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SÄL-utbildning i framkant  
med IKT-integrering och helhetsperspektiv 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagogisk idé  
 
Kommunikation, natur och samhälle 60 p, är en SÄL-utbildning för förskollärare och 
fritidspedagoger som vidareutbildar sig till lärare i grundskolans tidigare år. Svenska, 
matematik, engelska och IKT (Informations- och kommunikationsteknik) står i centrum för 
hela utbildningen, vilket innebär att lärarna får en bred utbildning, som är anpassad till 
skolans framtida behov. Vid planeringen och utvecklingen av utbildningen har fokus varit att 
utbilda lärare som kan möta morgondagens barn i mediasamhället, lärare som ligger i 
framkant vad gäller undervisning och lärande i ett helhetsperspektiv. Genom sin 
grundutbildning till förskollärare och fritidspedagoger, har studenterna redan goda kunskaper 
om sociala faktorer och lekens betydelse för lärande samt en gedigen utbildning i samtliga 
estetiska ämnen. Vi har medvetet försökt utgå ifrån och vidareutveckla SÄL-studenternas 
tidigare kunskaper om och erfarenheter av att leda verksamhet i barnomsorg, förskola och 
skola, genom att lägga tyngdpunkten vid de behörighetsgivande skolämnena svenska, 
matematik och engelska samt de natur- och samhällsorienterande ämnena, i ämnesintegrering 
med IKT: 
 
Efter ett och ett halvt år i denna utbildning är jag mer övertygad än någonsin om att jag vill bli lärare. 
Jag tror det beror på den grund jag har som förskollärare med allt vad det innebär, men även den 
kompetensutveckling i alla basämnen som denna utbildning ger mig.1 

                                                
1 SÄL-utvärdering, termin 3, ht 2004 
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Denna SÄL-utbildning ger en hög kompetens i användandet av IKT och innefattar både en 
ITiS-utbildning samt en utveckling av tekniska färdigheter, för att kunna använda datorn som 
ett verktyg, inte bara i de egna studierna utan även för undervisning i skolan. I sitt 
examensbevis får dessa studenter ett intyg på att de läst kurser motsvarande 10 p IKT inom 
utbildningen, vilket kan sägas vara unikt, eftersom de flesta studenter vid Umeå universitet 
och övriga lärarutbildningar i landet inte tillnärmelsevis får lika mycket kunskap och 
kompetens inom IKT- området. 
 
Schematisk översikt över utbildningens tre år, indelade i sex terminer: 
 
Inriktning om 40 p 
Termin 1: Läs- skriv- och språkutveckling i de tidigare skolåren, 10 poäng 
Termin 2: Lärande och undervisning i matematik i de tidigare skolåren, 10 poäng 
Termin 3: Lärande och undervisning i svenska, matematik och engelska I, 10 poäng 
Termin 4: Lärande och undervisning  med ämnesintegrering, i ett helhetsperspektiv, 10 poäng 
 
Specialisering 20 p 
Termin 5: Valbar kurs, 10 poäng 
Termin6: Examensarbete, 10 poäng, ( alternativ möjlighet till ytterligare 
fördjupning/breddning för studerande med redan fullgjort examensarbete). 
 
 
Vilka är våra studenter? 
 
De 230 studenter som deltagit i denna utbildning har en stor geografisk spridning, från 
Trelleborg i söder upp till Abisko/ Riksgränsen i norr. Medelåldern bland studenterna är högre 
jämfört med s.k. campusstudenter, men för varje ny antagning har medelåldern sjunkit. 
Studenterna är oerhört motiverade och ambitiösa och flertalet både studerar och arbetar mer 
än stipulerade 50 %. Följande citat från en av våra SÄL-studenter förmedlar hur det känns att 
satsa på vidareutbildning i vuxen ålder: 
 
I mötet med mina vänner så får jag ofta frågan hur jag orkar lägga ned all tid och ”du måste ju leva 
också,” osv. Jag brukar bara svara att jag tycker att det är så stimulerande och intressant så jag 
prioriterar gärna bort enkla nöjen och annat. Det är trots allt bara en kort tid i livet och en chans som 
denna kommer nog inte igen. Ett annat påstående som jag stött på är att ”du lägger ned alldeles för 
mycket tid och energi på studierna, du blir inte en bättre lärare bara för att du läser mycket osv. 
Denna person kunde jag inte hålla med för jag anser att man aldrig kan läsa och reflektera för 
mycket, man blir inte dummare av att studera. Dessutom anser jag att en bra lärare ska vara säker på 
sin sak och då skadar det inte med goda kunskaper om olika teorier och förmågan att omsätta dessa i 
praktiken. Jag önskar att fler skulle få en sådan här möjlighet mitt i arbetslivet. Att studera när man 
har en del arbets- och livserfarenhet är väldigt positivt både för mig som individ och för min 
omgivning.2  
 
Genomströmningen av studenter är högre än vid den ordinarie lärarutbildningen och 
studieavbrotten har varit mycket få. Dessa SÄL-studenter har, med sin erfarenhet och sina 
diskussioner och reflektioner utifrån sin yrkesbakgrund, i hög grad bidragit till 
kompetensutvecklingen av vårt lärararbetslag. 

                                                
2 SÄL-reflektion, termin 3, vt 2004 
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Distansutbildning 
 
SÄL-utbildningen bedrivs som en distansutbildning med endast tre fysiska kursträffar per 
termin. Tiden mellan träffarna disponeras av studenterna själva och de har frihet att planera 
sina studier utifrån tid, rum och livssituation. Många av våra studenter hade aldrig kunnat gå 
denna utbildning om den inte bedrivits som distansstudier. Till sin hjälp har studenterna en  
kurswebb, innehållande mer statisk information såsom kursplaner, kurslitteraturlistor, 
presentation av lärare, kontaktuppgifter, bildspel från lägerdagar etc. Kommunikation mellan 
kursträffarna sker via en lärplattform som heter FirstClass. I FirstClass har studenterna en 
egen digital portfölj där studenterna sparar allt material som de producerar under 
utbildningen. I portföljen sker även kommunikationen med de undervisande lärarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurswebben 
 
FirstClass och den digitala portföljen 
 
FirstClass är ett e-post- och konferenssystem som används för kommunikation mellan 
kursträffarna. Konferenssystemet innebär att det finns gemensamma s.k. brevlådor som alla i 
en kurs har behörighet till. Systemet tillhandahåller ett slags elektroniska anslagstavlor, dit 
både studenter och lärare kan skicka in brev som alla i kursen kan läsa. I kurskonferensen har 
studenterna även sin privata, digitala portfölj, dit endast de själva och kursens lärare har 
tillträde. Till övriga delar av konferenssystemet, har alla studenter i kursen tillträde, och här 
sker bl.a. kommunikation och interaktion i form av gruppdiskussioner samt hantering av 
allehanda information, frågor och svar inom utbildningen. Konferensen innehåller även 
deltagarpresentationer, bilder samt en avdelning för studenternas undervisningsidéer och 
materialtips, kallad ”guldkorn”.   
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FirstClass-konferens för en grupp SÄL- studenter  
 
