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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2019-09-06 och gäller från vårterminen 2020 vid
Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Genomgången kurs FYGT11 varav minst 15 hp godkända, eller dokumenterade motsvarande kunskaper.

Lärandemål
Kursens syfte är att den studerande skall utveckla goda och för läraryrket relevanta kunskaper i teknik
och teknikdidaktik. Med utgångspunkt i ämneskunskaper och med en förståelseinriktad attityd till
teknikämnet skall studenten utveckla färdigheter att stimulera elever till nyfikenhet och upptäckarglädje.
Kursen syftar även till att de studerande fördjupar sitt yrkeskunnande genom att med utgångspunkt i
möten med eleverna tillämpa vetenskapligt grundad och erfarenhetsbaserad kunskap för lärande och
utveckling.

Delkurs1, Programutvecklingsmetodik, 7,5 hp
Efter genomgången delkurs skall studenten kunna:



1. beskriva modeller för programvaruutveckling,
2. tillämpa en modell för programvaruutveckling för att lösa enklare problem,
3. tillämpa abstraktion vid programvaruutveckling, d.v.s. kunna skapa förenklade representationer av
föremål och företeelser,
4. tillämpa praktiska metoder för att hantera komplexiteten hos programvarumodeller,
5. tillämpa och konsekvent använda sunda programmeringsvanor vad gäller exempelvis återanvändning
av kod, dokumentation, namngivning och kodstruktur,
6. konstruera grafiska användargränssnitt och
7. systematiskt testa programvara genom att exempelvis utarbeta ett relevant urval av testfall.

Delkurs 2, HTML och CSS för webbutveckling, 5 hp
Efter genomgången delkurs skall studenten kunna:
1. producera HTML5-dokument (Hypertext Markup Language) innehållande text, bilder, formulär, ljud och
video,
2. producera CSS-dokument (Cascading Style Sheets) för layout av HTML5-dokument,
3. producera CSS-dokument för formatering av HTML5-dokument och
4. använda CSS-dokument för att anpassa hur webbsidor visas på olika portabla enheter.

Delkurs 3, Systemimplementeringsteknik, 5 hp
Efter genomgången delkurs skall studenten kunna:
1. redogöra för skillnaden mellan desktop-applikationer och webbaserade applikationer,
2. producera webbaserade applikationer som löser skillnaden mellan desktop- applikationer och
webbaserade applikationer,
3. redogöra för ramverk och innehållshanteringssystem i relation till webbaserade applikationer,
4. producera webbaserade applikationer baserade dels på ramverk och dels på
innehållshanteringssystem och
5. reflektera över och värdera lämpligt tillvägagångssätt för att producera webbaserade applikationer.

Delkurs 4, Javascript för webbutveckling, 5 hp
Efter genomgången delkurs skall studenten kunna:
1. producera program skrivna i JavaScript,
2. använda inbyggda metoder och egenskaper i klasser och objekt i JavaScript,
3. skapa egna funktioner och metoder samt hantera undantag,
4. använda händelsehantering för att anropa funktioner och metoder,
5. validera indata i HTML-formulär och
6. använda DOM för att förändra HTML-dokumentets struktur och för att förändra CSS-egenskaper.

Delkurs 5, Teknikdidaktik, 7,5 hp
Efter genomgången delkurs skall studenten kunna:
1. analysera elevers lärande och föreställningar om begrepp och fenomen från kursinnehållet utifrån
aktuell didaktisk forskning och lärandeteorier,
2. planera, genomföra, analysera och redovisa experiment i anslutning till kursinnehållet,
3. reflektera över skolans styrdokument och illustrera deras förhållande till aktuella läromedel,
lärandeteorier, undervisning och elevers intresse och attityder för kursens innehåll,
4. föreslå och argumentera för undervisningsinnehåll och undervisningsmetoder i en inkluderande
teknikundervisning, och kunna värdera undervisning utifrån ett reflekterande förhållningssätt med
anknytning till ämnes- och ämnesdidaktisk teori och
5. kritiskt granska och konstruera valida bedömningsunderlag med utgångspunkt i ämnesdidaktiska och
pedagogiska perspektiv.

