
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 2012-
11-14 och senast reviderad 2021-12-20. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2022-01-17, vårterminen 2022.
 
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
 
Medverkande institution
Institutionen för biologi och miljövetenskap

 
Inplacering
Kursen kan ingå i följande program: 1) Grundlärarprogrammet med inriktning mot
arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (L1GF3), 2)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans
årskurs 1-3 (L2GF3) och 3) Grundlärarprogrammet (L1GRU)

 
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

 
Lärandemål
Kursens övergripande mål är att den studerande ska ha utvecklat grundläggande
kompetens  för att kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning i
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naturvetenskap och teknik. 
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

redovisa kunskaper som behövs för undervisning i naturvetenskap och teknik i
förskoleklass och i grundskolans årskurs 1-3, 
använda naturvetenskap och teknik för att beskriva och förklara naturvetenskapliga
fenomen samt tekniska lösningar och processer i vardagen, 
tillämpa naturvetenskapligt arbetssätt och teknikutvecklingsarbete, 
använda ämnesdidaktisk forskningsresultat för att organisera lärandesituationer
som kan stimulera elevers intresse och lärande, 
använda kunskaper i naturvetenskap och teknik för att kunna diskutera hållbar
utveckling med aktuell åldersgrupp, 
utvärdera elevers förmågor och kunskaper i naturvetenskap och teknik, 
använda digitala och estetiska uttrycksformer i lärandesituationer, 
redogöra för ämnesspråkets betydelse i undervisning och lärande. 

  

 
Innehåll
Syftet med kursen är att deltagarna utvecklar kunskap i och om naturvetenskap och
teknik för undervisning i förskoleklass och årskurs 1-3. Kursens innehåll relateras till
gällande styrdokument och ämnesdidaktisk forskning. Bedömning diskuteras i relation
till elevers kunskaper i naturvetenskap och teknik. I kursen används och
problematiseras digitala och estetiska uttrycksformer samt olika metoder för att
kommunicera naturvetenskap och teknik. Ämnesspråkets specifika karaktär i ord,
begrepp och texter behandlas. 
Barns och vuxnas nyfikenhet, intresse och lärande av naturvetenskap och teknik är
kursens utgångspunkt där lekens betydelse för lärande belyses. Den naturvetenskapliga
världsbildens framväxt i relation till andra sätt att skildra världen samt teknikens
utveckling diskuteras och i detta sammanhang behandlas även genusfrågor och
kulturella skillnader. 
I kursen belyses hur undervisning av naturvetenskapligt och tekniskt innehåll kan riktas
mot aktuell åldersgrupp. I detta ingår att kunna planera, genomföra och utvärdera
systematiska undersökningar, observationer, fältarbete och undervisning. I kursen
introduceras  materians oförstörbarhet utifrån en partikelmodell och i relation till detta
behandlas fasövergångar samt olika energiformer och dess omvandlingar. Olika
material, dess egenskaper och användning behandlas och relateras till hållbar
utveckling. Kraft och rörelse i vardagliga situationer studeras. Vidare studeras
människokroppens uppbyggnad och funktion samt frågan om hur man
skapar förutsättningar för en god hälsa. Jordens, solens och månens rörelser i
förhållande till varandra problematiseras. I kursen ingår kunskaper för undervisning om
växter och djur i närmiljön, några vanliga livscykler samt näringskedjor. Tekniska

52/

L3NT10    Naturorientering och teknik för lärare åk F-3, 15 högskolepoäng / Science and Technology for
Teachers in Pre-School Class and Year 1-3, 15 credits
Grundnivå / First Cycle



•
•
•
•

lösningars funktion, uppbyggnad och utveckling samt förhållandet mellan teknik,
människa, samhälle och miljö undersöks och diskuteras. 
I kursen ingår också att urskilja och kritiskt granska naturvetenskap och teknik i
aktuella samhällsfrågor med fokus på hållbar utveckling. Olika former av bedömning av
elevers kunskaper och förmågor lyfts fram och diskuteras. 

Delkurser

 

 
Former för undervisning
Kursen består av två delkurser om vardera 7,5 hp. Delkurserna ligger parallellt och
ordning på examinationer och undervisningsinnehåll varierar. Undervisning om hållbar
utveckling ingår i båda delkurserna och examineras i delkurs 2, Naturorientering och
teknik för lärare åk F-3; teknik och fysik.  
Undervisningsspråk: svenska
Undervisningsinslag på engelska kan förekomma. 

 
Former för bedömning
1. Naturorientering och teknik för lärare åk F-3; kemi och biologi, 7,5 hp 
Delkursen har följande examinerande moment: 
1. Artexamination med följande obligatoriska moment: 

didaktisk exkursion 
planering av undervisningsmoment, i grupp 
genomförande av undervisningsmoment, i grupp utomhus 
laboration 

 
2. Systematisk undersökning med följande obligatoriska moment:

1. Naturorientering och teknik för lärare åk F-3; kemi och biologi (Teaching primary
science; chemistry and biology), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen behandlar främst ämnesdidaktik, didaktik och ämnesinnehåll med
fokus på undervisning i biologi och kemi i årskurs F-3.

2. Naturorientering och teknik för lärare åk F-3; teknik och fysik (Teaching primary
science; technology and physics), 7,5 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Delkursen behandlar främst ämnesdidaktik, didaktik och ämnesinnehåll med
fokus på undervisning i fysik och tekniksamt undervisning om och för hållbar
utveckling i årskurs F-3.
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laboration 
skriftlig inlämningsuppgift 

 
3. Digital salstentamen – biologi och kemi 
  
2. Naturorientering och teknik för lärare åk F-3; teknik och fysik, 7,5 hp 
Delkursen har följande examinerande moment: 
4. Universeum med följande obligatoriska moment: 

planering av undervisningsmoment, i grupp 
genomförande av undervisningsmoment, i grupp 
skriftlig inlämningsuppgift 

  
5. Litteraturseminarium med följande obligatoriska moment: 

skriftlig inlämningsuppgift 
muntligt seminarium 

  
6. Digital salstentamen – fysik, teknik, hållbar utveckling 
  
Individuella hemuppgifter och tentamina ska skrivas individuellt. 
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till institutionen och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap § 22). 
Om student fått rekommendation från Göteborgs universitet om särskilt pedagogiskt
stöd kan examinator, i det fall det är förenligt med kursens mål och förutsatt att inte
orimliga resurser krävs, besluta att ge studenten en anpassad examination eller
alternativ examinationsform. 
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska student garanteras
minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationstillfälle) under en tid av
minst ett år, dock som längst två år efter det att kursen upphört/förändrats. Vad avser
praktik och VFU gäller motsvarande, men med begränsning till endast ett ytterligare
examinationstillfälle. 
  
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
De båda salstentamina och den individuella skriftliga inlämningsuppgiften i delkurs 2
ges betyget VG, G eller U. Övriga examinationer betygssätts med G eller U.
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För att få betyget Godkänd på hela kurser krävs G på samtliga examinationer. För att
få betyget Väl Godkänd krävs därutöver VG på båda delkurserna. 

 
Kursvärdering
Skriftlig individuell utvärdering görs vid kursavslut. Resultaten av kursvärderingarna
kommuniceras till studenterna och är grund för kursutveckling. 

 
Övrigt
Digitala undervisningsmoment kan förekomma. 
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