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Introduktion  

Välkommen till kursen Digitala redskap i studier av pedagogiska och didaktiska fenomen. 

Kursen du nu påbörjar är en kurs på avancerad nivå. Kursen ges av Institutionen för 

pedagogik och didaktik (http://www.edu.su.se/).  

 

Denna studiehandledning innehåller specifik information om kursens förväntade 

studieresultat, schema, innehåll, uppläggning, examination och bedömning samt övergripande 

studentinformation.  

 

Kursansvarig 
Kursansvarig och examinator: anna-lena.kempe@edu.su.se 

Lärare vid workshopen 6-7 maj tore.west@edu.su.se 

Kursadministrationen når du via funktionsadressen avancerad@edu.su.se 

Kursledaren ansvarar bland annat för att kursen planeras utifrån intentionerna i kursplanen, 

samordningsfrågor, utvärdering och informationen på institutionens kurshemsida och i 

lärplattformen Mondo, som nås från www.mitt.su.se. Kursledaren är också examinator i 

kursen. Som student förväntas du hålla dig uppdaterad på information som läggs ut på såväl 

Kurshemsida som Mondo. Kursadministratören ansvarar bland annat för information 

beträffande organisatoriska och administrativa frågor, registrering 

 

Universitetskonto och Mondo 
Kursen ligger i Mondo (det går inte ännu att ha deltagare med gästkonton i vår nya plattform 
Athena). Du kommer åt kursens artiklar och e-böcker som inloggad student se vidare 
https:www.su.se/biblioteket/l%C3%A5na?cache=%2525252525252Finternational-master-of-
social-policy-and-social-work%2Feducation-fairs 

Kursens upplägg och innehåll 

Kursen ges i huvudsak på distans men med två campusförlagda obligatoriska workshoppar 

förlagda under heldagar 6-7 maj kl. 10-15: se schema på kurshemsidan. Den digitalt 

distribuerade undervisningen består av presentationer, webbaserat material som filmade 

föreläsningar och ljudfiler. Det är ett kurskrav att delta vid kursens två workshops samt att 

spela in en podd. Om man missar någon eller båda workshops ska frånvaron kompenseras 

genom att man spelar in en film där man visar att man gjort workshopuppgiften alternativt att 

man deltar våren 2020. 

Kursens innehåll 

I kursen studeras hur digitala redskap gör det möjligt att systematisera, gestalta, simulera och 

analysera olika former av information för olika syften. 

 

Kursens har tre övergripande teman:  

 

 Studier av och med digitala redskap i skola och utbildning,  

 Teori och metod i studier av och med digitala redskap, samt  

 Problematisering och etiska frågor i relation till digitalisering och big data. 

 

Fokus ligger på hur digitala redskap ger forskare möjlighet att följa hur digitalisering 

förändrar villkor för kommunikation och lärande i olika inramningar. I redskapen  som 

exempelvis transkriptionsprogram - som forskare använder finns olika synsätt och antaganden 

om kommunikation i allmänhet och om didaktiska och pedagogiska fenomen i synnerhet 

inbäddade i designen av olika funktioner. Genom kritiska analyser av de logiker som ligger 

mailto:anna-lena.kempe@edu.su.se
mailto:avancerad@edu.su.se
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bakom olika designer av funktioner avtäcks de antaganden som format redskapen samt hur 

dessa kommer att påverka de sociala praktiker där de kommer i bruk, t.ex. i form av 

maktrelationer, interaktionsmönster samt hur den information eller de handlingsmönster vi ger 

status som ”kunskap” tar gestalt. 

 

I kursen arbetar du dels med att själv pröva olika redskap för dokumentation, gestaltning, 

beskrivningar och analyser av didaktiska och pedagogiska fenomen. Därutöver ska du söka, 

välja och kritiskt läsa studier och artiklar om/i digitaliserade sociala praktiker med relevans 

för pedagogik/didaktik.  

