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Sammanfattning 
I vår uppsats har vi tittat närmre på styrdokumenten för ämnet fysik i den svenska gymnasieskolan. 
Vi har jämfört innehåll och formuleringar mellan ämnesplan 2011 och kursplan 2000 för att lokalisera 
och analysera likheter och skillnader dem emellan. En närläsning av både styrdokumenten och 
didaktisk‐ och pedagogisk forskning gjorde denna jämförelse och analys möjlig. Vi som blivande 
pedagoger vill med detta arbete bidra med vår syn på styrdokumenten för fysikämnet i 
gymnasieskolan. Genom vårt arbete kom vi fram till att vetenskapsteori (Nature of Science) och 
samhällsfrågor (Socio‐Scientific Issues) har fått en mer betydande roll än tidigare. Detta för att 
fysiken i ämnesplan 2011 är ett ämne för alla samhällsmedborgare och inte bara för de som skall 
studera vidare. 

 

Nyckelord: 

fysik, skolverket, ämnesplan 2011, kursplan 2000, gymnasieskola 2011, jämförelse 

 

Abstract 
In our essay we have taken a closer look at the syllabus for the physics subject in the Swedish high 
school. We have compared the content and the formulation between the 2011 syllabus and the 2000 
syllabus to be able to locate and analyze similarities and differences between them. Close readings of 
both the syllabuses and didactic‐ and pedagogic research have made this comparison and analyzes 
possible. Our purpose, as future pedagogues, with this essay is to contribute with our view of the 
syllabuses for the Swedish high school. Our work has shown that Nature of Science and Socio‐
Scientific Issues has gotten a more significant role than before. That is because physics in the 2011 
syllabus is a subject for every member of the society and not just for those who shall continue study 
at the university. 

Keywords 

physics, skolverket, 2011 syllabus, 2000 syllabus, Swedish high school, comparison
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1 Inledning 
Hela det svenska skolsystemet har genomgått en strukturförändring med införandet av en ny skollag, 
nya ämnesplaner och en ny betygsskala. Vi har koncentrerat oss på förändringen av ämnet Fysik på 
gymnasiet och tagit fram och analyserat skillnader och likheter i kursplanen respektive ämnesplanen 
för fysikkurserna. 

Den  verksamhetsförlagda  tiden  under  lärarutbildningen  erbjuder  lärarstudenter  en  verklig  bild  av 
dagens skolverksamhet ute på skolorna. Vi som lärarstudenter hade vår praktik under perioden från 
och med höstterminen 2009 till och med höstterminen 2010 och under denna period hade arbetet 
och förberedelserna redan dragit igång med införandet av den nya skollagen, de nya ämnesplanerna 
och den nya betygsskalan. Då resterande  lärarutbildning fortgick med styrdokumenten från år 2000 
så började vi på vår tid ute på våra respektive partnerskolor få upp ögonen för det nya som komma 
skall. 

Vi har tagit del av aktuell forskning från olika länder inom området för pedagogik och didaktik inom 
naturvetenskaplig  undervisning  dels  på  gymnasial  nivå  men  också  för  de  senare  åren  inom 
grundskolan; detta material presenteras  i kapitel  tre.  I kapitel  fyra presenterar vi de skillnader och 
likheter  som vi har hittat  i  strukturen mellan kursplan 2000 och ämnesplan 2011.  I  samma kapitel 
behandlar vi även skillnaderna och likheterna i ämnets syfte. I kapitel fem görs en jämförelse mellan 
ämnesplan  2011  och  kursplan  2000  gällande  det  specifika  innehållet  i  respektive  kurser.  För  att 
underlätta uttolkningen av kursplan 2000 har vi  tagit hjälp av  läromedel.  I det avslutande kapitlet, 
kapitel sex, ställs skillnaderna och likheterna i styrdokumenten mot den forskning som vi har tagit del 
av. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att hitta likheter och skillnader mellan kursplan 2000 och ämnesplan 2011 
för  ämnet  Fysik  i  svenska  gymnasieskolan.  Dessa  likheter  och  skillnader  ställs  sedan mot  aktuell 
forskning inom pedagogik och didaktik för att hitta en anledning till varför de har uppkommit. Vi vill 
bidra med  informationen  om  hur  någon  som  inte  jobbat med  framtagandet  av  styrdokumenten 
uppfattar  förändringarna.  Vi  inser  att  vi  själva  också  kommer  ha  nytta  av  våra  upptäckter  i  vår 
framtida yrkesroll vilket motiverar arbetet för oss personligen. 

 

1.2 Frågeställningar 
• Vilka skillnader finns det mellan den nya ämnesplanen i fysik från år 2011 och de sedan tidigare 

gällande kursplanerna från år 2000. 
 

• Hur  kan  dessa  respektive  styrdokument  kopplas  till  litteratur  om  naturvetenskaplig 
undervisning, exempelvis begreppen Socio‐Scientific Issues och Nature of Science. 
 

• Vilka  skillnader  i  ämnesinnehåll  syns  när man  jämför  de  två  kursplanerna  och  hur  stora  är 
skillnaderna när man jämför kurserna så som de uttolkats i läroböcker i ämnet. 
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2 Metod 
Till alla våra frågeställningar har vi valt att använda textanalys för att hitta ett svar på våra frågor. Då 
vi påbörjade vårt arbete var allt med de nya styrdokumenten väldigt nytt och det var  inte många  i 
lärarkåren  som  var  insatta  i  ämnet  eller  vad  det  innebar.  De  enda  som  var  insatta  var  de  som 
författade  de  nya  ämnesplanerna,  de  som  jobbade  på  skolverket  och  naturligtvis  politikerna  som 
beslutat om  förändringen. Detta gjorde det svårt att motivera  intervjuer eller enkätundersökningar 
med verksamma lärare inom ramarna för detta arbete. 

 

2.1 Textanalys 
En  textanalys är en noggrann genomgång av  vad det  står och  inte  står  i  texten,  vad  som  indirekt 
uttrycks, och om det finns någon underliggande inställning eller värderingar till ämnet. En textanalys 
är inte och får inte vara en referering till texter. (Johansson och Svedner, 2006) 

Det finns olika sätt att läsa en text på; det beror på vad man läser och vad man vill få ut av det man 
läser. Ett sätt att läsa en text på är närläsning, då man med objektiv syn läser texten för att klargöra 
vad  som  faktiskt  står.  Det  finns  olika  genrer  på  närläsning,  till  exempel  kritisk‐  och  komparativ 
närläsning. Vid kritisk närläsning ställer man frågor till texten och tittar på vad som återges och vad 
som utelämnas,  vad  som betonas och  vad  som  tonas ned. Vid  komparativ närläsning  jämför man 
några  eller  flera  texter  och  försöker  förklara  skillnader  och  likheter  i  innehållet.  (Johansson  och 
Svedner, 2006) 

 

2.2 Urval 
Urvalet började  i ett utkast  till ämnesplanerna som  låg på Skolverkets hemsida där vi  läste om det 
centrala  innehållet och vad det  innehöll. Ämnesplanen anknöt  till begrepp  så  som vetenskapsteori 
(Nature  of  Science,  NOS)  och  samhällsfrågor  (Socio‐Scientific  Issues,  SSI).  För  att  hämta  mer 
information om begreppen tog vi del av artikeln “The Role and Character of the Nature of Science in 
Science Education” som är skriven av McComas, F.W., Clough, P.M., Almazroa, H., år 1998 och är en 
del av boken med namnet ”The Nature of Science in Science Education” sammanställd av McComas 
F.W. Så även boken av Mary Ratcliffe och Marcus Grace heter  “Science education  for  citizenship” 
(Ratcliffe, 2003). 

För  att  förstå  bakgrunden  till  varför  ämnesplanen  ser  ut  som  den  gör  så  tog  vi  också  del  av 
gymnasieutredningens  rapport  inför  reformen,  ”Framtidsvägen  ‐  en  reformerad  gymnasieskola” 
författad av Anita Ferm (Ferm, 2008). Så även ”Redovisning av uppdraget att utveckla en modell för 
ämnesplaner för gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning” från Skolverket (Skolverket, 2009). 

Läroböckerna Heureka! för respektive kurser valde vi för de är etablerade och vanligt förekommande 
på skolor och bibliotek (Bergström, 2004 och 2006 & Alphonce, 2011) 

Efter  kontakt med  Skolverket och Nationellt Resurscentrum  för  Fysik  (NRCF)  fick  vi  tillgång  till  två 
arbetsdokument  som  låg  till grund  inför  författandet av ämnesplanerna 2011  (Fasth et al. 2010 & 
Skolverket  2010c).  Vi  tog  del  av  några  av  de  artiklar  och  böcker  som  refererades  i  dessa  två 
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dokument.  ”Naturvetenskap  och  Naturorienterande  Ämnen  i  Grundskolan:  en  ämnesdidaktisk 
vägledning” skriven av Wickman och Persson år 2008 (Wickman, 2008). ”What 'Ideas‐about‐Science' 
Should Be Taught in School Science? A Delphi Study of the Expert Community” skriven av bland annat 
Osborne och Collins år 2001 (Osborne, 2001). “Naturvetenskap som allmänbildning” skriven av Svein 
Sjöberg år 2000 (Sjöberg, 2000). 

För att hålla oss inom ramen för arbetet har vi varit tvungna att gallra i materialet vilket i sin tur har 
påverkar vår validitet, se avsnitt 2.4. 

 

2.3 Arbetsgången 
Då  vi  i  förväg  inte  kände  till  vad  som  skulle  förändras  i  styrdokumenten  kunde  vi  inte heller  veta 
exakt hur vår arbetsgång skulle se ut. Arbetet och arbetsgången har  formats efterhand som vi har 
tagit del av ny kunskap och fakta. 

Första steget var att göra en ordentlig närläsning av kursplan 2000 och ämnesplan 2011  för ämnet 
fysik  där  vi  gjorde  en  komparativ  textanalys  och  delade  upp  innehållet  efter  ämnesområde  och 
spaltade  därefter  upp  alla  likheter  och  skillnader  dokumenten  emellan,  se  kapitel  fyra  och  fem.  I 
kursplan 2000 är kunskapsstoffet beskrivet i form av mål som eleven skall nå upp till och i ämnesplan 
2011 är kunskapsstoffet beskrivet i klartext i en lista kallat ”centralt innehåll” (Skolverket, 2010a). För 
att  få  en  klarare  bild  av  kunskapsstoffet  i  kursplan  2000  respektive  ämnesplan  2011  har  vi  i  vår 
jämförelse använt oss av en lärobok i respektive kurs för att få en bild över hur författarna har tolkat 
det (Bergström, 2004 och 2006 & Alphonce, 2011). Eftersom denna reform är pågående  i skrivande 
stund så  finns det  ingen  författad bok  till  fysikkurs Fysik 2  respektive Fysik 3  för oss att  tillgå  i vår 
jämförelse.  

I arbetet med att  tolka och analysera  likheterna och  skillnaderna  i  styrdokumenten hade vi  till vår 
hjälp de två arbetsdokumenten från Skolverket (Skolverket, 2010c) och Nationellt Resurscentrum för 
Fysik (Fasth et al. 2010) och de artiklar och böcker nämnda i urvalet. Behållningen av närläsningen av 
artiklarna presenteras  i bakgrundskapitlet, kapitel  tre. Tolkningen och analysen av styrdokumenten 
gjordes med  utgångspunkt  i  resultatet  från  den  komparativa  textanalysen,  av  kursplan  2000  och 
ämnesplan  2011  för  ämnet  Fysik,  med  hjälp  av  resultatet  från  närläsningen,  av  artiklarna  och 
böckerna. Analysen presenteras i kapitel sex. 

 

2.4 Validitet  
Vårt  examensarbete  bygger  på  en  komparativ  textanalys  av  styrdokumenten  för  fysikkurserna  på 
gymnasiet  där  skillnaderna  och  likheterna  är  sammanställda.  För  att  analysera  resultatet  av 
jämförelsen har vi tagit till vår hjälp pedagogisk och didaktisk  litteratur. Som nämns under rubriken 
Urval, avsnitt 2.2, ovan så påverkas validiteten på vårt arbete något negativt eftersom vi har blivit 
påverkade i valet av litteratur. Vi har valt material som bland annat Skolverket har refererat till i sitt 
arbetsmaterial och vi har beaktat enbart en liten del av allt material som finns på detta ämne.  
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3 Bakgrund 
I den  följande  texten kommer vi att använda oss av begreppet den  tidigare alternativt den gamla 
kursplanen  för att  indikera dokument  från år 2000  (Skolverket, 2000. Kursplan  för ämne Fysik) och 
den nya kursplanen för att beteckna ämnesplaner från 2010 (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik). För 
att underlätta  läsningen kommer vi alltid att använda oss av denna notation och därför kommer vi 
inte att på varje punkt skriva ut referensen. 

 

3.1 Utredningen Framtidsvägen  en reformerad gymnasieskola 
Ursprunget  till  förändringen  av  kursplaner  och  gymnasiet  i  stort  står  att  finna  i  den  rapport  som 
gymnasieutredningen, Framtidsvägen ‐ en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27) överlämnade till 
regeringen  i mars  2008. Utredningens  huvuduppdrag  var  att  föreslå  nya  strukturer  för  gymnasie‐
skolan  för  att  stärka  kvaliteten  i  både  den  yrkesförberedande  och  den  högskoleförberedande 
utbildningen. En viktig förutsättning som beskrivs är att den gamla (år 2000) läroplanens kunskapssyn 
skulle bevaras oavsett studieväg och att gymnasieskolan har som uppdrag att förbereda eleverna för 
ett aktivt samhällsliv. 

Styrdokumenten  till gymnasieskola  från år 2000 bygger  i  stort på den  från år 1990 härstammande 
propositionen  Växa  med  kunskaper  som  förespråkade  en  decentraliserad,  kursutformad  och 
målstyrd gymnasieskola. Reformen  innebar bland annat att alla gymnasieprogram blev treåriga och 
fick en likformig struktur i form av gemensamma kärnämnen och en behörighet för högskolestudier. 
Det  skede även en  teoretisering av yrkesprogrammen då karaktärsämnena blev mer  teoretiserade 
och de rent teoretiska ämnena ökade i omfattning (SOU 2008:27).  

Gymnasieutredningen  (SOU 2008:27) pekar även på en stor skillnad mellan den svenska gymnasie‐
skolan  och  dess  nordiska  motsvarigheter,  avsaknaden  av  en  centralt  definierad  examen  som 
certifieras av en utomstående bedömare. Enligt gymnasieutredningen  (SOU 2008:27) är Sverige ett 
av  få  länder  i  EU  som  saknar  ett  sådant mål med  utbildningen.  Denna  avsaknad  av  en  centralt 
definierad examen beror på den höga grad av decentralisering som den svenska gymnasieskolan har. 
Denna  decentralisering  ger  en  stor  frihet  på  lokalnivå  att  utforma  utbildningen,  dock  på  viss 
bekostnad av nationell likvärdighet.  

Formellt sett fanns det i 17 nationella program Sverige år 2010, men på grund av den lokala friheten 
fanns det då cirka 9 000  lokala kurser och ett stort antal  lokala  inriktningar  (SOU 2008:27). Denna 
stora  lokala  variation  även  av  nationella  program  som  formellt  sett  ska  vara  samma  gjorde  att 
eleverna som ska söka till programmen fick svårt att överblicka utbudet. Enligt gymnasieutredningen 
(SOU 2008:27) leder detta till att informationen till sökande elever som går ut från gymnasieskolorna 
mer  liknar  marknadsföring  än  information  och  att  det  ibland  kan  vara  svårt  att  tydligt  se  vad 
utbildningen ska  leda till och vad den  innehåller. Den ökande konkurrensen om eleverna gjorde att 
gymnasieskolorna tvingades profilera sig för att sticka ut och locka elever; denna profilering stämde 
dock  inte  alltid  överens  med  de  behov  som  yrkeskåren  eller  högskolorna  har.  Den  ökade 
diversifieringen gjorde enligt utredningen att möjligheterna att genomföra en nationell skolpolitik är 
kraftigt  försvagade  och  utredningen  går  till  och med  så  långt  att  den  starkt  ifrågasätter  om  det 
överhuvudtaget finns en nationellt likvärdig gymnasieskola.  
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Utredningen berör även oklarheterna kring  tillgodoseendet av den garanterade undervisningstiden 
och  föreslår  därför  att  det  skall  införas  tydliga  resultatmått  och  en  utvecklad  utvärdering  för  att 
säkerställa att den reglerade undervisningstiden följs. Utredningen tar sikte på tre frågor som anses 
vara särskilt viktiga (citerade nedan, (SOU 2008:27)): 

• Elevers rätt till en god utbildning behöver stärkas. 

• Ansvar, struktur och regelverk behöver förtydligas. 

• En ökad samverkan behövs i gymnasieskolan mellan avnämare och skolhuvudmän. 

Detta vill utredningen åstadkomma med bland annat en  förändring  i kursstrukturen av gymnasiets 
ämnen. Utredningen önskar se en utveckling där kurserna på gymnasiet i större utsträckning än idag 
bygger vidare på den nivå där grundskolan slutar.  I den gamla kursstrukturen var den första kursen 
inom ett ämne oftast en repetition av det som behandlats i grundskolan, istället önskar utredningen 
se en fördjupning  inom ämnet som svarar mot en gymnasial nivå. Utöver detta skall kursplaner och 
ämnesplaner vara betydligt  tydligare skrivna än de gamla kursplanerna, detta så att  likvärdigheten 
kan stärkas (SOU 2008:27).  

Utredningen tar sikte på att de förändringar som föreslås ska göra det möjligt för eleverna att vara 
mer  förberedda  för  ett  yrke  eller  vidare  högskolestudier  än  vad  som  är  fallet  med  de  tidigare 
kursplanerna.  Eleverna  ska  vara  mer  specialiserade  inom  sitt  framtida  yrkesområde  eller 
studieområde men inte på bekostnad av de mer allmänna kunskaper som behövs för att eleverna ska 
kunna delta i ett aktivt samhällsliv. Utredningen betonar även vikten av att eleverna får utveckla sin 
förmåga till problemlösning, samarbetsförmåga och sin kommunikativa förmåga (SOU 2008:27).  

Samtliga av de ovan nämnda förslagen  i gymnasieutredningen återfinns även  i den proposition som 
regeringen överlämnade  till  riksdagen den 13 maj 2009. Propositionen bifölls av  riksdagen den 21 
oktober 2009. 

 

3.2 Fysik som Naturvetenskap 
Inför  författandet  av  kursplanen  så  skrevs det  ett  antal dokument  av olika  remissinstanser.  En  av 
dessa var Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF). NRCF refererar i sin text (Fasth et. al, 2010) bland 
annat till en bok av Svein Sjöberg (2000), Naturvetenskap som allmänbildning, vars tankar om fysik 
som en naturvetenskap går igen i den nya ämnesplanen. Eftersom denna text haft ett visst inflytande 
vid författandet av den nya ämnesplanen följer här en kortare sammanfattning av den bok som NRCF 
refererar till. 

Fysiken  är  en  del  av  naturvetenskapen  och  påverkas  därför  av  naturvetenskapens  spelregler.  En 
relevant  regel  som  Svein  Sjöberg  (2000)  utrycker  är  den  regel  som  skiljer  naturvetenskap  från 
teknologi. Enligt honom har naturvetenskapen som syfte att förklara eller förstå ett fenomen eller ett 
problem, medan teknologin sysslar med att lösa konkreta problem på en praktisk nivå. Han menar att 
naturvetenskapens slutresultat är tankar och  idéer medan teknologins slutresultat är en handgriplig 
produkt eller konstruktion.  

Ett  exempel  är diskussioner om  energi och  framförallt de  kopplingar  som  görs mellan  energi och 
samhällets energianvändning, det  kan då vara  relevant att ha denna distinktion  i åtanke eftersom 
samhällets energiproblem på ett eller annat vis är av en teknisk natur. Vad gäller energiflöden och 
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energiprocesser  är  fysiken  tämligen  klar och  ganska oproblematisk, och det bedrivs  inte heller  så 
mycket forskning här. Däremot bedrivs det mycket forskning på det tekniska planet där man försöker 
utveckla effektivare och renare sätt att tillföra och använda energin. För att denna tekniska forskning 
skall kunna komma framåt måste dock fysiken också utvecklas. Ett sådant exempel är utvecklingen av 
fusionsreaktorer, där det behövs både forskning inom teknologin och fysiken.  

I strikt mening bör kanske därför en del av diskussionerna kring samhällets energiproblem utelämnas 
ur fysikundervisningen eftersom de strikt sett  inte är naturvetenskaplig fysik utan mer hör hemma  i 
teknologiämnet. Men då det på gymnasiets naturvetenskapliga program saknas ett rent teknikämne 
är kanske ändå fysiken det bästa forumet att diskutera dessa frågor. Dock har ju fysiken inte monopol 
på  frågan utan den svämmar även över  till andra ämnen, så som  till exempel att biologin studerar 
effekten av energianvändning ur ett miljöperspektiv, samhällskunskapen kan studera effekterna av 
att resurser inte är jämnt fördelade över jorden etc.  

Ett annat intressant dilemma som Sjöberg (2000) presenterar är huruvida undervisningen skall ta upp 
nya  forskningsresultat.  Att  undervisa  om  forskningsfronten  kan  vara  både  roligt  och  intressant 
eftersom  det  är  där  som  det  nya  och  spännande  inom  naturvetenskapen  sker.  Det  är  vid 
forskningsfronten  som man  kan  få  en  skymt  om  vart  framtiden  bär  hän.  Dock  är  det  inte  helt 
oproblematiskt  att  undervisa  om  resultat  från  forskningsfronten  eftersom  sådana  resultat  oftast 
ännu  inte är allmänt accepterade av forskningssamhället. Det kan betyda att nya forskningsresultat 
fortfarande  inte är tillfredställande bevisade och att det därmed  inte är helt säkert att de stämmer. 
Att behandla resultat  från  forskningens  framkant medför  faran att det man behandlar kanske visar 
sig inte stämma.  

Sjöberg  (2000)  för  dock  fram  ett  bra  argument  för  att  ta  upp  frågor  från  forskningsfronten;  han 
argumenterar för att just det faktum att frågor från forskningsfronten inte är avgjorda eller definitivt 
besvarade,  på  ett  bra  sätt  kan  illustrera  vad  naturvetenskap  är.  Enligt  Sjöberg  handlar 
naturvetenskaplig forskning mycket om att inte vara överens om saker och presentera argument och 
bevis  för  sin  tes  så  att  andra  blir  övertygade  om  tesens  riktighet.  Så  det  faktum  att  det  vid 
forskningsfronten  pågår  en  livlig  debatt  och  tvist  om  de  aktuella  frågorna  kan  på  så  vis  visa  vad 
naturvetenskap egentligen handlar om. Sjöberg menar även att många elever har en felaktig bild av 
vad naturvetenskap är, de föreställer sig naturvetenskap som en serie påståenden och ”lagar” som 
alla är absolut  rätt och utan  tvivel  sanna. Eleverna har bilden  av naturvetenskapen  som  varandes 
auktoritär (allting är bestämt och fastlagt av personer som  levt tidigare, t.ex. Newton eller Einstein) 
eller  evig  och  oföränderlig,  vilket  faktiskt  är  raka motsatsen  till  naturvetenskapens  ideal  att  vara 
antiauktoritär, kritisk och ständigt utvecklande. Sjöberg menar att detta är en av grunderna till varför 
många idag blir förvirrade av debatten bland forskare om t.ex. klimatproblemen; de ser det som att 
forskningen  håller  på  att  fallera  eftersom  inte  alla  är  överens.  Tvärtom  ska  det  ses  som  ett 
hälsotecken  att  det  pågår  en  debatt  om  de  här  frågorna.  På  så  vis måste  forskarna  spetsa  sina 
argument och göra ny  forskning  för att kunna  styrka  sina hypoteser. Genom de kontroverser  som 
uppstår när det inte råder enighet skapas ny kunskap.  

