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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande
2016-10-11 att gälla från och med 2017-11-01, vårterminen 2017.
 
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande
 
Medverkande institution
Institutionen för tillämpad informationsteknologi

 
Inplacering
Kursen kan ges som fristående kurs och uppdragsutbildning. 

 
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen 180 hp eller motsvarande. 

 
Lärandemål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

 
Kunskap och förståelse

beskriva några vanliga digitala verktyg och digitala medier som förekommer i
lärandesituationer 

ENHETEN FÖR PEDAGOGISK UTVECKLING OCH
INTERAKTIVT LÄRANDE

HPE305    Blended learning och digitala medier i högre utbildning, 5
högskolepoäng
Blended Learning and Digital Media in Higher Education, 5 higher education credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Högskolepedagogik A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
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analysera, ur pedagogisk synvinkel, fördelar och nackdelar med några av de
vanligaste digitala verktygen och digitala medierna som förekommer i
lärandesituationer 

 
Färdigheter och förmåga

identifiera situationer där digitala verktyg och digitala medier kan användas för att
öka kvaliteten i undervisning och lärande 
bedöma digitala resurser för lärande och mediers egenskaper samt välja lämpliga
resurser i relation till specifika lärandesituationer 
planera och utforma en väl fungerande lärandesituation, särskilt vad gäller
användning av digitala verktyg och digitala medier i det fysiska och/eller digitala
rummet 
genomföra, alternativt praktiskt förbereda, en lärandesituation som använder
digitala verktyg och digitala medier 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

kritiskt diskutera för- och nackdelar med några vanliga digitala verktyg och deras
potentiella nytta i olika lärandesituationer 
kritiskt diskutera kopplingen mellan digitala verktyg och frågor om upphovsrätt,
autenticitet, integritet och hållbar utveckling 

 
Innehåll
Kursen belyser frågeställningar om hur digitala verktyg och digitala medier kan
användas i högre utbildning för att utveckla och stödja undervisning och lärande.
Kursen behandlar frågor avseende möjligheter och utmaningar med att använda digitala
verktyg och medier vid utformning av lärandesituationer, aktiviteter, förutsättningar
och stöd för lärande i olika studiekulturer och pedagogiska upplägg (campusförlagt,
blended learning, distans), med anknytning till följande: 

Planering och utformning av pedagogiskt upplägg vid undervisning med blended
learning 
Produktion och användning av digitala resurser för lärande i
utbildningssammanhang 
Kommunikation i det fysiska och/eller digitala rummet mellan lärare och studenter
samt studenter emellan 
Infrastrukturella resurser i IT-miljön (t.ex. lärplattformar, personliga lärmiljöer) 

 

 
Former för undervisning
I kursen ingår ett pedagogiskt utvecklingsprojekt om användning av digitala verktyg
och digitala medier som syftar till att skapa väl fungerande lärandemiljöer.
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Utvecklingsprojektet inkluderar utformning av en kurs eller kursmoment med
tillhörande analys och val av lämpliga digitala verktyg och digitala medier som stödjer
lärande. Kursdeltagarna ska återkommande diskutera och presentera sina
utvecklingsarbeten med kurslärarna och med övriga kursdeltagare under kursens gång.
Handlednings- och seminarietillfällena ger teoretisk analys och erfarenhetsutbyte. De
genomförs dels som campusmöten, dels som nätbaserade möten.  
Undervisningsspråk: svenska och engelska

 
Former för bedömning
Student examineras i anslutning till följande typer av kursmoment: 

Fysiska och/eller nätbaserade kursaktiviteter där kursens innehåll, kursdeltagarnas
utvecklingsprojekt och koppling till egen pedagogisk praktik diskuteras. 
Presentation av genomfört utvecklingsprojekt där planering, motivering av
pedagogiskt upplägg och analys ska relatera till kursmålen. Utvecklingsprojektet
ska presenteras i form av en artikel/paper och diskuteras i kursen. 

Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22). 
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning. 

 
Betyg
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Godkänd krävs uppnådda lärandemål, dvs godkänt resultat på samtliga
obligatoriska muntliga och skriftliga moment. 

 
Kursvärdering
Kursvärdering genomförs tillsammans med kursdeltagarna, dels fortlöpande, dels i
slutet av kursen. Den fortlöpande dialogen ska vara vägledande för genomförande av
pågående kurs. Den avslutande kursvärderingen, som förutom studenternas synpunkter
även inkluderar lärares erfarenheter, sammanställs av kursansvarig i en kursrapport
som publiceras på lärplattformen. Slutsatserna i kursrapporten ska vara vägledande för
planering av kommande kurser. 
Resultatet från kursvärderingen och eventuella förändringar i kursens upplägg ska
förmedlas både till de studenter som genomförde värderingen och till de studenter som
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ska påbörja kursen. 
  

 
Övrigt
Kursen är utformad för universitetslärare och för doktorander. 
Kursen är en valbar kurs inom ramen för magisterexamen i högskolepedagogik vid
Göteborgs universitet (60 hp) respektive kan ingå i den högskolepedagogiska utbildning
som ges av Avdelning för ingenjörsutbildningsvetenskap, Diploma of Higher Education
(15 hp). 
I kursen används en lärplattform för digital kommunikation mellan lärare och student
samt mellan studenter. Därför krävs tillgång till internet, dator, headset och
webbkamera. 
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