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Ämnets benämning på svenska med översättning till engelska 
Ange även om ämnet har inriktningar. 

Teknik och lärande (Technology and learning) 

Ämnet har inga inriktningar. 

Ämnesbeskrivning. Huvudsakligt innehåll i utbildningen 

Ämnet ingår i doktorsprogrammet Utbildnings- och kommunikationsvetenskapliga studier. 

Teknik och lärande är ämnesövergripande och praktik- och policynära till sin karaktär. 
Forskningsmetoder, teoribildning och empiriska ansatser baseras på såväl humanistiska, 
samhällsvetenskapliga som teknikvetenskapliga och naturvetenskapliga traditioner och perspektiv. 
Ämnet omfattar förutsättningar för lärande och kommunikation, lärande-, utbildnings-, och 
kommunikations-processer samt resultat och effekter av lärande och kommunikation inom 
teknikvetenskap. Några viktiga forskningsområden är teknikdidaktik, ingenjörsutbildningens 
innehåll och undervisningsformer, lärande, design och teknik, policy, ledning och 
förändringsprocesser, professionsstudier samt teknikens betydelse i samhället. 

Utbildningens upplägg 

Utbildningen består av en kursdel och en uppsats/avhandlingsdel. Kursmoment kan bestå av 
föreläsningar, litteraturstudier och problemlösning samt aktivt deltagande i seminarier och 
konferenser. Kurser kan studeras inom KTH eller vid andra svenska eller utländska 
forskningsinstitutioner. I utbildningen ingår aktivt deltagande i forskningsseminarier inom ämnet 
vilket innefattar att regelbundet lägga fram egna texter. Doktoranden ska också delta i nationella och 
internationella konferenser samt forskarnätverk inom kunskapsområdet.  

Utbildningen bedrivs under ledning av en huvudhandledare, tillsammans med minst en biträdande 
handledare, i enlighet med den individuella studieplanen. Kurserna (varav en 10 hp obligatorisk 
kurs) ska studeras i enlighet med den överenskommelse mellan studerande och huvudhandledare 
som gjorts i den individuella studieplanen. Doktorandens individuella studieplan ska anpassas till 
doktorandens förkunskaper samt till uppsats-/avhandlingsarbetets inriktning. Doktorandens 
framsteg ska bedömas minst en gång per år i samband med revision av den individuella 
studieplanen som ska göras av doktorand och huvudhandledare. Huvudhandledaren ansvarar för 
att en individuell studieplan upprättas och revideras vid lämpliga tidpunkter. Studieplanen 
fastställs av forskarutbildningsansvarig. 

Mål för utbildningen med utgångspunkt i högskoleförordningen, Bilaga 2 
Examensordningen. 

Doktorandens individuella studieplan ska vara utformad så att den garanterar att examensmålen i 
högskoleförordningen och KTH:s mål ska kunna uppfyllas. Uppfyllelse ska utvärderas för varje 
enskild doktorand. Detta sker årligen vid uppföljning av den individuella studieplanen. I denna ska 
kommenteras hur progressionen relativt målen sker utifrån utbildningens kurser och 
avhandlingsarbetet. Även andra aktiviteter, som handledning och utåtriktad verksamhet i linje med 
den tredje uppgiften ska vägas in. 
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Ange inslag i utbildningen för att främja måluppfyllelse. Ytterligare detaljer lämnas i bilaga till 
denna studieplan för ämne. 

Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen ska doktoranden 
- visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och 
aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 
- visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet. 

De övergripande målen ”kunskap och förståelse” uppnås i huvudsak genom deltagande i kurser 
samt egen handledd forskning, särskilt författande av artiklar och avhandling.  