Till portföljen skickar studenterna sina inlämningsarbeten, inlägg till uppgifter samt 
kommentarer till andra studenters arbeten. I stort sett all kommunikation mellan studenter och 
lärare sker via portföljen, dit endast studenten själv och de lärare som undervisar i kursen har 
tillträde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digital portfölj för en SÄL-student 
 
 
 
IKT-delen, 10 p, integrering i SÄL-utbildningen  
 
Ett av målen för utbildningen har varit att SÄL-studenterna skulle få så mycket IKT som 
möjligt, för att uppnå den kompetens som krävs för att kunna möta morgondagens barn i 
skolan. En viktig del av denna kompetens är att kunna behärska IT som ett verktyg i 
undervisningen, såväl praktiskt som pedagogiskt. Dessa SÄL-studenter får även det som den 
tidigare s.k. ITiS-satsningen inte riktigt lyckades förmedla, nämligen tillräckligt hög teknisk 
kompetens för att effektivt kunna använda IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.  
 
Utvecklandet av SÄL-utbildningens IT-moment har hela tiden följt innehållet i kursplanen för 
övriga ämnen, i syfte att kunna integreras på bästa sätt. Den tekniska progressionen går hela 
tiden hand i hand med innehållet i kurserna samt utvecklingen av kunskap inom området IT 
och lärande. Samtidigt som studenterna lär sig det teknisk- praktiska handlaget och utvecklar 
sina skol- ämneskunskaper, tar de del av forskning inom IT-området samt utvecklar sin 
pedagogiska kompetens för användandet av datorn i den egna undervisningen. 
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Termin 1: Läs-, skriv- och språkutveckling i de tidigare skolåren 
 
Under den första terminen i SÄL- utbildningen ”Kommunikation, natur och samhälle” 
studeras barns språkutveckling, där begreppet språk ses i en vidgad betydelse3. Arbetet med 
att utveckla barns språk är ett av de viktigaste uppdragen för skolan. Språkutveckling och 
kunskapsutveckling går hand i hand, och det är genom språket kunskapen blir till. Språket är 
både identitetsskapande och meningsskapande och det ställs höga krav på att individerna i 
dagens samhälle ska förstå skriftlig information samt själva kunna uttrycka sig skriftligt. 
Språket intar således en nyckelställning i förskolan och skolan. För att skapa en 
språkutvecklande lärmiljö i skolan, krävs att de studerande, förutom en rik arsenal av läs- och 
skrivinlärningsmetoder, även behärskar en mängd olika uttrycksformer för kommunikation, 
såsom t ex samtal, litteratur, film, drama och rörelse. I ett vidgat språkbegrepp ingår även 
flerspråkighet, där bl a kunskap om modersmålets betydelse för barn med utländsk härkomst 
betonas. En stor del av dagens skolor har undervisning i engelska från år 1 och ibland även 
från förskoleklass. Engelska är ett s. k behörighetsgivande ämne tillsammans med svenska 
och matematik, och därför är det oerhört viktigt att lärare har kunskap om hur barn lär språk i 
de tidigare åren. En dålig start i engelska i tidig ålder kan få katastrofala följder för 
självförtroendet, intresset och motivationen att läsa språk i senare år. Enligt Skolverkets 
statistik4 har språkintresset bland svenska elever sjunkit betydligt under de senaste tio åren, 
varför det är av stor vikt att de lärare som blir barnens första språklärare verkligen har 
behörighet för och kunskap om undervisning i språk för de tidigare åren. Denna inledande 
SÄL- termin fokuserar alltså på att öka de studerandes insikt om vikten att skapa en 
utvecklande språkmiljö, där mångfald och struktur i daglig skolverksamhet stimulerar barns 
språkutveckling. De studerande tillägnar sig kunskaper om de teorier som ligger till grund för 
de vanligaste läs-, och skrivinlärningsmetoderna samt har som praktikuppgifter att att kunna 
tillämpa delar ur dessa. Kursen ger även kunskaper i engelsk metodik för grundskolans 
tidigare år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boksamtal med barn i år 2  
IKT-momenten denna första termin berör distansundervisning och digital portfolio och syftar 
främst till att hjälpa studenterna i deras studier, men även att de ska få en första introduktion 
om hur undervisning kan ske med stöd av IT. Studenterna får en grundlig genomgång av 
FirstClass i datorlab, för att kunna fullfölja utbildningen på ett bra sätt. Samtidigt introduceras 

                                                
3 Skolverket och Myndigheten för skolutveckling.2003:7. Språkrum. S.37.Ett vidgat språkbegrepp. 
4 Skolverkets rapport nr 215. Statistik över språkvalet i alla kommuner. 2002 
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den digitala portfölj där studenterna sparar reflektioner, tankar och allt det material som de 
producerar under utbildningstiden. Genom föreläsningar om digital portfolio samt praktiska 
skolexempel att relatera till, kan SÄL-studenterna jämföra sitt eget lärande i användningen av 
den egna studieportföljen med hur de pedagogiskt och metodiskt kan lägga upp ett 
portfoliearbete i skolan. 
 
Portfolio och reflektion 
Portfoliometoden är en form av pedagogisk dokumentation som syftar till att synliggöra och 
tydliggöra det egna lärandet. Metoden stödjer ett mer djupinriktat lärande, vilket innefattar 
analys och reflektion av tidigare kunskaper och erfarenheter, så att den som ska lära sig kan se 
mening och sammanhang i studierna. Detta innebär att man kopplar ihop tidigare erfarenheter 
och kunskaper med nya kunskaper och den egna verkligheten och som ledstjärna har man hela 
tiden målen för studierna.  
 
Den digitala portföljen är den plats där man förvarar sitt material. En digital portfölj kan se ut 
nästan hur som helst. Det kan vara en mapp på datorns skrivbord eller, som i denna SÄL-
utbildning, en mapp i en kursplattform. Den enda skillnaden mellan digital portfolio och s.k. 
vanlig portfolio, är att man samlar och sparar sina arbeten och sitt material digitalt istället för i 
pappersform, i en mapp eller pärm. 
 
Reflektion innebär att ställa frågor och att analysera vad som händer eller har hänt i en  
inlärningssituation, t ex: 
 
- Vad har jag lärt mig under kursen? 
- Vad är ny kunskap för mig? 
- Hur kan jag koppla denna kunskap till mina tidigare kunskaper och erfarenheter? 
- Hur kan jag använda denna nya kunskap i framtiden i läraryrket? 
 
