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1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för fysik 2011-12-07 att gälla från och med 2011-12-07. 

 

Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 50 %,  Teknik 25 %,  Undervisning 25 %

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

 

2. Inplacering
Uppdragsutbildning

1-15 hp

 

3. Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet, lärarexamen (företrädesvis inriktad mot lägre åldrar). Dessutom krävs intyg från

arbetsgivaren om tillstånd att få gå kursen. 

 

4. Innehåll
Kursen mål är att ge läraren redskap för att tillsammans med barnen i skolan undersöka sin omvärld ur ett

tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv. Hur kan vi stödja barnet att urskilja relevanta fenomen? Hur kan

vi bäst svara på barnens frågor för att hjälpa dem vidare i sina undersökningar? Hur ställer vi själva

produktiva frågor? Hur kan vi med skapande processer hjälpa barnen att fästa och fördjupa uppmärksamheten

på olika fenomen?  Som en integrerad del av kursen tränas deltagarna i användning av IKT, bl.a. för skapande

processer och för dokumentation och kommunikation.

Didaktiskt innehåll:

Forskningsresultat om vanliga uppfattningar hos barn kring de naturvetenskapliga och tekniska fenomen. 

Träning i den naturvetenskapliga metoden: Att iaktta, observera och beskriva likheter, skillnader och

förändringar av föremål och företeelser i omgivningen, samt att formulera hypoteser och planera

experiment och undersökningar. 

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN

LLNT00, NO/TK för lärare åk F-3, 15 hp (1-15), Ingår i Lärarlyftet,
15,0 högskolepoäng

Teacher education: Natural science and technology in everyday life, 15.0
higher education credits

Grundnivå/First Cycle
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IKT som stöd för dokumentation av barns lärandeprocesser i naturvetenskap och teknik.  

Produktiva frågor för att vidga barns språkliga medvetenhet om begrepp i naturvetenskap och teknik.  

Olika metoder att beskriva och diskutera naturvetenskapliga idéer (skrift, tal, estetiska arbetsmetoder) 

Naturvetenskapligt/tekniskt innehåll:

Det naturvetenskapligt och tekniska innehållet är utformat för att belysa olika aspekter av naturen och

tekniken i anslutning till skolans läroplan och kommer att baseras på flera olika teman:

Egna naturvetenskapliga observationer av naturen. Barns och olika kulturers tolkningar av stjärnhimlen

och jordens, solens och månens rörelser. Följa naturens förändringar under de årets gång. 

Tekniken i vardagen. Grundläggande förståelse av tekniken och dess betydelse för samhällsutveckling och

möjligheter till ett hållbart samhälle.  

Beskrivning av ljus, synen och ljusfenomen i naturen. Beskrivning av färg ur ett fysikaliskt, biologiskt och

estetiskt perspektiv. 

Beskrivning av ljud, hörsel och musikinstrument. 

Människokroppen ur ett naturvetenskapligt och tekniskt perspektiv: Rörelse och krafter på den egna

kroppen i olika situationer. Teknikens roll för att utöka kroppens möjligheter. 

Bevarandelagar och hållbar utveckling- ingenting försvinner och allt sprider sig. Kunskap om hur olika

hur olika material använts och utvecklats genom tiderna. Hållfasthet för olika konstruktioner. 

Vattnets betydelse för livet och klimatet på jorden. Vattens olika faser, och olika ämnens löslighet i vatten.

 

 Kompletterande områden tas upp i form av projektarbete under kursens andra del.

 

5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten: 

Kunskap och förståelse

Erhållit en grundläggande kunskap om naturvetenskap och teknik inom områden relevanta för

undervisning i årskurs F-3 

Vara förtrogen med ämnesdidaktisk forskning om hur barn kan uppfatta och utveckla begrepp och idéer

inom naturvetenskap och teknik. 

Erhållit fördjupad förståelse om en hållbar utveckling. 

Färdighet och förmåga

Utvecklat förmåga att tillsammans med barnen undersöka deras olika uppfattningar om naturvetenskapliga

och tekniska fenomen. 

Erhållit en förmåga att använda  IKT som ett integrerat verktyg i lärarrollen. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Erhållit en grundläggande förståelse för ett naturvetenskapligt förhållningssätt 

Kunna redogöra för olika didaktiska metoder och deras för- och nackdelar i undervisningssituationer för

barn med olika förutsättningar. 

 

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

 

7. Former för bedömning
Examinationen sker genom aktivt deltagande i diskussioner på kursens webplattform och under kursträffarna

i Göteborg. Dessutom sker examination genom individuella inlämningsuppgifter och projektarbete i grupp.

Projektarbetena redovisas såväl skriftligt, som muntligt för övriga deltagare. Deltagarna opponerar också på

annan grupps arbete.
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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).

 

9. Kursvärdering
Kursen utvärderas genom enkäter och fokusgruppdiskussioner. Studenterna inbjuds under kursens gång att

kommentera kurslitteratur och upplägg. Resultatet publiceras på kurshemsidan i Göteborgs universitets

lärplattform (GUL).

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.

Kurserna ges på distans, med fyra tvådagarsträffar i Göteborg. Deltagande i dessa möten är obligatoriskt då

examinationen delvis sker under dessa. I samband med träffarna genomförs också laborationer och

studiebesök.
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