
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 2011-12-13 att gälla från och

med 2011-12-13. 

 

Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %

Ansvarig institution: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

 

2. Inplacering
Kursen ges som uppdragsutbildning inom Lärarlyftet och vänder sig till lärare som som behöver komplettera

sin utbildning i teknik för att bli behöriga att undervisa teknikämnet i åk 7-9..

 

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs lärarexamen och godkännande från skolhuvudman.

 

4. Innehåll
Kursen behandlar två tematiska områden, tekniska processer och tekniska system. Båda dessa områden

bygger på kunskaper om tekniska lösningar. Tekniska lösningar kan ses som drivkrafter bakom

samhällsutvecklingen både ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Förmågan att analysera vanliga

tekniska lösningar, se hur de är uppbyggda, förstå deras funktion och förutsättningar samt kunna förklara och

visualisera är viktiga delar av kunskapsområdets kärna. Kursen behandlar därför tekniska processer för att

belysa och skapa förståelse för hur tekniska problem kan lösas systematiskt.

Tekniska system är ett viktigt begrepp, som används som centralt tema i kursen, bland annat exemplifierat

med transportsystem, kommunikativa system och produktionssystem. Tekniska system används också som

innehållsligt exempel i didaktiska analyser av kursplaner i teknik, läroböcker och andra dokument, med

målsättning att välja undervisningsmaterial och planera undervisning.

Teknikdidaktik har en central plats i kursen för att utveckla förmågan att koppla teknik som kunskapsområde

till undervisning inom teknikämnet i grundskolan, och ge förutsättningar för att stödja elevers engagemang i
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teknik som verksamhets- och kunskapsområde. Det innebär bland annat arbete med kunskapsbedömning och

betygsättning av elevers arbete i tekniska processer, elevers produkter och elevers kunskaper i och om teknik.

En viktig utgångspunkt är att kursens olika moment skall ge kunskaper i och möjligheter att träna på att bryta

ner komplexa frågeställningar till hanterbara delfrågor i olika sammanhang.

Delkurs 1 fokuserar på tekniska processer och behandlar följande moment:

Produktutvecklingsprocesser 

Konstruktionsteknik 

Tillverkningsprocesser 

Från manuell ritteknik till konstruktion i 3D-CAD 

Teknikdidaktik 

Delkurs 2 fokuserar på tekniska system och behandlar följande moment:

Infrastruktursystem och kommunikation 

Styr- och reglerteknik 

Elteknik och elektronik 

Teknikdidaktik 

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och föreslå lösningar 

redogöra för och värdera tekniska processer och använda olika konstruktionstekniker 

kommunicera och visualisera teknik med etablerade och relevant terminologi, begrepp och

visualiseringssätt samt kunna förhålla sig till teknikkommunikation som genre 

redogöra för viktiga tekniska system och diskutera deras relation till och ömsesidiga beroende av

samhälle, människor och natur 

redogöra för viktiga principer för styr- och reglerteknik och använda grundläggande elteknik och

elektronik 

redogöra för hur undervisning i teknik på grundskolan kan byggas upp, planeras, genomföras och

utvärderas i relation till teknikdidaktisk forskning och styrdokument 

 

6. Litteratur
Litteratur till kursen kommer att fastställas senast åtta veckor innan kursstart.

 

7. Former för bedömning
Kursens innehåll examineras genom

enskild dokumentation av projekt och inlämningsuppgifter 

enskild dokumentation av planering, genomförande och utvärdering av undervisningssekvenser 

skriftliga tentamina 

 

Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på

samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

För betyget Godkänd på hela kursen krävs godkänt på samtliga examinerande moment. 

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs VG på minst en av delkurserna.
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9. Kursvärdering
Kursen ska utvärderas och resultaten ska bli föremål för diskussion mellan lärarna på kursen. Kursvärdering

sker skriftligt (anonymt) efter avslutad kurs och om möjligt muntligt vid kursavslutning. Sammanställning av

utvärderingen rapporteras till studierektor och görs tillgänglig för studenterna. Sammanställningen är en

grund för kursutveckling och delges studenter i nästkommande kurs, då eventuella åtgärder redovisas. 

 

 

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

Kursen ges i kvartsfart med tio campus förlagda föreläsningar under ett år. Däremellan sker projektarbete,

litteraturbearbetning och grupparbeten på distans genom lärplattformen GUL. 
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