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Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig ett naturvetenskapligt förhållningssätt och 
utifrån ett didaktiskt perspektiv utveckla kunskaper inom det naturvetenskapliga 
ämnesområdet. Kursen fokuserar på barns förståelse av naturvetenskapliga fenomen i sin 
omvärld och syftar till att utveckla studentens förmåga att på ett inspirerande sätt arbeta med 
naturvetenskap och teknik i ett barnperspektiv.
Kursens lärandemål
Efter kursen ska den studerande:

1. kunna beskriva och förklara några biologiska, kemiska och fysikaliska processer i 
vår omvärld

2. kunna använda sig av ett naturvetenskapligt arbetssätt och några naturvetenskapliga 
metoder

3. kunna diskutera naturvetenskap och teknik i ett barnperspektiv
4. kunna uppmärksamma och reflektera över vardagsföreställningar om 

naturvetenskapliga fenomen
5. visa kunskap om våra vanligaste växter och djur och kunna ge exempel på hur 

närmiljön kan användas på ett kreativt sätt i pedagogiska sammanhang
6. kunna reflektera över hur man ställer produktiva frågor, gör didaktiska val och  

pedagogiska bedömningar i arbete med naturvetenskap och teknik 
7. kunna diskutera naturvetenskap, teknik och miljö i ett hållbarhetsperspektiv samt ur 

ett köns- och mångfaldsperspektiv

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
samt
godkänt resultat i följande kurs/kurser:
 Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Naturkunskap 1b alternativt 1a1+1a2, 
Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 6B / A6b)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
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- enskild fältstudie (lärandemål 2 och 5)
- enskilda intervjuer med barn som redovisas och analyseras skriftligt och muntligt 
(lärandemål 3, 4 och 6)
- gruppseminarier som redovisas skriftligt om naturvetenskap och teknik i relation till hållbar 
utveckling och genus (lärandemål 7) 
- gemensam dokumentation och analys i studiegruppen av exkursioner, studiebesök och 
laborationer med hjälp av IKT (lärandemål 1 och 2)

Kursens innehåll, examinationer och betygskriterier beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där 
även betygskriterier anges.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst framgår av dokumentet Riktlinjer för 
examination (www.hv.se).

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 2
461 86 Trollhättan

Utskriven 2018-10-12 17:29


