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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod BIG504

Högskolepoäng 15 hp

Huvudområde Ej definierat

Ämnesgrupp Övrigt inom naturvetenskap

Utbildningsområde Tekniska området 25.0 %
Naturvetenskapliga området 75.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för grundläggande begrepp, sammanhang och arbetssätt i biologi, fysik, kemi och
teknik
2. planera, genomföra och utvärdera undersökande och experimentella moment i biologi,
fysik, kemi och teknik
3. identifiera och redogöra för naturvetenskapens och teknikens betydelse för individ,
samhälle och miljö i samtid och historisk tid
4. bedöma och värdera kunskaper och förmågor hos elever i naturvetenskapliga ämnena och
teknik
5. kunna reflektera över olika undervisningsformer och använda ämnesdidaktiska
forskningsresultat för att utveckla olika lärsituationer som kan stimulera elevers intresse och
lärande
6. visa kunskaper om kurs- och läroplanens betydelse för undervisning i respektive ämne samt
hur de olika ämnenas innehåll och progression kan samverka
7. visa hur kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena och teknik kan ha betydelse för
undervisning för miljö och hållbar utveckling.
 
 



Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

 
 

Kursens innehåll Ämnesdidaktik med relevans för undervisning i respektive ämne
Miljö- och hållbar utveckling i de naturvetenskapliga ämnena och teknik
Elevers svårigheter och språkets betydelse för elevers lärande
Naturvetenskapliga arbetsmetoder och experimentets betydelse
Praktiskt och laborativt arbete
Naturvetenskapliga och tekniska upptäckter och dess betydelse för människans livsvillkor och
syn på natur och samhälle
Undervisning som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Utifrån styrdokumenten och ämnesdidaktisk forskning, planering, genomförande och
utvärdering av undervisning i de naturvetenskapliga ämnena och teknik.
 
 
Grundläggande begrepp i biologi. Ekologiska processer, kretslopp, evolution, artkunskap,
människokroppen, hälsa, livscykler, sexualitet, samtycke och relationer. Utomhuspedagogik.
 
Grundläggande begrepp i fysik. Energi, materians egenskaper, kraft och rörelse, ljus, ljud,
ellära och magnetism, väderfenomen, astronomi. Analoga och digitala mätinstrument.
 
Grundläggande begrepp och processer i kemi. Experiment, modeller och iakttagelser samt
redogörelse. Kemi i vardagen samt kemins betydelse för samhället.
 
Grundläggande tekniska principer med koppling till skolämnet teknik. Arbete med
teknikutveckling, tekniska system och tekniska lösningar.

Undervisning Föreläsningar, seminarier, laborationer och exkursioner. Deltagande i seminarier, laborationer
och exkursioner är obligatoriskt.

Förkunskaper Särskilda förkunskapskrav för Kompletterande pedagogisk utbildning enligt förordning
2021:1336

Examinationsform Skriftlig och muntlig examination

Betyg Godkänd och Underkänd

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Biologi 3,7 hp Betyg: UG

0020   Fysik 3,8 hp Betyg: UG

0030   Kemi 3,7 hp Betyg: UG

0040   Teknik 3,8 hp Betyg: UG


