ett 

eventuellt förändringsarbete. Det kan även finnas belägg för att i en sådan studie undersöka 

lärarutbildarnas utbildning för att se om studenter vars utbildare har en adekvat 

lärarutbildning och som undervisar om hur digitala verktyg kan användas i praktiken känner 

sig känner sig säkrare än de studenter som blir undervisade av en person som inte har någon 

form lärarutbildning eller erfarenhet av att arbeta i skolan. 

 

Den tidigare forskningen bygger till stor del på samma grundmaterial, nämligen en studie 

gjord av OECD. Materialet är insamlat när den gamla lärarutbildningen fortfarande var aktuell 

varför det finns incitament för att validera den studien utifrån att se vad som förändrats, om 

det tidigare resultatet fortfarande stämmer. Den skulle också kunna ses som föråldrad utifrån 

att det aktuella samhällsklimatet där tekniken har både utvecklats och fått en mer betydande 

och självklar roll i vårt samhälle. 

 

Att göra en jämförande studie mellan de ämnesinriktade kurserna och kurserna inom den 

utbildningsvetenskapliga kärnan kan också vara ett uppslag för framtida forskning. Detta 

eftersom det finns indikationer från tidigare forskning att området kring digitala verktyg 

åläggs de kurserna, något som den här studiens resultat inte kan påvisa. 
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9.1. Kursplaner 

Göteborgs universitet (2011). Svenska 1 för lärare åk 4-6.  

 

Göteborgs universitet (2014). Svenska 2 för lärare åk 4-6. 

 

Högskolan Dalarna (2016a). Svenska 1 för grundlärare 4-6: Barns språkutveckling, språklig 

variation samt barn- och ungdomslitteratur. 

 

Högskolan Dalarna (2012). Svenska 1b för grundlärare 4-6: Läsning och läsutveckling. 

 

Högskolan Dalarna (2016b). Svenska 2a för grundlärare 4-6: Skrivande, skrivundervisning 

och skrivutveckling. 

 

Högskolan Dalarna (2016). Svenska 2b för grundlärare 4-6: Skönlitterära perspektiv och 

språklig variation. 

 

Högskolan Kristianstad (2016a). Svenska för grundlärare (GS) I – introduktionskurs. 

Diarienummer: U2016-242-1038 

 

Högskolan Kristianstad (2016b). Svenska för grundlärare (GS) II. Diarienummer: u2016-242-

874 

 

Högskolan Väst (2016a). Svenska för grundlärare 4-6: Barn- och ungdomskultur. 

 

Högskolan Väst (2016b). Svenska för grundlärare 4-6: Läs- och skrivutveckling. 
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Högskolan Väst (2016c) Svenska för grundlärare 4-6: Perspektiv på språk och text. 

 

Högskolan Väst (2014). Svenska och matematik för grundlärare 4-6: Den språkande och 

matematiska människan. 

 

Högskolan i Borås (2016a). Grundläggande svenska för grundlärare med inriktning mot 

arbete i grundskolans årskurs 4-6, I.  

 

Högskolan i Borås (2016b). Grundläggande svenska för grundlärare med inriktning mot 

arbete i grundskolans årskurs 4-6, II.  

 

Högskolan i Gävle (2016). Svenska för grundlärare i årskurs 4-6. 

 

Högskolan i Gävle (2014). Texthantering för skolans yngre åldrar. 

 

Högskolan i Halmstad (2015). Svenska för grundlärare Åk 4-6. 

 

Högskolan i Jönköping (2016a). Svenska I för grundlärare 4-6. Diarienummer: HLK 

2016/4661-313 

 

Högskolan i Jönköping (2016b) Svenska II för grundlärare 4-6. Diarienummer: HLK 

2016/4662-313 

 

Högskolan i Jönköping (2015). Svenska för Grundlärare 4-6 III. Diarienummer: HLK 

2016/00375 

 

Högskolan i Jönköping (2016c). Svenska IV för grundlärare 4-6. Diarienummer: HLK 

2016/2713-313 
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Karlstads universitet (2015). Svenska för grundlärare i årskurs 4-6. Diarienummer: 

LPGG09/20152 

 

Linköpings universitet. Svenska. Diarienummer: LiU 2012-00259 

 

Linnéuniversitetet (2016a). Svenska I för undervisning i årskurs 4–6. 

