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publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter avklarad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- ge konkreta exempel på hur IT/Internet kan fungera som användbar resurs för
kunskapsutveckling
- redogöra för vilka upphovsrättsliga regler som gäller för material på Internet för lärare och
privatpersoner
- redogöra översiktligt för aktuell IT-didaktisk forskning
 
Färdigheter och förmågor
- använda IT och Internet som resurs för att variera, aktualisera och effektivisera sin
undervisning
- skapa undervisningsmaterial (resurser för lärande) med hjälp av eget digitalt material i form
av text, bild och ljud samt material bl.a. från Internet
- använda grundläggande IT-tekniska begrepp
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
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- förhålla sig till gällande etiska regler för upphovsrätt och informationsspridning på Internet
- värdera vuxna och ungdomars användning av sociala medier samt Internet som social arena 

Kursens innehåll I kursen diskuteras utifrån didaktiska perspektiv aktuell forskning kring lärande i fysiska och
digitala miljöer samt hur IT kan användas i arbetet med elever. Konkret arbete med ljud, bild
och video i digital miljö kommer att ske och relateras till den egna undervisningen.
Egenskapade och befintliga öppna digitala lärresurser (OER) utvärderas med utgångspunkt i
deltagarnas didaktiska intentioner. I samband med detta diskuteras och problematiseras även
upphovsrättsfrågor och Netikett samt didaktiska frågor relaterat till arbetsätt och lärande.

Undervisning Föreläsningar, seminarier och handledning

Förkunskaper Didaktik 60 hp eller motsvarande.

Examinationsform Portföljexamination.

Betyg Godkänd och Underkänd

Övriga föreskrifter Rätt till undervisning och handledning under den tid som kursen pågår.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   IT som resurs för högstadie- och gymnasielärare 7,5 hp Betyg: UG