Färdigheter och förmåga, inklusive kommunikationsförmåga 
För doktorsexamen ska doktoranden 
- visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och 
bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, 
- visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och 
formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och 
andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete, 
- med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 
- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
- visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 
professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

De övergripande målen ”färdighet och förmåga” uppnås framför allt genom avhandlingsarbete, men 
med stöd i kurserna. Häri ingår träning i att läsa, förstå och kritisera vetenskapliga texter och att 
kunna argumentera för eller emot resultat och ståndpunkter, både egna och andras. Att kommunicera 
och diskutera resultat för olika målgrupper tränas specifikt i de rekommenderade kurserna:  
 
LS3107 Tredje uppgiften: att förmedla forskning utanför akademien 
LS3104 Visualisera din vetenskap  
 
och vid presentationer vid konferenser och interna seminarier. Att träna på att planera och genomföra 
forskningsuppgifter inom givna tidsramar uppnås i huvudsak genom avhandlingsarbete. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen ska doktoranden 
- visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska 
bedömningar, och 
- visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används. 

De övergripande målen ”värderingsförmåga och förhållningssätt” uppnås i kollegiala 
sammanhang, t.ex. seminarier och konferenser samt i kurser och avhandlingsarbete. 
Doktorander rekommenderas dessutom att gå en kurs i forskningsetik. Intellektuell 
självständighet tränas och prövas både vid artikelpublicering och under avhandlingsarbetet. 

Hållbar utveckling 
För doktorsexamen ska doktoranden 
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-visa kunskaper om och förmåga att göra relevanta miljömässiga och etiska bedömningar för att 
kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Det övergripande målen ”miljömässiga och etiska bedömningar” uppnås i kollegiala 
sammanhang, t.ex. seminarier och vetenskapliga diskussioner samt i kurser och 
avhandlingsarbete. Doktorander rekommenderas särskilt att gå kurser i forskningsetik och 
hållbar utveckling. 

Krav för särskild behörighet 
Här anges krav på ämneskunskaper och eventuella språkkrav 

Ämnet är tvärvetenskapligt till sin natur och olika ämnesbakgrunder är möjliga. För att bli antagen 
till utbildning på forskarnivå inom ämnet Teknik och lärande krävs att den sökande har godkända 
kurser om minst 60 högskolepoäng på lägst avancerad nivå i ämnen som bedöms vara relevanta för 
den aktuella inriktningen på avhandlingsarbetet. Dessa krav anses uppfyllda även av den som i 
annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Doktorander förväntas även kunna läsa och skriva vetenskaplig engelska samt kunna tala engelska 
obehindrat. 

Regler för urval 

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. 
Bedömningen av förmågan sker främst utifrån behörighetsgivande utbildning. Följande beaktas 
särskilt:   

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och ämnet. Dessa kan visas 
genom bilagda handlingar och en eventuell intervju. 

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete 

a. Förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. 

b. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. 

c. Mogenhet, omdöme och förmåga till självständig kritisk analys. 

Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet, masteruppsats eller motsvarande   
och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju. 

3. Övriga erfarenheter relevanta för utbildning på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet. 

Kursdelens innehåll och examination 

Kurserna ska studeras i enlighet med den överenskommelse mellan doktorand och huvudhandledare 
som gjorts i den individuella studieplanen. För licentiatexamen rekommenderas den för 
doktorsexamen obligatoriska kursen. Den obligatoriska kursen kan ersättas av jämförbara kurser 
efter rekommendation av doktorsprogramansvarig och godkännande av forskarutbildningsansvarig.  

Obligatorisk kurs (för doktorsexamen): 

LF3011 Introduktion till forskningsmetoder inom teknik och lärande, 10 hp. 

Rekommenderade fördjupningskurser 
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LF3002 Teknikvetenskapens vetenskapsteori och idéhistoria, 7,5 hp. 
LF3004 Läskurs i teknikvetenskapens lärande och kommunikation, B 7.5 hp. Kan även användas     
som breddningskurs. 
LF3005 Läskurs i teknikvetenskapens lärande och kommunikation, I 3.0 hp. Kan även användas 
som breddningskurs. 
LF3007 Teoretiska perspektiv på lärande, 7,5 hp. 
LF3009 Läskurs Högre seminarier inför avhandlingsarbete, 7,5 hp. 