När man formulerar kunskapen med egna ord så synliggörs den och därmed får man grepp om 
sin egen utveckling.  
 
Efter 24 år som utbildad förskollärare och tolv års erfarenhet av undervisning i skolmiljö hade jag en 
klar uppfattning om hur en ”god pedagog” ska vara. SÄL- utbildningen har gett mig insikt i hur 
mycket jag har kvar att lära och jag har verkligen fått reflektera över min roll som lärare. Jag har fått 
revidera mitt tänkande på många olika sätt men också blivit stärkt i mitt tidigare förhållningssätt även 
om jag nu har en större förståelse för varför vissa saker ska göras på ett visst sätt.5 
 
 
Termin 2: Matematik som kommunikationsämne 
 
Bakgrundsteckning: 
Skolämnet matematik har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar.  
Speciellt riktas uppmärksamheten på de olika kompetenser som matematiskt kunnande 
faktiskt kan omfatta. Vikten av goda kunskaper i matematik är alltjämt obestridlig. Här avses 
vardagskunnandets handlingar i kombination med kommunicerade tankeabstraktioner som 
grund i ett livslångt lärande.   
 
Problemlösningsförmåga och lösningsglädje är aspekter av matematiskt kunnande som i 
kombination med färdigheter och kunskaper om matematik kan bidra till ett för individen 
                                                
5 Säl-utvärdering, termin 3, ht 2004 
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aktivt, praktiskt, dugligt och meningsfullt deltagande i ett sammansatt och snabbt föränderligt 
samhälle. Inte minst ur ett demokratiskt perspektiv blir det därför viktigt att den enskilda 
individen har sådana baskunskaper i matematik som krävs för att hon/han ska kunna leva och 
verka i en komplex och informationsrik tid. Det kunnande i och om matematik som här 
antyds, kan kräva att attityder och förhållningssätt till matematik, inte minst hos 
lärarstuderande omprövas. Pragmatiskt och konstruktivt kan matematik sammankopplas med 
såväl tänkande som språk och kommunikation. Med en sådan ingång avser matematisk 
kompetens fortgående lärandeprocesser möjliggjorda genom förståelse och begriplighet. 
Matematik utgör på så sätt ett slags översättningsverktyg till att tolka och förklara, och kan 
samtidigt bidra till att utforma den verklighet, den värld vi skapar. 
 
Kursens inriktning: 
 
SÄL-utbildningens andra termin har fokus på matematikinlärning, matematikundervisning 
och kunskaper om ämnet matematik. Det övergripande syftet med kursen är att ge förståelse 
och kunskap om att matematik utvecklas i en social gemenskap där läraren tillsammans med 
eleverna skapar lärandesituationer genom en undervisningskultur som behandlar matematik 
som ett kommunikativt, laborativt kunskaps- och färdighetsämne med praktisk förankring. 
 
Forskning kring barns möten med matematik visar att ingångarna präglar och påverkar den 
fortsatta utvecklingen i matematik. Studenterna i kursen bekräftar i olika sammanhang att de 
har skolerfarenheter som i sin tur skapat ett komplicerat förhållande till matematik: 
 
… Jag har aldrig någonsin i min egen skolgång förstått matematik utan bara gjort och följt regler. 
Ämnet som givit mig en aha upplevelse är matematiken. Detta utifrån att jag inte har haft matematik 
som något favoritämne under min egen skoltid. Därför har inte tilltron till mitt eget kunnande legat på 
topp./…/ det är viktigt att jag gjort upp med min egen relation till matematik innan jag själv ska 
undervisa i matematik. Detta för att inte falla tillbaka på ett gammalt inlärt mönster /…/ igenkännande 
från min egen skoltid /…/ igenkännandet har en förmåga att kännas tryggt. Detta tror jag är en av 
orsakerna till varför inte matematikundervisningen i skolan förändrats så mycket. 6 
 
I studentkommentaren här ovan göms en motsättning. Å ena sidan har studenten dåliga 
erfarenheter av skolans matematikundervisning. Å andra sidan är det bekanta och 
igenkännande tryggt och står därför i konflikt till förändring. Studenten lyfter här fram en 
viktig aspekt, nämligen för att kunna initiera en eventuell förändring, så måste också 
erfarenheten perspektiviseras i förhållande till senare kunskaper och insikter. Studenten 
skriver om att göra upp med sin relation till matematik. Kommentarerna här ovan har 
föregåtts av samtal i studentgruppen kring det personliga förhållandet till matematik. 
Samtalen fördes vid kursstarten för att skapa en plattform från vilken olika ”matematiska 
utsikter” skulle kunna urskiljas. Viktigt blir här att den blivande läraren får möjlighet att 
genom analys och reflektion i praktisk handling och genom teoretiska impulser tillägna sig 
perspektiv och en didaktisk handlingsberedskap. Härigenom öppnas möjligheterna för 
honom/henne att ompröva sin inställning och sina attityder och fördjupa sitt kunnande utifrån 
sin roll som lärare med matematisk kompetens.  
En god matematisk lärarkompetens kräver djupa kunskaper i ämnesdidaktik, ämnesmetodik 
och kunskaper om barns utveckling och lärande i matematik. Detta krävs för att läraren 
verksamt ska kunna agera i förhållande till olika lärandesituationer tillsammans med barn med 
varierande erfarenheter och förkunskaper. Inom kursens ram erbjuds studenten möjligheter att 
utveckla ett breddat matematiskt kompetensområde. Studenternas verksamhetsförlagda 

                                                
6 SÄL-utvärdering, termin2,vt 2004 
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uppgifter har direkt anknytning till ovanstående. Det vill säga studenterna ska arrangera 
lärandesituationer med matematiksamtal och laborativa övningar, där olika sätt som barn kan 
uttrycka sina tankar på kommer till uttryck. Positivt är att såväl mentorer som andra berörda 
lärare på de olika skolor där studenterna genomfört sin verksamhetsförlagda praktik har blivit 
intresserade av studenternas uppgifter och av den litteratur som ingår i kursen. En effekt är 
alltså att studenterna indirekt kommit att bidra med lärarrespons på informell 
kompetensutveckling. 
 
Man får /…/ god respons från lärarna…  

 
…jag t.ex. kan ge mig in i konstruktiva diskussioner om matte på jobbet.  
 
