
Fastställande
Kursplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden 2011-05-25 och senast reviderad 2020-
06-01 av Institutionen för tillämpad informationsteknologi. Den reviderade kursplanen
gäller från och med 2020-08-31, höstterminen 2020.
 
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad informationsteknologi

 
Inplacering
Kursen kan ingå i följande program: 1) Lärande, kommunikation och
informationsteknologi, Magisterprogram (N2LKI)

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

 
Lärandemål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 
 

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD
INFORMATIONSTEKNOLOGI

TIA122    Metoder för att studera lärande, kommunikation och
informationsteknologi i utbildning, arbete och vardag, 7,5
högskolepoäng
Methods for studying learning, communication and information technology in
education, work and everyday practice, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Huvudområde Fördjupning

Tillämpad informationsteknologi med
inriktning mot lärande och
kommunikation

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

•
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Kunskap och förståelse

visa översiktlig kunskap om metoder för att undersöka och utvärdera användning
av IT för lärande och undervisning; 
förklara centrala begrepp på en övergripande nivå; 

 
Färdigheter och förmåga

diskutera forskningsmetoders möjligheter och begränsningar i relation till
kunskapsanspråk, forskningsfråga och empiriskt material; 
genomföra och dokumentera en systematisk litteraturöversikt; 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

motivera metodologiska val utifrån forskningsetiska avväganden och principer. 

 
Innehåll
Kursen syftar till att introducera kopplingen mellan teori, metodologi och metod. Målet
är därigenom att skapa en förståelse för forskningsprocessens olika delar samt hur ett
projekt formuleras och utförs. Vidare syftar kursen till att introducera kvalitativa och
kvantitativa metoder för insamling och analys av data, samt presentera redskap för
systematiska litteraturstudier. Kursen behandlar olika kvalitetskriterier, inklusive
validitet och reliabilitet; forskningsetiska riktlinjer och problem; principer för val av
forskningsmetod; och hur forskningsresultat kan användas av praktiker som grund för
kritik och verksamhetsutveckling.  

 

 
Former för undervisning
Kursen bedrivs genom distansundervisning. Några av kursens aktiviteter genomförs
individuellt och andra genomförs i grupp. Följande typer av aktiviteter ingår: 

nätbaserade diskussioner 
övningsuppgifter 
individuell skrivuppgift  

Undervisningsspråk: svenska
Inslag på engelska förekommer, bland annat är stora delar av kurslitteraturen på
engelska. De studenter som önskar kan skriva sina inlämningsuppgifter på engelska. 

 
Former för bedömning
Examinationen baseras på fullgjorda övningsuppgifter (betyg U-G, 3 hp), aktivt
deltagande i nätdiskussioner (betyg U-G, 1,5 hp) samt en individuell skrivuppgift (betyg
U-VG, 3 hp).
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Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, bör sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och ska bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap
22§). 
 
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform. 
 
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och verksamhetsförlagd utbildning gäller motsvarande, men med begränsning
till endast ett ytterligare examinationstillfälle. 
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För att få betyget G på kursen krävs betyget G på samtliga examinerande moment. För
betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på den individuella skrivuppgiften och
betyget G på övriga examinationer. 
För att få betyget G krävs att målen för respektive moment uppnåtts. För att få betyget
VG krävs dessutom att genomförandet av examinerande moment utmärks av ett
problematiserande och kritiskt förhållningssätt samt att argumentationen är väl
grundad i kursens innehåll. 

 
Kursvärdering
Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att redovisa
erfarenheter och synpunkter på kursen i en anonym kursutvärdering. Resultatet av
kursvärdering ska göras tillgängligt för studenterna. Vid nästkommande kurstillfälle ska
sammanställningen av senast utförda kursvärdering presenteras, inklusive eventuella
genomförda eller planerade åtgärder. 
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