Rekommenderade forskningsfärdighetskurser 
 
LF3008 Intervju som kvalitativ forskningsmetod, 4,5 hp. 
LF3001 Att skriva framgångsrika forskningsansökningar inom lärande, 7.5 hp.  
1N5115 Introduktionskurs i forskningsetik, 3.0 hp. 
DS3102 Att skriva vetenskapliga artiklar, 5,0 hp. 
LS3107 Tredje uppgiften: att förmedla forskning utanför akademien, 5,0 hp. 
LS3104 Visualisera din vetenskap, 4,0 hp. 
 

Rekommenderade breddningskurser 

LF3003 Läskurs i teknikvetenskapens lärande och kommunikation, A 7.5 hp. 
LF3006 Läskurs; Högre seminarier på ECE, 7,5 hp. 
LH3000 Grundläggande kommunikations- och undervisningslära, 3,0 hp. 

 

Krav för examen 

Doktorsexamen 
Doktorsexamen omfattar 240 hp. Avhandlingen ska omfatta minst 120 hp. 

Avhandling 
Kvalitetskrav och eventuella andra krav för avhandlingen. 

Avhandlingsarbetet är en obligatorisk del av utbildningen på forskarnivå. Utbildningen syftar i denna 
del till att doktoranden ska utveckla en förmåga att ge självständiga bidrag till forskningen samt en 
förmåga till vetenskapligt samarbete, inom och utom det egna ämnet. Avhandlingen ska innehålla 
nya forskningsresultat som doktoranden har utvecklat, själv eller i samarbete med andra. De 
vetenskapliga huvudresultaten ska uppfylla kvalitetskraven för publicering i internationellt erkända 
tidskrifter (eller motsvarande) med referentsystem. Doktorandens bidrag till i avhandlingen ingående 
texter som har flera författare ska kunna särskiljas. 

Doktorsavhandlingen ska normalt skrivas på engelska. Den ska normalt utformas som en 
sammanläggning av vetenskapliga artiklar, jämte en särskilt författad sammanfattning. En 
doktorsavhandling ska innehålla stoff som räcker till minst fyra normala artiklar som kan publiceras i 
internationellt erkända tidskrifter med referentgranskning. Doktorsavhandlingen kan bygga på en 
tidigare licentiatuppsats. 

Licentiatexamen får avläggas som en del av doktorsexamen. Kurser och uppsatsarbete som ingår i 
licentiatexamen får också tillgodoräknas i en doktorsexamen. 

Kurser 
För doktorsexamen inom ämnet krävs 90 hp kurser. 
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Licentiatexamen 
Licentiatexamen omfattar minst 120 hp. Uppsatsen ska omfatta minst 60 hp. 

Uppsats 
Kvalitetskrav och eventuella andra krav för uppsatsen. 

Uppsatsarbetet är en obligatorisk del av utbildningen på forskarnivå. Utbildningen syftar i denna del 
till att doktoranden ska utveckla en förmåga att ge självständiga bidrag till forskningen samt en 
förmåga till vetenskapligt samarbete, inom och utom det egna ämnet. Uppsatsen ska innehålla nya 
forskningsresultat som doktoranden har utvecklat, själv eller i samarbete med andra. De 
vetenskapliga huvudresultaten ska uppfylla kvalitetskraven för publicering i internationellt erkända 
tidskrifter (eller motsvarande) med referentsystem. Doktorandens bidrag till i uppsatsen ingående 
texter som har flera författare ska kunna särskiljas. 

Licentiatuppsatsen ska normalt skrivas på engelska. Den ska normalt utformas som en 
sammanläggning av vetenskapliga artiklar, jämte en särskilt författad sammanfattning. En 
licentiatuppsats ska innehålla stoff som räcker till minst två normala artiklar som kan publiceras i 
internationellt erkända tidskrifter med referentgranskning.  

Kurser 
För licentiatexamen inom ämnet krävs 45 hp kurser. 
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Bilaga 
Mål enligt högskoleförordningen Bilaga 2 Examensordningen, inklusive KTH-mål, med 
konkretisering för ämnet och uppgift om hur utbildningen är upplagd för att stödja doktoranden att 
nå målen. 