…framför allt såg jag hur lustfylld själv undervisningssituationen blev för eleverna!7 
 
Då en central del i kursen är att få förståelse för språkets betydelse för begreppsutvecklingen, 
utgör samtalet en viktig del i upplägget av kursinnehållet inte minst genom de uppgifter som 
studenterna tar med sig ut på de olika verksamheterna. Samtalet motiveras utifrån insikter om 
att språket, med vardagsanknytning, kan bidra till att utveckla det matematiska tänkandet. 
Genom resonemang tillsammans med kamrater om olika sätt att lösa problem utvecklas också 
tänkandet. Ett viktigt uppdrag för lärare när det gäller matematikundervisning blir då att 
verkligen ge utrymme och reell tid för samtal. Härmed kompletteras fokus på elevernas 
räknande till att också handla om intresse för deras tänkande. Det råder ingen motsättning 
mellan färdighet och tänkande, men tänkandet uppstår inte av sig självt, tänkande måste 
stimuleras. 
 
En väg att kommunicera matematik är genom laborativt arbete där olika uttrycksformer kan 
kan användas för en ökad förståelse för begreppsbildningen inom matematik. 
 
Matematik är utan tvekan det mest läromedelsstyrda och läromedelsberoende skolämnet 
skriver man i Skolverkets kvalitetsgranskning. Eleverna måste få hjälp att konkretisera och 
visualisera matematiska begrepp och att få möjlighet att uttrycka sitt matematikkunnande i 
olika uttrycksformer och representationsformer. 

 
Det kända uttrycket från det konkreta till det abstrakta har blivit mer tydligt. Till exempel inom 
matematiken där vi försöker introducera nya moment genom laborationer och mer utrymme för 
grupp- och klassamtal om olika begrepp, så att eleverna kan sätta ord på sina tankar8.  
 
Ytterligare en central del i kursen är studenternas inställning till och uppfattning om vad 
matematik är. Studenterna kommer till utbildningen med tankar och undervisning präglade av 
minnen och erfarenheter från den egna skoltiden. En del i kursen är att få de studerande 
medvetna om detta så att de mer aktivt kan förändra och utveckla sina värderingar. Vill vi att 
studenterna ska låta elevföreställningar och elevuppfattningar avspeglas i undervisning, 
arbetsformer och stoffinnehåll, så ska  studenterna själva få känna och uppleva detta redan i 
sin lärarutbildning.  
 
Idag har jag en positiv inställning till och synsätt på matematiken som skolämne i de tidiga 
årskurserna, denna inställning och detta synsätt har ytterligare vidgats och fördjupats genom denna 
kurs9.  
                                                
7 Ibid. 
8 SÄL-utvärdering, termin 2, vt 2004 
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IKT-delen 
Under denna termin introduceras den första ”teknikträningen” genom digitalt bild-, ljud och 
presentationsarbete. Rent tekniskt får studenterna lära sig att förminska, beskära och skapa 
digitala bilder, redigera och mixa digitalt ljud samt lära sig att göra digitala presentationer.  
IKT-momentet integreras med matematiken genom att bild och ljuduppgiften består i att 
redovisa Ann Ahlbergs problemlösningsfaser.10 Studenterna gör fem egna digitala bilder och 
två mixade ljud till problemlösningasfaserna. Presentationsuppgiften består i att presentera sin 
matematikvision utifrån kursplanernas mål med hjälp av PowerPoint. Syftet är att studenterna 
ska kunna presentera sin vision av matematikundervisningen på ett föräldramöte, vilket 
många också gör. Till dessa uppgifter hör också diskussioner kring upphovsrätt och IT-rätt.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Exempel på bild-, ljud- och presentationsuppgifter integrerat med matematiken i termin 2 
 
 
Termin 3: Ämnesintegrering med svenska, matematik och engelska 
 
Skolans s.k. behörighetsgivande ämnen; svenska, matematik och engelska, utgör under den 
tredje terminen ett nav för ämnesintegrering.  Kursens syfte är att ge SÄL-studenterna 
kunskaper om och färdigheter i ämnesintegrering, där de didaktiska frågorna Vad?, Varför? 
och Hur? blir besvarade. Studenterna utvecklar sin förmåga att planera, genomföra, utvärdera 
och utveckla ämnesintegrerad undervisning och bygger upp en mångfald av 
didaktiska/metodiska verktyg, i syfte att kunna bedriva en varierad undervisning och 
därigenom kunna möta barns olika förutsättningar och behov. 
 

                                                                                                                                                   
9 Ibid.  
10 Ahlberg,Ann. Barn och matematik. Studentlitteratur. 1995. 
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“Under utbildningen så tycker jag att man har fått bra syn på hur en bra planering skapas och hur 
den används, att tänka på utgångspunkterna vad, hur och varför, måldokumenten och varför man ska 
utvärdera och reflektera över hur man tänker och arbetar.”11 
 
 Inom kursens ram genomför studenterna bl. a ett längre litteraturprojekt, där en skönlitterär 
barnbok får utgöra själva kärnan i ett större tema. Kunskaper i att föra litterära samtal med 
barn med hjälp av olika modeller och metoder, förenas med kunskaper i SO-ämnenas 
didaktik, matematik och engelska. Kursen betonar styrdokumentens likvärdighetsaspekter och 
både kurslitteraturen samt de av studenterna valda ämnesintegrerade projekten, lyfter fram 
och belyser frågor angående demokrati, kön, klass och etnicitet. 
 
Som avslutande examinationsuppgift i termin 3, får studenterna reflektera över vad de lärt sig 
hittills under utbildningen: 
 
”Du ska utveckla dina tankar om SÄL-utbildningen till en reflektion där du tittar både bakåt och 
framåt. Din reflektion ska rymmas på en A4-sida (varken mer eller mindre) och spegla ditt eget 
lärande i teori och praktik” 12 
 
En studie13 har genomförts för att utröna om studenterna spontant använder och hänvisar till 
metoder och material i utbildningen samt kunskaper och lärdomar i tidigare verksamheter när 
de analyserar och beskriver sitt eget lärande utifrån reflektionsuppgiften i termin 3. Studien är 
en texttolkning ur ett lärandeperspektiv med tonvikt på tillämpning av portfoliometoden och 
syftar vidare till att ta reda på vilka termer och begrepp studenterna använder sig av i sina 
analyser och reflektioner. 
Studien visar att många studenter spontant går tillbaka till sin portfölj för att titta på material 
och metoder när de ska beskriva sitt lärande. De refererar både till uppgifter och metoder som 
finns i portföljen och jämför gamla och nya kunskaper. De studenter som har gjort en 
återkoppling till sin digitala portfölj beskriver sitt lärande på ett mer reflekterande och tydligt 
sätt än de studenter som inte återkopplar till portföljen. 
 
Flera av studenterna beskriver att de kan fylla på sina tidigare kunskaper från andra 
utbildningar och från verksamheten i skolan med nya kunskaper från SÄL-utbildningen. De 
kan under hela utbildningstiden relatera teori med den faktiska verkligheten - sin egen praktik. 
 