Att föra fram de frågor som diskuteras av dagens forskare kan ge eleverna ett tydligt exempel på hur 
den vetenskapliga metoden fungerar i praktiken. Därför kan det enligt Sjöberg (2000) vara bra att ta 
upp aktuell  forskning  i undervisningen, om  inte annat  för att det kan ge värdefulla  insikter om hur 
forskarvärlden  fungerar. Man  ska  ju  nog  dock  vara  noga med  att  poängtera  varför man  tar  upp 
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aktuella frågor, att det  inte bara är för att  lära sig faktakunskaper utan att man gör det för att man 
vill att eleverna ska lära sig något om forskningsmetoderna och hur nya principer och teorier blir till. 
Syftet med  att  lära  sig  om  aktuell  forskning  blir  alltså  att  lära  sig mer  om  hur  naturvetenskapen 
arbetar och att eleverna ska lära sig mer om kritiskt tänkande. 

Det  sista  argumentet  är  för  övrigt  ett  av  de  starkaste  skälen  till  varför  alla  borde  lära  sig 
naturvetenskap. Ett exempel i den anda som Sjöberg (2000) ger uttryck för skulle kunna vara att vi i 
dagens samhälle ständigt ställs inför svåra val i stora frågor, så som den högst dagsaktuella frågan om 
etanolbränslets förträfflighet. Vi ställs här inför det konkreta valet om vi ska köpa det något billigare 
bränslet  som  vissa  forskare  menar  är  nyttigare  för  miljön  medan  andra  forskare  säger  att 
miljövinsten  är  försumbar men med  det  stora minuset  att  vi  producerar mindre mat  åt  jordens 
befolkning. För att kunna  fatta ett sakligt grundat beslut måste vi här  inhämta  fakta och argument 
från båda sidor och  jämföra dem mot varandra för att se vilken teori som verkar stämma. Detta är 
precis så som Sjöberg (2000) menar att naturvetenskapen arbetar; forskarna lägger fram olika teorier 
och presenterar sedan argument som styrker (eller motbevisar) teorin och så diskuterar man sig fram 
till en slags enighet om vilken teori som bäst speglar verkligheten.  

Sjöberg  (2000) menar att alla bör  lära  sig naturvetenskap  för att vi  skall  lära oss denna metod  för 
problemlösning av  frågor  som är  för  stora  för den enskilda  individen. För att vi  som demokratiska 
medborgare skall kunna vara med och påverka i de beslutsprocesser som berör sådana frågor måste 
vi kunna fatta ett upplyst beslut. Detta kräver att man, till viss del i alla fall, förstår problematiken och 
att man är kapabel att skilja mellan bra och dåliga argument. För att kunna skilja ett bra argument 
från ett dåligt måste vi ha kunskaper som ger oss möjlighet att förstå argumenten; vi måste ha en viss 
förståelse för de begrepp som används  i argumenten; vi måste vara medvetna om de metoder och 
processer  varur  argumenten  kommit  för  att  kunna  avgöra  om  processen  är  tillförlitlig. Dessutom 
måste  vi  kunna  genomskåda  de  intressekonflikter  som  kan  finnas  i  vetenskapens  förhållande  till 
samhället och hur dessa kan påverka en undersöknings trovärdighet (Sjöberg, 2000). 

 

3.3 Mål för naturvetenskapen i skolan 
Gruppen som skrivit och tagit fram den nya ämnesplanen har tagit i beaktande en artikel skriven av 
Osborne  (2001), som behandlar vad som bör  ingå  i en naturvetenskaplig utbildning. Författarna till 
den artikeln har genomfört en undersökning  i Storbritannien med en grupp erkända experter  inom 
undervisning  och  forskning  på  områdena  naturvetenskap,  historia,  filosofi  och  sociologi. 
Undersökningens syfte var att få kännedom om vad experter inom dessa områden hade för åsikt om 
vad en genomsnittlig medborgare skall förstå angående naturvetenskap  i slutet av deras utbildning. 
De 25 experterna kommenterade  i tre omgångar en rad kriterier/mål som reviderades mellan varje 
utskick till gruppen. Kriterierna/målen rankades i sista omgången efter betydelsegrad och en lista på 
nio kriterier/mål hade framtagits (Osborne et al. 2001).  

Nedan  följer en kort  redogörelse  för de nio kriterier som  rankades högst efter de  tre utskicken  till 
expertgruppen.  

Naturvetenskaplig metod  och  kritiskt  testande:  Eleven  skall  genom  undervisning  lära  sig  att man 
inom  naturvetenskapen  använder  sig  av  experimentella metoder  för  att  testa  idéer  och  att man 
måste verifiera sina resultat med hjälp av till exempel kontrollexperiment, så som  inom medicinska 
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tester där man använder sig av en kontrollgrupp som  får sockerpiller som placebo. Det skall också 
klargöras för eleven att resultatet från ett enda experiment inte kan ligga till grund för ny kunskap. 

Kreativitet: Eleven skall få insikt i att naturvetenskapen är en aktivitet som involverar kreativitet och 
fantasi och att det bakom vissa naturvetenskapliga idéer ligger enorma intellektuella bedrifter.  

Historiska  framsteg  inom  naturvetenskaplig  kunskap:  Eleverna  skall  genom  undervisningen  uppnå 
förståelse om viss historisk bakgrund till framstegen inom den naturvetenskapliga kunskapen.  

Naturvetenskap och  ifrågasättande: Eleven  skall  i undervisning  få  insikt om vikten av det  ständiga 
och cykliska ifrågasättandet och sökandet av svar som hela tiden leder till nya frågor. Denna process 
leder till nya naturvetenskapliga teorier och tekniker som senare testas empiriskt.  

Mångfalden  i  det  naturvetenskapliga  tankesättet:  Eleven  skall  lära  sig  att  man  inom  natur‐
vetenskapen  använder  sig av en  serie metoder och  infallsvinklar och att det  inte  finns en  speciell 
naturvetenskaplig metod eller infallsvinkel. 

Analys och  tolkning av data: Eleven  skall  i undervisningen  lära  sig att man måste kunna  tolka och 
analysera data på ett professionellt  sätt. Vetenskapliga  fakta uppstår  inte enbart  från  rådata  själv 
utan  från  en  process  av  tolkning  och  teoriuppbyggnad  som  kan  kräva  sofistikerad  kunskap  och 
skicklighet. Det är fullt möjligt och  legitimt att komma fram till olika tolkningar av samma data och 
därmed vara oense. 

Naturvetenskap och bestämdhet: Eleven skall genom undervisningen förstå varför det finns mycket 
naturvetenskaplig  kunskap  som  är  väl etablerad och otvivelaktig,  så  som den  som undervisas och 
behandlas i skolan, men samtidigt att det finns annan kunskap som är mer öppen för diskussion. Det 
bör också förklaras att den nuvarande naturvetenskapliga kunskap vi har är den bästa som finns, men 
även den kan förändras i framtiden då det uppkommer ny evidens eller nya tolkningar av gamla rön. 

Hypoteser och ansatser: Eleven skall efter undervisning ha kunskaper om att  forskare  tar  fram nya 
hypoteser  och  ansatser  involverande  naturfenomen.  Detta  är  väsentligt  för  utvecklingen  av  nya 
fakta. 

Samarbete inom utvecklingen av vetenskapliga fakta: Eleven skall i undervisningen erhålla kunskaper 
om  att  vetenskapliga  framsteg  inte  är  resultat  av  individuella  ansträngningar  utan  kommer  från 
samarbete,  ofta  även  tvärvetenskapligt  och  internationellt.  Nya  rön  sprids  gärna  och  för  att  bli 
accepterade måste de överleva en process av kritiskt granskande. 

I artikeln tar man upp problemen med att dagens undervisning i naturvetenskap har inriktats till att 
utbilda nästa generations forskare och att den inte tar hänsyn till hur stor del den naturvetenskapliga 
utbildningen utgör av en ungdoms totala utbildning. Inte heller gav undervisningen tillräcklig kunskap 
om naturvetenskapens arbetssätt och  karaktär.  (Osborne et al. 2001) NRCF  tar  fasta på detta och 
önskar en bredare undervisning som riktar sig till en större publik (Fasth et al.). 

I artikeln tar författarna upp vikten av att undervisa om naturvetenskapens karaktär och arbetssätt 
då man inte kan undervisa om till exempel Boyles lag utan att tidigare ha tagit upp om vad begreppet 
lag  innebär.  På  samma  sätt  som  att  man  inte  kan  förvänta  sig  att  eleverna  skall  återupptäcka 
Newtons  lagar genom att  titta på  föremål  i  rörelse  så kan man  inte  förvänta  sig att eleverna  skall 
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förstå det naturvetenskapliga arbetssättet genom att enbart praktisera naturvetenskap. Meningen 
med det naturvetenskapliga arbetssättet och den naturvetenskapliga karaktären måste undervisas 
explicit. Dock  finns  ingen uttalat om vad som skall  ingå  i undervisningen av det naturvetenskapliga 
arbetssättet  och  karaktären  och  författarna  anser  att  det  behövs  en  överenskommelse  eller  en 
samsyn för att lärarna skall kunna undervisa detta. (Osborne et al. 2001) 

 

3.4 Kunskapsemfaser 
Varför skall jag lära mig detta? Det har vi själva frågat oss många gånger genom våra skolår och lika 
så  tror vi att dagens elever ställer sig denna  fråga. Svaret på  frågan beskriver ett syfte, syftet som 
läraren  har  med  undervisningen.  Syftet  beror  i  sin  tur  på  vilken  betoning  läraren  har  på 
undervisningen och genom att dela in undervisningen i olika betoningar, emfaser, så kan läraren och 
eleven finna ett svar på varför just det här stoffet är med. Wickman och Persson (2008) beskriver sju 
kunskapsemfaser. 

Den säkra grunden: Kunskaper vars enda användning är i kommande kurser och undervisning i skolan 
(Wickman, 2008). NRCF benämner undervisning som bedrivs med syftet för kommande studier som 
”Pipe‐line”‐undervisning. Alltså där undervisningen styrs av vad som komma skall och  inte vad som 
egentligen bör undervisas, vilket på en mindre skala kan  liknas med att styra undervisningen för att 
eleverna  skall  klara  ett  specifikt  prov  (Fasth  et  al.  2010).  En  kontrast  till  att  undervisa  för  att 
förbereda  eleverna  inför  nästa  nivå  i  skolan  är  att  undervisa  med  syftet  att  eleverna  skall  få 
allmänbildande kunskaper vilket då kan uppfattas som att kunskapskraven i jämförelse är lägre. Dock 
stämmer inte detta då det egentligen handlar om att fokus istället ligger på att ge bredare kunskap. 
En  skillnad  kommer  att  framträda  då  elever  från  båda  dessa  undervisningsgrupper möts  i  nästa 
skolnivå och då kommer eleven med de allmänna kunskaperna att hamna  i underläge och  inte vara 
så väl förberedd som eleven som undervisats med denna emfas  i åtanke (Wickman, 2008). Då man 
planerar sin undervisning för att passa de elever som skall läsa vidare vid högskolan/universitetet så 
begränsar man undervisningens  inriktning och mister de ungdomar som  inte kommer att ha fysiken 
som en  lika central roll  i  livet  (Fasth et al. 2010). Fördelarna med denna emfas är att eleverna kan 
orientera  sig  i vad det kan  innebära att  studera med ämnet på nästa  skolnivå. Nackdelarna är att 
eleven hela tiden förbereds inför nästa steg och de elever som inte vill ta detta steg har då svårt att 
se  syftet med  kunskaperna  (Wickman,  2008).  Fysikundervisningen  bör  istället  inrikta  sig mot  en 
bredare elevgrupp där eleven finner nytta och relevans med sina kunskaper här och nu i sitt privatliv, 
samhälle eller yrkesliv. (Fasth et al. 2010 & Osborne et al. 2001) 

Den rätta förklaringen: Kunskaper om vad naturvetenskapen har kommit fram till, vad som är sant. 
Det  viktiga med  denna  emfas  är  att  förklaringarna  blir  naturvetenskapligt  rätt.  Denna  emfas  ger 
oftast  bilden  av  naturvetenskapen  som  att  man  bara  söker  den  sanna  förklaringen  och  att 
naturvetenskapen  saknar användningsområden. Denna emfas är  inte och  skall  inte  vara den mest 
prioriterade i skolan. Naturligtvis måste det som eleverna skall lära sig vara sant men eleverna måste 
också kunna förstå det och kunna använda kunskapen. (Wickman, 2008) 

Att kunna  förklara  själv: Syftet är att eleverna  skall  förstå och kunna  förklara  sin omvärld. Läraren 
skapar  ett  behov  hos  eleverna  att  få mer  kunskap  genom  att  låta  eleverna  vara mer  delaktiga  i 
undervisningen.  Då  måste  man  också,  likt  Vygotskijs  utvecklingszoner,  utgå  från  elevernas 
intellektuella och känslomässiga förförståelse för naturvetenskapliga förklaringar för att eleven skall 
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förstå undervisningen. I samspelet med andra elever och mellan elev och lärare växer förståelsen och 
kunskapen fram, för då får eleven också nytta av att kunna kommunicera sina kunskaper till andra. 
(Strömdahl (red), 2002. & Wickman, 2008.) 

Naturvetenskapen  i  vardagen:  Denna  emfas  betonar  vikten  av  naturvetenskapen  för  att  kunna 
hantera  sin  vardag.  För  att  till  exempel  kunna  förstå  produktinformation,  för  att  kunna  hantera 
kemikalier  i köket och för att  i mötet med rörläggare, elektriker och  läkare erhålla vad man önskar. 
Exemplen är många på då naturvetenskapen hjälper  till att  förstå vår vardag. Denna emfas brukar 
vara den vanliga  i ämnesövergripande projekt och mål. Skillnaden mot den rätta förklaringen är att 
eleverna här  lär  sig hantera problem, konkreta problem utan krav på att  förklara dem.  (Wickman, 
2008) 

Naturvetenskap och beslutsfattande: Emfasen brukar  i engelsktalande  länder benämnas som Socio‐
Scientific Issues, SSI och vars syfte är att eleven skall kunna fatta beslut i frågor då naturvetenskap är 
inblandad,  både  i  samhället  men  också  på  ett  personligt  plan.  Denna  emfas  är  också  vanlig  i 
ämnesöverskridande projekt. Syftet är också att eleverna skall bli bättre på att ta kunskaper från flera 
olika  områden  och  även moraliska  och  etiska  ställningstagande  i  beaktning  då  de  skall  lösa  ett 
problem. Hållbar utveckling är ett av de centrala områdena  i denna emfasen då det  i detta område 
oftast handlar om ämnesövergripande beslut. Eleverna skall också lära sig att fatta beslut utan att ha 
alla fakta vilket så ofta är fallet i verkliga livet. (Wickman, 2008) 

Det  naturvetenskapliga  arbetssättet:  Betoningen  i  denna  emfas  ligger  på  naturvetenskapliga 
arbetsprocesser och de förmågor som krävs för att göra vetenskapliga undersökningar i stället för att 
förlita sig på naturvetenskapliga fakta. Syftet är att eleverna skall lära sig att själva göra vetenskapliga 
undersökningar och  inte att de  skall  tycka att ämnet blir  roligare eller mer  intressant. En  förmåga 
som krävs för att göra naturvetenskapliga undersökningar är att kunna argumentera på ett trovärdigt 
sätt och då kunna dokumentera sina iakttagelser och presentera och försvara sina resultat. En annan 
förmåga  som krävs är hur man  löser problem. Denna  förmåga uppnår man  inte genom att enbart 
genomföra undersökningarna utan man måste också träna sig i språkbruket som rör de behandlade 
begreppen,  vilket  kan  kopplas  samman  med  att  språket  är  grundstenen  i  ett  sociokulturellt 
perspektiv. (Strömdahl (red), 2002. & Wickman, 2008) 

Naturvetenskapens karaktär: En annan beskrivning på  innehållet  i denna emfas är vetenskapsteori 
som på engelska beskrivs som Nature of Science, NOS. Syftet är att eleverna skall utveckla en kritisk 
förmåga  för att kunna bedöma befintliga naturvetenskapliga  resultats giltighet och pålitlighet,  inte 
att  genomföra  naturvetenskapliga  undersökningar.  Eleverna  lär  sig  att  bedöma  påståenden  om 
vetenskapliga  resultat  som de möts  av både  i  skolan och  i media och  att  i  sin  tur  lita på  att  sina 
resultat  från  egna  beräkningar,  observationer  och  tolkningar  är  lika  sanna  som  de  resultat  som 
presenteras i läroboken. 

 

3.5  Nature  of  Science  –  Den  naturvetenskapliga  arbetsmetoden  /  Naturvetenskapens 
karaktär 
Ett begrepp  som  rikligt  förekommer  i  förarbetena  till den nya  kursplanen  (och på många  ställen  i 
litteraturen) är begreppet Nature of  science  (NOS). Nedan  följer därför en kortare  redogörelse  för 
begreppets innebörd så som det beskrivs i en bok skriven av McComas et al. (1998). 
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McComas et al. (1998) beskriver begreppet Nature of Science, hur man kan arbeta vetenskapligt, hur 
forskare interagerar och hur samhället dels driver vetenskapen framåt och dels tar till sig resultaten 
av  vetenskapliga  upptäckter.  Begreppet  är  starkt  kopplat  till  naturvetenskap  i  allmänhet  och 
undervisning om naturvetenskap i synnerhet. Många, däribland McComas et al (1998) argumenterar 
för att undervisningen i skolan bör ägna mer tid åt det som ryms inom Nature of Science.  

Lite förenklat kan man säga att en undervisning om naturvetenskap består av två delar, dels en del 
faktakunskaper som det anses att eleven behöver lära sig, dels en del som består av allt det som en 
naturvetare behöver kunna för att förstå forskning eller själv kunna forska. Där den senare delen är 
det som ryms inom Nature of Science.  

För  att  kunna  förstå  forskning  eller  göra  egen  forskning  behöver man  ha  kunskaper  om  hur  ny 
forskning blir  till, hur man praktiskt kan gå  till väga. Även om de  flesta är överens om att det  inte 
finns ett givet recept att följa när man forskar så finns det  i alla fall en del gemensamma drag som 
alla  förhåller  sig  till,  så  som  till exempel att  slutsatser  skall bygga på  fakta och att dessa  fakta  ska 
kunna bekräftas av andra oberoende forskare.  

För att  förstå  forskning eller kunna  forska själv behöver man även ha en viss  förståelse  för hur en 
teori går från att vara ett löst antagande till en verifierad teori som accepterats av den något vidare 
forskarvärlden. För att ett antagande skall bli  till en accepterad  teori krävs det att antagandet kan 
verifieras av oberoende experiment och att genom argumentation  lyckas visa andra kollegor  inom 
forskarområdet att teorin bygger på riktiga fakta. 

Vidare är det även nödvändigt att förstå vetenskapens plats i samhället eftersom vetenskapen aldrig 
kan  isolera sig och  inte heller bör  försöka  isolera sig  från samhällets  inflytande. Samhället dikterar 
genom  sin  distribution  av  resurser  (i  huvudsak  pengar)  vilken  forskning  som  får  fortsätta  att 
utvecklas. Genom  lagar kan också viss forskning regleras och begränsas eftersom de befinner sig på 
moraliskt  tvivelaktiga  grunder  eller  av  andra  skäl  anses  olämpliga;  ett  exempel  skulle  kunna  vara 
forskning om embryonala  stamceller. Dessutom  så används  vetenskapens  resultat  i  samhället,  lite 
pragmatiskt forskas det  ju faktiskt för att samhället på något sätt ska ha nytta av det, på  lång eller 
kort sikt. Därför måste man ha i åtanke att vetenskapen och samhället vari den praktiseras aldrig kan 
skiljas åt. 

McComas et al. (1998) argumenterar på dessa grunder att lärare inom naturvetenskap har ett ansvar 
att förmedla dels kunskaper om ämnet i sig men även att förmedla en förståelse för hur vetenskapen 
i sig blir till, vilken funktion den fyller och framför allt dess begränsningar. Detta anses särskilt viktigt 
eftersom  detta  blir  en  motbild  till  illusionen  om  att  naturvetenskapen  består  av  en  serie 
oföränderliga fakta huggna i sten, istället bör lärarna visa hur verklig vetenskap blir till och att denna 
vetenskap  förvisso  har  bidragit med  kunskaper  och  fakta men  att  dessa  fakta  när  som  helst  kan 
omprövas och omtolkas om ny forskning indikerar en annan slutsats. 

McComas et al.  (1998) påpekar vidare att Nature of Science ofta är  förvisad  till ett par  inledande 
kapitel i början av läroboken där de pliktskyldigt tas upp för att därefter aldrig återkomma. Även om 
McComas får antas mest ha tittat på amerikanska läroböcker kan man till viss del känna igen bilden 
även  i  svenska  läroböcker.  Läroböckernas  fokus  ligger mycket  på  faktainnehållet. McComas  et  al. 
menar  på  att  eleverna  mest  lär  sig  naturvetenskapens  ”vad”  och  nästan  ingenting  om  natur‐
vetenskapens ”hur”. Detta menar man är ett stort hinder för elevernas utveckling eftersom konkreta 
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faktakunskaper  i strikt mening  inte är nödvändig för att man skall bli vetenskapligt bildad, men om 
man inte har någon förståelse för vetenskapens ”hur” så blir man aldrig vetenskapligt bildad oavsett 
hur mycket faktakunskaper man känner till. (McComas et al. 1998) 

 

3.6 SocioScientific Issues, SSI 
Ratcliffe  (2003) sammanfattar Socio‐Scientific  Issues som en  fråga som bottnar  i naturvetenskapen 
och  dens  stora  potentiella  inverkan  på  samhället.  I  ett  antal  punkter  beskrivs  begreppet  lite mer 
utförligt: 

Socio‐Scientific Issues 

• Har en grund i naturvetenskap, och bygger oftast på resultat från forskningsfronten. 

• Är opinionsbildande med val antingen på det personliga planet eller för samhället i stort. 

• Rapporteras ofta om i medier där presentationen varierar beroende på vilket syfte och vilka 
åsikter presentatören har. 

• Involverar  ofullständig  information  antingen  på  grund  av  ofullständiga  eller motstridande 
forskningsresultat. 

• Rymmer både globala och lokala frågor. 

• Kan involvera en jämförelse fördelar kontra risker. 

• Kan handla om hållbar utveckling. 