 

Särskilt fokus ligger på att jämföra och diskutera hur forskare har närmat sig och använt olika 

redskap när de studerat komplexa arenor där kommunikation sker såväl digitalt som ansikte 

mot ansikte. Kritiska analyser av den kunskap som produceras i digitala miljöer och med 

digitala redskap är kursens kärna. 

 

Du arbetar med dessa teman utifrån ett antal övergripande frågeställningar: 

 Hur används digitala redskap i lärandesituationer och vilka konsekvenser får det för 

elevers möjligheter till lärande och för lärarrollen? 

 Vilka digitala redskap användas av pedagogiska forskare och hur påverkar dessa 

vilken kunskap om lärande som kan konstrueras? 

 Hur avgränsar man analysobjekt när lärande sker både digitalt och ansikte mot 

ansikte? 

 Med vilka teoretiska analysverktyg görs analyser lärande i digitala miljöer? 

 Vilka grundläggande antaganden om centrala fenomen som lärande, kunskap, 

information, bedömning etc finns invävda i de olika redskap som används på olika 

arenor? 

 Vilka konsekvenser får digitalisering och särskilt big data i relation till lärande och 

undervisning för individ och samhälle? 

 Vilka etiska dilemman kan urskiljas i forskning om och med digitala redskap? 

 

Muntlig framställning 
I kursen får du också träna dig på att muntligt presentera och bearbeta din förståelse av 

kurslitteraturen i samband med de två obligatoriska workshopar den 6 och 7 maj. Den delen 

examineras du på genom att spela in en podd/ljudfil som du publicerar i Mondo senast den 9 

juni. 

 

Arbetet med kurslitteraturen obligatoriska pm 

I kursen läser och studerar ni den obligatoriska kurslitteraturen. Du skriver dig till en 

förståelse genom att sammanfatta centrala teman samt besvara reflekterande 

instuderingsfrågor och publicera texten i Mondo ett visst datum (se tabell på sid. x). Det är 

dessa texter du sedan bearbetar till den slutrapport som examineras. 

 

Ni kommer att få skriftlig återkoppling från läraren vid 3 inlämningar. Syftet med denna 

feedback är att stödja lärandet så att skrivandet och förståelsen utvecklas inför examinationen. 

OBS: betyget sätts endast på examinationen och på den muntliga framställningen i podden. 

Lärarens återkoppling är en formativ bedömning av era texter inför examinationen. Ev. 

avbrott i kursen ska snarast meddelas avancerad@edu.su.se .  

mailto:avancerad@edu.su.se
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Förväntade studieresultat 

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha utvecklat följande förmågor:  

- visa fördjupad metodkunskap i design och analys med stöd i digitala redskap av 

lärandesituationer i vid respektive snäv bemärkelse, 

 - självständigt kunna identifiera, kritiskt, analysera och självständigt formulera 

frågeställningar och koherenta forskningsdesigner som kan antas besvaras med stöd av 

digitala redskap. 

 - muntligt och skriftligt klart kunna redogöra för och diskutera sina slutsatser och de 

argument som ligger tillgrund för analyser och design av didaktisk forskning med stöd i 

digitala redskap 

 - göra bedömningar kring arbete med digitala redskap i forskning och utvecklingsarbete med 

utgångspunkt i kursens litteratur med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga 

aspekter, 

 - visa medvetenhet om etiska aspekter på utvecklingsarbete i relation till design av 

lärandesituationer 

 - visa insikt om de ingående teoriernas möjligheter och begränsningar, kunskapens roll i 

samhället och människors ansvar för hur den används. 

 
Kunskapskontroll/examination betygsättning  

Provkod Benämning Högskolepoäng 

DF10 Analys av digitala data 3 hp. 

DF11 Analyser av pedagogiska 

och didaktiska fenomen 

4,5 hp. 