Några av studenterna nämner mentorerna som en del av sitt lärande. De beskriver att det är 
viktigt att få ta del av de erfarenheter som de mer erfarna lärarna besitter bland annat för att 
bolla nya tankar och idéer som de får via utbildningen. 
 
I distansutbildning är det viktigt att se till att studenterna får diskutera sina erfarenheter med 
andra. Det kan exempelvis göras med hjälp av gruppkonferenser, där studenterna får särskilda 
uppgifter att diskutera och reflektera över. Ofta tycker studenterna att detta är jobbigt, 
eftersom det tar lång tid att utföra, men något som man som lärarutbildare måste ha klart för 
sig vid skapandet av uppgifter i distanskurser är att interaktivitet främjar analys och 
reflektion. Så här ser ett par av studenterna på sitt reflekterande:  

 

                                                
11 SÄL-utvärdering, termin 3, ht 2004 
12 SÄL-utbildningen vid Umeå Universitet. Kurskompendium Termin 3. 2004. 
13  Mårell-Olsson, Eva Digital portfolio – Lärande eller förvaring? Studie av studenters användning av digital 
portfolio inom särskild lärarutbildning (SÄL). C-uppsats Inst f interaktiva medier och lärande, Umeå universitet 
2004 
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Genom att läsa, reflektera, praktisera och skriva, dyker det upp nya tankar som jag knappt visste att 
jag hade och på så sätt kan jag se nya sammanhang, mina tankar blir synliga, det skrivna blir tankar 
och kunskaper som finns kvar och som jag kan gå tillbaks till för att kontrollera, repetera/påminna 
mig om, befästa kunskap o.s.v.14  

 
Vi får i uppgift att tänka, fundera, vrida och vända på olika frågor, vilka även bidrar till ett eget 
ställningstagande i många pedagogiska frågor. Vi lär oss inte bara metoderna utan vi lär oss även 
varför, reflekterar med andra och överlägger med oss själva utifrån de egna erfarenhetsramarna vad 
som kan tänkas vara lämpligt i olika situationer.15  
 
Den ovan nämnda studien om portfolio och reflektion, visar att studenterna använder sig av 
s.k. meta-lärande och har stor nytta av sin portfölj när de beskriver sitt lärande. Den digitala 
portföljen, som de använder sig av i sin utbildning, har varit ett stöd och blivit en metod för 
att synliggöra sitt lärande. Portföljen får andra funktioner förutom förvaring och strukturering 
av producerat material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppdiskussion under en SÄL-träff 
 
 
IKT-momentet under termin 3, bygger på att studenterna själva ska kunna utforma en 
multimediaproduktion med ett pedagogiskt innehåll utifrån målgruppen elever i år 3-5. 
Innehållet i multimediaproduktionen skall vara förankrat i något eller några av ämnena 
svenska, matematik, engelska. Skapandet av en multimediaproduktion har för många av 
studenterna varit en stor utmaning som, när den väl klarats av, stärkt deras självförtroende 
betydligt. 
 
Den utbildning vi har fått i data har gjort att jag mer än tidigare vågar experimentera med eleverna 
vid datorn. Att få se deras glädje när de arbetar och utvecklas med hjälp av datorn…16 
 

                                                
14 SÄL-utvärdering, termin 3, vt 2004 
15 Ibid. 
16 SÄL-utvärdering,termin3,vt 2004 
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Jag tror att jag kommer att använda en del av det jag lärt mig i arbetet med eleverna. Redan nu har 
jag tankar på att göra en väldigt enkel produktion till en liten kille i år ett som har lite problem med 
att läsa.17 
 
Under denna termin får studenterna även ta del av aktuell IKT-forskning genom att läsa KK-
stiftelsens skrift ”Lärkraft” och diskutera området IT och lärande i en gruppkonferens i 
FirstClass. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Exempel på multimediaproduktioner i termin 3 
 
 
Termin 4: Lärande och undervisning i ett helhetsperspektiv 
 
Under den fjärde terminen får studenterna, förutom fortsatta kunskaper i att arbeta utifrån 
skolans behörighetsgivande ämnen med ämnesintegrering, även fördjupade kunskaper i  
naturorienterande ämnen. Syftet med kursen i naturorienterande ämnen är att synliggöra 
naturvetenskapen och dess arbetssätt, samt att studenterna ska utveckla arbetssätt i 
naturvetenskap som bygger på barns nyfikenhet.  
 
Det känns roligt att kunna väcka barnens nyfikenhet och upptäckarglädje och genom att ta upp 
begreppet fysik redan i tvåan blir det inget farligt ämne och det blir en del i deras vardag.18 
 
Naturvetenskapen kan både stimulera människors fascination för och nyfikenhet på naturen 
och göra denna begriplig. Naturvetenskapliga studier tillfredställer lusten att utforska naturen 
och ger utrymme för upptäckandets glädje: 
 
…barnen var ännu mera engagerade än jag trodde att de skulle vara. De brann av lust! Det var kul att 
se att de trots att de inte till en början trodde sig veta nåt om fysik hade massor med erfarenheter och 
kloka tankar. Stärkande!19 
NO-kursdelen syftar till att ge en orientering i och stimulera till fortsatt arbete och studier 
inom naturvetenskap. Under två av kursträffarna står kemi och fysik på schemat, bland annat 
får studenterna en del ämnesteori och verktyg till naturvetenskapliga arbetssätt i anslutning till 

                                                
17 Ibid. 
18 SÄL-utvärdering, termin 4,vt 2004 
19 SÄL-utvärdering, termin 4, vt 2004 
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de kemi- och fysikexperiment som de ska genomföra som VFU- uppgifter. Några av dessa 
uppgifter handlar om att genomföra experiment med eleverna, följa, observera och notera 
elevernas arbete med experimenten, observera samarbetet inom gruppen, lyssna på elevernas 
resonemang och tankar under arbetets gång. Studenterna får också beskriva hur de själva 
upplever arbetet och även reflektera över för- och nackdelar med att arbeta naturvetenskapligt 
i skolans tidigare år.  
 