Doktorsexamen 
Mål enligt Högskole-

förordningen, Bilaga 2 – 
Examensordning 

För doktorsexamen ska 
doktoranden 

Konkretisering och 
anpassning av mål för 

forskarutbildningsämnet 
teknik och lärande 

Inslag i utbildningen för 
att främja måluppfyllelse  

visa brett kunnande inom och 
en systematisk förståelse av 
forskningsområdet samt djup 
och aktuell specialistkunskap 
inom en avgränsad del av 
forskningsområdet 

Visa brett kunnande inom och en 

systematisk förståelse av området 
teknik och lärande samt djup och 

aktuell specialistkunskap inom det 

avgränsade forskningsområdet 
som rör själva 
avhandlingsarbetet. 

 
Seminarier inom och mellan 
forskargrupper. 
 
Breddningskurser och 
fördjupningskurser. 
 
Handledning. 
 
Institutionsgemensamma forskar- och 
doktoranddagar. 
 
Presentation av egen forskning i olika 
sammanhang. 
 
Halvtids- och 90%-seminarium. 
 

visa förtrogenhet med 
vetenskaplig metodik i 
allmänhet och med det 
specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet 

Visa förtrogenhet med vetenskaplig 

metodik i allmänhet och med 

metoder inom teknik och lärande i 
synnerhet. 

 
Obligatorisk metodkurs (LF3011 
Introduktion till forskningsmetoder 
inom teknik och lärande). 
 
Fördjupande 
forskningsfärdighetskurser. 
 
Handledning. 
 
Seminarium inom och mellan 
forskargrupper. 
 
Presentation av egen forskning i olika 
sammanhang. 
 
Halvtids- och 90%-seminarium. 
 

visa förmåga till vetenskaplig 
analys och syntes samt till 
självständig kritisk granskning 
och bedömning av nya och 
komplexa företeelser, 
frågeställningar och 
situationer 

Visa förmåga till vetenskaplig analys 

och syntes samt till självständig 

kritisk granskning och bedömning av 

nya och komplexa företeelser, 

frågeställningar och situationer inom 

området teknik och lärande. 

 
Seminarier inom och mellan 
forskargrupper. 
 
Breddningskurser och 
fördjupningskurser. 
 
Handledning. 
 
Institutionsgemensamma forskar- och 
doktoranddagar. 
 
Presentation av egen forskning i olika 
sammanhang. 
 
 Halvtids- och 90%-seminarium. 
 

visa förmåga att kritiskt, 
självständigt, kreativt och med 
vetenskaplig noggrannhet 

Visa förmåga att kritiskt, 

självständigt, kreativt och med 

vetenskaplig noggrannhet identifiera 

 
Obligatorisk metodkurs (LF3011 
Introduktion till forskningsmetoder 
inom teknik och lärande). 
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Mål enligt Högskole-
förordningen, Bilaga 2 – 

Examensordning 

För doktorsexamen ska 
doktoranden 

Konkretisering och 
anpassning av mål för 

forskarutbildningsämnet 
teknik och lärande 

Inslag i utbildningen för 
att främja måluppfyllelse  

identifiera och formulera 
frågeställningar samt att 
planera och med adekvata 
metoder bedriva forskning och 
andra kvalificerade uppgifter 
inom givna tidsramar och att 
granska och värdera sådant 
arbete 

och formulera frågeställningar 

relevanta för området teknik och 
lärande samt att planera och med 

adekvata metoder bedriva forskning 

och andra kvalificerade uppgifter 

inom givna tidsramar och att granska 

och värdera sådant arbete. 

 
Fördjupande 
forskningsfärdighetskurser. 
 
Handledning. 
 
Seminarium inom och mellan 
forskargrupper. 
 
Årliga uppföljningar tillsammans med 
handledare och dokumentation av 
uppnådda delmål i den individuella 
studieplanen. 
 
Halvtids- och 90%-seminarium. 
 

med en avhandling visa sin 
förmåga att genom egen 
forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen 

 

 

Med en avhandling visa sin 
förmåga att genom egen 
forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen inom 
området teknik och lärande. 