Socio‐Scientific Issues har alltså sin utgångspunkt i den naturvetenskapliga forskningen men på något 
vis  så  är  frågan  kontroversiell  för  samhället.  Det  kan  röra  sig  om  frågor  där  samhället måste  ta 
ställning  till  om  en  viss  typ  av  forskning  skall  få  bedrivas  (exempelvis  forskning  på  embryonala 
stamceller), eller frågor där samhället måste ta ställning  i en fråga med utgångspunkt  i vetenskaplig 
forskning (exempelvis ett bekämpningsmedels miljöpåverkan eller den aktuella klimatdebatten). Det 
kan vara  frågor som det  fattas beslut om på en centralnivå  inom  landets  regering eller beslut som 
fattas på individnivå (om man väljer att köpa ekologiskt odlade grödor eller inte). 

Enligt Ratcliffe  (2003)  så  är den  stora  allmänheten oftast  intresserad  av  vetenskap och  teknologi, 
men då främst i de praktiskt tillämpbara resultat som forskningen och teknikutvecklingen leder fram 
till.   Man är oftast ganska ointresserad av den mer abstrakta naturvetenskap som studeras  i skolan. 
Bland vuxna så är  intresset  för ett visst vetenskapligt område strakt kopplat  till den nytta som kan 
utvinnas ur det. Till exempel så är det väldigt många som uppfattar medicinsk forskning som väldigt 
intressant eftersom de ser en direkt koppling till sin egen hälsa (Ratcliffe, 2003). 

Socio‐Scientific  Issues är oftast kopplade  till  forskningsfrågor  som ännu  inte är helt  förstådda eller 
utredda. Detta  får  till  följd att beslut som  fattas om dessa  frågor måste baseras på en ofullständig 
bild  och  inte  allmänt  vedertagna  fakta.  En  viktig  del  i  beskrivandet  av  Socio‐Scientific  Issues  är 
därmed de argument som framförs av de olika debattörerna och även hur dessa argument framförs 
och mot  vem de  är  riktade  (Ratcliffe, 2003). Beroende på om  argumentationen  riktar  sig mot  att 
övertyga en bredare allmänhet eller om den  riktar  sig mot en mer  snäv krets av personer  som är 
verksamma  inom  forskningsområdet  så  förändras  argumentationens  natur.  Dessutom  så  färgas 
argumentationen  av  författarnas  egna  åsikter oavsett hur objektiv och neutral man  försöker  vara 
(Ratcliffe, 2003). 
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Argumentationen  är  dessutom  inte  strikt  begränsad  till  de  rent  vetenskapliga  menings‐
skiljaktigheterna  utan  involverar  allt  som  oftast  en  avvägning mellan  fördelar  och  risker  som  inte 
alltid sker på ett helt rationellt sätt. I vissa fall kan en väldigt liten, men allvarlig, risk väga tyngre än 
en  väldigt  stor  fördel.  Argumentationen  kan  dessutom  innehålla  moraliska  eller  etiska 
ställningstagande som bygger på åsikter och inte fakta. Socio‐Scientific Issues innehåller således inte 
bara renodlade fakta utan rymmer även en åsiktsdimension (Ratcliffe, 2003). 

Ratcliffe (2003) anser att skolans roll kring Socio‐Scientific Issues är att formulera den grundläggande 
förståelse som behövs  för att man ska kunna  förstå och delta  i debatten kring de samhällsaktuella 
frågorna. Allt som oftast bygger mångas åsikter på en ofullständig förståelse av frågan, kärnkraftens 
vara eller  icke vara är det många som har åsikter om, många åberopar farorna med dessa kraftverk 
utan att ha någon kunskap om hur dessa kraftverk fungerar. Istället så lyssnar man på argument som 
framförs av olika grupper, men saknar  i själva verket kunskaperna för att kunna värdera och kritiskt 
granska argumenten (Ratcliffe, 2003). 

Därför bör skolan som en del i undervisningen ge alla en förutsättning för att på ett sakligt sätt kunna 
delta i debatten och värdera olika argument genom att man har en grundläggande förståelse för de 
sammanhang där frågan diskuteras. Då kan de blivande medborgarna på ett ansvarsfullt och upplyst 
sätt aktivt delta i samhällets utveckling och den demokratiska processen (Ratcliffe, 2003). 
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4 Skillnader mellan de gamla och nya kurs/ämnesplanerna 
En  del  av  materialet  i  den  nya  ämnes‐  och  kursplanen  (Skolverket,  2010.  Ämnesplan  Fysik,)  är 
omformuleringar från de gamla dokumenten (Skolverket, 2000. Kursplan för ämne Fysik) men mycket 
är nytt. En del punkter från de gamla dokumenten har förtydligats och en del punkter har blivit mer 
framträdande.  I  texten  nedan  redogör  vi  för  de  olika  förändringar  som  skett  och  något  om 
bakgrunden till dessa. Vi har delat upp jämförelsen i tre olika delar, de strukturella skillnaderna i hur 
ämnesplanen ser ut, förändringarna i syftestexterna och förändringarna i kunskapsinnehåll. 

 

4.1 Struktur 
De nya ämnesplanerna har fått en något annan struktur än de tidigare kursplanerna för ämnet och 
de ingående kurserna. I den tidigare kursplanen för ämnet lyder den första rubriken "ämnets syfte". 
Under den finner man en förklaring till varför man läser fysik och vilka förmågor som man förväntas 
tillägna  sig  under  tiden  som man  läser  ämnet.  Därefter  följer  de  så  kallade  strävansmålen med 
ämnet, helt enkelt en rad mål som undervisningen skall sträva mot. Det är inga konkreta mål som kan 
utvärderas med  en  konkret mätning  utan  indikerar  att  ett  visst  antal  preciserade  förmågor  skall 
stärkas  under  undervisningens  gång.  Den  tredje  rubriken  är  "ämnets  karaktär  och  uppbyggnad". 
Detta stycke handlar om vad det är som ska utgöra  fysik ämnet och vad som karakteriserar ämnet 
fysik. Där  finns även ett par hänvisningar  till hur undervisningen  skall  läggas upp,  så  som  t.ex. att 
laborativ metod skall ingå och att man skall utnyttja datorer i undervisningen. Sist följer en listning av 
de  kurser  som  erbjuds  i  ämnet,  vad  de  behandlar  och  vilka  krav  på  andra  kunskaper  (främst 
matematik) som ställs i kursen. Utöver detta finns det separata dokument för varje kurs med en lista 
med mål som skall vara uppnådda efter avslutad kurs samt de kriterier som ställs upp  för de olika 
betygen. De så kallade uppnåendemålen är striktare formulerade än strävansmålen och talar om vad 
alla elever ska ha lärt sig under kursens gång. Dock är målen tämligen öppet formulerade och lämnar 
stor  frihet åt den undervisande  läraren att  själv  lägga upp undervisningen och välja  innehåll  inom 
ramen för uppnåendemålen. 

Den nya ämnesplanen följer en struktur som skolverket utvecklat och som skall vara densamma för 
alla gymnasieämnen. Strukturen bygger bland annat på den kritik och de  förslag  som  framfördes  i 
utredningen  Framtidsvägen  ‐  en  reformerad  gymnasieskola  (SOU  2008:27).  Kritiken  berör  främst 
otydligheten  i  de mål  som  uttrycks  i  kursplanerna  och  det  faktum  att  det  finns  två målnivåer  i 
kursplanerna, strävansmålen och uppnåendemålen. För de teoretiska ämnena  ligger strävansmålen 
på ämnesnivå och uppnåendemålen ligger på kursnivå. Detta får enligt utredningen som konsekvens 
att allt som oftast tas det liten hänsyn till strävansmålen eftersom läraren fokuserar på det som ska 
uppnås  i  just  den  kurs  som  det  undervisas  i.  Det  påtalas  också  att  den  stora  öppenheten  i 
kursplanernas formuleringar gör det nära nog omöjligt för  lärare och elever att tolka kursplanerna. 
Detta har gjort att styrdokumenten tolkas väldigt olika beroende på vem det är som tolkar dem och 
att  det  på  många  skolor  skrivs  egna  kursplaner  som  försöker  konkretisera  de  svävande 
formuleringarna i kursplanerna. (SOU 2008:27) Därutöver kritiseras den idag gällande uppdelningen i 
kursplaner  för ämnet och kursplaner  för kursen. Kursplanerna  för ämnet  innehåller  strävansmålen 
och  lite  allmänna  formuleringar  kring  ämnet  medan  kursplanen  för  kursen  innehåller 
uppnåendemålen och de betygskriterier som är kopplade till varje kurs. Som nämns ovan har detta 
dock fått till följd att kursplanen för ämnet  inte används och att kurserna  inte blir  ihopkopplade på 
ämnesnivå utan mer står som separata enheter, dvs. ämnet får stå tillbaka för kursen. 
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Den  första  förändringen  som  utredningen  föreslår  är  att  de  separata  kursplanerna  tas  bort  och 
ersätts med en ämnesplan som innehåller all information om ämnet och de kurser som finns i ämnet. 
Vidare framförs det önskemål på en ökad tydlighet i styrdokumenten, med tydligt preciserat "centralt 
innehåll" och endast en typ av mål. Avsikten med den ökade tydligheten är att skolorna skall slippa ta 
fram  lokala tolkningar av styrdokumenten och att de skall vara  lätt tillgängliga och  lättförstådda av 
lärare, elever och föräldrar. Dessa förslag finns med i det direktiv som skolverket sedan fick för att ta 
fram nya ämnesplaner till gymnasiet.  

I  den  redovisning  som  skolverket  överlämnade  till  regeringen  2009  som  svar  på  regeringsdirektiv 

U2009/149/G (Skolverket, 2009) förklaras den nya strukturen  i ämnesplanen. Den första punkten  i 

ämnesplanen  har  rubriken  "ämnets  syfte"  och  behandlar  först  motiven  till  ämnets  existens. 
Därutöver finns en punktlista med de kunskaper som eleverna ska utveckla genom undervisningen. 
Samtliga av dessa mål skall ligga till grund vid betygssättning men de behöver inte förekomma i varje 
kurs  på  grund  av  att  olika  kurser  kan  betona  olika  kunskaper  och  färdigheter. Därefter  skall  följa 
rubriken  "kurser  i  ämnet"  där  kursernas  inbördes  förhållande  skall  presenteras,  för  det  mesta 
kommer det att vara en enkel progression, men  för vissa ämnen  t.ex. matematik så  finns det  flera 
kurser som ligger på en parallell nivå.  

Därefter följer en beskrivning av varje kurs, för varje kurs ska det finnas en rubrik "centralt innehåll", 
under  denna  rubrik  behandlas  allt  det  innehåll  som  eleven  skall  ha med  sig  efter  avslutad  kurs. 
Tydligheten  skall  vara  på  en  sådan  nivå  att  läraren  skall  få  en  god  uppfattning  om  vad  som  skall 
behandlas utan att för den delen  i detalj styra ämnesinnehållet och arbetssättet. För varje kurs ska 
dessutom anges kraven  för betygen A, C och E. Kraven  för betygsstegen B och D är att eleven "till 
övervägande  del"  uppfyller  kraven  för  betygssteget  ovanför.  För  att  lärare  inte  skall  fastna  i  ett 
räknande av punkter på en punktlista för att se om en övervägande del är uppfylld har betygskraven 
formulerats i en löpande text så att helhetsbilden beaktas och inte antalet uppfyllda punkter.  

 

4.2 Ämnets syfte 
Förändringarna i syftes texterna är många, även om vissa till viss del bara är en ändring i ordföljd så 
har även en del saker fått en annan innebörd och betydelse. Nedan redogörs för de förändringar som 
vi har kunnat identifiera. Vi har lagt upp det så att vi ställer en formulering ur de gamla kursplanerna 
mot  en  formulering  i  den  nya  ämnesplanen.  Redogörelsen  följer  inte  den  ordning  som  finns  i 
kursplanerna utan är samlade efter liknande innebörder. Under arbetet med jämförelsen har vi även 
haft  tillgång  till det  kommentarmaterial  som den grupp  som  satte  samman den nya ämnesplanen 
författat. För att tydliggöra vilka citat som kommer från vilken kursplan så har vi gjort ett kort indrag 
där den gamla kursplanen är citerad och ett längre indrag för den nya kursplanen. 

 

Den gamla kursplanen för fysikämnet (Skolverket, 2000. Kursplan för ämne Fysik) tar upp frågan om 
varför eleverna ska läsa fysikämnet och vilket slutmål fysikundervisningen har, detta formuleras med: 

"Utbildningen i ämnet fysik syftar till att ge sådana kunskaper och färdigheter som behövs för 
fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik, men även för studier och verksamhet inom 
andra områden." (Skolverket, 2000. Kursplan för ämne Fysik) 



22 
 

Någon direkt motsvarighet till denna formulering finns inte i den nya ämnesplanen. I stället fokuserar 
den nya ämnesplanen mer på vilka  färdigheter  som  skall  stärkas under kursens gång och vad  som 
utgör fysikämnet.  Det kan tänkas att denna formulering har slopats i den nya ämnesplanen då målet 
att utbilda för vidare studier utrycks så tydligt i den allmänna programförklaringen att det inte anses 
nödvändigt  att  påtala  att  ett  ämne  som  i  stort  sett  bara  läses  på  naturvetenskaps‐  och 
teknikprogrammet  (som  är högskoleförberedandeprogram) har  som  syfte  att  förbereda  för  vidare 
studier.  (Se  t.ex.  Gymnasieutredningens  (SOU  2008:27)  formuleringar  kring  naturvetenskaps‐  och 
teknikprogrammens roll) 

 

I  den  gamla  kursplanen  för  fysikämnet  uttrycks  den  känsla  som  fysiken  skall  förmedla  med 
formuleringen: 

"Syftet är också att eleverna skall uppleva den glädje och  intellektuella stimulans som  ligger  i 
att  kunna  förstå  och  förklara  fenomen  i  omvärlden."  (Skolverket,  2000.  Kursplan  för  ämne 
Fysik) 

En direkt motsvarighet går inte att hitta i den nya ämnesplanen. Dock finns det med en formulering 
om att i undervisningen skall...  

"... elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas tillvara." (Skolverket, 2010. 
Ämnesplan Fysik,) 

 

I syftestexterna bereds så kallade Socio‐Scientific Issues stort utrymme både i de gamla kursplanerna 
och  i  den  nya  ämnesplanen.  Formuleringarna  är  innebördsmässigt  väldigt  lika  även  om  ordvalet 
skiljer sig något och att ämnet får lite större plats i den nya ämnesplanen. I den gamla kursplanen för 
fysikämnet står det bland annat att: 

"Syftet  är  även  att  bidra  till  elevernas  naturvetenskapliga  bildning  så  att  de  kan  delta  i 
samhällsdebatten  i frågor med anknytning till naturvetenskap.  I detta  ingår att analysera och 
ta  ställning  i  frågor  som  är  viktiga  för  både  individen  och  samhället,  som  t.ex.  energi‐  och 
miljöfrågor  samt  etiska  frågor med  anknytning  till  fysik,  teknik  och  samhälle."  (Skolverket, 
2000. Kursplan för ämne Fysik) 

Vilket kan jämföras med motsvarande formuleringar i den nya ämnesplanen: 

"Undervisningen  ska  också  bidra  till  att  eleverna,  från  en  naturvetenskaplig 
utgångspunkt,  kan  delta  i  samhällsdebatten  och  diskutera  etiska  frågor  och 
ställningstaganden." (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik,) 

och att undervisningen 

"ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av fysikens betydelse i samhället och 
kunskaper  om  fysikens  olika  tillämpningar  inom  till  exempel  teknik, medicin  och 
hållbar utveckling." (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik,) 
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Men  frågan  ges  som  sagt  stor  vikt och  förekommer  även på  andra platser  i  syftestexterna. Bland 
annat står det i strävansmålen för den gamla kursplanen för fysikämnet att eleverna...  

"utvecklar sin  förmåga att kvantitativt och kvalitativt beskriva, analysera och  tolka  fysikaliska 
fenomen  och  skeenden  i  vardagen,  naturen,  samhället  och  yrkeslivet"  (Skolverket,  2000. 
Kursplan för ämne Fysik) 

och att eleverna... 

"utvecklar sin förmåga att analysera och värdera fysikens roll  i samhället."  (Skolverket, 2000. 
Kursplan för ämne Fysik) 

Även  i den nya ämnesplanen finns ämnet med som ett av den fem målen med fysikundervisningen 
att... 

ge  eleverna  förutsättningar  att  utveckla...  Kunskaper  om  fysikens  betydelse  för 
individ och samhälle." (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Man  kan även hävda att  följande  formulering ur den nya ämnesplanen har en  viss anknytning  till 
detta: 

"Undervisningen  ska  också  bidra  till  att  eleverna  utvecklar  förmåga  att  kritiskt 
värdera och  skilja mellan påståenden  som bygger på vetenskaplig  respektive  icke‐
vetenskaplig grund." (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Denna formulering saknar motsvarighet i de gamla kursplanerna och är alltså något som tillkommer 
eller tydliggörs i fysikundervisningen. 

 

Formuleringarna kring fysikens perspektiv på omvärlden har fått en något annan innebörd, de ändras 
från den gamla kursplanen för fysikämnets formulering: 

"Utbildningen  syftar  också  till  fördjupad  kunskap  om  fysikens  roll  för  utvecklingen  av 
människans  världsbild. Dels  har  kunskapen  om  universum  ökat & människan  har  förflyttats 
från världens centrum  till en planet  i utkanten av en bland många galaxer  i världsrymden & 
dels har kunskapen om mikrokosmos ökat." (Skolverket, 2000. Kursplan för ämne Fysik) 

och strävans målet att eleverna... 

"tillägnar  sig  kunskap  om  fysikens  idéhistoriska  utveckling  och  hur  denna  har  påverkat 
människans världsbild och samhällets utveckling,"  

I den nya ämnesplanen är motsvarande formulering  

"Genom  undervisningen  ska  eleverna  ges  möjlighet  att  utveckla  ett 
naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld." (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 
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Detta  kan  tolkas  som  att  fokus  har  flyttats  från  ett  historiskt  perspektiv  till  ett  nutidsperspektiv. 
Istället  för  att  lära  sig  hur  omvärldsperspektivet  tidigare  genomgick  en  förändring mot  ett mer 
naturvetenskapligt synsätt så ska eleverna  just  få  lära sig det synsättet. Dock  förekommer ett visst 
historiskt perspektiv i formuleringen i målet med undervisningen att 

"ge  eleverna  förutsättningar  att  utveckla...    kunskaper  om  fysikens  begrepp, 
modeller,  teorier  och  arbetsmetoder  samt  förståelse  av  hur  dessa  utvecklas." 
(Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Men den historiska aspekten är inte alls lika betonad som i den gamla kursplanen för fysikämnet. 

 

En  av de  saker  som det  trycks  särskilt  starkt på  i det  kommentarmaterial  vi har  tagit del  av  inför 
skrivandet av den nya ämnesplanen är vikten att betona hur teorier och modeller inom fysiken växer 
fram, att dessa är förenklingar av verkligheten och att dess giltighet kan vara på olika sätt begränsad 
(Skolverket,  2010.  Kommentarer  till  arbetet  med  förslaget  till  ämnesplan  i  fysik  ). 
I den gamla kursplanen för fysikämnet står det att: 

"Utbildningen syftar dessutom till att öka förståelsen av att teorier och modeller är mänskliga 
tankekonstruktioner  som  kan  förändras  i  ljuset  av nya  rön."  (Skolverket,  2000.  Kursplan  för 
ämne Fysik) 

och lite senare att  

"Karakteristiskt för fysiken, som för andra naturvetenskapliga ämnen, är att kunskapen byggs 
upp i ett samspel mellan å ena sidan experiment och observationer och å andra sidan modeller 
och teorier.". (Skolverket, 2000. Kursplan för ämne Fysik) 

I den nya ämnesplanen har dessa formuleringar utvecklats något och blivit mer konkreta: 

"Fysik  utvecklas  ständigt  i  ett  samspel mellan  teori  och  experiment,  där  hypoteser, 
teorier  och  modeller  testas,  omvärderas  och  förändras.  Undervisningen  ska  därför 
behandla  teoriers  och  modellers  utveckling,  begränsningar  och  giltighetsområden." 
(Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik)  

 

Formuleringarna  om  experimentens  roll  i  undervisningen  är  väldigt  lika mellan  de  två  planerna, 
ordföljden är ändrad men innebörden i stort sett samma. Både den gamla kursplanen för fysikämnet 
och den nya ämnesplanen betonar att experiment har en väldigt central roll för ämnet och ska även 
ha det  i undervisningen.  I den gamla kursplanen  för  fysikämnet  står att  läsa,  sammankopplat med 
ovan nämnda formuleringar om experimentens roll för fysiken, att:  

"Även i skolans fysikundervisning har experiment en central roll. Genom laborativa inslag övar 
eleverna sin färdighet att planera experiment, använda mätinstrument och analysera mätdata. 
Att ställa upp hypoteser och göra experiment för att undersöka fenomen, testa en modell eller 
revidera den utgör väsentliga inslag." (Skolverket, 2000. Kursplan för ämne Fysik) 
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detta går även igen i strävansmålet  

"undervisning  i  fysik  sträva  efter  att  eleven  utvecklar  sin  förmåga  att  föreslå,  planera  och 
genomföra  experiment  för  att  undersöka  olika  fenomen  samt  beskriva  och  tolka  vad  som 
händer genom att använda fysikaliska begrepp och modeller,". (Skolverket, 2000. Kursplan för 
ämne Fysik) 

I den nya ämnesplanen lyder formuleringen: 

Undervisningen ska  innefatta naturvetenskapliga arbetsmetoder som att formulera och 
söka  svar  på  frågor,  planera  och  utföra  experiment  samt  bearbeta,  tolka  och  kritiskt 
granska resultat och information." (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Tillsammans med målet för undervisningen att  

" ge eleverna förutsättningar att utveckla...  Förmåga att planera, genomföra, tolka och 
redovisa  experiment  och  observationer  samt  förmåga  att  hantera  material  och 
utrustning." (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Sammantaget är dessa formuleringar väldigt snarlika i sin innebörd även om ordföljden har ändrats. 

 

Gällande användandet av datorer och modern teknik säger den gamla kursplanen att  

"Utvecklingen inom dataområdet har gjort att det nu finns tillgång till kraftfull programvara för 
analys och simulering av fysikaliska förlopp. Sådana verktyg är till god hjälp när det gäller att 
inom ramen för en viss modell diskutera olika faktorers inverkan på utfallet av ett experiment." 
(Skolverket, 2000. Kursplan för ämne Fysik) 

samt strävansmålet att  

"utvecklar sin förmåga att med hjälp av moderna tekniska hjälpmedel samla  in och analysera 
data samt simulera fysikaliska fenomen och skeenden,". (Skolverket, 2000. Kursplan för ämne 
Fysik) 

I den nya ämnesplanen står det att eleverna 

"ska  även  ges möjlighet  att  använda  datorstödd  utrustning  för  insamling,  simulering, 
beräkning, bearbetning och presentation av data." (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Detta  skulle man  kunna  tolka  som om  att det  inte  längre  är en nyhet  att datorer  kan  användas  i 
undervisningen och att inte lika utförligt behöver torgföras för att lärarkåren skall förstå att datorer 
kan användas i undervisningen. 