Jag tycker det är fascinerande att få följa barnens tankar runt fysikexperimenten. Observerationerna 
av barnens hypoteser, spekulationer och slutsatser har imponerat. De för sådana kloka, förnuftiga och 
logiska resonemang. Jag har dessutom fått min mentor väldigt inspirerad, så till hösten har hon tänkt 
införa ett experiment i veckan (hoppas att det blir så!). Sedan fick jag höra att det var många som 
hade gjort dessa experiment hemma för sina föräldrar och det tycker jag är jättekul.20  
 

Termin fyra behandlar även skolans mål- och resultatstyrning samt kvalitetsarbete. Att kunna 
tolka och arbeta efter styrdokumenten är en absolut nödvändig kunskap för lärare, men 
systemet med mål att uppnå och mål att sträva mot, är svårt att hantera för all skolpersonal. 
Det är viktigt att kunna behärska en modell för hur man kan tolka, arbeta och utvärdera målen 
i styrdokumenten efter strävansmålen, i stället för att enbart fokusera på uppnåendemålen. I 
kursen betonas att elevernas lärande måste sättas i fokus. Här ingår utvecklingssamtal och 
dokumentation som viktiga aspekter av egenförståelse och kunskaps- och 
färdighetsutveckling. I en parallell process med praktiska och teoretiska moment, utvecklar 
studenterna sin yrkeskunskap och genom reflektion och självanalys formar de sin 
yrkesidentitet som lärare. 
 
 Under IKT-momentet denna termin ska studenterna utforma en webbplats. Syftet med 
momentet är att de ska lära sig hur man kan publicera information på webben för att 
exempelvis föräldrar ska kunna ta del av veckobrev eller annan information som skolan vill 
delge via Internet. Denna uppgift integreras med kursens fysikmoment. Studenterna redovisar 
sin fysikuppgift i form av en webbplats. I uppgiften ska studenterna använda sig av de tidigare 
tekniska kunskaper som de erhållit under terminerna 1-3, t ex digital bild och digital 
presentation, och bygga vidare på dessa med de tekniska och pedagogiska färdigheter som 
behövs för att utforma en egen webbplats och publicera information via denna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel på webbsidor producerade i termin 4 
 
 
 
                                                
20 Ibid. 
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Lägerdagar: Ett sätt att skapa social samvaro i en distansutbildning 
 

I början eller slutet av den fjärde terminen, juni alternativt augusti, genomförs lägerdagar med 
två övernattningar ute i Holmö-arkipelagen, Sveriges största skärgårdsreservat, beläget i 
Kvarken, mellan Sverige och Finland. Målet med Holmö-dagarna är att ge tillfälle till en 
social samvaro, skapa en ökad gruppkänsla i distansutbildningen samt att ta tillfället i akt att 
förena teori och praktik, med ämnesintegrering och helhetssyn i fokus. ”Det är en sak att läsa 
litteratur och en annan att genom bearbetning förstå och ta den till sig, vidareutveckla utifrån 
varandras olika erfarenheter i gruppen…”21 
 Här ges de studerande rika möjligheter till diskussioner och samtal. De får tillfälle att 
praktiskt pröva teorier om gestaltande metodik och möjlighet att träna ledarskap i 
utomhuspedagogik. Dagarna kompenserar till viss del distansutbildningens brist på direkt 
gruppsamvaro.  Tiden utnyttjas optimalt nästan dygnet runt, till samtal, gruppövningar, 
forumspel, värderingsövningar, utomhuspedagogik samt storyline med inspiration från det 
natur- och kulturhistoriska Båtmuséet. Lägerbålen vid havsstranden med gruppaktiviteter och 
allsång i juninatten där solen aldrig går ned, eller i augustinatten där stjärnor och marschaller 
lyser upp i sammetsmörkret, ger samhörighetskänsla och gemensamma minnen. I de 
studerandes reflektioner över lägerdagarna ligger tyngden på just dagarnas sociala samvaro.  
Här bekräftades hur viktigt det är också med fysiska träffar även i distansutbildning och 
kanske speciellt inom en lärarutbildning på distans:  
 
Dessa dagar andades mycket samarbete och gemenskap vilket är viktiga ingredienser och 
förutsättningar för det kommande läraryrket. 22  
 
Holmödagarna var sköna, sociala, innehållsrika, varierande och intensiva.23  
 
Alla de småstunder man tjuvar åt sig på universitetet med kurskompisarna blev det fritt fram för 
här…24 
 
Under punkten ”förslag till förändring”, framgår att en återkommande önskan är att sex 
kursdagar per termin utökas. Detta kan tolkas som en brist, studenterna vill få något mer 
utöver kursens upplägg. Det kan framför allt, i kombination med det sammantagna intrycket, 
tolkas som att träffarna vid campus varit meningsfulla och stimulerande. Holmödagarna kom 
att, till viss del kompensera bristen på närundervisning.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Utomhuspedagogik 
                                                
21 Ur  SÄL-studenters Holmö-reflektioner. 2004 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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Integrerad VFU och filmbaserad VFU-examination 
 
SÄL-utbildningen bedrivs på halvfart samtidigt som studenterna arbetar i skolan på halvtid. I 
denna utbildning löper sålunda teori och praktik sida vid sida, kanske en optimal uppläggning 
av en lärarutbildning. I och med att VFU-delen integreras på ett naturligt och kontinuerligt 
sätt, får de teorigrundade praktikuppgifterna en helt annan genomslagskraft än i ordinarie 
lärarutbildning. Under hela utbildningen har studenterna möjlighet att i samråd med sin 
mentor, sitt arbetslag och skolans terminsplaneringar av temaområden, lägga in sina VFU-
uppgifter där de passar bäst i tid och rum. De två första terminerna av utbildningen fokuserar 
på år 1 och 2 och VFU-uppgifterna är av karaktären observationer, barnsamtal etc, för att 
studera läs- skriv- språk- och matematikutveckling i de allra tidigaste åren. Under termin tre 
och fyra genomförs temaarbeten av längre karaktär i år 3 till 5 och under den femte terminen  
görs ett aktionsforskningsprojekt över en stor del av terminen, med fokus på motivation och 
elevinflytande. Under examensarbetesterminen, termin 6, har studenterna god tillgång till 
praktiknära studier och klassrumsforskning under hela arbetets gång. Det vore önskvärt att 
denna praktikintegrerade uppläggning av studierna kunde få genomslagskraft även i ordinarie 
lärarutbildning, men det är naturligtvis en fråga om antalet studerande och tillgången på 
mentorer/lokala lärarutbildare. 
 