Diarienummer:  2015/38893.1.2 

 

Linnéuniversitetet (2016b). Svenska II för undervisning i årskurs 4–6. Diarienummer: 

2016/41993.1.2.2 

 

Luleå tekniska universitet (2011). Svenska för grundlärare 4-6, del 1.  

 

Luleå tekniska universitet (2013). Svenska för grundlärare 4-6, del 2.  

 

Malmö högskola (2016a). Svenska och lärande: Barns tidiga läsnings och skrivande i ett 

första- och andraspråksperspektiv. 

 

Malmö högskola (2016b). Svenska och lärande: Språkutvecklande läroprocesser och 

undervisning. 

 

Mittuniversitetet (2011a). Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare 

åk 4-6. 

 

Mittuniversitetet (2011b). Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare åk 4-6. 

 

Mittuniversitetet (2011c). Svenska språket GR (A), Svenska språket för grundlärare åk 4-6. 

 

Mälardalens högskola (2014). Svenska för grundlärare 4-6, introduktion.  
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Mälardalens högskola (2016a). Språk-, skriv- och läsutveckling, fördjupning i svenskämnet för 

grundlärare 4-6. 

 

Mälardalens högskola (2016b). Barnlitteratur och barnkultur, fördjupning i svenskämnet för 

grundlärare 4-6. 

 

Stockholms universitet (2015). Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, I. 

 

Stockholms universitet (2013). Svenska för grundlärare i årskurs 4-6, II. 

 

Södertörns högskola (2016a). Svenska 1 för grundskolans årskurs 4-6. 

 

Södertörns högskola (2015). Svenska 2, Grundlärarutbildning mot årskurs 4-6. 

 

Södertörns högskola (2016b). Svenska 3 för grundskolans årskurs 4-6. 

 

Södertörns högskola (2016c). Svenska 4 för grundskolans årskurs 4-6. 

 

Umeå universitet (2012a). Svenska för åk 4-6, kurs 1. 

 

Umeå universitet (2012b). Svenska för åk 4-6, kurs 2. 

 

Umeå universitet (2013). Svenska för åk 4-6, kurs 3. 

 

Uppsala universitet (2011). Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 

4-6. 

 

Uppsala universitet (2012). Svenska II i grundskolans årskurser 4-6. 
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Uppsala universitet (2014). Svenska III för grundlärare 4-6. 

 

Örebro universitet (2016). Svenska I, inriktning 4-6. 

 

Örebro universitet (2014). Svenska II, inriktning 4-6. 

  



29 

 

10. Bilagor 

Bilaga 1 

Examenstillstånd för lärarutbildning.  

http://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/examenstillstand/sok-bland-

examenstillstand.html 

Hämtad 2017-04-10 

Lärosäte Förskollärarexamen Grundlärarexamen 
inriktning fritidshem 

Grundlärarexamen 
förskoleklass och 
årskurs 1-3 

Grundlärarexamen 
årskurs 4-6 

Chalmers tekniska högskola     

Gymnastik- och idrottshögskolan     

Göteborgs universitet     

Högskolan Dalarna     

Högskolan i Borås     

Högskolan i Gävle     

Högskolan i Halmstad     

Högskolan i Jönköping     

Högskolan i Skövde     

Högskolan Kristianstad     

Högskolan Väst     

Karlstads universitet     

Konstfack     

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm     

Kungl. Tekniska högskolan     

Linköpings universitet     

Linnéuniversitetet     

Luleå tekniska universitet     

Lunds universitet     

Malmö högskola     

Mittuniversitetet     

Mälardalens högskola     

Stockholms universitet     

Stockholms Konstnärliga Högskola     

Södertörns högskola     

Umeå universitet     

Uppsala universitet     

Örebro universitet     

     

     

 

Gul = Beviljat 
examenstillstånd    

http://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/examenstillstand/sok-bland-examenstillstand.html
http://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/examenstillstand/sok-bland-examenstillstand.html
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Vit = Inget 
examenstillstånd    

Bilaga 2 

Helt rätt, vi har inte gett den kursen ännu. 