Innehåll
Delkurs1, Programutvecklingsmetodik, 7,5 hp
I delkursen behandlas hur man i olika steg (som analys, design, implementering, testning och underhåll)
utvecklar programvara. Alla steg behandlas i delkursen men fokus ligger på design, implementering och
testning. I design-steget ingår tillämpning av abstraktion och praktiska metoder för att hantera



komplexiteten hos programvarumodeller. Då delkursen genomgående bygger på objekt-orienterad
programmering utgörs sådana praktiska metoder av bl. a. inkapsling och upp- och indelning av föremål i
del- respektive arvshierarkier. Programvaruutveckling är till stora delar en praktisk färdighet och
studenterna får rikliga tillfällen till övning vid laborationer där det studenterna designat implementeras och
testas. Teori och metodik presenteras vid föreläsningar. Studenternas arbeten dokumenteras i skriftliga
laborationsrapporter.

Delkurs 2, HTML och CSS för webbutveckling, 5 hp
Under delkursen behandlas hur man med HTML5 strukturerar en webbsida och hur man med CSS
presenterar HTML5-sidans innehåll med avseende på formatering och layout, samt hur man med CSS
anpassar HTML5-sidans innehåll för portabla enheter.

Delkurs 3, Systemimplementeringsteknik, 5 hp
Under delkursen behandlas hur studenten med tre komplementära tillvägagångssätt skapar webbaserade
applikationer. Mer specifikt betyder det hur studenten med ett serverstyrt scriptspråk skapar lösningar för
skillnaden mellan desktop-applikationer och webbaserade applikationer baserade på tillståndslösa miljöer
med uppkopplingslös datakommunikation. Därtill behandlas hur studenten med dels ramverk och dels
innehållshanteringssystem skapar webbaserade applikationer. Avslutningsvis behandlas också
när det är lämpligt att använda respektive tillvägagångssätt för att skapa webbaserade applikationer.

Delkurs 4, Javascript för webbutveckling, 5 hp
Under delkursen behandlas hur JavaScript kan användas för att skapa interaktiva och dynamiska
webbsidor som tolkas i webbläsaren genom att studenten i JavaScript använder metoder och egenskaper
i klasser och objekt, skapar funktioner samt använder händelsehantering för att anropa funktioner och
metoder. Därtill behandlas validering av HTML-formulär (Hypertext Markup Language) samt hur DOM
(Document Object Model) kan användas för att förändra HTML och CSS (Cascading Style Sheets).

Delkurs 5, Teknikdidaktik, 7,5 hp
Undervisningen sker i form av seminarier och övningar.
Delkursen behandlar syntes och reflektion av teknikdidaktiska och lärandeteoretiska kunskaper och
tillämpningar i skolpraktiken samt organisation för lärande i undervisningssituationer. Utifrån
ämnesdidaktisk forskningslitteratur och aktuella styrdokument behandlar delkursen undervisning och
lärande i teknik som ett teoretiskt och experimentellt skolämne och en undervisningspraktik.
Betydelse av att planera och organisera för undervisning, lärande samt formativ och summativ
bedömning i teknik för gymnasieskolan tas upp.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Delkurs 1:
Mål 1, 6 och 7 examineras genom en individuell skriftlig tentamen
Mål 2-5 examineras i form av fullgjorda obligatoriska laborations- och inlämningsuppgifter som utförs i
grupp

Delkurs 2:
Mål 1-3 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter som utförs i grupp
Mål 4 examineras genom en skriftlig individuell tentamen

Delkurs 3:
Mål 1, 3 och 5 examineras genom en skriftlig individuell tentamen 
Mål 2 och 4 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter som utförs i grupp

Delkurs 4:
Mål 1, 3 och 5 examineras genom en skriftlig individuell tentamen 



Mål 2 och 4 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter som utförs i grupp

Delkurs 5:
Mål 1, 3 och 5 examineras individuellt genom en skriftlig uppgift
Mål 2, examineras individuellt genom digital redovisning samt praktisk redovisning av laborativt moment 
Mål 4 och 5 examineras genom seminarier i grupp. 

För bedömningen skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen ingår i ämneslärarprogrammet.