 

Språkets betydelse  i undervisningen betonas både  i den gamla kursplanen  för  fysikämnet och den 
nya  ämnesplanen.  Innebörderna  är  snarlika  även  om  den  nya  ämnesplanen  formulerar  det  något 
längre. I den gamla kursplanen för fysikämnet står det i strävansmålet att 
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"eleven utvecklar sin förmåga att tala och skriva om samt reflektera över fysikaliska fenomen, 
modeller och begrepp," (Skolverket, 2000. Kursplan för ämne Fysik) 

Denna formulering motsvaras i den nya ämnesplanen av att undervisningen  

"  ska  bidra  till  att  eleverna  utvecklar  förmåga...  att  kommunicera med  hjälp  av  ett 
naturvetenskapligt språk" (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

och målet att undervisningen ska 

" ge eleverna  förutsättningar att utveckla... Förmåga att använda kunskaper  i  fysik  för 
att  kommunicera  samt  för  att  granska  och  använda  information."  (Skolverket,  2010. 
Ämnesplan Fysik) 

Detta är en av de  sex punkter  som  lyfts  fram  i kommentarmaterialet, där  just den kommunikativa 
förmågan är en av de aspekter som fysik undervisningen bör belysa. (Skolverket, 2010. Kommentarer 
till arbetet med förslaget till ämnesplan i fysik ) 

 

Gällande  behandlandet  av  problemlösning  finns  det  inga  allmänna  formuleringar  i  kursplanen  för 
fysikämnet. Istället får man söka sig till kursbeskrivningarna för respektive kurs. För Fysik A står det 
att: 

"Sambanden  mellan  fysikaliska  storheter  studeras  huvudsakligen  kvalitativt  men  viss 
matematisk behandling ingår." (Skolverket, 2000. Kursplan för ämne Fysik) 

och för Fysik B att: 

"Kraven  på  en  matematisk  behandling  av  fysiken  är  i  denna  kurs  högre  än  i  Fysik  A" 
(Skolverket, 2000. Kursplan för ämne Fysik) 

I den nya ämnesplanen skiftar fokus något från ett matematiskt perspektiv till även andra aspekter av 
problemlösning: 

"Eleverna  ska  ges möjlighet  att  analysera och  lösa problem både  genom  resonemang 
baserade på begrepp och modeller och  genom matematisk modellering."  (Skolverket, 
2010. Ämnesplan Fysik) 

Detta tas även upp i kommentarmaterialet, där det just betonas att problemlösning inte bara ska ske 
matematiskt. Fokus skall  inte enbart  ligga på "formelhantering" utan problemlösning skall även ske 
med  hjälp  av  fysikaliska  resonemang  och  begreppsförståelse.  (Skolverket,  2010.  Kommentarer  till 
arbetet med förslaget till ämnesplan i fysik ) 

 

En formulering som förekommer i den nya ämnesplanen men som inte har någon motsvarighet i de 
gamla kursplanerna är behovet av att ta upp aktuell forskning. 

      "I undervisningen ska aktuell forskning... tas tillvara" (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 
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I  kommentarmaterialet  förklaras  denna  punkts  närvaro  av  att  det  är  viktigt  att  på  gymnasiet 
poängtera att fysik inte består av "faktainlärning och tillämpning av färdiga teorier". Fysik är snarare 
präglat av "nyfikenhet, kritiskt tänkande och kreativitet" och därför behövs aktuell forskning som ett 
exempel på detta. (Skolverket, 2010. Kommentarer till arbetet med förslaget till ämnesplan i fysik ) 

 

Utan  direkt motsvarighet  är  även målformuleringen  i  den  nya  ämnesplanen  om  att  eleverna  ska 
utveckla sin  

"Förmåga att identifiera, formulera, analysera och lösa fysikaliska problem och att söka 
svar på  ämnesrelaterade  frågor  samt  att  reflektera över och  värdera  valda  strategier, 
metoder och resultat." (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Det  är  framför  allt  formuleringen  kring  elevers  förmåga  att  reflektera  över  och  värdera  valda 
strategier,  metoder  och  resultat  som  saknar  motsvarighet.  Den  första  halvan  av  målet  täcks  i 
varierande grad av de allmänna fraserna  i den gamla kursplanen för fysikämnet,  just reflekterandet 
nämns inte i de gamla kursplanerna.  

 

Sammantaget kan man säga om förändringarna i syftestexterna för det första att det ligger en något 
större betoning på de så kallade Socio‐Scientific Issues. Detta är rimligt då man betänker att i den nya 
gymnasieskolan  skall  elever  på  det  Naturvetenskapliga‐  och  Teknikprogrammet  inte  läsa  natur‐
kunskapsämnet  längre;  istället bakas det som tidigare  låg på naturkunskapen  in  i respektive biologi, 
kemi  och  fysik.  I  naturkunskapsämnet  låg  tidigare  en  hel  del  Socio‐Scientific  Issues.  Då  natur‐
kunskapsämnet utgår faller dessa frågor istället på t.ex. fysik, härav den ökande betoningen på dessa. 
För det andra ska det förekomma mer undervisning om Nature of Science, det vill säga vad en teori 
är, hur den växer fram och hur den accepteras, helt enkelt hur ett naturvetenskapligt arbetssätt går 
till.  Som en del  i detta åläggs det undervisningen att  ta upp aktuell  forskning  för att  vissa på hur 
forskning  är  föränderlig,  icke  auktoritär  och  bygger  på  observerbar  evidens.  I  samma  anda  skall 
eleverna även lära sig att skilja på argument som bygger på vetenskaplig respektive icke‐vetenskaplig 
grund. 

 

4.3 Ändringar i kursernas innehåll 
Den  gamla  kursstrukturen  är  att  det  finns  en  A‐kurs  på  100p  som  bygger  på  kunskaper  från 
grundskolan  och  till  viss  del  repeterar  dem.  A‐kursen  är  gemensam  på  naturvetenskaps‐  och 
teknikprogrammet. B‐kursen om 150p bygger vidare där A‐kursen slutar och fördjupar sig ytterligare 
inom  fysiken.  B‐kursen  läses  gemensamt  på  den  naturvetenskapliga  inriktningen  på 
naturvetenskapsprogrammet. Den sista kursen, Fysik breddning på 50p är en fördjupning inom något 
område och har ingen fastslagen struktur eller innehåll; kursen är valbar. 

I  den  nya  ämnesplanen  finns  kurserna  Fysik  1,  2  och  3.  Fysik  1  som  nu  är  på  150p  bygger  på 
grundskolans kunskaper men skall varken repetera eller upprepa några av dem. Kursen föreslås vara 
gemensam  på  naturvetenskaps‐  och  teknikprogrammet.  Fysik  2  á  100p  skall  fortsätta  där  fysik  1 
slutar,  läses  gemensamt  på  den  naturvetenskapliga  inriktningen  på  naturvetenskapsprogrammet  . 
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Fysik 3 kommer även den att vara på 100p och skall vara en riktig fördjupning, med dels fastslaget 
innehåll och dels ett betydande utrymme  för  fördjupning  inom ett valfritt område. Kursen  föreslås 
vara valbar men med ett stort meritvärde för dem som söker sig till tekniska och naturvetenskapliga 
högskoleutbildningar (Skolverket, 2010c). 

Inom kursstrukturerna har gjorts ett ganska stort antal förändringar. Vissa saker har försvunnit, vissa 
saker har tillkommit och en hel del har flyttas mellan de olika kurserna då poängfördelningen mellan 
de olika kurserna har ändrats. En annan sak som förändrats är själva upplägget på kursplanerna; i de 
gamla  kursplanerna  finns  innehållet  preciserat  i  ett  antal  ganska  allmänt  formulerade  "mål  att 
uppnå".  I den nya ämnesplanen har varje kurs  fått ett antal  rubriker med  centralt  innehåll, under 
varje rubrik finns det ett antal begrepp, termer eller formuleringar som preciserar vad som skall tas 
upp under respektive avsnitt. Innehållsmässigt är alltså den nya ämnesplanen mycket tydligare  i sin 
styrning, men den lämnar precis som de gamla kursplanerna stor frihet för läraren att själv lägga upp 
undervisningen inom ramen för innehållet. 

En konsekvens av att det ställts som krav på den nya ämnesplanen att vara tydligare i sin precisering 
av ämnesinnehållet är att den nya ämnesplanen innehåller många gånger fler ord och begrepp än de 
gamla  kursplanerna. Detta beror  inte nödvändigtvis på  att  innehållet har ökats med motsvarande 
mängd utan  att  alla de begrepp och  termer  som nu  tydligt  står utskrivna  i den nya  ämnesplanen 
rymdes  i de mer allmänna  formuleringar  som  finns  i de gamla kursplanerna. Så  som det  framgår  i 
gymnasieutredningen  (SOU  2008:27)  kompliceras  dessutom  bilden  ytterligare  av  att  de  gamla 
kursplanerna  har  uppfattats  vara  så  dunkelt  formulerade  att  lärarna  har  överlåtit  åt 
läroboksförfattare att definiera innehållet i kurserna och helt enkelt bara följt lärobokens innehåll. 
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5 Jämförelser av skillnaderna i kursernas innehåll 
Nedan följer en jämförelse av innehållet i de respektive kurserna i de nya och de gamla kursplanerna. 
Jämförelsen kommer att utgå från respektive kursnivå så att Fysik A (gamla kursplanen) jämförs mot 
Fysik  1  (nya  ämnesplanen),  i  den mån  de  är  överensstämmande,  där  liknande  avsnitt  ställs mot 
varandra  innehållsmässigt. Till stöd  för att göra denna  tolkning har vi använt oss av ett  läromedel, 
läroboksserien Heureka. Detta gör vi eftersom de  tidigare kursplanerna har ansetts vagt och oklart 
formulerade  och  läromedlen  i  alla  fall  delvis  varit  styrande  för  vilket  innehåll  som  ska  tas  upp.  I 
jämförelsen har vi använt både själva läroboken så väl som lärarhandledningen för att sammanställa 
innehållet. 

Vi  valde  Heureka  som  stöd  för  jämförelsen  eftersom  boken  är  ganska  spridd  och  det  var  en 
läroboksserie som vi hade tillgång till samt att en av författarna till detta examensarbete hade använt 
boken under sin lärarpraktik och därmed var bekant med dess innehåll och upplägg sedan tidigare. 

 

5.1 Fysik A jämfört med Fysik 1 
En punkt man direkt kan notera är att  i Fysik A har man tidigare studerat optik  i form av reflektion 
och refraktion under olika omständigheter. I kursplanen för Fysik A har följande formulering stått att 
finna: 

”ha  kunskap  om  ljuset,  dess  reflektion  och  brytning  samt  några  tillämpningar  inom  detta 
område” (Skolverket, 2000. Kursplan för FY1201 ‐ Fysik A) 

Allt  innehåll om optik har nu  försvunnit  från Fysik 1  så att  ingen optik alls  studeras under den 
första fysikkursen. 

Ett avsnitt som istället tillkommer är kärnfysik. Tidigare har den helt studerats under Fysik B, men nu 
kommer den istället att ingå i den första fysikkursen, mer om kärnfysik följer längre ner. 

Av intresse kan även vara att kommentera att indelningen i undergrupper inom den nya kursplanen 
radikalt  skiljer  sig  från  hur  Heureka!  A  (Bergström  et  al.,  2004.  Heureka!  Fysik  A)  har  delat  upp 
innehållet i kapitel. Den uppdelning som finns i Heureka! A återfinns i stort sett intakt i läroboken för 
den nya kursen Heureka! Fysik 1 (Bergström et al., 2011). 

5.1.1 Energi 
I den gamla kursplanen står följande formulering kring innehållet om energi att finna: 

"[Eleven  skall]  ha  kännedom  om  energiprincipen  och  energiomvandlingar,  känna  till 
innebörden  i  begreppet  energikvalitet  samt  kunna  använda  kunskaperna  om  energi  för  att 
diskutera energifrågor i samhället" (Skolverket, 2000. Kursplan för FY1201 ‐ Fysik A) 

Detta kan ställas mot den nya ämnesplanens mycket utförligare formuleringar om avsnittet energi 
där även de centrala begreppen preciseras. Den första punkten är: 

" Arbete, effekt, potentiell energi och rörelseenergi för att beskriva olika energiformer: 
mekanisk,  termisk,  elektrisk  och  kemisk  energi  samt  strålnings‐  och  kärnenergi." 
(Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 
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En jämförelse med läroboken Heureka! Fysik A (Bergström et al., 2004. Heureka! Fysik A) visar att 
nästan  samtliga  av  dessa  punkter  tas  upp,  dock  är  de  spridda  i  boken  och  står  inte  i  direkt 
anslutning  till varandra. Denna  lärobok  innehåller ett kapitel med  titeln Energi, men  likafullt  så 
behandlas  inte  alla  av  de  närmast  ovan  preciserade  begreppen  inom  det  kapitlet.  Istället 
behandlas  begreppet  elektrisk  energi  under  det  kapitel  som  handlar  om  laddningar  och  dess 
påverkan på varandra, på samma sätt behandlas termisk energi under det kapitel som  i nämnda 
lärobok  kallas  Värme.  Kärnenergi  behandlas  inte  i  den  här  läroboken,  troligen  eftersom 
kärnfysiken  tidigare  föll under den  andra  fysikkursen,  Fysik B. Om man  istället  tittar  i den nya 
läroboken för Fysik 1, Heureka Fysik 1 (Bergström et al., 2011) så ser man samma sak, begreppen 
tas upp under samma kapitel som i läroboken till Fysik A och frånsett ett par omformuleringar och 
andra bilder så är innehållet det samma i de två böckerna. 

De två följande punkterna i kursplanen är: 

”Energiprincipen,  entropi  och  verkningsgrad  för  att  beskriva  energiomvandling, 
energikvalitet och energilagring.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

”Termisk  energi:  inre  energi,  värmekapacitet,  värmetransport,  temperatur  och 
fasomvandlingar.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

I Heureka! Fysik A (Bergström et al. 2004. Heureka! Fysik A) förekommer begreppen  i den första 
punkten  ungefär  jämnt  fördelade över de  två  kapitlen  Energi  respektive Värme, där de  utreds 
ganska utförligt. Den  andra punkten berörs helt och hållet  inom  kapitlet Värme. Det  ser ut på 
samma sätt i Heureka! Fysik 1 (Bergström et al., 2011). 

Nästa punkt om elektriskenergi säger: 

”Elektrisk energi: elektrisk laddning, fältstyrka, potential, spänning, ström och resistans.” 
(Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Begreppen i denna punkt ryms i Heureka! Fysik A (Bergström et al., 2004. Heureka! Fysik A) inom 
kapitlen Laddningar och Elektriska kretsar, dock med undantag av begreppet potential som  inte 
klart definieras i den här läroboken. 

Överlag  är  det  ett  antal  olika  begrepp  inom  elläran  som  det  inte  riktigt  framgår  ur  den  nya 
kursplanen huruvida de ska studeras eller  inte. En  titt  i  läroboken Heureka! A  (Bergström et al., 
2004. Heureka! Fysik A) visar att där viks en del utrymme åt elektriska kretsar och begrepp som är 
anknutna till dem, så som likström och växelström, serie och parallellkopplingar och polspänning 
och  elektromotorisk  spänning.  I Heureka! A  beskrivs  begreppen  ström,  spänning  och  resistans 
under det kapitel  som heter ”elektriska kretsar” där även de ovan preciserade begreppen med 
oklar framtida medverkan presenteras. Det är alltså fullt möjligt att även i framtiden, begrepp så 
som seriekopplingar eller polspänning finns med i samband med att ström och spänning studeras, 
men det är inte möjligt att utifrån kursplanen se detta. 

En  jämförelse utifrån den uttolkning som  läroboksförfattarna till Heureka! Fysik 1  (Bergström et 
al., 2011) visar att elektriska kretsar ägnas ett helt kapitel  i Heureka! Fysik 1.  Inom det kapitlet 
(och  det  kapitel  om  elektrisk  energi  som  kommer  precis  före)  så  ryms  de  ovan  diskuterade 
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begreppen med koppling till elektrisk energi. Potential tas upp som ett eget delkapitel under de 
elektriska kretsarna tillsammans med Kirchhoffs lagar. 

Begreppen som ryms i punkten om kärnenergi är: 

”Kärnenergi:  atomkärnans  struktur  och  bindningsenergi,  den  starka  kraften,  massa‐
energiekvivalensen,  kärnreaktioner,  fission  och  fusion.”  (Skolverket,  2010.  Ämnesplan 
Fysik) 

Dessa begrepp tas dock inte alls upp inom Heureka! Fysik A eftersom kärnfysiken helt ligger inom 
fysik B. En titt  i Heureka! fysik B visar att dessa begrepp behandlas ganska utförligt där (mer om 
kärnfysik finns under en egen rubrik längre ner). 

Den sista punkten om energi är: 

”Energiresurser  och  energianvändning  för  ett  hållbart  samhälle.”  (Skolverket,  2010. 
Ämnesplan Fysik) 

I Heureka! Fysik A (Bergström et al., 2004. Heureka! Fysik A) behandlas dessa begrepp på knappt 
tre sidor  i slutet av kapitlet om värme. Det kanske kan anses  lite knapert med tanke på att den 
gamla kursplanen faktiskt poängterar dessa frågors inkluderande ganska så tydligt. 

I den nya läroboken Heureka! Fysik 1 (Bergström et al., 2011) så har de här frågorna fått ett eget 
delkapitel,  vad man  kan  notera  är  att  detta  kapitel  framför  allt  fokuserar  på  försörjarsidan  av 
problemet. Olika varianter av energikällor diskuteras och  jämförs, men  ingen diskussion förs om 
vad energin skall användas till. Därmed kan man  ifrågasätta om denna  lärobok  lever upp till den 
andra delen  av  formuleringen  i ämnesplanen om  ”energianvändning  för ett hållbart  samhälle”. 
Men detta är  som  sagt bara en uttolkning gjord av en grupp  läroboksförfattare, vilken  tolkning 
som andra författare gör har vi inte jämfört. 

5.1.2 Krafter 
I den gamla kursplanen kommer begreppet kraft in i följande formulering: 

”ha kunskap om krafter och kraftmoment samt kunna utnyttja dessa begrepp för att beskriva 
jämviktstillstånd och linjär rörelse” (Skolverket, 2000. Kursplan för FY1201 ‐ Fysik A) 

Där  kopplas  alltså  krafter  samman  med  begreppen  jämviktstillstånd  och  rörelse,  som  en 
förenkling ska dessutom bara linjära rörelser behandlas i Fysik A. 

I den nya kursplanen för Fysik 1 återfinns en samling punkter under rubriken ”rörelse och krafter”, 
den första av dessa punkter är: 

”Krafter som orsak  till  förändring av hastighet och  rörelsemängd.  Impuls.”  (Skolverket, 
2010. Ämnesplan Fysik) 

Den här punkten har stora likheter med punkten från kursplanen från Fysik A men innehåller två 
väldigt väsentliga skillnader, inkluderandet av begreppen rörelsemängd och impuls. En jämförelse 
med kursplanen  för Fysik B visar att dess punkter  tidigare  låg  i den högre  fysikkursen men har 
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alltså  nu  flyttats  ner  till  den  första  fysikkursen.  (Mer  om  denna  punkt  under  underrubriken 
”Rörelser”) 

I  kursplanen  för  Fysik  A  förekommer  begreppet  kraftmoment,  detta  begrepp  har  i  den  nya 
kursplanen för Fysik 1 fallit bort. I den nya kursplanen för Fysik 2 förekommer detta dock i form av 
begreppet vridmoment  i  samband med  jämviktstillstånd, här har alltså ett begrepp  flyttats upp 
från den första fysikkursen till den andra. 

Utöver det så står det i punkten från den nya kursplanen även att krafter som orsak till förändring 
av hastighet skall tas upp. Newtons andra lag om krafter som orsak till förändring studeras ganska 
utförligt  i  Heureka!  A  (Bergström  et  al.,  2004.  Heureka!  Fysik  A)  så  inte  heller  det  är  någon 
förändring. 

Newtons tredje lag om krafter och motkrafter behandlas även den i Heureka! A och som man kan 
förvänta sig så återfinns denna även i Heureka! Fysik 1 (Bergström et al., 2011) i samband med att 
krafter i allmänhet diskuteras.  

Skillnaderna mellan läroböckerna inom detta avsnitt är alltså att man har tagit med rörelsemängd 
och  impuls  i  den  nya  läroboken  till  Fysik  1,  i  övrigt  så  är  strukturen  från  läroboken  i  Fysik  A 
bevarad i den nya läroboken till Fysik 1. 

Den andra punkten är: 

”Jämvikt och  linjär rörelse  i homogena gravitationsfält och elektriska  fält.”  (Skolverket, 
2010. Ämnesplan Fysik) 

I  den  gamla  kursplanen  nämns  både  jämvikt  och  linjär  rörelse, men  dock  inte  uttryckligen  i 
samband med gravitationsfält eller elektriska fält. En jämförelse med läroboken Heureka! A visar 
dock att jämvikt studeras både i gravitationsfält och i elektriska fält så till vida att man räknar på 
gravitationskrafter  och  krafter  på  laddningar  från  andra  laddningar.  Vad  gäller  linjär  rörelse 
studerar man föremål i fritt fall i homogena gravitationsfält. Men man studerar endast översiktligt 
rörelser  i homogena elektriska  fält, det nämns  i  läroboken att  spänningen mellan  två elektriskt 
laddade plattor är kopplat till ändringen i rörelseenergi då en laddning av given storlek rör sig från 
den ena plattan till den andra, dock går man inte ytterligare in på direkta rörelser. Detta kan alltså 
tolkas  som  att  linjära  rörelser  i  homogena  elektriska  fält  är  något  som  tillkommit  i  den  första 
fysikkursen. Om man  tittar  i den nya  läroboken Heureka! Fysik 1  (Bergström et al., 2011) så ser 
man  att  både  jämvikt  och  linjära  rörelser  i  gravitationsfält  förekommer  på  samma  sätt  som  i 
läroboken  till  Fysik  A,  dessutom  behandlar man  jämvikt  i  elektriska  fält  på  samma  sätt  som 
tidigare. Det nya i Heureka! Fysik 1 är att man tydligare går igenom rörelser i homogena elektriska 
fält, dels räknar man på rörelser mellan två parallella plattor och del så tar man elektronkanoner 
som exempel på laddningar som accelereras i homogena fält. 

Något  som  inte uttryckligen  tas upp varken  i den nya eller den gamla kursplanen är begreppet 
resultant och hur den beräknas. Begreppet är högst relevant vid jämviktsberäkningar och en titt i 
läroboken  Heureka!  A  (Bergström  et  al.,  2004.  Heureka!  Fysik  A)  visar  att  begreppet  ganska 
utförligt  behandlas  där,  till  stor  del  i  samband  med  jämviktsberäkningar,  exempelvis  vid 
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studerandet av Newtons första lag, men även i samband med att man studerar krafter som orsak 
till förändring av hastigheter. Samma sak gäller i den nya läroboken Heureka! Fysik 1 (Bergström 
et al., 2011), där resultant begreppet tas upp på motsvarande ställe som i läroboken till Fysik A. 

