Dnr: 2017/79103.1.2.2

Kursplan
Fakulteten för teknik
Institutionen för fysik och elektroteknik

1NT163 Elevers naturvetenskapliga och tekniska omvärld, åk F3, 15
högskolepoäng
Pupils´ Scientific and Technological Surroundings, preschool class
grade 3, 15 credits
Huvudområde
Biologi, Fysik, Kemi
Ämnesgrupp
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Nivå
Grundnivå
Fördjupning
G1F
Fastställande
Fastställd av Fakulteten för teknik 20171218
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2018
Förkunskaper
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Mål
Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs ska den studerande
l

l

l

l

l

l

behärska ämnesdidaktik och ämneskunskaper, med utgångspunkt i läroplanen för
grundskolan och förskoleklassen samt ha insikt i aktuellt forsknings och
utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen
visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera och utveckla
undervisning samt utforma bedömning i syfte att på bästa sätt stimulera varje
elevs lärande
kunna relatera naturvetenskap och teknik till historiska, kulturella, samhälleliga,
etiska och estetiska dimensioner
kunna använda systematiska undersökningar i naturvetenskap och teknik för att
stimulera elevers lärande
kunna kommunicera naturvetenskap och teknik med hjälp av tal, skrift, bilder och
modeller
kunna redogöra för viktiga händelser och förlopp i teknikens historia och vilken
betydelse detta har och har haft för människors liv och samhällsutveckling.

Innehåll
I kursen ingår 3,75 hp Biologi, 3,75 hp Fysik, 3,75 hp Kemi samt 3,75 hp Teknik.
Kursen behandlar ämnesdidaktiska perspektiv på elevers lärande i valda delar av de
naturvetenskapliga ämnena och teknik, samt ämnesteori inom naturvetenskap och teknik
relevanta för undervisning i F3. De kunskapsområden som behandlas i kursen har sin
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naturvetenskapliga ämnena och teknik, samt ämnesteori inom naturvetenskap och teknik
relevanta för undervisning i F3. De kunskapsområden som behandlas i kursen har sin
utgångspunkt i det centrala innehållet för F3 i Lgr 11 såsom ekologi och artkunskap,
människokroppen, grundläggande astronomi, kraft och rörelse, ämnens egenskaper,
materia och faser, teknisk konstruktion och material samt teknikhistoria.
I kursen belyses hur varierande arbetssätt, arbetsformer, utvärdering samt digitala
verktyg kan användas för att bedriva undervisning i naturvetenskapliga ämnen och
teknik.

Undervisningsformer
Kursen ges som en kombination av campusträffar och arbete via internetbaserad
plattform. Undervisningen utgörs av föreläsningar samt obligatoriska seminarier,
gruppövningar, exkursioner och experiment.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Examination sker genom muntliga och/eller skriftliga prov och redovisningar av
obligatoriska uppgifter samt deltagande i praktiska övningar och seminarier.
För betyget Godkänd ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda.
För betyget Väl godkänd krävs att över hälften av de poäng som kan ge betyget Väl
godkänd är så bedömda.

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.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: Kursen överlappar med 1NT155 Delkurs A, 15 hp
och 1NT153, 15 hp.
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