
KURSPLAN

Kurskod: LKIF010

Lärande, kunskap och IKT, 7,5 hp
Learning, knowledge and ICT, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2014-11-17
Beslutande: Forsknings- och utbildningsnämnden
Gäller från: V15
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
• visa fördjupad förståelse för relationen mellan lärande, kunskap och informations-

och kommunikationsteknologi (IKT)
• visa fördjupad förståelse för IKT:s roll i arbetsintegrerat lärande

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
• problematisera och diskutera teoretiska ställningstaganden rörande arbetsintegrerat 

lärande (AIL), IKT och digitaliserat arbetsliv i relation till egen vetenskaplig 
forskningsverksamhet

• i skrift och tal visa prov på att kunna problematisera och syntetisera teoretiska 
utgångspunkter och vetenskapliga verksamhetsbaserade studier relevanta för 
arbetsintegrerat lärande

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
• visa fördjupad insikt om forskningens möjligheter och begränsningar inom fältet 

arbetsintegrerat lärande med fokus på lärande, kunskap och IKT och kunna förhålla 
sig till ansvarsfrågor som rör dess roll och användning i samhället

Behörighetskrav
Behörig är den som är antagen till utbildning på forskarnivå inom ämnet informatik med 
inriktning mot AIL eller pedagogik med inriktning mot AIL eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom två uppgifter.
Den första examinationsuppgiften består av att såväl muntligt som skriftligt individuellt 
redovisa resultatet av en litteratursökning avgränsad till kursens teman (kunskap, lärande 
och IKT med inriktning mot arbetsintegrerat lärande) och kopplad till det individuella 
doktorandprojektets verksamhetsfält.
Den andra examinationsuppgiften består av att i mindre grupper skriva och presentera en 
syntes av gruppmedlemmarnas individuella litteratursökningar från de respektive 
verksamhetsfälten. Arbetet ska resultera i en kortare och gruppgemensam text i något 
vetenskapligt förekommande format.
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