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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2020-11-25 och gäller från
höstterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Minst betyget godkänd på 40 hp eller mer inom "Teknik I med didaktiskt inriktning" och
"Teknik II med didaktiskt inriktning". Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Kursens syfte är att studenten skall utveckla kunskaper inom kunskapsområdet teknik. Med
utgångspunkt i ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper i teknik skall studenten utveckla sin
förmåga att undervisa i skolämnet teknik. De studerande fördjupar sitt yrkeskunnande
genom att med utgångspunkt i möten med eleverna tillämpa vetenskapligt grundad och
erfarenhetsbaserad kunskap för lärande och utveckling.

Delkurs 1, Konstruktionsteknik, 7,5 hp

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna:
1. redogöra för sambanden mellan form, material och tillverkningsprocess,



2. redogöra för grundläggande konstruktionsstödmetoder,
3. självständigt strukturera, planera och genomföra en konstruktioonsuppgift, inklusive val av
material och tillverkningsmetod från en given kravspecifikation,
4. använda relevanta antaganden och förenklingar för beräkningar av en konstruktion
Solidmodellering och ritningsframställning,
5. modellera och editera parter och sammanställningar i ett 3D-cadprogram,
6. framställa 2D-ritningar av detaljer och sammanställningar i ett 3D-cadprogram samt
7. strukturera variantkonstruktioner med hjälp av familjetabeller och relationer samt mer
komplexa konstruktioner med hjälp av top-down funktionen i ett 3D-cadprogram

Delkurs 2: Teknikutvecklingsarbete, 7,5 hp

Efter genomgången delkurs skall studenten kunna:
1. genomföra teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning,
förslag till lösningar, konstruktion och utprövning,
2. tillämpa manuella och digitala skisser, ritningar och modeller i teknikutvecklingsarbetet,
3. dokumentera teknikutvecklingsarbetet självständigt i form av teknisk rapportskrivning och
muntlig presentation,
4. planera teknikundervisning med utgångspunkt i teknikämnets kursplan samt
5. redogöra för teorier om bedömning i skolämnet teknik.

Delkurs 3, VFU 2, 7,5 hp

Efter den andra VFU-kursen ska studenten kunna:
1. Agera i enlighet med de grundläggande värden som anges i skollagen och i läroplanen.
2. Redogöra för lagstiftning angående skolans skyldigheter att förebygga och åtgärda
diskriminering och kränkningar samt jämföra det med lokala styrdokument, t.ex. den lokala
likabehandlingsplanen.
3. Med viss handledning integrera ett normkritiskt perspektiv i den pedagogiska
verksamheten med fokus på jämställdhet och jämlikhet.
4. Kommunicera professionsinriktat med elever och personal både i grupp och enskilt, med
ett för sammanhanget funktionellt och adekvat språkbruk i tal och skrift.
5. Under viss handledning planera, leda och genomföra sekvenser av undervisning med
utgångspunkt i skolans styrdokument och teoretiskt förankrat i ämneskunskap och
ämnesdidaktik.
6. Planera och genomföra undervisning med beaktande av elevers olika förutsättningar,
samt under handledning reflektera över specialpedagogiska behov.
7. Analysera den egna undervisningen och argumentera för hur den förankras i
styrdokument, ämneskunskap och ämnesdidaktik.
8. Under handledning bedöma elevers kunskapsutveckling och skolsociala situation samt
diskutera hur detta kan kommuniceras med elever, vårdnadshavare och personal.
9. Med viss handledning använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten.
10. Diskutera den egna professions- utvecklingen samt identifiera vidare behov av
utveckling.

Delkurs 4, Kretsteknik, 7,5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:
1. visa kunskaper om grundläggande begrepp och komponenter inom elektricitetsläran,
2. visa grundläggande kunskaper om elektriska mätmetoder och användningen av elektriska
mätinstrument,
3. utföra beräkningar på enkla elektriska nät med hjälp av Ohms lag, Kirchoffs lagar, nod-
och slinganalys, superpositionssatsen och tvåpolssatsen,
4. utföra beräkningar på enkla växelströmskretsar med visardiagram och jw-metoden,
5. utföra enkla kopplingar med passiva komponenter och operationsförstärkare,



6. mäta ström, spänning, resistans, amplitud, periodtid och frekvens samt
7. redovisa laborationsresultat i en skriftlig rapport.