Den tredje punkten är: 

      ”Tryck, tryckvariationer och Arkimedes princip.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

  Denna punkt kan även kopplas till den gamla kursplanen i form av följande formulering: 

  ”ha kunskap om” … ”tryck”(Skolverket, 2000. Kursplan för FY1201 ‐ Fysik A) 

Skillnaden i kursplanerna är alltså att orden tryckvariationer och Arkimedes princip har tillkommit, 
en jämförelse med läroboken Heureka! A (Bergström et al., 2004. Heureka! Fysik A) visar dock att 
samtliga av dessa begrepp redan behandlas ganska utförligt i A kursen och att det alltså på denna 
punkt  inte rör sig om en förändring utan mer ett klargörande. En  jämförelse mellan den nya (till 
Fysik 1) och den gamla läroboken (till Fysik A) visar att de två böckernas kapitel om detta avsnitt 
är i princip helt identiska. 

Den fjärde och sista punkten är: 

”Orientering om  aktuella modeller  för beskrivning  av materiens minsta beståndsdelar 
och av de fundamentala krafterna samt om hur modellerna har vuxit fram.” (Skolverket, 
2010. Ämnesplan Fysik) 

Även om denna punkt  inte har någon explicit motsvarighet  i den gamla kursplanen finns det ett 
kapitel  i Heureka! A  (Bergström et al., 2004. Heureka! Fysik A) som motsvarar den här punkten. 
Detta kapitel behandlar på orienteringsplanet de  fyra krafterna och materians  inre,  samt något 
om den historiska utvecklingen av dessa modeller, även om det  i den boken  ligger mer fokus på 
fysiken  än  historien. Om man  tittar  i Heureka!  Fysik  1  (Bergström  et  al.,  2011)  så  finner man 
återigen  i princip exakt samma kapitel, det är ett par små ändringar  i formuleringarna och några 
bilder är utbytta men i övrigt har författarna tolkat den nya och den gamla kursplanen på samma 
sätt. 

5.1.3 Rörelser 
I  den  gamla  kursplanen  nämns  inte  rörelsebeskrivningar  alls,  även  om  det  kan  anses  förekomma 
inom de mer allmänna formuleringarna, t.ex.: 

”kunna  föra resonemang kring  fysikaliska storheter, begrepp och modeller samt  inom ramen 
för  dessa modeller  genomföra  enkla  beräkningar”  (Skolverket,  2000.  Kursplan  för  FY1201  ‐ 
Fysik A) 

I den nya  kursplanens något  tydligare precisering  av  vilka  storheter  som  ska  tas upp nämns  inom 
detta avsnitt formuleringen: 
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”Hastighet,  rörelsemängd och acceleration  för att beskriva  rörelse.”  (Skolverket, 2010. 
Ämnesplan Fysik) 

En  jämförelse med  läroboken  Heureka!  A  (Bergström  et  al.,  2004.  Heureka!  Fysik  A)  visar  att 
begreppet  hastighet  ganska  utförligt  behandlas,  liksom  acceleration  i  olika  former  och 
sammanhang. Däremot  förekommer  inte begreppet  rörelsemängd  i Fysik A, det har  fallit under 
Fysik B. Här  har  alltså  ett  begrepp  flyttats  ner  till  den  första  kursen. Acceleration  är  även  det 
tämligen utförligt behandlat i Heureka! A. Samma sak ser man i den nya läroboken Heureka! Fysik 
1 (Bergström et al., 2011). Sammantaget kan man alltså säga att läroboksförfattarnas tolkning av 
kursplanerna är den samma frånsett införandet av rörelsemängds begreppet (även om införandet 
av rörelsemängdsbegreppet är en ganska stor förändring). 

Begreppet referenssystem står inte med någonstans i kursplanen för Fysik A men i Heureka! A är 
detta det absolut  sista delkapitlet  i hela boken, även om det behandlas väldigt översiktligt där. 
Begreppet finns inte heller med i den nya kursplanen däremot förekommer en formulering om att 
en orientering om Einsteins beskrivning av  rörelser vid höga hastigheter skall  ingå, då  förefaller 
det  även  troligt  att  referenssystem  behandlas  eftersom  det  är  ett  centralt  begrepp  inom 
relativitetsteorin. En  titt  i Heureka! Fysik 1  (Bergström et al., 2011) visar att begreppet mycket 
riktigt tas upp  i samband med orienteringen om relativitetsteorin,  i boken finns även ett mindre 
avsnitt om referenssystem med under kapitlet om sambandet mellan krafter och rörelse. 

Vidare finner man i den nya kursplanen denna formulering: 

”Krafter som orsak  till  förändring av hastighet och  rörelsemängd.  Impuls.”  (Skolverket, 
2010. Ämnesplan Fysik) 

Den första delen av punkten förefaller syfta på Newtons andra lag. I Fysik A har detta funnits med 
men  då  bara  studerats  i  samband med  förändring  av  hastighet.  Värt  att  notera  kan  vara  att 
förändringar av hastigheter  inte har  inkluderat cirkelrörelser utan enbart  linjära rörelser. Då det 
inte  heller  står  något  om  att  acceleration  i  form  av  cirkelrörelser  ska  studeras  i  den  nya 
fysikkursen förefaller detta inte vara en förändring. Denna bild bekräftas av att den nya läroboken 
Heureka! Fysik 1  (Bergström et al., 2011)  inte heller behandlar något annat än  linjära  rörelser. 
Något  som  däremot  är  en  förändring  är  att  krafter  kopplas  samman  med  förändringar  i 
rörelsemängd  redan  i  den  första  fysikkursen  enligt  det  nya  systemet.  Som  nämnts  ovan 
förekommer  inte begreppet  rörelsemängd alls  i Fysik A, men det  inkluderas alltså nu  i den nya 
Fysik 1 kursen. Impuls är också ett nytt begrepp för den första fysikkursen, tidigare har inte impuls 
tagits upp förrän i Fysik B, men nu ska det alltså läsas redan i Fysik 1. 

Till sist finner man även följande formulering i den nya kursplanen: 

”Orientering om Einsteins beskrivning av rörelse vid höga hastigheter: Einsteins postulat, 
tidsdilatation och relativistisk energi.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Denna punkt saknar någon väldefinierad motsvarighet i den gamla kursplanen, en titt i läroboken 
Heureka! A (Bergström et al., 2004. Heureka! Fysik A) visar att det finns en sida med en så kallad 
”utblick” där det  i en punktlista väldigt kort beskrivs de slutsatser som kan dras utifrån Einsteins 
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postulat. Om detta kan anses vara  täckande nog  för att  räknas som en orientering kan det nog 
råda delade åsikter. Men det faktum att det ligger just som en ”utblick” och inte som en del i det 
normala textflödet i kursboken kan tolkas som att avsnittet haft låg prioritet. I den nya kursplanen 
har  avsnittet  dock  lyfts  fram  lite  i  och med  att  det  faktiskt  är  preciserat,  dock  antyder  ordet 
orientering att ämnet bara skall behandlas översiktligt  i Fysik 1. I Heureka! Fysik 1 (Bergström et 
al., 2011) har denna orientering lagts under ett eget kapitel, om än ett kort sådant. Där förklaras 
översiktligt  ett  par  av  de  till  relativitetsteorin  kopplade  fenomenen  och  slutsatserna,  så  som 
tidsdilation, myonernas livstid och massa‐energiekvivalensen. 

 

5.1.4 Kärnfysik 
Ett område som  tidigare  legat under den andra  fysikkursen men som nu  istället har  flyttats ner  till 
den första fysikkursen är kärnfysiken. Tidigare har den helt legat inom den andra kursen men då den 
nu  som  sagt  helt  kommer  att  ligga  under  den  första  kommer  här  att  följa  en  jämförelse mellan 
kärnfysikinnehållet från Fysik B och avsnittets innehåll i den nya Fysik 1 kursen. 

Kursplanen för Fysik B säger om kärnfysik att följande innehåll skall behandlas: 

”ha  kunskap  om  joniserande  strålning,  radioaktivt  sönderfall,  fission och  fusion  samt  kunna 
använda massa – energiekvivalensen för att göra beräkningar  inom kärnfysiken ” (Skolverket, 
2000. Kursplan för FY1202 ‐ Fysik B) 

Mot denna punkt  ställs  således de punkter  från Fysik 1  som behandlar kärnfysik. Den  första av 
dessa punkter är: 

”Kärnenergi: atomkärnans struktur och bindningsenergi, den starka kraften, massa‐
energiekvivalensen,  kärnreaktioner,  fission  och  fusion.”  (Skolverket,  2010. 
Ämnesplan Fysik) 

En  första  jämförelse  visar  att  punkterna  innehåller  stora  likheter,  båda  tar  upp  massa‐
energiekvivalensen,  fission  och  fusion.  I  punkten  tillhörande  Fysik  1  återfinns  även  begreppet 
bindningsenergi och att atomkärnans struktur skall ingå. I läroboken Heureka! B (Bergström et al., 
2006. Heureka!  Fysik B)  ser man  att bindningsenergi  tas upp  i  anslutning  till  att man  studerar 
atomkärnors  struktur.  Så  som  den  gamla  kursplanen  är  tolkad  av  läroboksförfattarna  är  alltså 
likheterna  väldigt  stora.  Det  verkar  alltså  snarast  som  om  den  nya  kursplanen  ger  en  ökad 
tydlighet och noggrannare preciserar vad som ska  ingå och det  innebördsmässiga  innehållet  inte 
är förändrat.  

De  två begrepp  från Fysik B som  inte har en direkt motsvarighet  i ovan citerad punkt,  joniserande 
strålning och radioaktiva sönderfall, återfinns i en annan punkt i kursplanen för Fysik 1: 

”Radioaktivt  sönderfall,  joniserande  strålning,  partikelstrålning,  halveringstid  och 
aktivitet.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Skillnaderna här är återigen väldigt små, antalet ord har utökats men innebörden har inte ändrats. 
Orden partikelstrålning, halveringstid och aktivitet som nu tillkommit är centrala begrepp när man 
studerar  radioaktiva  sönderfall  och  joniserande  strålning  och  en  jämförelse  med  Heureka!  B 
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(Bergström  et  al.,  2006. Heureka!  Fysik  B)  visar mycket  riktigt  att  dessa  begrepp  tas  upp  där. 
Återigen verkar det alltså röra sig om klargörande om att nämnda begrepp bör ingå i enlighet med 
den uttolkning som läroboksförfattarna till Heureka! B gjort. 

En punkt  från den nya kursplanen  från Fysik 1 som dock  inte har en motsvarighet  i kursplanen  för 
Fysik B är följande: 

”Växelverkan mellan olika typer av strålning och biologiska system, absorberad och 
ekvivalent dos. Strålsäkerhet.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Dock  kan man  i  läroboken Heureka! B  (Bergström  et  al., 2006. Heureka!  Fysik B) hitta  just  ett 
kapitel  om  detta  i  anslutning  till  kapitlet  om  kärnfysik.  I  läroboken  finner man  att  samtliga  av 
begreppen  ovan  noggrant  utreds.  Skillnaden  förefaller  alltså  vara  att  man  tidigare  inte  har 
preciserat begreppen i kursplanen, men att man nu valt att göra det i enlighet med principen om 
att de nya kursplanerna skall vara tydligare än de gamla. 

Inom det nyss nämnda kapitlet finner man även ett innehåll som motsvarar även följande punkt från 
kursplanen för Fysik 1: 

    ”Tillämpningar inom medicin och teknik.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

I  läroboken  Heureka!  B  (Bergström  et  al.,  2006.  Heureka!  Fysik  B)  ingår  avsnitt  om  både 
strålningsanvändning  inom  medicinsk  diagnostik  och  terapi,  fler  tillämpningar  inom  teknik 
inkluderar bl.a. kärnkraftverk. 

De  förändringar  som  skett  i  kursplanen  är  alltså  att  ett  antal begrepp har  tillkommit,  framför  allt 
växelverkan mellan strålning och biologiska system, samt att man nämner tillämpningar. Dock är det 
bara  en  skillnad  i  hur mycket  som  står  skrivet  i  kursplanen.  I  praktiken  verkar  inte  innehållet  ha 
ändrats,  i alla fall verkar  inte  innehållet ha ändrats om man  jämför den tolkning som författarna till 
Heureka! B gjort med den nya kursplanen. Man verkar helt enkelt bara  lyft ner avsnittet  från den 
andra fysikkursen till den första i ett intakt skick. 

En  punkt  ur  kursplanen  som  inte  är  direkt  kopplad  till  kärnfysiken  men  som  har  tillkommit  i 
kursplanen för fysik 1 är den följande: 

”Orientering  om  elektromagnetisk  strålning  och  ljusets  partikelegenskaper.” 
(Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Denna orientering riktar sig alltså mot fotoner och elektromagnetisk strålning. Dessa punkter har 
tidigare studerats ganska utförligt  i Fysik B, och även  i Fysik 2 kommer det att finnas med, även 
om man inte från kursplanen för Fysik A har kunnat hitta någon antydan till att denna orientering 
skall finnas med, återfinner man i läroboken Heureka! A (Bergström et al., 2004. Heureka! Fysik A) 
just en kort orientering om elektromagnetisk  strålning och  ljusets partikelegenskaper. Om man 
jämför den uttolkning av den gamla kursplanen som författarna till Heureka! A har gjort med den 
nya kursplanen verkar det alltså som om det  inte  finns någon  innehållsmässig skillnad även om 
man nu alltså har lagt till formuleringen i kursplanen. 
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5.1.5 Klimat och väderprognoser 
Ett helt nytt avsnitt som tillkommer  i Fysik 1 handlar om prognoser. I kursplanen finns det ett antal 
olika punkter som relaterar till detta under rubriken ”klimat och väderprognoser”. Den första är: 

”Ideala  gaslagen  som  en modell  för  att  beskriva  atmosfärens  fysik.”  (Skolverket, 
2010. Ämnesplan Fysik) 

Den  ideala gaslagen har  inte studerats  inom varken Fysik A eller Fysik B tidigare utan är ett helt 
nytt  inslag  i fysikämnet på gymnasiet. Syftet med att  lägga till den är att den troligen behövs för 
att kunna förstå de processer som sker i atmosfären som leder till olika väderfenomen. T.ex. kan 
man  tänka  sig att  för att kunna  förstå hur väderleksprognoser görs måste man  förstå vad  som 
händer med en luftmängd när den pressas uppåt då den passerar över ett bergsmassiv. 

Nästa punkt anknyter till detta med formuleringen: 

”Orientering  om  hur  fysikaliska  modeller  och  mätmetoder  används  för  att  göra 
prognoser för klimat och väder.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Eftersom  det  inte  bara  är  den  ideala  gaslagen  som  används  när  man  göra  beräkningar  och 
modeller till prognoser är det ganska rimligt att man även studerar dessa andra modeller för att 
man skall kunna förstå hur prognoser blir till, men av förklarliga skäl kan man anta att man  inte 
kan gå lika djupt in på alla. 

Den tredje och sista punkten om prognoser är väl så viktig: 

    ”Prognosers tillförlitlighet och begränsningar.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Att  förstå  prognosers  begränsningar  och  vad  som  påverkar  deras  tillförlitlighet  är  tämligen 
centralt eftersom en prognos aldrig kan bli helt prefekt. Man kan även se detta som ett sätt att få 
in ämnesplanens  formuleringar om modellers begränsningar och giltighetsområden. En prognos 
är  en modell  och  som  en  sådan  lyder  den  under  vissa  begränsningar  som  kan  påverka  dess 
giltighetsområden. 

5.1.6 Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder 
Denna rubrik är den sista  i kursplanen  för Fysik 1 under denna  finner man ett antal olika allmänna 
punkter som även skall tas upp i fysikundervisningen. En del av dessa punkter har en motsvarighet i 
kursplanen för Fysik A men andra får man gå till ämnesplanen för fysikämnet för att hitta. 

Den första punkten ur kursplanen för Fysik 1 lyder: 

”Vad  som  kännetecknar  en  naturvetenskaplig  frågeställning.”  (Skolverket,  2010. 
Ämnesplan Fysik) 

Denna punkt knyter således an  till syftestexternas  formuleringar om vad naturvetenskap är och 
hur man  ”gör”  naturvetenskap,  det  som  inom  litteraturen  kallas Nature  of  Science. De  gamla 
styrdokumenten har  inte någon direkt motsvarande  formulering men på  lite omvägar kan man 
ändå  tolka  det  som  att  naturvetenskapliga  frågeställningar  har  ingått.  Bland  annat  hittar man 
följande formulering i den gamla kursplanens syftestext: 
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”kunskapen byggs upp  i ett samspel mellan å ena sidan experiment och observationer och å 
andra sidan modeller och teorier” (Skolverket, 2000. Kursplan för ämne Fysik) 

Denna punkt berör mer hur en naturvetenskaplig frågeställning besvaras men sett i samband med 
en formulering som förekommer lite längre ner i texten kan man kanske anta att tanken är riktad 
mot vad en naturvetenskaplig frågeställning är: 

”Att  ställa upp hypoteser och  göra experiment  för att undersöka  fenomen,  testa en modell 
eller revidera den utgör väsentliga inslag.” (Skolverket, 2000. Kursplan för ämne Fysik) 

En skillnad man kan möjligen skönja är att fokus läggs mer på själva frågeställningen vilket kanske 
inte lika tydligt har framgått innan. Att frågeställningen även är viktig att besvara framkommer av 
punkter längre ner i kursplanen. 

Nästa punkt i den nya kursplanen är: 

”Hur modeller och teorier utgör förenklingar av verkligheten och kan förändras över 
tid.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Denna punkt är det svårare att hitta direkta motsvarigheter till i styrdokumenten. Det finns ett par 
formuleringar  som  skulle  kunna  knyta  an  till  detta  men  de  förefaller  inte  direkt  kopplade. 
Däremot finner man i läroboken Heureka! A (Bergström et al., 2004. Heureka! Fysik A) ett stycke i 
introduktionskapitlet  som  handlar  om  just  detta,  där  behandlas  både  teorier  och  modellers 
begränsningar och förändringar samt det som behandlas i nästa punkt i den nya kursplanen: 

”Det  experimentella  arbetets  betydelse  för  att  testa,  omvärdera  och  revidera 
hypoteser, teorier och modeller.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Denna  punkt  har  även  mer  direkta  motsvarigheter  i  de  gamla  styrdokumenten,  jfr  de  ovan 
citerade punkterna ur de gamla  syftestexterna. Ett  liknande kapitel hittar man även  i början av 
Heureka!  Fysik  1  (Bergström  et  al.,  2011).  Där  behandlas  bland  annat  teorier  och modellers 
begränsningar och förändringar, samt experimentens roll i fysikens utveckling. 

De tre punkter ur den nya kursplanen som anknyter till experimentets roll i kursen är: 

”Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer 
samt  formulering  och  prövning  av  hypoteser  i  samband med  dessa.”  (Skolverket, 
2010. Ämnesplan Fysik) 

”Bearbetning och utvärdering  av data och  resultat med hjälp  av  analys  av  grafer, 
enhetsanalys och storleksuppskattningar.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

”Utvärdering  av  resultat  och  slutsatser  genom  analys  av metodval,  arbetsprocess 
och felkällor.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Dessa punkter  indikerar att alla tre stadier av experiment är viktiga att ta med  i undervisningen, 
dels  skall eleverna göras delaktiga  i  förberedelser och planering, dels genomföra experimenten 
och dels bearbeta och utvärdera resultatet av experimenten. Dessa punkter kan jämföras med de 
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gamla  styrdokumentens  syftestexter,  där  man  finner  följande  formulering  om  experiment  i 
undervisningen: 

”Genom  laborativa  inslag  övar  eleverna  sin  färdighet  att  planera  experiment,  använda 
mätinstrument och analysera mätdata” (Skolverket, 2000. Kursplan för ämne Fysik) 

  I kursplanen för Fysik A finner man även följande formulering: 

”Eleven  skall  kunna  delta  i  planering  och  genomförande  av  enkla  experimentella 
undersökningar samt muntligt och skriftligt  redovisa och  tolka  resultaten”  (Skolverket, 2000. 
Kursplan för FY1201 ‐ Fysik A) 

Detta skulle man kunna  tolka som att det är något mer  fokus på arbetet efter experimentet än 
tidigare. Den gamla kursplanen sammanfattar efterarbetet med orden ”analysera mätdata” och 
”redovisa och tolka resultaten”, utvärdering nämns  inte och även om de gamla styrdokumenten 
var  väldigt  kortfattade  i  sin natur  är det nog  så  att utvärderingsarbetet har  fått  en något mer 
framträdande roll  i den nya kursplanen. Sammantaget kan man alltså säga att  i både det gamla 
och det nya framhålls experimentens betydelse i undervisningen, skillnaden är att man i den nya 
kursplanen har man velat  förtydliga utvärderingens plats  i efterarbetet samt  förtydliga arbetets 
gång i sig genom ett införande av ett ökat antal begrepp. 

Om problemlösning säger den nya kursplanen följande, och dess motsvarighet i kursplanen för Fysik 
A: 

”kunna  föra resonemang kring  fysikaliska storheter, begrepp och modeller samt  inom ramen 
för  dessa modeller  genomföra  enkla  beräkningar”  (Skolverket,  2000.  Kursplan  för  FY1201  ‐ 
Fysik A) 

”Avgränsning  och  studier  av  problem  med  hjälp  av  fysikaliska  resonemang  och 
matematisk  modellering  innefattande  linjära  ekvationer,  potens‐  och 
exponentialekvationer,  funktioner  och  grafer  samt  trigonometri  och  vektorer.” 
(Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Även om det  inte uttryckligen står preciserat vad dessa ”enkla beräkningar” skall vara  förefaller 
det ändå finnas en ganska stor  likhet mellan de två formuleringarna. Linjära ekvationer, potens‐ 
och  exponentialekvationer,  funktioner  och  grafer  är  samtliga  förekommande  begrepp  i 
kursplanen  till  den  gamla  matematik  A  kursen  (Skolverket,  2000.  Kursplan  för  Ma1201  – 
Matematik  A)  vilken  var  ett  förkunskapskrav  för  Fysik  A  (Skolverket,  2000.  Kursplan  för  ämne 
Fysik).  Trigonometri  används  regelbundet  i  läroboken  Heureka!  A  (Bergström  et  al.,  2004. 
Heureka! Fysik A) både  i den  löpande texten och  i de tillhörande räkneuppgifterna så  inte heller 
det är någon nyhet i realiteten även om det är ett nytt inslag i kursplanen. Vad gäller vektorer är 
det  dock  möjligen  en  skillnad.  Ingenstans  hittar  man  ordet  vektor  i  någon  av  de  gamla 
kursplanerna för matematik eller fysik. I läroboken Heureka! A finns det en vag definition av vad 
en vektor är och  till viss del används vektorpilar  för att  förklara hur  flera krafter adderas  till en 
resultant, men då nämns  inte dessa  som  vektorer  och  inte  heller  finns  det  någon matematisk 
behandling av vektorer. Detta kan  jämföras med den nya kursplanen  för matematik 1c  (som är 
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den  första  matematik  kurs  som  läses  av  de  som  läser  på  naturvetarprogrammet  och 
teknikprogrammet, alltså de  som  läser Fysik 1) där  finner man  flera  formuleringar om vektorer 
och  beräkningar  med  vektorer  (Skolverket,  2010.  Ämnesplan  matematik).  Inkluderandet  av 
vektorer  i den  första  fysikkursen är därmed  tydligt preciserat och en  tydlig anknytning gjord  till 
den matematiska behandlingen av dem. 