 

 
Handledning. 
 
Breddnings-, fördjupnings- och 
forskningsfärdighetskurser. 
 
Seminarium inom och mellan 
forskargrupper. 
 
Presentation av egen forskning i olika 
sammanhang. 
 
Halvtids- och 90%-seminarium. 
 

visa förmåga att i såväl 
nationella som internationella 
sammanhang muntligt och 
skriftligt med auktoritet 
presentera och diskutera 
forskning och 
forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och 
samhället i övrigt 

Visa förmåga att i såväl nationella 

som internationella sammanhang 

muntligt och skriftligt med auktoritet 

presentera och diskutera forskning 

och forskningsresultat i dialog med 

vetenskapssamhället och samhället i 

övrigt. 

 
Forskningsfärdighetskurser inom 
vetenskaplig kommunikation (LS3107 
Tredje uppgiften: att förmedla 
forskning utanför akademien, LS3104 
Viusalisera din vetenskap, DS3102 Att 
skriva vetenskapliga artiklar). 
 
Handledning. 
 
Seminarium inom och mellan 
forskargrupper. 
 
Presentation av egen forskning i olika 
sammanhang. 
 
Halvtids- och 90%-seminarium. 
 

visa förmåga att identifiera 
behov av ytterligare kunskap 

Visa förmåga att identifiera behov av 

ytterligare kunskap. 

 
Läskurser (både breddnings- och 
fördjupningskurser) där doktorander 
uppmuntras att söka relevant 
litteratur. 
 
Handledning. 
 
Seminarium inom och mellan 
forskargrupper. 
 
Årliga uppföljningar tillsammans med 
handledare planera nya delmål i den 
individuella studieplanen. 
 
Halvtids- och 90%-seminarium. 
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Mål enligt Högskole-
förordningen, Bilaga 2 – 

Examensordning 

För doktorsexamen ska 
doktoranden 

Konkretisering och 
anpassning av mål för 

forskarutbildningsämnet 
teknik och lärande 

Inslag i utbildningen för 
att främja måluppfyllelse  

visa förutsättningar för att 
såväl inom forskning och 
utbildning som i andra 
kvalificerade professionella 
sammanhang bidra till 
samhällets utveckling och 
stödja andras lärande. 

Visa förutsättningar för att såväl 

inom forskning och utbildning som i 

andra kvalificerade professionella 

sammanhang bidra till samhällets 

utveckling och stödja andras lärande. 

 
Handledning. 
 
Kurser med fokus på kommunikation 
och undervisning (LH3000 Grund-
läggande kommunikations- och 
undervisningslära, LS3107 Tredje 
uppgiften: att förmedla forskning 
utanför akademien).  
 
Seminarium inom och mellan 
forskargrupper. 
 
Presentation av egen forskning i olika 
sammanhang. 
 

visa intellektuell 
självständighet och 
vetenskaplig redlighet samt 
förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar 

Visa intellektuell självständighet och 

vetenskaplig redlighet samt förmåga 

att göra forskningsetiska 

bedömningar. 

 
Obligatorisk metodkurs (LF3011 
Introduktion till forskningsmetoder 
inom teknik och lärande). 
 
Fördjupande forsknings-
färdighetskurser med tydliga inslag av 
forskningsetik (1N5115 
Introduktionskurs i forskningsetik, 
LF3008 Intervju som kvalitativ 
forskningsmetod).  
 
Handledning. 
 
Seminarium inom och mellan 
forskargrupper. 
 
Institutionsgemensamma forskar- och 
doktoranddagar. 
 
Halvtids- och 90%-seminarium. 
 

visa fördjupad insikt om 
vetenskapens möjligheter och 
begränsningar, dess roll i 
samhället och människors 
ansvar för hur den används 

Visa fördjupad insikt om 

vetenskapens möjligheter och 

begränsningar, dess roll i samhället 

och människors ansvar för hur den 

används. 

