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Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 2012-
02-27 och senast reviderad 2015-11-25. Den reviderade kursplanen gäller från och med
2015-11-25, vårterminen 2016.
 
Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 75 % och Teknik 25 %
Ansvarig institution: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

 
Inplacering
Kursen ges inom Lärarlyftet II. 

 
Förkunskapskrav
Behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och
undervisar i NO/TK i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig. 
  
  

 
Mål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

redovisa egen kunskap i och om naturvetenskap och teknik som krävs för
undervisning enligt Lgr 11 
redovisa egen kunskap i ämnesdidaktik av betydelse för undervisning i
naturvetenskap och teknik 
 använda ämnesdidaktiska forskningsresultat för att organisera lärandesituationer
som kan stimulera elevers intresse och frågande samt utmana deras föreställningar
om omvärlden 
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 använda formativ och summativ bedömning för att utveckla undervisning och
lärande i naturvetenskap 
utveckla elevers förmåga att kommunicera naturvetenskap muntligt, skriftligt,
estetiskt och med hjälp av IKT 
 skapa lärandesituationer där eleverna ges möjlighet att kritiskt granska, diskutera
och argumentera frågor som rör naturvetenskap 
 analysera och värdera olika former av pedagogisk bedömning och deras betydelse
för elever och deras kunskapsmässiga utveckling 

  

 
Innehåll
Det övergripande syftet med kursen är att deltagarna utvecklar kunskap i och om
naturvetenskap och teknik samt kompetens att planera, leda och utvärdera undervisning
i grundskolans årskurs 4-6. I detta ingår också kompetens att genomföra bedömning
och betygsättning av elevers kunskaper i de ingående ämnena. I kursen beaktas
bemötande av elever med olika kulturella bakgrunder och elever i behov av stöd. 
 
I kursen behandlas naturvetenskap och teknik med anknytning till gällande
styrdokument. Innehållet relateras vidare till de didaktiska frågorna vad, varför och hur
samt till relevant ämnesdidaktisk forskning.  Ämnesteori och ämnesdidaktik belyses
utifrån deltagarnas professionsrelaterade frågeställningar, som utgör en grund för
diskussion om hur man kan planera och genomföra undervisning. I detta sammanhang
belyses och problematiseras naturvetenskapens karaktär, föränderlighet och gränser,
liksom teknikens särart.  I kursen ingår också att urskilja och kritiskt granska
naturvetenskap och teknik i exempelvis media liksom att förhålla sig till genusfrågor
gällande naturvetenskap och teknik.  I kursen behandlas även olika uttrycksformer för
att kommunicera naturvetenskap och teknik. Olika typer av bedömning, för lärande och
för betygsättning, utgör ett centralt innehåll där reflektion över den egna
undervisningen ingår som viktig del. De förmågor som undervisningen enligt
grundskolans kursplaner ska utveckla i de olika ämnena beskrivs och problematiseras. 
Särskilt behandlas förmågan att skapa lärandesituationer som tar vara på elevers
nyfikenhet, uppmuntrar dem att ställa frågor och tänka kritiskt, samt stimulerar till
systematiska undersökningar. 
 
Kursen är uppdelad i fyra moment, som vardera behandlar ämnesteori och
ämnesdidaktik i ett undervisningsämne. Deltagarna förväntas planera, genomföra och
utvärdera egen undervisning i varje ämne, men det är också möjligt att för deltagarna
att integrera flera ämnen. 
Moment Teknik 7,5 hp: I moment ingår att kunna identifiera, analysera och värdera
situationer där kunskaper i teknik har betydelse 
samt omsätta detta i undervisning. Vidare ingår att kunna planera, genomföra och
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utvärdera teknikutvecklingsarbete samt att kunna diskutera förhållandet mellan teknik,
människa, samhälle och miljö. I momentet är tekniska lösningar i vardagen ett centralt
innehåll. Tekniska system i hemmet och i samhället diskuteras och problematiseras i
relation till deras betydelse för människa, samhälle och miljö. I kursen ingår att kunna
genomföra formativ och summativ bedömning inklusive betygssättning av elevers
kunskaper i teknik. 
Moment Biologi 7,5 hp: I momentet ingår att kunna granska, argumentera och ta
ställning i frågor där kunskaper i biologi har 
betydelse samt omsätta detta i undervisning. Vidare ingår att kunna planera, genomföra
och utvärdera systematiska undersökningar, observationer och fältarbete i relation till
undervisning i biologi. Momentet behandlar växters och djurs livscykler och livsvillkor
där fotosyntes och respiration ingår. Vidare tar 
momentet upp växt- och djurarter i vår närmiljö samt livets organisation. Dessutom
ingår att kunna genomföra formativ och summativ bedömning inklusive betygssättning
av elevers kunskaper i biologi. 
Moment Fysik 7,5 hp: I momentet ingår att kunna granska, argumentera och ta
ställning i frågor där kunskaper i fysik har betydelse samt omsätta detta i undervisning.
Vidare ingår att kunna planera, genomföra och utvärdera systematiska undersökningar
i relation till undervisning i fysik. I momentet är energins former, omvandlingar och
flöden ett centralt innehåll. Vidare behandlas kraft och rörelse i olika vardagliga
situationer. Ljudets uppkomst och överföring samt hälsofrågor i relation till ljud lyfts
fram liksom ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur ljus uppfattas av ögat. I
kursen ingår att kunna genomföra formativ och summativ bedömning inklusive
betygssättning av elevers kunskaper i fysik. 
Moment Kemi 7,5 hp: I momentet ingår att kunna granska, argumentera och ta
ställning i frågor där kunskaper i kemi har betydelse samt omsätta detta i undervisning.
Vidare ingår att kunna planera, genomföra och utvärdera systematiska undersökningar
i relation till undervisning i kemi. Olika ämnens och materials egenskaper och hur de
kan grupperas problematiseras. Vardagliga situationer där kemiska reaktioner
förekommer diskuteras. I momentet ingår att kunna genomföra formativ och summativ
bedömning inklusive betygssättning av elevers kunskaper i kemi. 
 
 
 
  

 

 
Former för undervisning
I kursen tillämpas både skriftlig och muntlig examination, i form av litteraturseminarier,
redovisning av kursuppgifter och genom kontinuerlig dokumentation av det egna
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arbetet. 

 
Former för bedömning
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22). 
 
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning. 
  
  

 
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För VG på hela kursen krävs VG på minst tre av momenten. 

 
Kursvärdering
Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen. 
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