Den allra sista punkten i kursplanen för Fysik 1 knyter an till de så kallade Socio‐Scientific Issues. Här 
med den närmsta motsvarigheten i den gamla kursplanens syftestext: 

"Syftet  är  även  att  bidra  till  elevernas  naturvetenskapliga  bildning  så  att  de  kan  delta  i 
samhällsdebatten  i frågor med anknytning till naturvetenskap.  I detta  ingår att analysera och 
ta  ställning  i  frågor  som  är  viktiga  för  både  individen  och  samhället,  som  t.ex.  energi‐  och 
miljöfrågor  samt  etiska  frågor med  anknytning  till  fysik,  teknik  och  samhälle."  (Skolverket, 
2000. Kursplan för ämne Fysik) 

”Ställningstaganden  i  samhällsfrågor  [utifrån]  fysikaliska  förklaringsmodeller,  till 
exempel frågor om hållbar utveckling.”  

Som  tidigare nämnts under avsnittet  som undersöker  skillnaderna  i ämnets  syfte  så  rör det  sig 
inte  om  några  större  förändringar  av  hur  socio‐scientific  issues  behandlas.  Utöver  det  ovan 
citerade målet ur den nya kursplanen finns det alltså även en hel del i de allmänna syftestexterna 
som knyter an till detta och sammantaget innebär det ingen tydlig förändring gentemot tidigare. 

 

5.2 Fysik B jämfört med Fysik 2 
Den  första  skillnaden mellan Fysik B och Fysik 2  som bör noteras är att Fysik B var på 150 poäng 
medan Fysik 2 bara kommer att vara på 100 poäng. De 50 poäng  som  tagits bort  från Fysik B har 
istället stoppats  in  i Fysik 1, så att totalt sett är summan av poängen för Fysik A och B den samma 
som summan av poängen för Fysik 1 och 2.  

I redogörelsen nedan har vi utgått från att allt stoff som tagits upp i den lärobok vi använt som stöd 
för  jämförelsen  verkligen har  använts  i undervisningen. Värt  att påpeka  kan dock  vara  att  så  inte 
nödvändigtvis måste  ha  varit  fallet.  I  syftestexten  till  de  gamla  kursplanerna  finner man  en  kort 
beskrivning av vad Fysik B innehåller: 

Fysik  B behandlar  områdena mekanik,  elektromagnetism, mekaniska  och  elektromagnetiska 
vågor samt atom‐ och kärnfysik. Kursen ger även en orientering om universums utveckling.  I 
kursen  ingår en  fördjupad behandling av något eller några områden som väljs utifrån  lärares 
och elevers intresse. (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Det  är  därför  möjligen  så  att  läroboken  behandlar  sådant  som  tillhör  den  ”fördjupade 
behandlingen”  som nämns  i citatet ovan. Och att allt  som behandlas  i  läroboken  inte  säkert är 
sådant som alla förväntas läsa utan att åtminstone en del av det är valbart och att inte alla läser 
allt. I denna jämförelse har det dock inte varit möjligt att skilja på sådant som är avsett för alla att 
läsa och sådana delar som man tidigare har kunnat välja bland. Redogörelsen grundar sig således 
på antagandet att alla läser allt av det innehåll som presenteras i läroboken. En förändring mellan 
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Fysik B och Fysik 2 skulle alltså kunna vara att även om alla de bitar som nedan analyseras utan att 
några skillnader hittas ändå  innehåller förändringar eftersom  inte alla de bitarna tidigare ansågs 
obligatoriska för alla.  

Som  framkommit  i  jämförelsen mellan  Fysik A och  Fysik 1 har  kärnfysiken  som  tidigare  låg under 
Fysik  B  helt  flyttats  upp  till  Fysik  1  och  kommer  alltså  inte  alls  att  studeras  under  den  andra 
fysikkursen  i  framtiden. Därmed saknar den  följande punkten om kärnfysik  i kursplanen  för Fysik B 
någon motsvarighet i Fysik 2. 

”ha  kunskap  om  joniserande  strålning,  radioaktivt  sönderfall,  fission och  fusion  samt  kunna 
använda massa – energiekvivalensen  för att göra beräkningar  inom kärnfysiken”  (Skolverket, 
2000. Kursplan för FY1202 ‐ Fysik B) 

Under  rubriken  Kärnfysik  ovan  visades  det  också  att  även  om  kursplanens  formulering  och 
antalet  begrepp  som  den  listar  har  ökats  så  rörde  det  sig  inte  om  några markanta  skillnader 
mellan det  konkreta  kärnfysikinnehållet  i  Fysik B  jämfört med  innehållet  i  Fysik 1  (så  som det 
tolkats av författarna till Heureka B), utan att man helt enkelt bara lyft ut kapitlet ur Fysik B och 
stoppat in det i Fysik 1.  

En annan punkt som ändrats är rörelsemängd och impuls, tidigare har det legat under Fysik B men nu 
kommer  det  istället  att  ingå  i  Fysik  1,  därför  bortser  den  här  delen  av  jämförelsen  från  alla 
formuleringar  kring de begreppen  i  kursplanen  för  Fysik B, mer om denna  förändring  finns under 
rubriken ”Rörelse” i stycket som diskuterar skillnader mellan Fysik A och Fysik 1. 

Det måste även påpekas  att  vid  tiden då detta examensarbete  skrivs  så har  vi  inte  tillgång  till en 
lärobok för Fysik 2. Därför kan  inga direkta paralleller dras mellan den gamla  läroboken Heureka! B 
(Bergström et al., 2006. Heureka!  Fysik B) och en ny  lärobok hörande  till  Fysik 2. Vid  jämförelsen 
nedan så har vi alltså använt oss av läroboken till Fysik B, Heureka! B som stöd för tolkningen av den 
gamla  kursplanen  och  jämfört  direkt  med  den  nya  kursplanen  utan  att  ha  ett  motsvarande 
tolkningsstöd tillgängligt för den kursplanen. 

5.2.1 Rörelse och krafter 
Under denna rubrik i den nya kursplanen finner vi fyra punkter. Den första av dem är: 

”Tvådimensionell  rörelse  i  gravitationsfält  och  elektriska  fält.”  (Skolverket,  2010. 
Ämnesplan Fysik) 

I  kursplanen  för  Fysik  B  finner  man  inga  ord  som  kan  kopplas  till  denna  formulering,  men 
däremot  innehåller  läroboken Heureka! B  (Bergström et al., 2006. Heureka! Fysik B) en hel del 
om detta. För det första finner man i den ett kapitel med just titeln ”Rörelse i två dimensioner” 
som  beskriver  kaströrelser  och  kroklinjiga  rörelser  och  hur  dessa  kan  behandlas  rent 
matematiskt. Detta kapitel behandlar inte rörelser i elektriska fält utan behandlar bara rörelser i 
gravitationsfält  (och  två dimensionella  rörelser  i allmänhet) men  i det kapitel  som handlar om 
elektriska fält finner man att även tvådimensionella rörelser i dem behandlas. 

Nästa punkt är kort och gott: 

    ”Centralrörelse.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 
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Inte heller här finner man begreppet  i kursplanen för Fysik B, men det förekommer  i Heureka B 
(Bergström et al., 2006. Heureka! Fysik B) under kapitlet om periodiska rörelser tillsammans med 
de olika begrepp som hör till det, så som omloppstid och vinkelhastighet. 

För den tredje punkten i nya ämnesplanen finns inte heller någon motsvarighet i kursplanen till Fysik 
B, det närmsta man kommer är en formulering i kursplanen till Fysik A: 

”ha kunskap om krafter och kraftmoment samt kunna utnyttja dessa begrepp för att beskriva 
jämviktstillstånd …” (Skolverket, 2000. Kursplan för FY1201 ‐ Fysik A) 

    ”Vridmoment för att beskriva jämviktstillstånd.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Frånsett det faktum att man i kursplanen för Fysik A kallar det för kraftmoment och i kursplanen 
för Fysik 1 kallar det vridmoment är det slående likheter mellan de två formuleringarna. Den enda 
anmärkningsvärda skillnaden är alltså att begreppet har flyttats upp från den första fysikkursen till 
den andra. 

Den fjärde punkten behandlar simulering och återigen är det svårt att hitta en direkt motsvarighet i 
de gamla styrdokumenten. Simuleringar nämns i syftestexterna till exempel i följande formulering:  

”Utvecklingen inom dataområdet har gjort att det nu finns tillgång till kraftfull programvara för 
analys och simulering av fysikaliska förlopp. Sådana verktyg är till god hjälp när det gäller att 
inom  ramen  för  en  viss  modell  diskutera  olika  faktorers  inverkan  på  utfallet  av  ett 
experiment.” (Skolverket, 2000. Kursplan för ämne Fysik) 

”Simulering  av  tvådimensionell  rörelse med  hjälp  av  enkla  numeriska metoder.” 
(Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Denna formulering preciserar dock aldrig när sådana simuleringar skall användas, vilket då alltså 
formuleringen från den nya kursplanen förefaller göra. Att simuleringar alldeles utmärkt går att 
använda  vid  studier  av  två dimensionella  rörelser  (och har  gjort  tidigare)  råder det nog  ingen 
större tvekan om så den enda skillnaden är att det nu är tydligt utskrivet att detta bör göras. 

5.2.2 Vågor, elektromagnetism och signaler 
Den första punkten i den nya kursplanen för Fysik 2 under denna rubrik lyder: 

”Harmonisk  svängning  som  modell  för  att  beskriva  fenomen  inom  vardag  och 
teknik.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Harmonisk svängning är  inget som uttryckligen nämns  i kursplanen för Fysik B dock finner man 
en  del  om  harmoniska  svängningar  i  läroboken Heureka! B  (Bergström  et  al.,  2006. Heureka! 
Fysik B).  I  läroboken  finner man dock  inga exempel på  tillämpningar  kopplade  till harmoniska 
svängningar, det närmaste man kommer är ett kortare avsnitt om växelström som beskrivs som 
en  harmonisk  svängning men  utan  att  en  enda  gång  nämna  ordet  harmonisk  svängning.  Att 
harmoniska svängningar skall studeras i samband med tillämpningar av dem är alltså något som 
verkar ha tillkommit. 

Den andra punkten är: 
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”Reflektion, brytning och interferens av ljus, ljud och annan vågrörelse.” (Skolverket, 
2010. Ämnesplan Fysik) 

Vilket då kan jämföras med följande formulering ur kursplanen för Fysik A: 

”ha  kunskap  om  ljuset,  dess  reflektion  och  brytning  samt  några  tillämpningar  inom  detta 
område” (Skolverket, 2000. Kursplan för FY1201 ‐ Fysik A) 

Reflektion och brytning av  ljus har alltså tidigare studerats  inom den till Fysik A knutna optiken. 
Som tidigare nämnts har optik helt utgått ur Fysik 1 och det är alltså inte förrän här som en del av 
den dyker upp  igen. Reflektion och refraktion förekommer som avsnitt  i Heureka! B (Bergström 
et al., 2006. Heureka! Fysik B), men skillnaden mot Heureka! A är att man studerar fenomenen 
utifrån ett vågrörelseperspektiv. Interferens har funnits med i Fysik B om man följer den struktur 
som Heureka! B använder sig av, man  finner  inom det kapitlet även avsnitt om diffraktion och 
gitter. Förändringen är därmed väldigt liten vad gäller detta avsnitt. 

Till den tredje punkten är den närmsta motsvarande formulering i kursplanen för Fysik B följande: 

”ha  kunskap  om”  …  ”mekaniska  och  elektromagnetiska  vågor  och  deras  egenskaper  samt 
kunna  beskriva  några  tillämpningar  inom  dessa  områden”  (Skolverket,  2000.  Kursplan  för 
FY1202 ‐ Fysik B) 

”Stående  vågor  och  resonans  med  tillämpningar  inom  vardag  och  teknik.” 
(Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik)  

I  läroboken  Heureka!  B  finner  man  i  det  avsnittet  att  även  de  associerade  begreppen 
svängningsenergi, resonans och pendelns rörelse ingår. Men att tillämpningarna i den läroboken 
begränsas  till  ett  par  korta  meningar  om  musikinstrument  och  radiomottagare.  Återigen 
förefaller det vara så att den enda skillnaden skulle kunna vara ett ökat fokus på tillämpningarna, 
men eftersom det  redan  stadgas  i den gamla kursplanen att  tillämpningar  skall  ingå  så är det 
svårt att utifrån enbart styrdokumenten dra denna slutsats. 

Den fjärde punkten är: 

    ”Orientering om ljudstyrka och dopplereffekt.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Det  finns  inga direkta  kopplingar  till dessa begrepp  i  kursplanen  för  Fysik B, men  i Heureka! B 
(Bergström et al., 2006. Heureka! Fysik B) finner man en kortare orientering om både  ljudstyrka 
och dopplereffekt,  så  som den gamla kursplanen är  tolkad av  författarna  till Heureka B går det 
alltså  inte  att  se  någon  innehållsmässig  förändring,  dock  har  ju  formuleringen  tillkommit  i 
styrdokumenten, vilket de alltså inte gjorde tidigare. 

Den närmaste motsvarigheten i kursplanen för Fysik B för den femte punkten i ämnesplanen för Fysik 
2 är följande: 

”ha  kunskap  om  elektriska  och magnetiska  fält,  induktion,” …  ”och  deras  egenskaper  samt 
kunna  beskriva  några  tillämpningar  inom  dessa  områden”  (Skolverket,  2000.  Kursplan  för 
FY1202 ‐ Fysik B) 
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”Samband mellan elektriska och magnetiska fält: magnetiskt fält kring strömförande 
ledare,    rörelse  av  elektrisk  laddning  i  magnetiskt  fält,  induktion  och  några 
tillämpningar,  till  exempel  växelspänningsgeneratorn  och  transformatorn.” 
(Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Återigen  har  det  tillkommit  ett  antal  termer  även  om  formuleringarna  innehåller  stora 
likheter. Båda  formuleringarna  talar om elektriska och magnetiska  fält samt  induktion, men 
kursplanen för Fysik 2 preciserar även att magnetfält kring strömförande ledare och elektriska 
laddningars rörelse i magnetiska fält skall tas upp. En jämförelse med Heureka! B (Bergström 
et al., 2006. Heureka! Fysik B) visar att båda dessa tillkomna begrepp förekom i Fysik B så inte 
heller det är någon skillnad de två kursplanerna emellan. Exempel på tillämpningar inom detta 
område som finns förklarade  i Heureka! B är oscilloskopet och kondensatorn. Elmotorer och 
generatorer  tas  också  upp,  både  likström  och  växelström,  samt  slutligen  även  generatorn. 
Inkluderandet av tillämpningar kan nog därmed anses uppfyllt och summan blir att även om 
formuleringen i kursplanen är betydligt längre rör det sig inte om några skillnader i innehåll. 

Nästa  punkt  behandlar  elektromagnetisk  strålning  och  dess motsvarighet  i  kursplanen  för  Fysik  B 
ligger fördelade över två formuleringar: 

”ha  kunskap  om”  …  ”elektromagnetiska  vågor  och  deras  egenskaper  samt  kunna  beskriva 
några tillämpningar inom dessa områden” (Skolverket, 2000. Kursplan för FY1202 ‐ Fysik B) 

Samt: 

  ...”ha kännedom om fotonbegreppet” (Skolverket, 2000. Kursplan för FY1202 ‐ Fysik B) 

”Våg‐  och  partikelbeskrivning  av  elektromagnetisk  strålning.  Orientering  om  
elektromagnetiska vågors utbredning. Fotoelektriska effekten och fotonbegreppet.” 
(Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Utifrån  styrdokumenten  kan  man  således  konstatera  att  i  både  den  nya  och  den  gamla 
kursplanen  så  förekommer  begreppen  elektromagnetiska  vågor  och  fotonbegreppet.  Icke 
preciserat  i  kursplanen  för  Fysik  B  är  alltså  den  elektromagnetiska  strålningens  våg‐  och 
partikelnatur och den  fotoelektriska effekten. En  jämförelse med Heureka! B  (Bergström et al., 
2006. Heureka! Fysik B) visar dock att våg‐ partikelnaturen tillägnas ett helt kapitel medan den 
fotoelektriska  effekten  endast  ges  begränsat  utrymme,  den  nämns  väldigt  kort  i  den  löpande 
texten och förekommer annars bara som en ”utblick” utanför den löpande texten. Skillnaden här 
skulle alltså kunna vara att den fotoelektriska effekten tydligare inkluderas i kursen. 

Den näst sista punkten under denna rubrik är: 

”Materiens  vågegenskaper:  de  Broglies  hypotes  och  våg‐partikeldualism.” 
(Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Denna  punkt  saknar  helt  antydan  till motsvarighet  i  kursplanen  för  Fysik  B men man  finner 
likafullt ett delkapitel om detta  i Heureka! B  (Bergström et al., 2006. Heureka! Fysik B).  I detta 
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avsnitt  tas både den historiska aspekten om hur de Broglies  resonerade kring sin hypotes, vad 
den  innebar  och  hur man matematiskt  kan  använda  sig  av  dess  resultat.  Så  trots  att  ingen 
tillstymmelse  till  antydan  finns  i  kursplanen  för  Fysik  B  så  rör  det  sig  alltså  inte  om  någon 
förändring i den nya kursplanen för Fysik 2. 

Den sista punkten under denna rubrik i kursplanen för Fysik 2 och den närmaste motsvarigheten till 
denna punkt i kursplanen för Fysik B: 

”kunna beskriva och analysera några  vardagliga, medicinska och  tekniska  tillämpningar med 
hjälp av fysikaliska begrepp och modeller” (Skolverket, 2000. Kursplan för FY1202 ‐ Fysik B) 

”Fysikaliska  principer  bakom  tekniska  tillämpningar  för  kommunikation  och 
detektering.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Beskrivningar  av  tillämpningar  inom  kommunikation  och  detektering  är  dock  svåra  att  hitta  i 
Heureka! B (Bergström et al., 2006. Heureka! Fysik B).  I ett par avsnitt hittar man tillämpningar 
nämnda som anknyter till avsnittet, men de förklaras oftast inte mer utförligt än att ”och det här 
används inom” följande tillämpning. Det skulle alltså kunna vara så att fokus på tillämpningarna 
har  ökat,  särskilt  vad  gäller  kommunikation  där  det  är  väldigt  få  tillämpningar  beskrivna  i 
Heureka! B. 

5.2.3 Universums utveckling och struktur 
Under denna  rubrik  i kursplanen  för Fysik 2  finner man denna  formulering  som kan  jämföras med 
motsvarande formulering i kursplanen för Fysik B: 

”känna  till huvuddragen  i universums  storskaliga utveckling”  (Skolverket, 2000. Kursplan  för 
FY1202 ‐ Fysik B) 

”Orientering  om  aktuella  modeller  och  teorier  för  beskrivningen  av  universums 
storskaliga utveckling och av galax‐,  stjärn‐ och planetbildning.”  (Skolverket, 2010. 
Ämnesplan Fysik) 

Skillnaden mellan dessa två formuleringar är att den nya kursplanen betonar att det är aktuella 
modeller  och  teorier  som  ska  studeras  och  att  denna  studie  ska  innefatta  galax‐,  stjärn‐  och 
planetbildning. Båda formuleringarna betonar att området bara ska läsas lite översiktligt, den nya 
kursplanen  i  form  av  ordet  orientering,  den  gamla  genom  att man  betonar  att  det  bara  är 
huvuddragen  som  skall  studeras.  En  jämförelse  med  Heureka!  B  (Bergström  et  al.,  2006. 
Heureka! Fysik B) visar att  i detta avsnitt  tas både galax och stjärnbildning upp, dock  finns det 
inget  om  planetbildning.  Avsnittet  om  stjärnbildning  beskriver  även  stjärnors  utveckling  efter 
dess  födelse  och  efter  deras  död.  Skillnaden  består  alltså  i  att  det  poängteras  att  aktuella 
modeller skall studeras och att även planetbildning bör ingå i avsnittet. 

Nästa punkt och dess motsvarighet i kursplanen för Fysik B: 

”ha  kunskap  om  atomers  struktur,  samband  mellan  energinivåer  och  atomspektra”… 
(Skolverket, 2000. Kursplan för FY1202 ‐ Fysik B) 
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”Atomens  elektronstruktur  samt  absorptions‐  och  emissionsspektra.”  (Skolverket, 
2010. Ämnesplan Fysik) 

Ordmässigt  finns  det  ganska  stora  skillnader  mellan  de  två  formuleringarna,  men 
innebördsmässigt är de väldigt  lika. En skillnad man kanske kan argumentera för är att punkten 
sorteras  tillsammans med  astronomi,  i Heureka!  B  (Bergström  et  al.,  2006. Heureka!  Fysik  B) 
ligger atomfysiken under ett eget kapitel men i anslutning till relativitetskapitlet och kapitlet om 
ljusets  våg‐  partikelnatur,  fotonens  energi  t.ex.  behandlas  under  det  sistnämnda  kapitlet.  En 
förändring skulle i så fall kunna vara att atomfysiken sorteras under denna rubrik och inte under 
rubriken ” Vågor, elektromagnetism och signaler” där man kanske kan anse att den skulle hört 
hemma om den tidigare kursplanen använt samma struktur som den nya. 

Den tredje punkten är: 

”Metoder  för undersökning av universum. Elektromagnetisk  strålning  från  stjärnor 
och interstellära rymden.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Denna formulering har ingen motsvarighet i kursplanen för Fysik B. En jämförelse med Heureka! 
B  (Bergström et al., 2006. Heureka! Fysik B) visar att denna  lärobok bland annat  innehåller ett 
avsnitt om den kosmiska bakgrundsstrålningen och en del stoff om rödförskjutning.  I ett annat 
kapitel finns det ett avsnitt om svartkroppsstrålning och även detta skulle kunna passa in under 
formuleringen  om  elektromagnetisk  strålning  från  stjärnor  och  den  interstellära  rymden 
eftersom det är en av  förutsättningarna  för  temperaturbestämning. Dessa avsnitt skulle kunna 
motsvara punkten ovan, men det är svårt att utifrån denna formulering veta vilka metoder det är 
som  åsyftas;  om  det  är  spektroskopi  eller  hur  olika  våglängdsområden  kan  utnyttjas  för  olika 
studier så finns det inget motsvarande stycke i Heureka! B. 

