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1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden 2011-02-09 att gälla från och med 2011-09-01. 

 

Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %

Ansvarig institution: Inst för tillämpad informationsteknologi

 

2. Inplacering
Kursen ingår i masterprogrammet 'Lärande, kommunikation och IT', men kan också läsas som fristående

kurs.

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande om 180 högskolepoäng.

 

4. Innehåll
Kursen syftar till att:

ge kunskaper för att designa och utveckla IT-stödda aktiviteter för lärande. 

studenten lär sig tillämpa och förstå design som metod i utvecklingsarbete. 

studenten ska bli bekant med och kunna använda vanliga IT-stöd lärande och för att utveckla IT-stöd för

lärande. 

Kursen arbetar med fyra teman:

Förståelse för hur teknik och praktik samspelar och hur specifik användning av specifik teknik

får konsekvenser för hur vi lär, delar kunskap, samt hur kunskap utvecklas över tid. Förståelse

för hur design av IT har konsekvenser för möjligheter att lära, dela kunskap och hantera

kunskap. Att kunna utvärdera och kritiskt granska IT stöd för lärande och kunskapshantering. 

IT-FAKULTETSNÄMNDEN

TIA121, Design och utveckling av IT för lärande, 15,0 högskolepoäng
Design and development of IT for learning, 15.0 higher education credits

Avancerad nivå/Second Cycle

Huvudområde Fördjupning
Tillämpad IT med inriktning mot lärande och
kommunikation

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på
grundnivå som förkunskapskrav

Pedagogik inr lärande, komm o info teknologi -  , -
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Designinriktade metoder och perspektiv för att hantera utmaningar, och utveckling kopplade till

IT för lärande, och utbildning. 

Skapa förtrogenhet med vanliga plattformar och applikationer för lärande, samt för att utveckla

IT-stöd för lärande. Förtrogenhet med infrastrukturer och resurser i IT-miljön (exempelvis

digitala lärplattformar och personliga lärmiljöer) 

Att kunna designa IT-stödda aktiviteter med pedagogiskt syfte. Att förstå hur teknik kan

användas och utformas för att stödja olika utbildningsupplägg (som till exempel distans,

samlokaliserat och arbetsintegrerad utbildning). Att förstå, kunna utveckla och använda digitalt

material i utbildningssammanhang. 

Kursen är planerad för att lärande ska ske genom både innehåll och form. En viktig del är att praktiskt arbeta

med analys och design. På detta sätt ges förutsättning för lärande genom exempel, reflektion och bearbetning

av egna upplevelser samt erfarenhetsutbyte och teoretisk analys, både över tid och i anslutning till pågående

designöverväganden. Inom ramen för kursen ges dessutom möjlighet att planera eller vidareutveckla

eventuell egen undervisning, och annat kunskapsinriktat utvecklingsarbete.

De nätbaserade inslagen i kursen förutsätter att kursdeltagaren har tillgång till Internet. 

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

i text beskriva ett designinriktat angreppssätt för att stödja lärande med IT.  

i text beskriva hur teknik kan förstås som del i sociala praktiker, och hur den därigenom påverkar lärande.  

beskriva vanliga verktyg och metoder för att utveckla IT-stöd för lärande. 

Färdighet och förmåga

utveckla IT-stödda aktiviteter för lärande.  

tillämpa ett designinriktat arbetssätt i arbetet med att utveckla IT-stödda aktiviteter för lärande.  

använda några vanliga verktyg och metoder för att utveckla IT-stött lärande.  

analysera IT-stöd för lärande och peka på konsekvenser av teknikval och implementering.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt

beskriva och jämföra vanliga verktyg för att designa och utveckla IT-stött lärande i skolan och arbetslivet.  

värdera IT-stöd i relation till specifika målsättningar för lärande och utbildning. 

 

6. Litteratur
Se separat litteraturlista.

 

7. Former för bedömning
Undervisningen i kursen bedrivs både nätbaserat och på campus. Studenten förväntas deltaga i gemensamma

nätbaserade synkrona och asynkrona aktiviteter på nätet. De campusbaserade aktiviteterna är praktiskt

inriktade, projektbaserade och bygger på att studenterna i praktiken provar, utvecklar och analyserar teknik

för lärande. Mycket av dessa aktiviteter genomförs i den labbmiljö som programmet samverkar med. Några

av aktiviteterna genomförs individuellt och några genomförs i grupp.

 

Kursen examineras i fyra moment med fokus på kursens fyra teman. I dessa moment arbetar studenterna med

följande aktiviteter:

- deltagande i nätbaserade diskussioner
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- en essä

- test och utvärdering av olika IT-stöd för lärande

- genomförande och presentation av utvecklingsprojekt

 

Moment 1. Nätdiskussion. Betyg U-VG. 2 hp
Moment 1 prövar målen:

i text beskriva hur teknik kan förstås som del i sociala praktiker, och hur den därigenom påverkar lärande,  

känna till och kunna beskriva vanliga verktyg och metoder för att utveckla IT-stöd för lärande. 

Studentens kunskaper bedöms individuellt utifrån inlägg som studenten gör i nätbaserade diskussioner.

 

Moment 2. Individuell skriftlig essä. Betyg U-VG. 2 hp
Moment 2 prövar målet:

i text beskriva ett designinriktat angreppssätt för att utveckla och använda IT-stöd för lärande. 

Studentens kunskaper bedöms utifrån en skriftlig essä.

 

Moment 3. Gruppuppgift. Betyg U-VG. 3,5 hp
Moment 3 prövar målen:

analysera IT-stöd för lärande och peka på konsekvenser av teknikval och implementering i specifika

sammanhang.  

värdera IT-stöd i relation till specifika målsättningar för lärande och utbildning. 

Studentens kunskaper bedöms utifrån genomförande av testning och utvärdering av IT-stöd för lärande som

dokumenteras.

 

Moment 4. Projekt i grupp. Betyg U-VG. 7,5 hp
Moment 4 prövar målen:

Kunna utveckla IT-stödda aktiviteter för lärande.  

Tillämpa ett designinriktat arbetssätt i arbetet med att utveckla IT-stödda aktiviteter för lärande.  

Kunna använda några vanliga verktyg och metoder för att utveckla IT-stött lärande. 

Studentens kunskaper bedöms utifrån genomförande av projekt, presentation av projektet, samt

dokumentation av projektarbetet.

 

Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på

samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

För betyget Godkänd (G) på hel kurs krävs betyget lägst G på samtliga moment. 

 

För betyget Väl Godkänd (VG) på hel kurs krävs betyget VG på moment 4. Projekt i grupp, och VG på minst

ett av de övriga examinationsmomenten. Dessutom måste resterande moment ha fått lägst betyget Godkänt

(G). 

 

9. Kursvärdering
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Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering. De deltagande studenterna ges möjlighet att medverka

anonymt. Kursvärderingar ska i möjligaste mån göras elektroniskt. Resultatet sammanställs av kursansvarig

och görs tillänglig för studenterna. Eventuella åtgärder med anledning av kursvärderingens resultat redovisas.

Sammanställningen av kursvärderingen också görs tillgänglig för nya studenter vid starten av nästkommande

kurstillfälle.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
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