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Beskrivning
Läskursen behandlar texter som berör de samhällsomvandlingar som inordnas under begreppen
informations- och kunskapssamhälle. Valda texter har haft stor betydelse för diskussionen om
hur informationsteknik och kunskapsproduktion påverkat samhällsomvandlingens logik; många
av texterna kan betraktas som moderna klassiker. Läskursen består även av texter som
representerar olika intellektuella utvecklingslinjer som följer i tänkandet kring informations- och
kunskapssamhället. Exempel på sådana utvecklingslinjer är den kunskapsproducerandes sektorns
omvandling, kreativiteten och kunskaparbetarnas förändrade ekonomiska betydelse, samt
Internets betydelse för olika aspekter av social organisering.
Inom ramen för läskursen ska doktoranden välja och fördjupa sig inom ett visst tema. Den
litteratur som återfinns under rubriken obligatorisk litteratur är som indikerar obligatorisk för alla
kursdeltagare. Övrig litteratur är obligatoriskt inom ramen för valbart tema.

Förväntade studieresultat
Efter läskursen ska doktoranden tillgodogjort sig texternas innehåll, fördjupat sina kunskaper om
informations- och kunskapssamhället, samt självständigt kunna beskriva och aktivt använda de
anvisade texternas innehåll.

Examination
Doktoranden skall ha läst och tillgodogjort sig anvisad litteratur. Läskursens examination består
av en individuellt författat uppsats (max 10 000 ord). Uppsats skall vara av refererande karaktär
och behandla en sammanhållen tematik hämtad ur den anvisade litteraturen.
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