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Innehåll

Kursen behandlar området informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i högre utbildning. Undervisningen utgår ifrån 

deltagarnas erfarenheter och aktiva medverkan samt kontinuerliga, kritiska reflektioner över innehåll och form i kursen. Syftet 

med kursen är att öka förmågan hos lärare inom högskolan att bedriva undervisning med stöd av IKT samt att förstå dagens 

digitala resurser. Under kursens gång kommer praktiska exempel på IKT-stöd i undervisningen att belysas och diskuteras ur 

olika perspektiv. Både nationell och internationell forskning om IKT-stödd undervisning i högre utbildning behandlas. 

Fördelar och risker med användning av IKT-stödd undervisning, öppna lärresurser och pedagogisk mjukvara kommer att 

diskuteras. Kursen examineras genom att ett praktiskt projekt med utgångspunkt i den egna undervisningen behandlas och 

redovisas vid seminarier under kursens gång samt i en slutrapport. Deltagarna måste således bidra aktivt i seminarier, både on-

line och på campus.

Mål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagare kunna

1. Kunskap och förståelse

1.1 visa förtrogenhet med centrala begrepp inom IKT-stödd undervisning

2. Färdighet och förmåga

2.1 kritiskt resonera om didaktiska aspekter på undervisning som bedrivs med IKT-stöd

2.2 söka och använda digitala lärresurser

2.3 använda och anpassa pedagogisk mjukvara till sin undervisning

2.4 planera och dokumentera ett praktiskt projekt som utvecklar undervisningen genom IKT-stöd

2.5 presentera en plan för IKT-användningen i en kurs eller moment av kurs och med stöd i litteraturen argumentera för sina 

val utifrån studenters lärande

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

3.1 argumentera för eller emot användningen av olika IKT-verktyg med utgångspunkt i de olika teorier om lärande som 

behandlats under kursen
3.2 analysera och kritiskt förhålla sig till kunskapsbildningen inom IKT, och ge exempel på hur detta förhållningssätt kan 

integreras i den egna undervisningen

Undervisningsformer

Föreläsningar, seminarier och workshops. Undervisningen sker både på campus och online.

Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.



Examinationsformer

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

Slutrapport av projektarbete
Skriftlig inlämningsuppgift enskilt eller i grupp

Lärandemål: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 3.2

Högskolepoäng: 5,0

Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Gruppdiskussioner on-line/fysiska möten

Seminarier
Lärandemål 1.1, 2.1, 3.1 och 3.2

Högskolepoäng: 2,5

Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bates, A. W. T. (2015). Teaching in a Digital Age. Guidelines for designing teaching and learning. Tillgänglig: 

http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/ (528 s)

Hrastinski, Stefan (red.) (2011). Mer om nätbaserad utbildning: fördjupning och exempel. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (216
s)

Lantz-Andersson, Annika & Säljö, Roger (red.) (2014). Lärare i den uppkopplade skolan. 1. uppl. Malmö: Gleerup (255 s)

Eget val av vetenskapliga artiklar inom området i samråd med kursledare (100 s)

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter 

ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan

nämnda riktlinjer och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.

Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ges som intern, fristående för personal, deltagare i form av kurslag rekommenderas.