 

Provkod DF10 examineras dels genom att du deltagit aktivt vid workshopen 6- 7 maj där du 

får pröva att transkribera och analysera interaktionsdata, dels genom att du gör en inspelning 

av en ljudfil om min. 10 och max. 15 minuter. I podden ska du diskutera några redskap för 

digital datainsamling och analys i relation till kursens övergripande teman och frågor. Du 

laddar upp ljudfilen i Mondo senast den 9 juni. Denna examination bedöms med betygen G 

eller U. Om du skulle bli sjuk etc och missa workshopen så får du höra av dig till kursansvarig 

om ev. komplettering.  

 

Provkod DF11 examineras genom en skriftlig rapport som kritiskt reflekterande behandlar 

kurslitteraturen i relation till de två artiklar du själv väljer. Rapporttexten ska vara 

sammanhängande och formaterad i DiVA-mallen (finns i Mondo) och ska omfatta min. 8 och 

max 15 sidor. Rapporten bedöms i sjugradig skala F-A. 

 

Anvisningar för podd och examinationsrapport 

 

1. Podden (10-15 min) ska innehålla en kritiskt hållen presentation och diskussion av 

några av de digitala redskap du stiftat bekantskap med under workshoparna. 

Diskussionen utgår dels från kursens teman och frågor, dels från ditt eget 

kunskapsintresse, vilka fördelar och nackdelar har olika redskap för forskningsfrågor 

som intresserar dig?  

 

2. Examinationsrapporten (8-15 sidor i DiVA-mallen som finns i Mondos filsamling) ska 

dels innehålla en kort motivering till de två av de artiklar du väljer att analysera samt 

en översiktlig beskrivning av övriga artiklar i kurserna. Du beskriver totalt 10 

kursartiklarnas resp. utgångspunkter, antaganden om centrala fenomen, design av 
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datainsamling samt resultat. Därutöver ska rapporten innehålla en kritisk jämförande 

analys av artiklarna baserat på kursens övergripande teman och de frågeställningar 

som bearbetats i inlämningsuppgifterna på kurslitteraturen. Rapporten ska ha en 

referenslista enligt Harvard- eller APA systemet. Här kan du läsa mer om korrekt 

referenshantering https://www.su.se/utbildning/studie-och-

spr%C3%A5kverkstaden/v%C3%A5ra-b%C3%A4sta-tips/s%C3%A5-sammanfattar-

du-och-refererar-till-k%C3%A4llor-1.343151 

 

Övriga obligatoriska moment; 

Deltagande vid workshop 6-7 maj kl. 10-15. 

Ett stringent akademiskt skriftspråk ett krav för godkänt betyg 

På avancerad nivå ställs högra krav på ett korrekt akademiskt skriftbruk och 

referenshantering. Var observant redan från början på följande:  

 

 Undvik värdeomdömen som ”bra” eller ”dåligt” eller att ”tycka” till snarare än att 

analysera, diskutera och motivera de slutsatser du drar när du ska besvara frågorna på 

litteraturen. 

 Använd gärna kortare citat (med referens och sidhänvisning) när du vill lyfta fram och 

diskutera några slutsatser i boken du skriver om. 

 Dra inte för stora och generaliserande slutsatser på små material (lite data) eller utifrån 

egna personliga iakttagelser. 

 Undvik oprecist generaliserande vardagsspråk som ”lärare jobbar”, ”elever gör” etc. ”I 

skolan är det så här xxx”. 

 Bland inte ihop begrepp från olika teorier som t.ex. ”lärande” och ”inlärning”. 

 Undvik jargong. 

 Problematisera det du läser d.v.s. ”eka” inte vad författaren hävdar utan håll dig 

 kritiskt distanserad genom att skriva ”författaren (referens) hävdar att xxx.” Å andra 

sidan kan man utifrån xxx hävda att frågan om xxx inte finns beskriven i xxx.” 

 Visa tydligt vad du hämtar slutsatser ifrån. Är det du som hävdar något eller är det 

författaren? 

 Referera korrekt och konsekvent: Se vidare 

 https://www.su.se/biblioteket/forskarst%C3%B6d/referenshantering/referenshantering 

 sprogram-1.242365 
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Resurser och teman Datum för inlämning 

av PM  

Uppgifter och frågor 

1. Introduktion av 

kursens teman: 

Poddar med Anna-

Lena Kempe i 

Mondo. 