 
Obligatorisk metodkurs (LF3011 
Introduktion till forskningsmetoder 
inom teknik och lärande). 
 
Breddnings- och fördjupningskurser. 
 
Handledning. 
 
Seminarium inom och mellan 
forskargrupper. 
 
Institutionsgemensamma forskar- och 
doktoranddagar. 
 
Halvtids- och 90%-seminarium. 
 

(KTH:s mål för MHU) 
visa kunskaper om och 
förmåga att göra relevanta 
miljömässiga och etiska 
bedömningar för att kunna 
bidra till en hållbar 
samhällsutveckling.  

Visa kunskaper om och förmåga att 

kunna bedöma t.ex. miljömässiga 

eller etiska frågeställningar så att de 

efter examen ska kunna bidra till en 

hållbar samhällsutveckling. 

Handledning. 
 
Seminarium inom och mellan 
forskargrupper. 
 
Institutionsgemensamma forskar- och 
doktoranddagar med särskilt fokus på 
hållbar utveckling. 
 
Halvtids- och 90%-seminarium. 
 



Allmän studieplan för Teknik och lärande 

Licentiatexamen 
Mål enligt Högskole-

förordningen, Bilaga 2 – 
Examensordning 

För licentiatexamen ska 
doktoranden 

Konkretisering och 
anpassning av mål för 

forskarutbildningsämnet 
teknik och lärande 

Inslag i utbildningen för att 
främja måluppfyllelse 

visa kunskap och förståelse 
inom forskningsområdet, 
inbegripet aktuell 
specialistkunskap inom en 
avgränsad del av detta samt 
fördjupad kunskap i 
vetenskaplig metodik i 
allmänhet och det specifika 
forskningsområdets metoder i 
synnerhet 

Visa kunskap och förståelse av 

området teknik och lärande samt  

aktuell specialistkunskap inom det 
avgränsade forskningsområdet 
som rör själva uppsatsarbetet. 

Visa förtrogenhet med vetenskaplig 

metodik i allmänhet och med 

metoder inom teknik och lärande i 

synnerhet. 

 
Seminarier inom och mellan 
forskargrupper. 
 
Breddningskurser och 
fördjupningskurser. 
 
Handledning. 
 
Institutionsgemensamma forskar- och 
doktoranddagar. 
 
Presentation av egen forskning i olika 
sammanhang. 
 
90%-seminarium. 
 

visa förmåga att kritiskt, 
självständigt, kreativt och med 
vetenskaplig noggrannhet 
identifiera och formulera 
frågeställningar, att planera 
och med adekvata metoder 
genomföra ett begränsat 
forskningsarbete och andra 
kvalificerade uppgifter inom 
givna tidsramar och 
därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen samt att 
utvärdera detta arbete. 

Visa förmåga att kritiskt, 

självständigt, kreativt och med 

vetenskaplig noggrannhet identifiera 

och formulera frågeställningar samt 

att planera och med adekvata 

metoder bedriva forskning och andra 

kvalificerade uppgifter inom givna 

tidsramar och därigenom bidra till 

kunskapsutvecklingen inom området 

teknik och lärande samt att utvärdera 

detta arbete. 

 
Metodkurs (LF3011 Introduktion till 
forskningsmetoder inom teknik och 
lärande). 
 
Fördjupande 
forskningsfärdighetskurser. 
 
Handledning. 
 
Seminarium inom och mellan 
forskargrupper. 
 
Årliga uppföljning tillsammans med 
handledare och dokumentation av 
uppnådda delmål i den individuella 
studieplanen. 
 
90%-seminarium. 

visa förmåga att i såväl 
nationella som internationella 
sammanhang muntligt och 
skriftligt klart presentera och 
diskutera forskning och 
forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och 
samhället i övrigt 

Visa förmåga att i såväl nationella 

som internationella sammanhang 

muntligt och skriftligt klart 

presentera och diskutera forskning 

och forskningsresultat i dialog med 

vetenskapssamhället och samhället i 

övrigt. 