Examination med returspelningsmöjlighet  
 
SÄL-studenterna är spridda över ett stort geografiskt område, vilket innebär att fysiska VFU-
besök från lärarutbildningen vid Umeå universitet inte är praktiskt genomförbara. En ny 
variant av nätbaserad examination av utbildningens VFU-del har därför skapats. Den bygger 
på de specifika förutsättningar som gäller för utbildningen. Studenterna har alla en 
pedagogikutbildning i grunden. De har tillhörighet på ”den egna skolan” och mentorer som i 
flera fall också är kollegor. SÄL-studenterna får följande uppgift i början av inriktningens 
termin 4: 
 
Du skall med hjälp av fyra filmsekvenser om vardera 2 min, med digitalvideokamera eller VHS-
videokamera, exemplifiera valda delar av din lärarpraktik som du tycker visar din lärarvision. 
Filmsekvenserna ska fokusera på dig i lärarrollen i interaktion med elever. Det är således inte du som 
ska hålla i kameran utan din mentor eller någon annan arbetskamrat. Filmsekvenserna skall 
skriftligen kommenteras både av dig och din mentor och kommentarerna skall, förutom att ge 
information om filmsekvenserna i sitt sammanhang, utgöra en didaktisk reflektion över hur du tänker 
kring läraryrket. Reflektionen skall förankras i valda delar av kurslitteraturen under termin 1-425 
 
Frågan om en examinationsform med rörliga bilder skulle kunna utgöra ett fullgott alternativ 
till de traditionella, fysiska VFU-besöken under de förutsättningar som getts, kan besvaras 
jakande med hänvisning till en aktionsforskningsstudie26 och SÄL-studenternas utvärderingar. 
En fördel med denna examinationsform är att både student och mentor blir mer delaktiga i 
examinationsuppgiften i och med att det blir nödvändigt att tillsammans planera, genomföra, 
kommentera och utvärdera filmsekvenserna. Detta gemensamma arbete har stor betydelse för 
lärandet om den egna skolpraktiken för både student, mentor och elever. Att kunna studera 
filmsekvenserna flera gånger, att skriftligt sätta ord på vad som händer och därefter 
dokumentera sina tankar och idéer om lärarvisionen, har troligtvis stor betydelse för 
utvecklingen av lärarprofessionaliteten, både hos student och mentor. Kravet på 

                                                
25 SÄL-utbildningen vid Umeå Universitet. Kurskompendium Termin 4. 2004. 
26 Lundberg,Gun. Alternativ examinationsmetod av VFU i Lärarprogrammet. Ett utvecklingsarbete vid Inst f   
svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå Universitet. 2004. 
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kurslitteraturanknytning tvingar både student och mentor att tänka tillbaka på de övriga 
terminerna i inriktningen och försöka se samband och nya användningsområden för 
litteraturen i fråga. Allt kan upplevas om och om igen när man har tillgång till film och 
skriftlig dokumentation, däremot finns det ingen returspelningsknapp i verklighetens VFU-
besök. 
 
SÄL-studenterna har inflytande över sin egen examination 
 
 Med planerade, utvalda filmsekvenser får studenterna möjlighet att visa på vilka sätt de i 
handling kan svara mot elevernas behov för att skapa en gynnsam lärandesituation. 
Examinatorn får se mer av studenternas undervisning än vad som skulle finnas tid och 
möjlighet till vid ett enstaka VFU-besök. Problemet vid traditionella VFU-besök är att lärare i 
lärarutbildningen oftast bara kan komma en speciell dag och tid och är då utlämnade till vad 
som står på schemat just då. I en examination med rörliga bilder är skolporträttet däremot inte 
tidsbundet, alla bitar är tillgängliga oberoende av tid. Materialet erbjuder klara fördelar för 
analys och diskussion genom att det ”finns kvar”, viktiga sekvenser kan särskilt 
uppmärksammas.  VFU-examination på distans innebär även ytterligare ett lärandetillfälle, 
nämligen träning i förmågan att berätta med rörliga bilder, en viktig lärarkunskap i dagens 
mediasamhälle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IT i lärande miljöer 
 
 
Termin 5: Valbara kurser 
 
Under termin 5 får studenterna välja mellan ett antal valbara kurser. De 10- poängskurser som 
erbjuds; Engelska, IT och Naturvetenskap, är framtagna utifrån skolornas behov av 
kompetens.  
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Naturvetenskap i barnets värld, 10 poäng 
Den valbara NO-kursens mål är att den studerande skall fördjupa sina kunskaper inom 
naturvetenskap och teknik och stärka sitt självförtroende i att arbeta med naturvetenskap och 
teknik i grundskolans tidigare år. Kursen syftar också till att den studerande skall bli förtrogen 
med barns behov av naturkontakt och att upptäcka och utforska. Tonvikten ligger på praktiska 
övningar, vilka ger såväl ökade didaktiska kunskaper som grundläggande naturvetenskaplig 
och teknisk förståelse av viktiga begrepp. En del av kursen fokuserar på kunskap om hur 
naturen och närmiljön under olika årstider kan utgöra basen för lärandet och under två 
lägerdagar får studenterna kunskap och färdighet i överlevnads- och friluftsteknik, samt i 
ledarskap och grupprocesser. Under dessa två dagar studeras också grundläggande ekologi 
och vanligt förekommande växter och djur i närområdet, två kursdagar fyllda av upplevelser 
och lärande i naturen. 
 
Children`s World of English, 10 poäng 
 
Sveriges skolor har en stor och besvärande brist på behöriga lärare i engelska för de tidigare 
åren. Språkundervisningen för de tidigare åldrarna är oerhört viktig, eftersom självförtroendet 
och motivationen för vidare språkstudier grundläggs i åren 1-5. Att vara behörig engelsklärare 
för de tidigare åren, innebär inte att man som lärare måste ha avancerade kunskaper i språket 
och kunna kommunicera flytande, utan det är i stället metodiken för språkundervisning i de 
tidigare åldrarna som är så viktig. Den lärarstudent som har allmän behörighet från 
gymnasieskolan (B-kursen i engelska) har tillräckligt på fötterna för att rent språkmässigt 
kunna undervisa i grundskolans tidigare år. Tyngdpunkten måste i stället läggas på att 
lärarstudenterna tvingas ta del av och förstå den nya forskning som ger kunskap om hur barn 
lär sig språk före cirka tolv års ålder. Den 10-poängs-kurs i engelska för skolans tidigare år, 
som erbjuds som valbar kurs i Umeå, lägger tonvikten på just metodiken för de yngre åldrarna 
och ger strategier för ämnesintegrering med engelska som en naturlig kommunikationsform, i 
stället för, som tidigare varit vanligt, engelska som ett schemabundet, isolerat skolämne. 
Fokuseringen på metodiken är nödvändig eftersom undersökningar visar att lärare oftast 
undervisar i engelska som de blivit undervisade själva. Detta är ett stort problem inom 
språkundervisningen i dagens skola, där glospluggande och översättning fortfarande lever 
kvar från de gamla grekernas tid, ett arbetssätt som passar mycket dåligt med engelskämnets 
nya kommunikativa kursplan och de kunskaper vi, tack vare senare språkforskning, har om 
barns språkinlärning.  
 
