
 

 

 
   

 

Kursbeskrivning för kurs inom Lärarlyftet HT20 
 

Lärosätets namn 
Stockholms universitet, Institutionen för matematikämnets och  
naturvetenskapsämnenas didaktik (MND). Kursen ges i samarbete med Kungliga Tek-
niska Högskolan (KTH), Lärande i STEM (ITM).  

Kursens namn 
Teknik för lärare 7,5 högskolepoäng åk 1-3, (1-7,5 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet.  

Antal högskolepoäng 
7,5 högskolepoäng 

Målgrupp 
Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är av-
sedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig. 

Studietakt  
Kvartsfart 

Start- och slutdatum 
1 september 2020 – 8 december 2020 

Antal deltagare (min och max) 
15 – 30 deltagare 

Kursens innehåll och upplägg 
Ämnesteoretiskt innehåll: Det ämnesinnehåll som behandlas i kursen har sin utgångs-
punkt i det centrala innehållet för årskurs 1-3 i teknik i Lgr 11. Vardagliga tekniska 
lösningar, mekanismer, hållfasthet, material, datorer och programmering, teknikut-
vecklingsarbete samt dokumentation med hjälp av skisser samt fysiska och digitala 
modeller berörs genom såväl läsning av litteratur som praktiska övningar.  

Ämnesdidaktiskt innehåll: Med utgångspunkt i de didaktiska frågorna vad, hur och 
varför planerar, genomför och prövar kursdeltagarna undervisningsaktiviteter på den 
egna skolan i åk 1-3 med fokus på nämnda ämnesinnehåll. Vid de efterföljande kurstill-
fällena redovisas och diskuteras ämnesdidaktiska aspekter utifrån deltagarnas erfaren-
heter.  

Innehåll som berör aktuella styrdokument: Det centrala innehållet för teknik i åk 1-3 
behandlas i kursen tillsammans med ämnesspecifika förmågor. Stor vikt läggs på öv-
ningar som innebär att formulera avgränsade och ämnesspecifika lärandemål som be-
skriver vad eleverna skall kunna efter genomförd undervisning.  

Innehåll som berör bedömning och betygssättning: I samband med de inslag som foku-
serar på elevernas lärandemål betonas vikten av att formulera dessa så att de är bedöm-
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ningsbara. Bedömning av teknikämnets specifika förmågor i termer av både teoretiska 
och praktiska kunskaper behandlas genom litteraturen och under seminarier.  

Innehåll som ger deltagarna verktyg för varierande arbetssätt och arbetsformer: I kur-
sen ges deltagarna möjlighet att pröva och reflektera över olika arbetssätt och arbets-
former i relation till teknikämnets innehåll. Detta görs genom att deltagarna planerar 
och genomför olika typer av undervisningsaktiviteter i den egna skolan och därefter 
redovisar och diskuterar dessa vid efterföljande seminarier. 

Innehåll baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet: Kursdeltagarna tar 
del av teknikdidaktisk forskning som behandlar teknikämnets specifika förmågor och 
bedömning av dessa när olika ämnesinnehåll tas upp i kursen. Med utgångspunkt i 
forskningen utvecklar deltagarna redskap för att planera undervisningsaktiviteter och 
analysera elevers kunnande. Även ämnesdidaktisk forskning med fokus på genus be-
handlas och relateras till den egna undervisningen.  

Innehåll som berör generella kompetenser: I kursen belyses genusaspekter kopplade till 
teknik, teknikanvändning och teknikundervisning. Med hjälp av teoretiska redskap från 
kurslitteraturen skall kursdeltagarna utifrån ett genusperspektiv observera och analysera 
eleverna på den egna skolan under en undervisningsaktivitet. Användning av IT i 
undervisningen behandlas även i kursen. Deltagarna skall utforska filmer från Utbild-
ningsradion med fokus på teknik, välja någon film och se den tillsammans med sina 
elever. Med filmen som utgångspunkt planerar kursdeltagaren en aktivitet i klassrum-
met där eleverna får möjlighet att diskutera och värdera teknikrelaterade frågor. 