 

2. Grönlund, Å. & 

Wiklund, M. (2018). 

Det digitala 

lärandets 

möjligheter: att leda 

den digitala skolan.  

 

 

 

Lämna in ditt pm om 

ca 3 sidor senast den  

31 mars 

Sammanfatta boken kritiskt med utgångspunkt i 

följande frågor:  

1. Vad avser författarna med digitalisering 

resp. digital kompetens hos ledare, lärare 

och elever? 

2. Vilka är enligt författarna de potentiella 

vinsterna resp. farorna med ökad 

digitalisering? 

3. Hur förändras villkoren för elevers 

lärande och för lärares resp. skolledares 

arbete med ökad digitalisering?  

4. Hur används digitala redskap i 

lärandesituationer och vilka konsekvenser 

får det för elevers möjligheter till lärande 

och för lärarrollen?  

5. Skriv även kort om dina förväntningar på 

kursen i relation till 

íntroduktionspoddarna. 

Teori och metod i studier av 

och med digitala redskap 

 

1. Föreläsning 1 och 2 

med Åke Grönlund 

2. Dziuban, C. D. et al 

(2015) 

 

Lämna in ditt pm om 

2-3 sidor 

14 april 

 

Sammanfatta boken och föreläsningen kritiskt med 

utgångspunkt i några följande frågor:  

 

1. Beskriv och jämför kritiskt tre olika 

teoretiska och metodologiska paradigm i 

forskning om ”blended learning” som de 

beskrivs av Dziuban et al.  

2. Vad utmärker resp. paradigm och vilken 

typ av frågor om lärande kan de besvara 

resp. inte besvara?  

3. Vad är enligt föreläsningen och boken 

problemen med att vetenskapligt försöka 

fånga lärandemiljöer som bygger på 

kommunikation både digitalt och ansikten 

mot ansikte?  

 

Studier av och med digitala 

redskap i skola och 

utbildning 

 

1. Blikstad-Balas, M. 

(2012)  

2. Davidsen. J. & 

Vanderlinde, R. 

(2014). 

3. Kempe A-L och 

Grönlund Å (2019). 

4. Selwyn, N. (2014). 

5. Svärdemo Åberg, E., 

& Åkerfedt, A. 

Viber(2017) 

6. Viberg, O. & 

Grönlund. Å. (2015) 

 

Lämna in senast den 

28 april.  

Nu arbetar du med sex forskningsartiklar om och 

med digitala resurser, skriv ca 5 sidor där du jämför 

artiklarna med avseende på följande:  

1. Beskriv de olika studiernas syfte, frågor, 

teoretiska perspektiv och resultat.  

2. Hur konstruerades de data man 

analyserade i resp. studie?  

3. Kan du se vilka antaganden om 

lärande/undervisning etc som studierna 

bygger på? Det ”syns” bla i valet av 

perspektiv, i konstruktionen av data samt i 

analysen. 

4. Jämför studierna i relation till varandra 

såväl teoretiskt och metodologiskt som 

resultatmässigt. 

5. Vad kom man fram till och hur? Vilka var 

resp. studies svagheter och styrkor? 

Teori och metod i studier av 

och med digitala redskap  
 

1. Cacciamani, S., 

Perrucci, V., & 

Khanlari, A. (2018).  

Lämna in senast 3 maj 

kl 10:00 

1. Beskriv utifrån boken, artikeln och poddar 

några digitala redskap för forskare, 

skillnader och likheter, problem och 

möjligheter utifrån ett forskningsproblem 

som du själv formulerar utifrån kursens 

teman. 



7 
 

2. Paulus, Trena M., 

Lester, Jessica Nina 

& Dempster, Paul 

G., (2014) kap 5-8. 

3. West (2007) 

4. Poddar av Tore West 

2. Vilken sorts data kan man producera med 

olika redskap och vilka antaganden om 

pedagogiska och didaktiska fenomen finns 

så att säga inbyggda i olika sätt att 

transkribera klassrumsinteraktion?  