Ett viktigt inslag för förändring och utveckling av engelskundervisningen under kursen 
”Children`s World of English” är att genom ett valfritt aktionsforskningsprojekt, försöka 
förändra arbetet i klassrummet i riktning mot styrdokumentens intentioner. Denna 
klassrumsforskning, vilken sträcker sig över en hel termin, har gett många ringar på vattnet 
ute på skolorna och förändringsbenägenheten vad gäller engelskundervisningen i skolorna har 
varit mycket positiv. De SÄL-studenter som väljer engelskkursen under sin valbara termin, 
får möjlighet att åka till England under en vecka och delta i en språk- och kulturkurs på 
Manchester University. De betalar flygresan själva medan kursen och boendet betalas av 
Lärarutbildningen i Umeå. Ungefär hälften av studenterna utnyttjar detta erbjudande och 
glädjande nog har många skolor ställt upp och betalat resekostnaden. 
 
IT i lärandemiljöer, 10 poäng 
 
I kursen IT i lärandemiljöer arbetar studenterna med hur IT påverkar skolans lärkultur. 
Studenterna analyserar hur projektarbete och problembaserat lärande (PBL) som arbetsform 



 18 

används och hur IT kommer in som ett naturligt redskap vid dessa. Under den senare delen av 
kursen studeras olika elevstrategier vid arbetet vid datorn samt det sociokulturella 
perspektivet på lärande. Lärarrollen och elevrollen bearbetas under hela kursen. Vidare 
arbetar studenterna med att producera webbsidor och använda sig av olika webbtekniker i 
pedagogiska miljöer. En student uttryckte att de nu fått en handlinsberedskap för vad man 
som lärare kan ta på sig för skolan när man ska skapa webbsidor Studenten hade tidigare tänkt 
ta på sig att skapa skolans webbplats men insåg nu efter att ha slutfört kursen, vilket jobb det 
faktiskt innebär. Studenterna arbetar även med multimedia då de skapar en 
multimedieproduktion som de har nytta av i sin verksamhet, vilken de sedan testar och 
utvärderar efter att antal principer om multimedia och lärande. Detta arbete avslutas med en 
skriftlig rapport. 
 
 
Termin 6: Examensarbete  
 
Under denna sista termin skriver studenterna sitt examensarbete, såvida de inte har ett 
godkänt examensarbete sedan tidigare. Om så är fallet har studenterna möjlighet att välja 
ytterligare en valbar kurs i stället för examensarbetet, en möjlighet som några utnyttjar. IKT-
momentet består i att lära sig använda datorn som ett verktyg i den skrivande processen samt 
olika sökfunktioner i databaser o. dyl. Under examensarbete-terminen får studenterna en kurs 
i forskningsmetodik parallellt med sitt skrivande. 
 
Tre institutioner – ett arbetslag 
När Umeå universitet fick uppdraget att utforma en SÄL-utbildning, 60 poäng för 
förskollärare och fritidspedagoger, var det Institutionen för svenska och 
samhällsvetenskapliga ämnen som åtog sig kursuppdraget. För att kunna iscensätta den 
pedagogiska idén med skolans behörighetsgivande ämnena i fokus, ämnesintegrering och 
helhetsperspektiv, utvecklades ett nära samarbete med ytterligare två 
lärarutbildningsinstitutioner; nämligen Institutionen för interaktiva medier och lärande och 
Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen. Samverkansprojektet 
mellan de tre institutionerna har varit en enorm styrka i utformandet och genomförandet av 
denna utbildning. Arbetslaget har träffats regelbundet och utformat kurser samtidigt som vi 
har genomfört utbildningen. Tiden har varit vår största stötesten, vi har alltid upplevt att vi 
inte hunnit med både diskussioner om och planering av kommande kurser och det fortlöpande 
arbetet med att genomföra kurser. För att underlätta informationen, diskussionerna, frågor, 
samordning av schematider etc., har arbetslaget haft en egen konferens i FirstClass. Efterhand 
som utbildningen kommit att omfatta fler kurser och fler lärare, har behovet av snabb och 
lättillgänglig information till alla inblandade ökat och här har arbetslagskonferensen varit ett 
utmärkt redskap. För att kunna organisera ett fungerande system för dokumentation av 
studenternas betyg och inlämning av uppgifter, har vi använt ett Filemaker- register för 
samtliga kurser och terminer. De lärare som är kursansvariga noterar studenternas 
studieprestationer och betyg från varje institution så att alla uppgifter finns att tillgå i registret 
inför betygsseminarierna. Filemaker- registret har varit ett mycket bra redskap för vårt arbete 
med att följa studenternas studieprestationer. 
 
Kompetenshöjning för kommunerna 
 
Förskollärare och fritidspedagoger som vidareutbildar sig till lärare, kommer att utgöra en 
värdefull resurs för framtidens skola. Genom dessa lärares unikt breda kompetens, möjliggörs 
en överbryggning av stadiegränser samt ett ömsesidigt utbyte av förskolans och skolans 
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pedagogiska tankar och idéer. Den kompetenshöjning som dessa SÄL-lärare tillhandahåller i 
kommunerna, vilken kommer både förskolan och skolan till godo, är mycket viktig för 
skolans helhetssyn och oumbärlig för en vidareutveckling av morgondagens skola. 
 
Jag tycker att jag genom denna utbildning har bidragit till att höja kvalitén i mitt arbetslag. Jag är 
den ständiga idésprutan som alltid har något nytt att komma med. Inte alltid lyssnad på, men en och 
annan sak har fastnat. T.ex. att arbeta i temaveckor.27 
 
Den digitala kompetens som dessa SÄL-studenter får, överstiger både reguljär lärarutbildning 
och ITiS-utbildning. Studenterna får ett helhetsperspektiv i sin IKT-utbildning genom att de 
får arbeta med att förena teori och praktik och tillämpa sina kunskaper om ett vidgat 
textbegrepp för att underlätta elevers lärande. Den lärare som ska möta morgondagens barn 
måste ha goda kunskaper om datorns möjligheter och begränsningar. Att kunna välja både när 
man ska använda datorn i undervisningen och i vilka situationer man mycket väl kan välja 
bort den, är en del av innebörden i det nya bildningsbegreppet digital kompetens. 
 
Följande ord från en SÄL-student får ge uttryck för och sammanfatta den positiva atmosfär 
som vi tycker kännetecknar SÄL-utbildningen vid Umeå universitet:  
 
Vilken lyckans ost jag är som fick tag på SÄL-utbildningen! Den tanken har jag haft många gånger 
när jag tänker på allt jag har fått uppleva och lära mig. Det jag uppskattar mest är att få studera med 
likasinnade, nämligen människor med arbetserfarenhet. Jag uppskattar också att ta del av 
föreläsningar och handledning av lärare som inte rider på höga hästar. Jag har fått en otrolig 
möjlighet att reflektera över mitt eget lärande och bara detta att få ta del av andras tankar om det 
aktuella stoffet ger mig en vägkost jag inte vill vara utan..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berguddens fyr, Holmön 

                                                
27 SÄL-utvärdering, termin 4, ht 2004 
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