 
Forskningsfärdighetskurser inom 
vetenskaplig kommunikation (LS3107 
Tredje uppgiften: att förmedla 
forskning utanför akademien, LS3104 
Viusalisera din vetenskap, DS3102 Att 
skriva vetenskapliga artiklar). 
 
Handledning. 
 
Seminarium inom och mellan 
forskargrupper. 
 
Presentation av egen forskning i olika 
sammanhang. 
 
90%-seminarium. 
 

visa sådan färdighet som 
fordras för att självständigt 
delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete och för att 
självständigt arbeta i annan 

Visa sådan färdighet som fordras 
för att självständigt delta i 
forsknings- och 
utvecklingsarbete inom området 
teknik och lärande och för att 
självständigt arbeta i annan 

 
Obligatorisk metodkurs (LF3011 
Introduktion till forskningsmetoder 
inom teknik och lärande). 
 
Breddnings- och fördjupningskurser. 
 
Handledning. 
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Mål enligt Högskole-
förordningen, Bilaga 2 – 

Examensordning 

För licentiatexamen ska 
doktoranden 

Konkretisering och 
anpassning av mål för 

forskarutbildningsämnet 
teknik och lärande 

Inslag i utbildningen för att 
främja måluppfyllelse 

kvalificerad verksamhet kvalificerad verksamhet. Seminarium inom och mellan 
forskargrupper. 
 
Institutionsgemensamma forskar- och 
doktoranddagar. 
 
90%-seminarium. 
 

visa förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar 
i sin egen forskning. 

Visa förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar i 
sin egen forskning. 

 
Fördjupande forsknings-
färdighetskurser med tydliga inslag av 
forskningsetik (1N5115 
Introduktionskurs i forskningsetik, 
LF3008 Intervju som kvalitativ 
forskningsmetod).  
 
Handledning. 
 
Seminarium inom och mellan 
forskargrupper. 
 
Institutionsgemensamma forskar- och 
doktoranddagar. 
 
90%-seminarium. 
 

visa insikt om vetenskapens 
möjligheter och 
begränsningar, dess roll i 
samhället och människors 
ansvar för hur den används 

Visa insikt om vetenskapens 
möjligheter och begränsningar, 
dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den 
används. 

 
Obligatorisk metodkurs (LF3011 
Introduktion till forskningsmetoder 
inom teknik och lärande). 
 
Breddnings- och fördjupningskurser. 
 
Handledning. 
 
Seminarium inom och mellan 
forskargrupper. 
 
Institutionsgemensamma forskar- och 
doktoranddagar. 
 
90%-seminarium. 
 

visa förmåga att identifiera sitt 
behov av ytterligare kunskap 
och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 

Visa förmåga att identifiera sitt 
behov av ytterligare kunskap 
relaterat till forskningsområdet 
och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 

 
Läskurser (både breddnings- och 
fördjupningskurser) där doktorander 
uppmuntras att söka relevant 
litteratur. 
 
Handledning. 
 
Seminarium inom och mellan 
forskargrupper. 
 
Årliga uppföljning tillsammans med 
handledare planera nya delmål i den 
individuella studieplanen. 
 
90%-seminarium. 
 

(KTH:s mål för MHU) 
visa kunskaper om och 
förmåga att göra relevanta 
miljömässiga och etiska 

Visa kunskaper om och förmåga att 

kunna bedöma t.ex. miljömässiga 

eller etiska frågeställningar så att de 

efter examen ska kunna bidra till en 

 
Handledning. 
 
Seminarium inom och mellan 
forskargrupper. 
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Mål enligt Högskole-
förordningen, Bilaga 2 – 

Examensordning 

För licentiatexamen ska 
doktoranden 

Konkretisering och 
anpassning av mål för 

forskarutbildningsämnet 
teknik och lärande 

Inslag i utbildningen för att 
främja måluppfyllelse 

bedömningar för att kunna 
bidra till en hållbar 
samhällsutveckling  

hållbar samhällsutveckling. Institutionsgemensamma forskar- och 
doktoranddagar med särskilt fokus på 
hållbar utveckling. 
 
90%-seminarium. 
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