Innehåll
Delkurs 1, Konstruktionsteknik

Delkursen innehåller:
- övningar i solidmodellering 
- ritningsframställning manuellt 
- ritningsframställning via ett 3D-cadprogram
- konstruktionsuppgifter

Delkurs 2: Teknikutvecklingsarbete, 7,5 hp 

Delkursen innehåller:
- designprocessen
- skiss-, ritnings- och CAD-teknik
- summativ och formativ bedömning i skolämnet teknik 
- teknikutvecklingsarbete 
- teknisk rapportskrivning

Delkurs 3, VFU 2, 7,5 hp

Under delkursen får studenten:
- använda digitala lärresurser i skolan,
- auskultera,
- tolka och tillämpa centrala styrdokument och lokal pedagogisk planering,
- praktisk tillämpa pedagogiska och didaktiska teorier och omsättande av ämneskunskaper i
undervisning, med beaktande av elevers olika kunskaper och intressen,
- beakta specialpedagogiska perspektiv,
- möjlighet att träna den kommunikativa förmågan i samverkan med de olika
personalgrupperna och eleverna inom skolan,
- fördjupa diskussionen om yrket och studentens professionsutveckling och formulera
utvecklingsområden inför VFU 3.

Delkurs 4, Kretsteknik, 7,5 hp

Delkursen innehåller:
- grundläggande begrepp: laddning, ström, potential, spänning, ledare, isolatorer, resistans,
konduktans, effekt och energi samt elektriska och magnetiska fält
- komponentkännedom: passiva komponenter (resistor, kondensator, spole), diod,
operationsförstärkare och deras användning samt ideal transformator.
- elkretsteori: beräkningar med Ohms lag, Kirchhoffs lagar, superpositionssatsen,
tvåpolssatsen samt nod- och slinganalys. Effekt och effektanpassning. Tvåpolsekvivalenter.
Sinusformad ström och spänning - definitioner och samband. Beräkningar med visardiagram
och jw-metoden. Resonanskretsar. Upp- och urladdning av kondensatorn.
Operationsförstärkarens grundkopplingar. 
- laborationer: uppkoppling av enkla kretsar på kopplingsplattor. Mätning av ström, spänning
och resistans samt amplitud och frekvens. Redovisning av resultat i skriftlig rapport.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination



Delkurs 1:
Mål 1 - 7 examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter
Mål 1 - 7 examineras genom muntliga seminarier i grupp 

Delkurs 2: Teknikutvecklingsarbete
Mål 1 och 3 examineras genom en individuell muntlig och skriftlig teknisk rapportering samt
genom en muntlig redovisning i grupp av en laborativ uppgift
Mål 2 examineras genom en individuell skriftlig och en individuell digital produktion
Mål 4 och 5 examineras genom skriftliga gruppuppgifter

Delkurs 3: 
Lärandemål 1, 3, 4, 5, 6, 8 och 9 examineras genom fullgjord och dokumenterad VFU.
Lärandemål 2,7 och 10 examineras genom muntliga och/eller skriftliga uppgifter vid
lärosätet.

Närvaro krävs på informationen som föregår perioden och på de skolförlagda delarna av
VFU:n. Enstaka dagar tas igen efter överenskommelse med lärarutbildaren. Om inte
särskilda skäl föreligger gör student, som varit frånvarande mer än 5 dagar, om VFU-
perioden i sin helhet. Antalet examinationstillfällen för verksamhetsförlagd utbildning är
begränsat till två.

En students VFU kan avbrytas med omedelbar verkan om det finns påtaglig risk för att
studenten på grund av grov oskicklighet eller synnerligen olämpligt uppträdande kan komma
att skada annan person eller värdefull egendom om han eller hon fortsatt deltar i den
verksamhetsförlagda utbildningen. Beslut om att avbryta VFU fattas av examinator efter
samråd med chef för lärarutbildningens kansli och programledare och innebär att VFU-
kursen underkänns och ett examinationstillfälle är förbrukat.

Delkurs 4: 
Mål 1, 2, 3 och 4 examineras genom en individuell skriftlig tentamen
Mål 5, 6 och 7 examineras genom en laboration 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 Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

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