Hälsningar 

Ann-Sofie 

 

Ann-Sofie Bengtsson 

Studieadministratör/Study Administrator 

Högskolan Kristianstad/Kristianstad University 

Sektionen för lärande och miljö/School of Education and Environment 

 

044- 250 34 97  

Ann-sofie.bengtsson@hkr.se 

 

Från: Sandra Dauksz 

Skickat: den 25 april 2017 15:44 

Till: LM-Brevlåda <lm@hkr.se> 

Ämne: SV: Kursplaner - svenska inom grundlärarprogrammet 4-6 

 

Hej, tack för snabbt svar. 

 

GTS11L och GTS20L ges inom grundlärarprogrammet F-3 om jag kunde utläsa kursplanerna 

rätt.  

Det borde därmed saknas en kurs för inriktningen 4-6 eftersom den totala mängden svenska 

enligt examensmålen ska vara 30 hp. Enligt utbildningsplanen ska kursen heta Svenska för 

grundlärare (GS) III, 7,5 hp GN, är det så att ni inte har gett kursen än och därmed inte har en 

kursplan? 

 

Ha en fortsatt trevlig dag! 

Sandra Dauksz 

  

mailto:Ann-sofie.bengtsson@hkr.se
mailto:lm@hkr.se
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Bilaga 3 

Hej! 

För F-3 heter kurserna Svenska 1 (SV1042 15 hp), Svenska 2a (SV 2006  7,5 hp)och Svenska 

2b ( SV2007 7,5 hp) . F-3 läser också kursen Text, kommunikation och lärande SV2011 som 

också är klassad som svenska. 

För 4-6 är det Svenska 1 ( SV 1043 15 hp) och Svenska 2a (Sv2020 7,5 hp), Svenska 2b 

(Sv2021 7,5 hp) 

Lycka till med din uppsats! 

Mvh Kerstin 

  

Kerstin Ahlberg 

Adjunkt i bild 

Programansvarig för grundlärarutbildningen 

Högskolan Dalarna 

79188 Falun 

023/778367 

  

From: Sandra Dauksz 
Sent: den 22 juni 2017 09:05 
To: Kerstin Ahlberg 
Subject: Kursplaner - svenska inom grundlärarprogrammet 4-6 

  

Hej! 

Mitt namn är Sandra Dauksz och jag är lärarstudent vid Örebro Universitet. Jag håller på att 

färdigställa mitt examensarbete gällande grundlärarutbildningen inriktning 4-6 med fokus på 

digitala verktyg inom svenska. Undersökningen sker genom att granska kursplaner för ämnet 

svenska från olika lärosäten däribland Högskolan Dalarna. 

  

Jag funderar på vilka kurser som ges inom programmet i just ämnet svenska, söker jag får jag 

fram kurser som sammanlagt blir 37.5 hp. Beror det på att det inom någon kurs ligger VFU 

eller har jag tittar på fel kurser? De kursplaner jag hittat är 
SV1031  SV2011  SV2023  SV1043. 

Tack på förhand! 

Sandra Dauksz 
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Bilaga 4 

Antal 

kurser 

En kurs Två kurser Tre kurser Fyra kurser 

  Högskolan i 

Halmstad 

 

 Linköpings 

universitet 

 

 Karlstads 

universitet 

 

 Göteborgs 

universitet 

 

 Högskolan i 

Borås 

 

 Högskolan i 

Gävle 

 

 Linnéuniversitetet 

 

 Luleå tekniska 

universitet 

 

 Malmö högskola 

 

 Stockholms 

universitet 

 

 Örebro 

universitet 

 

 Mälardalens 

högskola 

 

 Mittuniversitetet 

 

 Umeå universitet 

 

 Uppsala 

universitet 

 

 Högskolan 

Kristianstad 

(Sista kursen har inte 

getts). 

 

 Högskolan 

Dalarna 

 

 Högskolan 

Väst 

 

 Södertörns 

högskola 

 

 Högskolan 

i Jönköping 

 

Antal 

lärosäten 

3 8 5 4 

 


