
Teknik omkring oss

Kursen tar upp den stora bredd av ämnesområden som kan 
kallas teknik samt föreläsningar om pedagogik och didaktik.  
Exempel på teknikområden som tas upp är Fysik, Nano, 
Elektronik, Data och Kemi. Föreläsningarna är tematiska 
och heter t.ex. Vardagselektronik, Bredband - vad är det? I 
kursen ingår studiebesök på företag och forskningsinstitutio-
ner. Föreläsningarna och projektarbetet sker i Vattenhallen 
på LTH. 

Målgrupp 
Senarelärare från år 7 t.o.m vuxenutbildningen. Tekniklärare samt 
övriga lärare som vill inkludera teknikämnet i sitt huvudämne (t ex 
matematik, NO och samhällsorienterade ämnen). Kursen ligger på 
grundnivå. 

Studietakt 
Halvfart (15 hp/termin) 

Start- och slutdatum 
Höst: 23 augusti 2010 - 17 december 2010. 
Vår: 10 januari 2011 - 10 juni 2011.

Arbetsform (distans, campus) 
Kursen är en campuskurs med 15 träffar á 2 timmar. Dessa kommer 
i möjligaste mån att läggas ihop för att minimera antalet tillfällen som 
deltagarna måste resa till Lund. Kursen är uppbyggd kring en föreläs-
ningsserie som skall visa hur brett teknikområdet är. 

KURSENS INNEHÅLL
Teknikföreläsningarna, som hålls av LTH-lärare och forskare samt 
ingenjörer från industrin, kompletteras med föreläsningar i pedagogik 
och didaktik. Större delen av kursen kommer att ägnas åt ett eget pro-
jektarbete, vars syfte är att utveckla ett lärkoncept som i slutet av kursen 
skall användas i lärarens egen undervisning. Det kan vara en fördjup-
ning inom ett speciellt teknikområde, ett tematiskt koncept, problem-
baserat upplägg etc. Vattenhallens resurser står till lärarnas förfogande: 
handledning, material, utrustning och tillfällen att testa konceptet på 
Vattenhallens besökare gör kursen handgripligt verklighetsanknuten. 
Dessutom har Vattenhallen ett stort kontaktnätverk av ingenjörer, 
forskare och lärare inom industrin och universitetets institutioner, som 
kan utnyttjas för studiebesök, intervjuer, laborationer etc.

Kursen består av 15 st tvåtimmarsföreläsningar, ett styrt projektar-
bete och ett projekt som kursdeltagarna själva driver och planerar. 
Studiebesök på företag och forskningsinstitutioner ingår, samt praktik 
i Vattenhallen. Kursen avslutas med att kursdeltagarna applicerar sitt 
projekt i sin hemskola, utvärderar och sammanställer arbetet i en rap-
port, samt rapporterar muntligt inför kurskamrater och inbjudna lärare 
från Vattenhallens nätverk.

FÖRVÄNTADE EFFEKTER AV KURSEN
Deltagarna har provat och genomfört något som de inte gjort förut i 
sin undervisning. De har fått självförtroende i att diskutera teknik med 
forskare, ingenjörer, lärare och elever från olika stadier genom arbetet 
i Vattenhallen. Deltagarna har fått en överblick av det breda området 
teknik och fått inspiration och redskap att utveckla sin undervisning 
hemma. 

