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Dataläskunnighet hos unga



Blå tunga känns inte så 
roligt. Risken för att 

vakna upp med blå tunga 
var 1% utan Blalvedon, 
hur mycket ökade risken 

efter att patienter tagit 
Blalvedon?

Patientgrupp Hur många patienter 
fick blå tunga 
(procent)

Ingen blalvedon 1%

Blalvedon 2%

2% 17% 100%

Zipren avslöjar: 
Blalvedon ger dig 
blå tunga! Använd 
zipren istället!



Lärande via skärm vs. lärande i rummet



T.ex.:

• Hur påverkar lärares användande av rummet när 
elever och lärare är i samma rum?  

• Hur ser motsvarigheterna ut i skärmmedierade 
undervisnings-lär-aktiviteter?



Och:

• I de två fallen, vilken återkoppling kan 
• lärare ge till elever Hur? Varför? 
• elever ge till lärare? Hur? Varför



Kommunikation, 
Kognition, Etik 
& Genus



Kognition 



Kommunikation 



Etik



Genus



Vad ska ni göra i kursen?
& varför?





https://www.lucs.lu.se/education/kkeg-vt-2023/

Kurshemsida









Vad ska ni göra i kursen?
& varför?



Huvudpoängen med kursen:
Stärka er i rollen som 

framtida industridesigner



Kursen är i viss utsträckning 
en resurskurs

till kandidatprojektet



Lärmål 1

Medvetenhet om följande:
− Kommunikation är komplext och svårt, men 

det måste hanteras i designprocessen.
− Kognition är komplext, inte minst vad gäller 

individuell och kulturell variation, men det 
måste hanteras i designprocessen.

− Etik är komplext och svårt, men det måste 
hanteras i designprocessen.



En god förmåga att skriva samt formge texter
som problematiserar och diskuterar etiska och 
kommunikativa teman i relation till design. 

Lärmål 2



En god förmåga att muntligt problematisera 
och diskutera etiska och kommunikativa 
teman i relation till design. 

Lärmål 3



Insikter om hur etiska perspektiv påverkar 
produktdesign.  

Lärmål 4



God förmåga att argumentera för sina val och 
prioriteringar i samband med en 
designprocess, avseende kommunikativa och 
etiska teman.  

Lärmål 5



God förmåga att samarbeta effektivt i 
gruppuppgifter och presentationer av 
kursmaterial och kurslitteratur.  

Lärmål 6



Förmåga att vuxet och ansvarsfullt 
förhålla sig till instruktioner och 
tider/deadlines.  

Lärmål 7



Samtliga uppgifter
− gruppuppgifter och individuella
− skriftliga och muntliga  
ska vara godkända för att man ska kunna få 
godkänt på kursen. 

Examination



− Om frånvarande vid en muntlig redovisning 
finns ett uppsamlings-tillfälle i slutet av 
kursen.

− Om sen med att lämna in en uppgift, eller 
frånvarande vid en redovisning, medför 
detta en extrauppgift.

− Examination inom ordinarie tidsramar 
förutsätts för betygen 4 och 5.

Examination





Working at the intersection of  cognitive science, 
computer science, and education 