Former för examination 
Examination sker kontinuerligt under kursens gång genom uppgifter som genomförs i 
den egna undervisningspraktiken, vilka redovisas muntligt och diskuteras under semi-
narier. Den avslutande examinationsuppgiften består i att skriftligt formulera en teknik-
didaktisk plattform för den egna skolan i syfte att få ett arbetsverktyg för att planera, 
genomföra och utvärdera teknikundervisning.  Verktyget ska fungera vägledande och 
som stöd och skall kunna användas av kollegorna på den egna skolan. Plattformen skall 
heltäckande belysa teknikkursplanens innehåll, bedömningsaspekter och progression 
samt vara väl förankrad i kurslitteraturen. Vid det sista kurstillfället redovisas den tek-
nikdidaktiska plattformen muntligt och återkoppling ges från lärare och övriga delta-
gare. Därefter ges möjlighet att vidareutveckla plattformen innan den slutgiltigt lämnas 
in.  

Lärandemål 
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:   

- redogöra för ämnesteori och ämnesdidaktiska perspektiv inom de områden som kursen 
behandlat och som krävs för att undervisa i teknik i grundskolans årskurs 1-3 

- planera, organisera och utvärdera teknikundervisning i relation till styrdokument, 
olika elevgrupper och teknikdidaktisk forskning, 

- analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling i teknik i relation till skolans styr-
dokument.  

Undervisningsformsform (distans, campus) 
Kursen är en kombination av distansstudier och campusförlagd undervisning. Den cam-
pusförlagda undervisningen utgörs av totalt fem heldagsträffar, jämnt utspridda över 
terminen. Mellan träffarna på campus arbetar deltagarna med litteraturstudier och ge-
nomför övningsuppgifter som ibland inkluderar grupparbete med andra kursdeltagare 
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och/eller kollegorna på den egna skolan. Den kontinuerliga kontakten med andra delta-
gare i kursen och kursledningen sköts mellan träffarna via lärplattform.  

Kursens lärare 
Kristina Andersson – Fil dr i naturvetenskapernas och teknikens didaktik och grund-
skollärare 6-9 i Ma, NO och teknik. Har arbetat som lärare på lärarprogrammen sedan 
2002 i ämnesdidaktik men också i utbildningsvetenskapliga kärnkurser. Verksam vid 
avdelningen Lärande i STEM på KTH.   

Birgit Fahrman –grundskolelärare åk 6-9 i teknik, matematik och naturorienterande 
ämne. Forskarstuderande lärare i teknikvetenskapernas kommunikation och lärande. 
Verksam vid avdelningen Lärande i STEM vid ITM skolan, KTH. Har erfarenhet som 
lärare i lärarutbildningen i teknikämnets didaktik. 

Sandra Tibbelin –Civilingenjör och tek. lic. i fysik. Ämneslärare i teknik, fysik och 
matematik. Verksam vid avdelningen Lärande i STEM vid ITM skolan, KTH. Har erfa-
renhet som lärare i grundskolan och som lärare i lärarutbildningen i teknikämnets di-
daktik. 

Kursutvärdering 
I slutet av kursen skickas en webbaserad utvärdering till alla kursdeltagare som sam-
manställs av kursadministratör och skickas till studierektor.  

Lämplighet, förmågor och erfarenhet 
Lärarutbildningen på KTH vid avdelningen Lärande i STEM har lång erfarenhet av 
utbildning inom  teknikdidaktik  för blivande och verksamma grund- och ämneslärare. 
Forskning inom teknikens didaktik bedrivs vid avdelningen och dess lärare är utbildade 
grund- eller ämneslärare. Utbildningen bedrivs i specialutrustad lärosal. 
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