Teori och metod i studier av 

och med digitala redskap 

6-7 maj Workshop 

med Tore West 

Ta med dator. Förbered följande.  

1. Transkribera början av filmen i länken 

nedan. 

2. Hur mycket du ska transkribera är 

beroende på hur detaljerad transkriptionen 

du väljer att göra baserat på någon sorts 

fråga kring händelserna: Ta med sådant 

som är av betydelse för att förstå vad som 

händer.  

3. Vad pågår? 

4. På vilka sätt påverkar de medverkande 

varandra? 

5. Vem gör vad? 

6. Vad säger deltagarna? 

7. Hur använder de kroppsrörelser (gester, 

ansiktsuttryck, kroppsspråk)? 

8. Hur använder de blickriktning? 

9. Vilka mönster framstår som viktiga för 

interaktionen? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FG152JGTHzg 

 

Under workshopen kommer vi att diskutera:  

 Vad behövs i ett transkriptionsprogram? 

 Vilka svårigheter och olika val ställs du 

inför? 

 Hur transkriberar man olika delar av 

interaktion? 

 Hur kan man analysera transkriptionen ur 

ett pedagogiskt/didaktiskt perspektiv? 

 Olika analysmodeller; sekvensanalys, 

tematisk analys, CA, CDA, LDS. 

 Hur gestaltar man skeendet så det kan bli 

begripligt för läsaren? 

 Personuppgiftshantering, datalagring etc. 

 Kan man transkribera något man inte 

förstår? 

 Annat språk? Dialekt? Fackspråk? Gester? 

 Hur påverkar förståelsen vad som kan 

transkriberas? 

 Transkriberingen 

 Mjukvaran 

 

Problematisering och etiska 

frågor i relation till 

digitalisering och big data 

 

1. Podd med Olga 

Vibeg 

2. Tiidenberg, K. 

(2018).  

 

15 maj Etiska frågor i relation till digitala resurser. 

 

Jämför och eflektera kritiskt över de sex 

forskningsartiklarna du läste tidigare ur en etisk 

synvinkel med utgångspunkt i artikeln av 

Tiidenberg.  

Problematisering och etiska 

frågor i relation till 

digitalisering och big data 

 

26 maj  1. Vilka konsekvenser får digitalisering och 

särskilt big data i relation till lärande och 

undervisning för individ och samhälle?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FG152JGTHzg
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1. Harel, T., & Shahar, 

B (2017).  

2. Hillyard, S. & Hand, 

M. (red.) (2014) sid 

137-154, samt  sid. 

181-201 Kommer att 

innas i Mondo. 

2. Vilka etiska dilemman kan urskiljas i 

forskning om och med digitala redskap? 

Examination inlämning av 

podd och skriftlig 

examination 

9 juni  Se beskrivningen av resp. uppgift. Välj ut 2 artiklar 

ur någon av tidskrifterna och väv in dem i den 

slutrapport där du totalt behandlar 10 av kursens 

artiklar.   

Omexaminationstillfälle 1 30 augusti 2019 Om du inte hinner göra klart eller behöver 

komplettera din examiation. Mejla kursansvarig 

Omexaminationstillfälle 2 15 oktober 2019 Om du inte hinner göra klart eller behöver 

komplettera din examiation. Mejla kursansvarig. 
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Betyg och betygskriterier 

För slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig examination samt fullgjorda obligatoriska 

delar. Den som har godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Som betyg på kursen används en sjugradig målrelaterad betygsskala: 

Godkända betyg (i fallande ordning) 

A = Utmärkt 

B = Mycket bra 

C = Bra 

D = Tillfredsställande 

E = Tillräckligt 

Underkända betyg 

Fx = Underkänd, något mer arbete krävs 

F = Underkänd, mycket mer arbete krävs  

 

Komplettering av Fx kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften 

ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid 

godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre 

felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E. Vid 

godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. 