Den fjärde och sista punkten under denna rubrik är: 

”Metoder  för  att  upptäcka  och  undersöka  exoplaneter.  Villkor  för  liv  på  andra 
planeter.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Inte heller detta avsnitt har någon motsvarighet i kursplanen för Fysik B. Det enda innehåll som 
motsvarar denna rubrik som finns  i Heureka! B (Bergström et al., 2006. Heureka! Fysik B) är en 
kort ”utblick” där man mycket kort  talar om att man hittat ett  fåtal exoplaneter med hjälp av 
spektroskopi  samt  ett  förslag  på  hur  man  i  framtiden  skulle  kunna  hitta  planeter  med 
förutsättningar för liv. Texten beskriver dock inte någonting om vilka fakta som kan erhållas om 
en exoplanet och  inte heller vilka  förutsättningar  som gäller  för att  liv  skulle kunna utvecklas. 
Eftersom  det  i  formuleringen  inte  finns  någon  antydan  till  att  detta  avsnitt  skulle  ligga  på 
orienteringsplanet så kan man dra slutsatsen att avsnittet har blivit uppgraderat till en fullständig 
medverkan och att det dessutom har utökats med  fler metoder och vilka villkor  som behöver 
uppfyllas för att liv ska kunna utvecklas.  
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5.2.4 Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder 
Under denna rubrik finns ett antal punkter  listade med saker som skall  inkluderas  i samtliga avsnitt 
och  speglar  hur  fysikundervisningen  skall  genomföras  i  stort.  Till  stor  del  liknar  punkterna  under 
denna rubrik motsvarande stycke i kursplanen för Fysik 1. Den första av dessa punkter är: 

”Modeller  och  teorier  som  förenklingar  av  verkligheten.  Modellers  och  teoriers  
giltighetsområden  och  samt  hur  de  kan  utvecklas,  generaliseras  eller  ersättas  av 
andra modeller och teorier över tid.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Som många andra punkter under denna  rubrik  saknar denna en motsvarighet  i kursplanen  för 
Fysik B, det närmaste man kommer är följande formulering ur kursplanernas syftestexter: 

”Att  ställa upp hypoteser och  göra experiment  för att undersöka  fenomen,  testa en modell 
eller revidera den utgör väsentliga inslag.” (Skolverket, 2000. Kursplan för ämne Fysik) 

En skillnad mellan dessa formuleringar är att kursplanen för Fysik 2 mycket tydligare betonar att 
modeller och teorier är konstruktioner som beskriver en förenklad verklighet. Båda kursplanerna 
betonar att  teorier och modeller kan  förändras med  tiden efter hand  som ny kunskap erhålls. 
Skillnaden dem emellan är således den nya kursplanens större fokus på vad en modell eller teori 
innebär rent naturvetenskapligt. 

Den andra punkten är: 

”Det  experimentella  arbetets  betydelse  för  att  testa,  omvärdera  och  revidera 
hypoteser, teorier och modeller.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Denna  punkt  är  exakt  samma  formulering  som  finns  i  kursplanen  för  Fysik  1,  och  som 
konstaterades i jämförelsen av Fysik 1 motsvaras denna punkt bäst av den ovan citerade punkten 
ur  kursplanen  för  Fysikämnet.  Både  den  nya  och  den  gamla  kursplanen  betonar  således  att 
experiment är väldigt viktiga för fysiken och naturvetenskapen  i allmänhet och att det är en av 
grunderna för allt det vi vet. 

Den tredje punkten är: 

”Avgränsning  och  studier  av  problem  med  hjälp  av  fysikaliska  resonemang  och 
matematisk modellering  innefattande  linjära och  icke‐linjära funktioner, ekvationer 
och grafer samt derivator och vektorer.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Även  denna  punkt  har  en  väldigt  snarlik  motsvarighet  i  Fysik  1;  skillnaden  är  här  att  den 
matematiska progressionen har nått längre och att denna kan användas i studier av fysiken, (jfr. 
”linjära ekvationer, potens‐ och exponentialekvationer, funktioner och grafer samt trigonometri 
och vektorer” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik, Fysik 1)). Skillnaden är alltså att man i Fysik 2 
har delat upp funktioner i linjära och icke‐linjära, att man i Fysik 2 tagit bort trigonometri och att 
man har lagt till derivator som ett redskap som skall användas. Den närmaste motsvarigheten till 
denna formulering som man hittar i kursplanen för Fysik B är den följande: 
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”kunna beskriva och analysera samt matematiskt behandla fysikaliska problemställningar med 
hjälp av adekvata storheter, begrepp och modeller”  (Skolverket, 2000. Kursplan  för FY1202  ‐ 
Fysik B) 

Följande formulering från kursplanen för fysikämnet kan också vara relevant i sammanhanget: 

”Kraven på en matematisk behandling av  fysiken är  i denna kurs högre än  i Fysik A. Kursen 
bygger på vissa kunskaper från Matematik D. ” (Skolverket, 2000. Kursplan för ämne Fysik) 

Utan att veta exakt vilka  icke‐linjära funktioner som åsyftas  i kursplanen för Fysik 2 så kan man 
konstatera  att  kursplanerna  för matematik  C  och D  som  enligt  citatet  i  alla  fall  delvis  var  ett 
förkunskapskrav innehåller en lång uppräkning på olika icke‐linjära funktioner som skall tas upp i 
de  kurserna  (Skolverket,  2000.  Kursplan  för  Ma1203  –  Matematik  C  och  Skolverket,  2000. 
Kursplan  för Ma1204 – Matematik D)  så detta är  troligen  inte en  förändring.  I  kursplanen  för 
matematik C finner man även att derivata begreppet tas upp så inte heller dess inkluderande är 
troligen någon  förändring även om man utifrån kursplanen  för Fysik B  inte kan  se att derivata 
skulle  ingå  i  beräkningar  som  göra  i  anslutning  till  fysiken.  En  skillnad  ligger  i  införandet  av 
vektorer;  ingenstans  i de gamla kursplanerna  för  fysik eller matematik kan man  finna vektorer 
nämnda så troligen rör det sig här om ett tillfört begrepp. 

Sedan följer tre punkter med anknytning till det experimentella arbetet i undervisningen. Samtliga av 
dessa punkter har stora likheter med motsvarande punkter i kursplanen för Fysik 1: 

”Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer 
samt  formulering  och  prövning  av  hypoteser  i  samband med  dessa.”  (Skolverket, 
2010. Ämnesplan Fysik) 

”Bearbetning och utvärdering av data och  resultat med hjälp av  regressionsanalys, 
analys  av  grafer,  enhetsanalys  och  storleksuppskattningar.”  (Skolverket,  2010. 
Ämnesplan Fysik) 

”Utvärdering  av  resultat och  slutsatser  genom  analys  av metodval,  arbetsprocess, 
felkällor och mätosäkerhet.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Skillnaden  mot  Fysik  1  är  att  man  i  den  andra  av  punkterna  ovan  har  lagt  till  ordet 
”regressionsanalys”  och  att  man  i  den  andra  har  lagt  till  ordet  ”mätosäkerhet”,  i  övrigt  är 
formuleringarna identiska med formuleringarna i Fysik 1. 

Formuleringarna ovan kan jämföras med motsvarande stycke i kursplanen för Fysik B: 

”ha  utvecklat  sin  förmåga  att  planera  och  genomföra  experimentella  undersökningar  samt 
muntligt och  skriftligt  redovisa och  tolka  resultaten”(Skolverket, 2000. Kursplan  för FY1202  ‐ 
Fysik B) 

Och följande formulering ur ämnesplanen för fysik ämnet: 
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”Genom  laborativa  inslag  övar  eleverna  sin  färdighet  att  planera  experiment,  använda 
mätinstrument och analysera mätdata” (Skolverket, 2000. Kursplan för ämne Fysik) 

Som konstaterats i jämförelsen av Fysik 1 kan man se att både i de gamla styrdokumenten och i 
de nya  så  framhävs  experimentens  roll  i undervisningen och  dess  vikt betonas. Men den nya 
kursplanen betonar i större utsträckning vikten av ett efterarbete där dels resultaten analyseras 
med  olika  metoder  och  matematiska  beräkningar  och  dels  att  resultaten  och  slutsatserna 
utvärderas grundligt. Det är  framför allt den ökade  fokuseringen på utvärderingen  som är ny  i 
den nya kursplanen. 

Den sista punkten i kursplanen för Fysik 2 och den formulering som motsvarar i kursplanen för Fysik 
B: 

”kunna diskutera miljöfrågor och etiska frågor med anknytning till fysiken.” (Skolverket, 2000. 
Kursplan för FY1202 ‐ Fysik B) 

”Fysikens  relation  till  och  gränser  mot  etiska,  filosofiska  och  religiösa  frågor.” 
(Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

En skillnad är att den gamla kursplanen tar upp miljöfrågor  i detta sammanhang medan den nya 
inte gör det;  istället görs detta  i de allmänna syftestexterna  i den nya ämnesplanen  (se kapitlet 
om jämförelse av syftestexterna). Utöver det så preciserar den nya kursplanen att det inte bara är 
etiska frågor som skall studeras utan även filosofiska och religiösa frågor. Det närmaste man kan 
komma en religiös eller filosofisk fråga  i  läroboken Heureka! B (Bergström et al., 2006. Heureka! 
Fysik  B)    är  en  kort  ”utblick”  i  introduktionskapitlet  om  vad  som  fanns  innan  Big  bang  där 
paralleller dras  till en  kyrkofaders  spekulationer om  vad  som  kan ha  funnits  innan  skapelsen,  i 
övrigt är det svårt att hitta några sådana spörsmål i nämnda lärobok. 

5.2.5 Avsnitt som utgått 
Utöver de ovan analyserade avsnitten och punkterna i Fysik 2 respektive Fysik B så finns det ett par 
kapitel i Heureka! B (Bergström et al., 2006. Heureka! Fysik B) som inte har behandlats. Eftersom de 
helt saknar motsvarighet i den nya kursplanen för Fysik 2 så får man anta att de inte kommer att tas 
upp inom denna kurs. Som nämndes i inledningen till detta kapitel så ska Fysik B innehålla…  

”en  fördjupad behandling av något eller några områden som väljs utifrån  lärares och elevers 
intresse” (Skolverket, 2000. Kursplan för ämne Fysik) 

Det är alltså möjligt att dessa avsnitt  föll under denna kategori och att det är därför som de nu 
plockats bort. De tre avsnitten eller kapitlen i Heureka! B (Bergström et al., 2006. Heureka! Fysik 
B) är: 

    Relativitet 
    Kvantmekanik 
    Partikelfysik 
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Kapitlet om relativitet fokuserar främst på den speciella relativitetsteorin och dess följder så som 
t.ex.  tidsdilation,  längdkontraktion  och  relativistisk  rörlesemängd.  Avsnittet  om  kvantmekanik 
behandlar  väldigt  kort  kvanttal  och  Pauli‐principen,  Heisenbergs  obestämdhetsrelation, 
tillämpningar  inom  laser  och  elektronfysik  i  fasta material.  Kapitlet  om  partikelfysik  innehåller 
bland annat standardmodellen, kvarkar och de virtuella partiklar som  förmedlar krafter.  Inga av 
dessa begrepp nämns som sagt i kursplanen för Fysik 2. Däremot hittar man motsvarigheter för de 
två första i kursplanen för Fysik 3.  

  Bland annat finner man där följande formulering som kan väl motsvarad relativitetskapitlet: 

”Den speciella relativitetsteorin och orientering om den allmänna relativitetsteorin.” 
(Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

  Man finner även två punkter som bra motsvarar det avsnitt som ovan kallas kvantmekanik: 

”Fortsatt  behandling  av  våg‐partikeldualismen,  till  exempel  partikel  i  låda, 
tunneleffekten, Heisenbergs obestämdhetsrelation, endimensionella tidsoberoende 
Schrödingerekvationen, kvanttal och Pauliprincipen.”  (Skolverket, 2010. Ämnesplan 
Fysik) 

”Tillämpningar  av  kvantfysik  och  fasta  tillståndets  fysik  inom  till  exempel  laser, 
halvledarelektronik  och  modern  materialteknik.”  (Skolverket,  2010.  Ämnesplan 
Fysik) 

Kapitlet  om  partikelfysik  har  dock  inga  motsvarande  formuleringar  i  kursplanen  för  Fysik  3. 
Sammantaget  kan  man  alltså  säga  att  om  relativitet  och  kvantmekanik  tidigare  ingått  i 
fördjupningskategorin för Fysik B så har de nu definitivt skjutits upp till fördjupningskursen Fysik 
3. Partikelfysiken verkar dock helt ha utgått och  inga antydningar ges  till att det  förekommer  i 
varken Fysik 2 eller 3. Den enda partikelfysik som förekommer är den orientering som ingår i Fysik 
1. 

 

5.3 Fysik breddning jämfört med Fysik 3 
Den tredje fysik kursen heter i de gamla styrdokumenten ”Fysik breddning”, denna kurs har en egen 
kursplan som dock  inte närmare preciserar dess  innehåll.  I kursplanen  för Fysikämnet  finns det en 
kortare beskrivning av de ingående kurserna, om Fysik breddning säger den följande: 

”Fysik & breddning ger breddade eller  fördjupade kunskaper  inom något område av  fysiken, 
exempelvis  astrofysik,  fasta  tillståndets  fysik,  partikelfysik  eller  fysikens  idéhistoriska 
utveckling.” (Skolverket, 2000. Kursplan för ämne Fysik) 

Kursplanen för Fysik breddning slår bara fast att eleven skall: 

”ha  fördjupat  eller  breddat  sina  kunskaper  inom  valt  ämnesområde  samt  fördjupat  sin 
förståelse  av  hur  teorier  och  modeller  byggs  upp  i  ett  växelspel  med  observationer  och 
experiment,” (Skolverket, 2000. Kursplan för FY1203 ‐ Fysik Breddning) 
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”kunna  formulera,  planera  och  genomföra  en  undersökande  uppgift  samt  dokumentera, 
diskutera  och  redovisa  arbetet  och  dess  resultat,”  (Skolverket,  2000.  Kursplan  för  FY1203  ‐ 
Fysik Breddning) 

”kunna  analysera  och  bedöma  valt  ämnesområde  ur  ett  tvärvetenskapligt  perspektiv.” 
(Skolverket, 2000. Kursplan för FY1203 ‐ Fysik Breddning) 

En sak som betonas i kursplanen för Fysik breddning men som inte alls nämns i Fysik 3 är vikten 
av  tvärvetenskapliga  perspektiv;  inga  sådana  antydningar  finns  i  kursplanen  för  Fysik  3  eller  i 
någon av de andra nya styrdokumenten för fysikämnet. 

I övrigt  innehåller kursplanen  inte några direktiv om utformning eller  innehåll. Detta har alltså varit 
upp  till enskilda  skolor och  lärare att  formulera. Så kommer dock  inte att vara  fallet med den nya 
Fysik  3‐kursen;  den  har  ett  till  stora  delar  fastslaget  innehåll  i  samma  stil  som  de  andra  nya 
kursplanerna.  Jämförelsen mellan de  två kurserna blir således  lite haltande eftersom det  inte  finns 
någon direkt motsvarighet  i  innehåll  i de gamla styrdokumenten. Detta kapitel  liknar därför mer en 
presentation och endast de avsnitt som har någon relevant motsvarighet jämförs. 

5.3.1 Rörelse och krafter 
Under denna rubrik finner man fyra punkter, den första är: 

Fördjupad  behandling  av  kraft  och  rörelse,  till  exempel  rörelse  med  luft‐  och 
vätskemotstånd,  stötar  i  två  dimensioner,  rörelsemängdsmoment  och 
rotationsrörelse.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Denna punkt  knyter an och  fortsätter där  Fysik 2  slutar,  som  kanske  kan anas av att punkten 
börjar med orden ”fördjupad behandling”. En vanlig förenkling  inom fysiken är att man bortser 
från  luftmotstånd  när man  gör  beräkningar. Uppenbarligen  skall man  i  den  här  kursen  börja 
inkludera det  igen. Nytt är också  stötar  i  två dimensioner;  i kursplanen  för Fysik 2 nämns  inte 
stötar eller impulser alls, dock förekommer impuls i Fysik 1. Skillnaden i Fysik 3 är att man i Fysik 
1 med  all  sannolikhet  inte  kommer  att  behandla  stötar  i  två  dimensioner  eftersom man  inte 
börjar  studera  två dimensionella  rörelser  förrän  i Fysik 2. Begreppet  rörelsemängdsmoment är 
också nytt, det förekommer varken i kursplanen för Fysik 2 eller någonstans i läroboken för Fysik 
B Heureka! B (Bergström et al., 2006. Heureka! Fysik B). Begreppet rotationsrörelse har en något 
oklar  syftning,  i  Fysik  2  finns  begreppet  centralrörelse  med,  men  här  skall  en  fördjupad 
behandling av sådana rörelser in. 

Nästa punkt är: 

”Fördjupad behandling av harmonisk  svängning med  tillämpning  inom  till exempel 
dämpad  svängningsrörelse,  elektriska  växelspänningskretsar  eller 
radiokommunikation.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Även denna punkt  fortsätter där  Fysik 2  slutar och bygger  vidare på påbörjade områden med 
fördjupad kunskap. Harmonisk svängningsrörelse beskrivs  i Fysik 2, men  ingenstans framgår det 
att dämpade svängningsrörelser skall tas upp,  inte heller  i Heureka! B  finns man någonting om 
dämpade svängningsrörelser så det är  inte heller troligt att det  ingick  i Fysik B.  I kursplanen för 
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Fysik 2 finner man att växelspänningsgeneratorn tas upp. Dock görs där ingen direkt koppling till 
harmonisk svängning,  istället kopplas det samman med  induktion.  I kursplanen  för Fysik 2 står 
det  även  att  fysikaliska  principer  bakom  tekniska  tillämpningar  för  kommunikation  skall  ingå. 
Fysik 3‐kursen skall alltså fortsätta med det. 

Den tredje punkten är: 

Fördjupad  behandling  av  vågrörelse  med  tillämpning  inom  till  exempel  akustik, 
rörelser i jordskorpan, vattenvågor och elektromagnetiska vågor.” (Skolverket, 2010. 
Ämnesplan Fysik) 

Olika vågrörelser tas upp i kursplanen för Fysik 2 där nu Fysik 3 skall fortsätta behandlingen. Nytt 
är dock att rörelser i jordskorpan inte nämns i Fysik 2 utan detta verkar vara någonting som inte 
tidigare studerats under de två första fysikkurserna. 

Den fjärde punkten under denna rubrik är: 

”Den speciella relativitetsteorin och orientering om den allmänna relativitetsteorin.” 
(Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Som nämnts  tidigare  finns det ett kapitel  i Heureka! B om den speciella relativitetsteorin, men 
som  kommenterats  där  så  kan  det  röra  sig  om  ett  avsnitt  som  ansågs  tillhöra  den  valfria 
fördjupningen  i  Fysik  B.  Den  allmänna  relativitetsteorin  tas  dock  inte  upp  i  det  kapitlet. 
Relativitetsteorin  berörs  inte  i  Fysik  2  alls,  det  närmaste man  kommer  en  anknytning  är  den 
orientering som finns i Fysik 1 om den speciella relativitetsteorin. 

5.3.2 Materia och material 
Den första punkten under denna rubrik är: 

”Fortsatt  behandling  av  våg‐partikeldualismen,  till  exempel  partikel  i  låda, 
tunneleffekten, Heisenbergs obestämdhetsrelation, endimensionella tidsoberoende 
Schrödingerekvationen, kvanttal och Pauliprincipen.”  (Skolverket, 2010. Ämnesplan 
Fysik) 

Som  tidigare nämnts  så  finns det ett  kapitel  i Heureka! B  som  kan motsvara de begrepp  som 
listas  i denna punkt. Som det dock konstateras där kan detta kapitel vara en del av den valfria 
fördjupningen som det finns utrymme för  i Fysik B. Någon direkt anknytning till dessa fenomen 
finner man i övrigt inte i varken Fysik 1 eller 2 förutom att man tar upp de Broglies hypotes och 
våg‐partikeldualismen i Fysik 2. 

Den andra punkten är: 

”Fasta materials optiska och elektriska egenskaper som konsekvens av elektronernas 
energistruktur.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Ingen anknytning till de begrepp som tas upp i den här punkten finns i Fysik 1 eller 2, inte heller 
finner man någonting som liknar detta i läroböckerna Heureka! A och B, så inte heller i någon av 
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de gamla kurserna är det troligt att detta  ingick. En antydan till att detta är ett nytt avsnitt kan 
man också få genom att orden ”fortsatt behandling av” inte finns med i formuleringen. 

Den tredje punkten är: 

”Tillämpningar  av  kvantfysik  och  fasta  tillståndets  fysik  inom  till  exempel  laser, 
halvledarelektronik  och  modern  materialteknik.”  (Skolverket,  2010.  Ämnesplan 
Fysik) 

Det  finns  inte  heller  här  några  anknytningar  till  de  tidigare  fysikkurserna  antydda  i  dess 
kursplaner. Dock  finner man,  som  tidigare påpekat, ett kortare avsnitt  i Heureka! B om detta, 
men som sagt så kan det avsnittet vara en del av det valbara innehållet i Fysik B. 

Den fjärde och sista konkreta innehålls punkten är: 

”Partikelmodell  för  ideala  gaser  och  samband  mellan  mikroskopiska  och 
makroskopiska egenskaper hos dessa.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Den enda antydan till innehåll om ideala gaser är det som i Fysik 1 ligger under rubriken ”klimat 
och  väderprognoser”  där  den  ideala  gaslagen  tas  upp.  I  övrigt  finns  det  inga  tecken  på  att 
gasdynamik  studeras.  Det  finns  heller  ingenting  om  detta  i  någon  av  Heureka!  A  eller  B  så 
punkten är helt ny. 

5.3.3 Modellering och simulering 
Under denna rubrik finns det bara en enda punkt: 

”Undersökande mindre projekt där datorbaserad numerisk  simulering används  för 
att fördjupa och tillämpa valfritt område på en problemställning med anknytning till 
fysik.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Här kommer  lite valfrihet  in  i kursplanen  i form av ett projekt  inom valfritt område, det är dock 
föreskrivet att projektet skall inkludera en numerisk simulering av något slag. 

5.3.4 Fysikens arbetssätt och matematiska metoder 
Under  denna  rubrik  finner man  de  allmänna  riktlinjerna  för  hur  undervisningen  skall  läggas  upp. 
Detta stycke är i denna kursplan betydligt mycket mer kortfattad än vad de motsvarande styckena är 
i Fysik 1 och 2. Den första av dessa punkter är: 

”Betydelsen  av  experimentellt  arbete, matematik  och  simuleringar  för  att  testa, 
omvärdera  och  revidera  hypoteser,  teorier  och  modeller.”  (Skolverket,  2010. 
Ämnesplan Fysik) 

Denna punkt liknar de som finns i Fysik 1 och 2, men man har här skjutit in orden ”matematik och 
simuleringar”  i  formuleringen,  i övrigt  är det  samma  formulering  som  tidigare  (se  jämförelsen 
mellan  t.ex.  Fysik  B  och  Fysik  2  för  en  mer  detaljerad  jämförelse  av  denna  punkt  mot 
motsvarigheter i de gamla styrdokumenten). 
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Nästa punkt är: 

”Avgränsning  och  studier  av  problem  med  hjälp  av  fysikaliska  resonemang  och 
matematisk modellering.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Frånsett avsaknaden av en uppräkning av vilka matematiska modelleringar som skall  ingå så är 
detta exakt samma formulering som i kursplanerna för Fysik 1 och 2 (se dessa jämförelser). 