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall kursdeltagaren
• Ha fått en god överblick över det breda ämnesområdet teknik
• Skaffat sig djupkunskap inom ett begränsat, självvalt teknikom-

råde 
• Tillägnat sig ett flertal pedagogiska och didaktiska metoder viktiga 

för att främja lustfyllda, intresseväckande, självförtroendehöjande 
och förståelseinriktade undervisningsmetoder

• Förstått att ingenjörsarbete grundar sig på teknisk problemlösning, 
logik och samarbete mellan personer med olika kompetensområde

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall kursdeltagaren
• Kunna söka populärvetenskaplig och vetenskaplig teknisk infor-

mation
• Fått självförtroende i att diskutera tekniska frågor på olika nivåer, 

både med elever, lärare, ingenjörer och forskare 
• Kunna angripa ett problem/område på ett vetetenskapligt, ingen-

jörsmässigt sätt
• Fått färdighet i att planera och genomföra projekt- och upplevelse-

baserade undervisningsmoment

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall kursdeltagaren
• Fått självförtroende och erfarenhet i att leda upplevelsebaserade, 
lustfyllda undervisningsmoment
• Insett vikten av att ha en ödmjuk lyssnande attityd vid diskussio-
ner om teknik med elever 

Teknik omkring oss 
 Ingår i Lärarfortbildningen, 30 högskolepoäng

Lund University Commissioned Education är Lunds universitets avdelning för uppdragsutbildning. Vi marknadsför och säljer utbildningar och seminarier som 
ofta skräddarsys efter kundens behov. Våra utbildningar genomförs av lärare och forskare vid Lunds universitet – en garant för ämnesmässig bredd, veten-
skapligt djup och modern pedagogik. Välkommen att ta del av vårt aktuella kursutbud på www.education.lu.se  Lund University Commissioned Education, 
Box 117, 221 00 Lund.  Tel: 046-222 07 07. Fax 046-222 07 50. E-post: info@education.lu.se
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KURSENS LÄRARE
Monica Almqvist är universitetslektor på institutionen för 
Mätteknik och industriell elektroteknik och undervisar i elek-
trisk mätteknik, medicinsk teknik samt ultraljudsfysik.  År 
2003 tilldelades hon utmärkelsen Excellent Teaching Practice 
(ETP) och 2009 fick hon Lunds Universitets pedagogiska 
pris. 

Lars Olsson är universitetslektor på institutionen för Elektro- 
och informationsteknik och undervisar i elektronik och 
teknikhistoria. Lars har arbetet med tävlingen Teknikåttan i 
många år och fick det första Hans-Uno Bengtssonstipendiet 
2008. 

Torgny Roxå är adjunkt i högskolepdagogisk utveckling 
och pedagogisk konsult. Han är initiativtagare och strate-
gisk ledare av Genombrottet som är LTHs gemensamma 
pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet.  År 2004 fick han 
Lunds Universitets pedagogiska pris och 2009 tilldelades han 
utmärkelsen Excellent Teaching Practice (ETP). 

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast 
sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt 
Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av 
lärare. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/
fortbildning.
 Den som söker till denna kurs utan godkännande från 
skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att 
få avbryta utbildningen. För vidare frågor kring anmälan 
hänvisar vi till
 www.skolverket.se/fortbildning 

www.education. lu.se / lararly f tet

Anmälningskod: LU-17081
Kurskod: LLYU53

ANMÄLAN
• Välj ut den/de kurser du är intresserad av 
• Notera kursens anmälningskod 
• Gå till www.studera.nu 
• Välj ”Sök utbildning” 
• Välj ”Hitta utbildning” 
• Välj ”Andra sätt att söka”: Anmälningskod/fritext 

(finns i rutan till höger) 
• Ange kursens anmälningskod i det tomma fältet 
• Tryck på SÖK 
• Om du vill anmäla dig till kursen så tryck LÄGG 

TILL 
• I rutan upp till höger kan du se att du har anmält 

dig till 1 utbildning 
• Tryck på ”Läs mer om anmälan” (om du inte 

redan skaffat dig ett användarkonto) 
• Tryck på ”Gå till anmälan” och följ instruktionen 

där. 

 
KONTAKT
För information om kursens innehåll kontakta Monica Almqvist, 
Monica.Almqvist@elmat.lth.se. 

För information om ansökan eller om våra utbildningar kon-
takta Deana Ekberg Nannskog, deana.nannskog@education.lu.se, 
tfn 046 222 07 07.