 

Examination som inte lämnas in i tid enligt tidsangivelse i studiehandledningen kommer inte 

att bedömas. Slutbetyg på hela kursen ges först efter att samtliga obligatoriska delar är 

redovisade. Den som har godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En 

student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, 

har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Framställan 

härom ska göras till ansvarig studierektor. 

 
Betygskriterier 

Finns i filsamlingen i Mondo. 

Examinationstillfälle 

Det första examinationstillfället är den 9 juni då du laddar upp din examinationsrapport och 

din podd i inlämningsmappen i Mondo. Nya examinationstillfällen kommer att erbjudas, det 

första den 30 augusti och det andra 15 oktober 2019. 

 

Betygsregistrering 

Observera att godkända betyg registreras av examinerande lärare i Ladok. Normalt tar 

betygssättningen högst 15 arbetsdagar efter examinationsdatum.  

 

Omexamination vid underkänt eller ej klar vid första tillfället Betyget Fx och F används för 

att beskriva att bedömningsunderlaget i ett eller flera avseende inte uppfyller kraven för E. 

Examinator kommer att ge dig skriftligt underlag för att ge dig exempel på vad som behöver 

utvecklas för att du ska kunna bli godkänd. Student som har underkänts av samma examinator 

två gånger har vid det tredje examinationstillfället rätt att begära en ny examinator 

(Högskoleförordningen 6 kap 22§). Begäran om ny examinator måste göras skriftligen till 

institutionsstyrelsen.  

 

Övriga anvisningar  

 

Plagiat 

Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, men såväl direkta citat som indirekta referat 

måste alltid vara försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter. Att kopiera eller 
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skriva av ett kortare eller längre avsnitt och ange sig själv som författare till texten är 

förbjudet. Det betraktas som plagiat. Man får inte heller kopiera sina egna texter som man fått 

godkända i andra kurser, sk. självplagiat. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan 

ordagrant skriva av en text (detta innefattar även delar av en text och enstaka meningar) och 

inte ange varifrån detta kommer. Plagiat kan även anses vara fallet om du använder andras 

text så att du får den att framstå som din egen. Andras text kan exempelvis utgöras av 

kurslitteratur och/eller texter du funnit på nätet eller en studiekamrats hemtentamen. Plagiat 

betraktas som ett grundläggande brott, inte enbart mot en etablerad forskningsetisk kod, utan 

även mot ett allmänt förhållningssätt vad gäller egna och andras texter. Plagiat är otillåtet fusk 

och blir alltid föremål för ett disciplinärende, som kan leda till avstängning. Vid SU 

kontrolleras texterna mot en databas. Här kan du läsa mer om hur man refererar korrekt 

https://www.su.se/utbildning/studie-och-spr%C3%A5kverkstaden/v%C3%A5ra-

b%C3%A4sta-tips/s%C3%A5-sammanfattar-du-och-refererar-till-k%C3%A4llor-1.343151 

Fusk  

Som student vid Stockholms universitet ansvarar du för din egen utbildning. Som en del i ditt 

ansvar ingår att känna till de regler som finns för studier, examination och för att vistas i 

lokaler och utnyttja resurser. Enligt de regler som gäller för universitetet får disciplinära 

åtgärder bland annat vidtas mot student som:  

 

 med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en 

studieprestation annars ska bedömas, 

 stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för 

utbildningen.  

Disciplinärenden behandlas i Stockholms universitets disciplinnämnd. Påföljden kan bli 

varning eller avstängning för en tid av 1-6 månader. Information om Stockholms universitets 

regler för examination och disciplinärenden finns på Stockholms universitets webbsida 

www.su.se/regelboken. Lärare är skyldig att anmäla grundad misstanke om fusk till rektor och 

disciplinnämnden. 
 

Kursvärdering 

Kursen utvärderas genom en digital enkät som blir tillgänglig vid kursens slut. Länk till 

kursvärderingen läggs antingen ut på Mondo eller skickas på mejl till samtliga registrerade 

studenter. 
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