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Förkunskaper
Antagen till Informationssystem, masterprogram och 30 hp avklarade kurser på
programmet, ELLER, B.Sc. inom IT området, (Datavetenskap, Informatik,
Medieteknik), ELLER, 3 års relevant anställning inom IT industri.

Mål
Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
l

l

l
l

utforska, jämföra och kritiskt värdera olika perspektiv inom området
kunskapsdelning i globala team.
redogöra för och beskriva kulturens inverkan på globala team, i organisatorisk och
nationell kontext.
identifiera och lösa kunskapsdelningsproblem i teamarbete.
praktiskt använda kunskapskodifierings och kunskapsöverföringsmetoder.

Innehåll
Under kursen hanteras följande områden:
l
l

l

Teori och metod för att förstå och förklara kunskapsdelning i globala team.
Teori och metod för att förstå och förklara ur ett kulturellt perspektive på hur
globala team fungerar.
Teori och metod för att kodifera och överföra kunskap, särskilt inom globala
team.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrives med hjälp av distansplattform, utan några fysiska träffar.
Undervisningen består av skriftliga instruktioner för studentarbeten, enskilt och i grupp.

Examination

team.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrives med hjälp av distansplattform, utan några fysiska träffar.
Undervisningen består av skriftliga instruktioner för studentarbeten, enskilt och i grupp.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända.
Examinationen består av följande moment:
* En litteraturstudie över aktuella perspektiv inom området. Tillämpa metoder för
litteraturstudie och författa en presentation och en personlig video där innehållet
framställs i en muntlig presentation.
* Studie av kultur och globala team, antingen på en egen organsiation eller på ett
litteraturbaserat case. Resultatet presenteras med en PPT och en videopresentation.
* Ett fältarbete där studenten arbetar med kunskapskodifering och kunskapsöverföring.
Arbetet redovisas i en skriftlig rapport och presenteras med en videopresentation.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Den sammanställda rapporten arkiveras vid
fakulteten.

Övrigt
Betygskriterier för AFskalan kommuniceras till studenten via särskilt dokument.
Studenten informeras om kursens betygskriterier senast i samband med kursstart.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Kompendium "Knowledge sharing in globale teams", Informatiks, senaste upplaga, 300
sidor
Övrig litteratur
Binder, Jean (2007). Global Project Management : Communication, Collaboration and
Management Across Borders. Aldershot, England: Gower. Senaste upplagan. 283p.
Marquardt, Micheal J., & Horvath, Lisa (2001). Global Teams : How Top Multinationals
Span Boundaries and Cultures with Highspeed Teamwork. Palo Alto, Calif: Davies
Black Publishing. Senaste upplagan. 246p.
Brake, Terence (2008). Where in the World Is My Team? : Making a Success of Your
Virtual Global Workplace. Chichester, West Sussex, England: JosseyBass. Senaste
upplagan. 238p.
Breitender, Anna F. (2009). Knowledge Sharing in Crosscultural Virtual Teams : A
Study Based on the Grounded Theory Method. Hamburg: Diplomica Verlag. Senaste
upplagan. 126p.