Sedan följer de tre punkterna om det experimentella arbetet: 

”Planering  och  genomförande  av  experimentella  och  numeriska  undersökningar  samt 
formulering  och  prövning  av  hypoteser  i  samband  med  dessa.”  (Skolverket,  2010. 
Ämnesplan Fysik) 

”Bearbetning och utvärdering av data och  resultat.”  (Skolverket, 2010. Ämnesplan 
Fysik) 

”Utvärdering  av  resultat  och  slutsatser  genom  analys  av metodval,  arbetsprocess 
och felkällor.” (Skolverket, 2010. Ämnesplan Fysik) 

Frånsett avsaknaden av uppräkningen av vilka metoder  som  skall användas vid analysen av 
data  så  är  det  samma  formuleringar  som  i  kursplanerna  för  Fysik  1  och  2  (se  dessa 
jämförelser). 
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6 Analys 
I detta avsnitt ställs likheterna och skillnaderna mellan styrdokumenten, som vi har kommit fram till i 
avsnitt fyra och fem, mot den litteratur som presenteras i avsnitt tre. 

 

6.1 Struktur 
En stor skillnad  i de nya ämnesplanerna  i  jämförelse med kursplan 2000 är progressionen  i ämnet. 
Vid framtagandet av de nya ämnesplanerna har man tittat på vad grundskolan behandlar, detta för 
att  frångå  den  upprepning  som  finns  i  kursplan  2000  för  gymnasiets  fysikkurser. Man  har  även 
samordnat med  andra  naturvetenskapliga  ämnen,  så  som matematik,  kemi  och  biologi  gällande 
syftet, mål och kunskapsmål. Detta har man gjort för att eleven skall kunna nå längre och bättre klara 
av högre studier än med kursplan 2000. (Skolverket, 2010c) 

I fysikämnet brukar man, enligt författarna till kommentarmaterialet, fokusera mer på  innehållet än 
på  strävansmålet och  i den nya  ämnesplanen  är  innehållet och  strävansmålen  (syftet)  separerade 
vilket kan  leda till en förstärkning av skillnaderna. Därför påpekas det  i kommentarmaterialet till de 
nya ämnesplanerna att ”ämnesplanen skall läsas som en helhet” (Skolverket, 2010c. s1) 

Skillnaden  i poängförhållandet mellan kurserna är att tidigare var Fysik A 100 poäng och Fysik B på 
150  poäng,  numera  kommer  Fysik  1  att  vara  på  150  poäng  och  Fysik  2  att  vara  på  100  poäng 
(dessutom utökas Fysik Breddning  från 50 poäng  till Fysik 3 med 100 poäng och  får ett  fastslaget 
innehåll).  I  kommentarmaterialet  skrivet  inför  ämnesplanens  författande  beskrivs  anledningen  till 
detta  vara  i  första  hand  att  det  är  Fysik  1  och  2  som  kommer  att  vara  behörighetskraven  till 
högskolan  (på  samma  sätt  som Fysik A och B var det)  så att poängsumman därmed bör vara den 
samma. För det andra har man valt att göra den första fysikkursen större på bekostnad av den andra 
eftersom  inte alla  inriktningar på naturvetenskap‐ och  teknikprogrammen kommer att  läsa Fysik 2, 
samt att naturkunskap som ämne  försvinner  från programmen  (tidigare har Naturkunskap A  ingått 
som ett kärnämne). (Skolverket, 2010c) 

I  kommentarmaterialet  svarar  man  även  på  en  del  av  de  synpunkter  som  framfördes  av  olika 
remissinstanser.  En  av  dessa  rör  begreppet  orientering  som  förekommer  ett  antal  gånger  i 
ämnesplanens listning av det centrala innehållet. Begreppet förekommer i alla delar av ämnesplanen 
från Fysik 1 till Fysik 3;  i kommentarmaterialet står det att vissa remissinstanser oroas över att det 
kan  uppfattas  som  otydligt  vad  som menas med  en  orientering.  Då  innehållet  inte  studeras  på 
högskolenivå  så  skulle man  kunna  hävda  att  allt  är  på  en  orienteringsnivå.  Författarna menar  att 
begreppet skall tolkas som att dessa punkter inte skall behandlas med lika stort djup som det övriga 
innehållet och tar som ett exempel att man skulle kunna titta på en populärvetenskaplig dokumentär 
om fenomenet och på så viss ansetts ha uppfyllt kravet på en orientering. (Skolverket, 2010c) 

Ett  annat  svar  från  en  remissinstans  som man  bemöter  rör  formuleringarna  "inom medicin  och 
teknik" och "signaler" under vissa av rubrikerna. Vissa remissinstanser uppfattar dessa formuleringar 
som  begränsande  eller  onödiga.  Författarna  till  ämnesplanen  hävdar  dock  att  dessa  behåller 
relevansaspekten i förgrunden (Skolverket, 2010c). Detta kan i sin tur kopplas till det dokument som 
NRCF (2010) skrivit som stöd  inför författandet av kursplanen där man  just  lyfter fram vikten av att 
koppla  fysiken  till olika  relevansaspekter, bland annat  relevansen  för vardagen  (Fasth et. al, 2010), 
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vilket syftar direkt  till den  fjärde kunskapsemfasen om naturvetenskap  i vardagen som  framförs av 
Wickman och Persson (2008). 

 

6.2 Förmågor ämnesplan 2011 
I ämnets syfte, i ämnesplan 2011 för fysik, listas de förmågor eleverna skall ges möjlighet att utveckla 
genom undervisningen i fysik. Dessa fem punkter är samma genom alla fysikkurser på gymnasiet och 
likaså  kunskapskraven  som  utgår  från  punkterna.  Det  som  åtskiljer  fysikkurserna  är  det  centrala 
innehållet (Skolverket, 2010). Nedan följer en redovisning där innehållet i dessa punkter har kopplas 
till den litteratur vi tagit del av. 

Första punkten i ämnesplanen ”Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder 
samt  förståelse  av  hur  dessa  utvecklas”  (Skolverket,  2010a.  s2)  handlar  om modellbegreppet  och 
vetenskapsteori.  Eleven  skall  få  kunskaper  om  hur modeller  och  teorier  kommer  till  och  hur  de 
används  inom ämnet (Skolverket, 2010c). Dessa förmågor  lyfts fram  i ett antal av de nio kriterierna 
formulerade  av  Osborne  (2001).  Osbornes  formulering  om  naturvetenskaplig metod  och  kritiskt 
tänkande tar upp att elever bör ges möjlighet att lära sig hur naturvetenskapen använder experiment 
för  att  utveckla  och  testa  idéer.  Ytterligare  så  lyfts  det  fram  i  kriteriet  om  naturvetenskap  och 
ifrågasättande  att  nya  teorier  och  arbetsmetoder  utvecklas  genom  att  man  cykliskt  ifrågasätter 
gammal kunskap,  ställer nya  frågor och  söker  svar på dessa. Ett annat av Osbornes kriterium  som 
passar in här är mångfalden i det naturvetenskapliga arbetssättet, att det inte finns en given metod 
att  följa  vid  naturvetenskapligt  arbete  och  att  olika metoder  och  infallsvinklar  samspelar  för  att 
utveckla naturvetenskap. Dessa av Osborne formulerade kriterier och ämnesplanens formulering i sig 
kan  också  kopplas  direkt  till  begreppet  Nature  of  Science.  Nature  of  Science  beskriver  just  hur 
modeller  och  teorier  utvecklas  genom  det  naturvetenskapliga  arbetet,  genom  experiment  eller 
observationer  försöker man  hitta  argument  för  att  en  teori  stämmer  eller  bör  förkastas.  Dessa 
argument  jämförs och diskuteras  så  att  tillslut  en  konsensus  kan uppnås, men när  som helst  kan 
denna  konsensus  kastas  omkull  om  nya  experiment  eller  observationer  gör  gällande  att  tidigare 
resultat eller slutsatser varit felaktiga (McComas et al. 1998). 

Punkt  nummer  två  ”Förmåga  att  analysera  och  söka  svar  på  ämnesrelaterade  frågor  samt  att 
identifiera,  formulera och  lösa problem.  Förmåga att  reflektera över och  värdera  valda  strategier, 
metoder och  resultat”  (Skolverket, 2010a. s2). Fokus skall  flyttas  från  formelhantering  till en större 
begreppsförståelse  och  användning  av  fysikaliska  resonemang  i  samband  med  problemlösning 
(Skolverket,  2010c).  Precis  som  i  föregående  punkt  så  utrycks  det  inget  explicit  om 
problemlösningsförmågan i Osbornes skrift (2001) men av vad vi tolkar som innebörden av texten så 
ligger det  i  linje med vad man kommit fram till  internationellt. Det yrkas på att man skall undervisa 
mycket mer  om  Nature  of  Science  (se  avsnitt  3.5),  hur man  arbetar  naturvetenskapligt  och  om 
naturvetenskapliga  metoder  och  med  mindre  fokus  på  faktakunskaper  jämfört  med  idag. 
Faktakunskaperna  följer  naturligt  om  eleven  studerar  metoder  och  arbetssätt  inom 
naturvetenskapen  (Osborne  et  al.  2001).  Framför  allt  den  andra  delen  av  formuleringen  från 
ämnesplanen (förmågan att reflektera och värdera) är kopplad till Nature of Science, att  ifrågasätta 
och  värdera  sina  egna  strategier, metoder  och  resultat  är  ett  viktigt  steg  i  den  process  där  nytt 
vetande skapas. Den första delen kan i viss mån kopplas till Osbornes (2001) kriterium om hypoteser 
och förutsägelser; för att kunna formulera och lösa ett problem kan det vara lämpligt att börja med 
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att fundera i första hand över vad problemet är och sen ha en idé om vilket resultat man kan vänta 
sig  så  att  man  sedan  kan  formulera  en  undersökning  för  att  styrka  eller  förkasta  sin  hypotes. 
Hypoteser och hypotesprövning ingår därför som en del i problemlösandet.  Man återfinner även en 
koppling till Wickman och Perssons  (2008) kunskapsemfas det naturvetenskapliga arbetssättet. Där 
benämns  problemlösning  som  ett  viktigt  led  i  utvecklandet  av  en  förståelse  för  det 
naturvetenskapliga arbetssättet. 

Tredje punkten ”Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer 
samt  förmåga  att  hantera material  och  utrustning”  (Skolverket,  2010a.  s2)  behandlar  elevernas 
förutsättning att utveckla en experimentell  förmåga.  Skolverket  förtydligar  i  kommentarmaterialet 
att  detta  handlar  om  den  naturvetenskapliga  arbetsmetoden  (Skolverket,  2010c).  Den 
naturvetenskapliga arbetsmetoden är precis vad Osborne tar upp  i sin undersökning (2001) och har 
kommit fram till att det är detta som de 25 brittiska experterna anser som viktigast att behandla när 
man undervisar  i ett naturvetenskapligt ämne (se avsnitt 3.3). Som nämndes  i föregående stycke så 
tar  Osborne  (2001)  upp  hypotesformulerandet  som  en  viktig  förmåga  att  behärska.  När  ett 
experiment  planeras  ingår  det  oftast  en  formulering  av  en  hypotes  eller  i  alla  fall  någon  slags 
förutsägelse om vilket utfall man kan vänta sig ur experimentet. Om man dessutom tar i beaktande 
skolverkets  förtydligande  i  kommentarmaterialet  (2010c)  om  att  denna  förmåga  åsyftar  den 
naturvetenskapliga arbetsmetoden  så  framstår det  som än  troligare att hypotesformulerandet bör 
ingå i planerandet av experiment. Osborne (2001) listar som ett av sina kriterier analys och tolkning 
av data, där  framhålls att  inget naturvetenskapligt vetande har kommit direkt ur mätdata  från ett 
experiment utan att det är först när denna data tolkas och analyseras som ny kunskap kan växa fram. 
Att  kunna  tolka  ett  experiment  är  en  förutsättning  för  att  kunna  arbeta  naturvetenskapligt  och 
därmed  knyts  detta  kriterium  ihop  med  kriteriet  om  den  naturvetenskapliga  arbetsmetoden. 
Osborne (2001) tar även upp samarbete vid utvecklandet av nya fakta som ett av sina kriterier, för att 
nytt vetande ska accepteras av en vidare forskningskrets så måste den klara av en kritisk granskning 
av andra forskare. För att forskning ska kunna spridas och granskas krävs det att den kan formuleras 
och redovisas på ett tillgängligt och begripligt sätt. Osborne (2001) nämner  inte uttryckligen denna 
kommunikativa förmåga, men indirekt finns den med då den kan anses vara en förutsättning för att 
resultat ska få spridning. Att kunna dokumentera och försvara sina resultat och tolkningar tas upp  i 
den  kunskapsemfas  som  Wickman  och  Persson  (2008)  benämner  det  naturvetenskapliga 
arbetssättet, vilket också passar bra in med Skolverkets avsikt om att denna förmåga handlar om det 
naturvetenskapliga arbetssättet. 

”Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle” (Skolverket, 2010a. s2) är formuleringen 
av  fjärde  punkten  i  ämnesplan  2011.  Detta  är  precis  vad  Socio‐Scientific  Issues  handlar  om, 
kopplingen mellan naturvetenskapen och dess betydelse  för  samhället. På en  individnivå  så  spelar 
fysiken och naturvetenskapen en viktig  roll genom att den ger  förutsättningar att  förstå och  fatta 
beslut  i de  vetenskapsanknutna  frågor  som  vi  ställs  inför  i  vår  vardag.  En  sådan  fråga  skulle  t.ex. 
kunna vara strålningen från mobiltelefoner. Det finns forskare som anser att strålningen har skadliga 
effekter och andra som anser att den  inte har det; på en  individnivå måste vi sedan fatta ett beslut 
om vilka argument vi tycker väger tyngst och sen göra ett val om vi vill använda mobiltelefoner eller 
inte. Vi måste då  ta  ställning  till de argument  som  framförs  i olika medier av personer med olika 
bakgrund och uppfattning som  färgar deras argumentationer. För att kunna skärskåda och värdera 
argumenten är det viktigt att ha fysikkunskaper inom området. Fysikens betydelse för samhället kan 
exemplifieras med energidebatten; olika energiformers för‐ och nackdelar ställs mot varandra och  i 
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synnerhet kärnkraften vållar en hätsk debatt. Här är det tydligt att opinionsbildningen sker med stor 
vinkling beroende på vem som framför ett argument och den har ett stort genomslag i medier. Olika 
intressegrupper  för  fram  olika  argument  som  dessutom  kan  vara  rakt  motstridiga  även  om  de 
baseras på liknande forskning. Ofta utmålas kärnkraften som väldigt riskfylld och att dessa risker klart 
överväger  eventuella  fördelar.  Energifrågorna  är  dessutom  tätt  sammankopplade  med  hållbar 
utveckling. Därmed  är  energifrågan  ett  textboksexempel på  Socio‐Scientific  Issues, och  att  fysiken 
spelar en väldigt stor roll vid diskussionen om energifrågor är tydligt. Fysiken fyller därmed rollen att 
ge grundläggande kunskaper för att kunna förstå och delta i en debatt om dessa frågor på ett sakligt 
och  vetenskapligt  grundat  sätt.  Att man  inför  denna  förmåga  i  ämnesplanen  är  alltså  en  tydlig 
indikation om att man vill att fysiken inte bara ska studeras för det fortsatta lärandets skull utan att 
man även vill bidra till att eleverna kan bli aktiva medborgare som kan delta  i samhällets debatter. 
(Ratcliffe, 2003 & Fasth et al. 2010) 

Femte och sista punkten ”Förmåga att använda kunskaper  i fysik för att kommunicera samt för att 
granska och använda information” (Skolverket, 2010a. s2). En av de sju kunskapsemfaserna beskriver 
att  eleverna  skall  finna  glädjen  i  att  kunna  förklara  sin  omvärld  (Wickman,  2008).  I  den  emfasen 
nämns  ingenting om kommunikation men det är rimligt att anta att för att man ska kunna förklara 
något så måste man ha en kommunikativ förmåga.  I arbetsmaterialet från NRCF (Fasth et al. 2010) 
står det att kommunikation är av central betydelse inom naturvetenskapen. För att kunna förmedla 
resultat  och  slutsatser  behöver  man  kunna  utrycka  sig  logiskt  och  strukturerat.  Men 
kommunikationen fyller även en funktion genom att den erbjuder en väg till förståelse. Även om det 
inte  framkommer  i  ämnesplanen  så  lyfter  NRCF  i  sitt  arbetsmaterial  (2010)  vikten  av  att  inte 
begränsa det kommunikativa till författandet av laborationsrapporter. Det utrycks en önskan om att 
eleverna även ska få träna på författandet av andra texter, så som till exempel populärvetenskapliga 
artiklar. Detta syns som sagt  inte  i ämnesplanens  formulering, men det utesluts  inte heller av den. 
Vad gäller granskandet och användandet av information kan detta kopplas till Socio‐Scientific Issues. 
Ratcliffe (2003) lyfter bland annat upp förmågan att bedöma sanningshalten och styrkan i argument 
som en av de viktigare förmågorna kopplade till Socio‐Scientific Issues. För att kunna fatta ett upplyst 
beslut i en sådan fråga måste vi inhämta en stor mängd information och noga väga argumenten mot 
varandra och då  ingår det också att man granskar och sorterar bland den  information man  finner. 
Vissa texter kan bygga på felaktigt tolkad  information eller vara allt för färgad av författarens egna 
åsikter, sådan information måste kunna sållas bort för att inte slutsatsen skall bli oriktig.  

 

6.3 Ämnets syfte 
Denna  del  av  analysen  granskar  skillnaderna  i  de  inledande  syftestexterna  till  de  två  respektive 
styrdokumenten. Ordningen är den samma som i kapitel 4.2 där de två ämnesplanernas syftestexter 
jämfördes. Här följer således en analys där de skillnader som vi beskrev i kapitel 4.2 jämförs med den 
litteratur vi tagit del av. 

I  ämnesplan  2011  finns  en  starkare  koppling  till  naturvetenskapens  arbetssätt  och  karaktär  än  i 
kursplan 2000. En av de sju kunskapsemfaserna benämner att eleven kommer finna glädje i att kunna 
förklara och beskriva sin omvärld (Wickman, 2008). För att eleven skall kunna beskriva sin omvärld så 
måste man  i undervisningen  ta avstamp  i var eleven  står  idag, dennes omvärld, och då  ta  tillvara 
dennes upplevelser (Fasth et al. 2010). Genom att undervisa om naturvetenskapens karaktär (NOS) 
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(se avsnitt 3.5) vill man att eleven  ska  se en koppling mellan  sin omvärld och  fysiken  (Fasth et al. 
2010).  Detta  är  ytterligare  en  anledning  till  att  naturvetenskapens  karaktär  har  tagits  med  i 
styrdokumenten.  I  kommentarmaterialet  benämns  det  att  ”fysik  är  en  disciplin  som  präglas  av 
nyfikenhet, kritiskt tänkande och kreativitet snarare än av faktainlärning och tillämpning av färdiga 
teorier och  formler”  (Skolverket, 2010c.  s2). Även Osborne  (2001) behandlar detta  i  sin artikel och 
menar på att naturvetenskapen är precis lika kreativ och fantasifull som många andra aktiviteter och 
att eleverna bör  få uppleva detta. Eleverna  skall  inte bara  få höra om att andra  forskare har varit 
kreativa  utan  själva  få  vara  det  och  att  på  detta  sätt  lockas  även  de  eleverna  som  upplever  att 
naturvetenskapen  är  för mycket  utantillärande,  och  därför  söker  sig  till  humaniora  eller  estetiska 
inriktningar istället, också till naturvetenskapliga inriktningar (Osborne et al. 2001).  

 

Angående  kopplingen  mellan  fysiken  och  dess  tillämpningar  och  betydelse  i  samhället  har 
formuleringen  ändrats  något  från  den  tidigare  kursplanen  till  den  nya  ämnesplanen.  Den  nya 
formuleringen  lyder: ”ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikens olika tillämpningar 
inom  till  exempel  teknik,  medicin  och  hållbar  utveckling  och  därigenom  förståelse  av  fysikens 
betydelse  i  samhället”  (Skolverket, 2010a.  s1). Nytt är att man benämner  tillämpningar  av  fysiken 
vilket inte finns med i den gamla ämnesplanen, och att man genom kunskap om dessa tillämpningar 
uppnår förståelse för fysikens betydelse i samhället. Detta kan vara för att man vill att eleverna skall 
få en  tydligare bild av  syftet med undervisningen och även underlätta motiveringen  för  just detta 
kunskapsstoff  (Wickman, 2008). NCRF skriver  i sitt  förberedelsematerial att  lärare  i undervisningen 
har  haft  en  tendens  till  att  skjuta  på  fysikens  koppling  till  samhället  till  slutet  av  ett  avsnitt  eller 
termin och därför vill NRCF ha en starkare koppling i undervisningen till samhället (Fasth et al. 2010),  
för att öka fysikens relevans för fler elever (Skolverket, 2010c). Den nya formuleringen gör att man 
knyter samman kopplingen till samhället med fysikens tillämpningar på ett starkare sätt än tidigare, 
men  det  är  inget  som  hindrar  att  man  fortfarande  skjuter  upp  det  till  slutet  av  avsnittet  eller 
terminen. Osborne anser att en av naturvetenskapens huvuduppgifter är just att förbereda eleverna 
för naturvetenskapliga frågor som kan dyka upp i samhället (Osborne et al. 2001). Formuleringen kan 
tolkas som att undervisningen först skall behandla tillämpningen och därefter vilken koppling den har 
till samhället.  

 

Fysikämnet  har  haft  och  har  fortfarande  ett  syfte  att  ge  eleverna  kunskap  om  dess  omvärld. 
Formuleringen  kring  detta  har  gått  från  en  astronomiskt  grundad  formulering  till  en mer  allmän 
sådan där omvärlden benämns istället för en världsbild. Detta kan bero på att man i undervisningen 
vill  ha  in  mer  av  naturvetenskapens  karaktär  (Fasth  et  al.  2010).  Vår  tolkning  av  den  nya 
formuleringen  är  att  man  går  från  att  önska  en  astronomiundervisning  till  en  undervisning  om 
naturvetenskapens karaktär angående astronomisk beskrivning av omvärlden. Omformuleringen kan 
också öka samarbetet med andra ämnen så som miljövetenskap, filosofi och religion, då fysiken inte 
kan ge exakta svar på existensfrågor och frågor om världsbilden (Fasth et al. 2010).  

 

Den  historiska  aspekten  av  fysiken  återfinns  i  den  nya  ämnesplanen men  är  inte  alls  lika  starkt 
betonad  på  just  historia.  Formuleringen  ger  mer  konkreta  exempel  på  vad  undervisningen  kan 
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innehålla  istället  för  en  vagt  och  vidt  tolkningsbart  begrepp  som  ”fysikens  historiska  utveckling” 
(Skolverket, 2000d s1). Eleverna bör få en viss historisk bakgrund till framstegen som är gjorda inom 
naturvetenskapen  för att  inse hur  teorier har blivit  testade och utvecklats men även  för att  fånga 
elevernas intresse (Osborne et al. 2001). Nytt är också att fysikens arbetsmetoder kopplas ihop med 
en historisk utveckling vilket  i alla sammanhang förespråkas starkt  i NRCF’s bakgrundsmaterial, ofta 
tillsammans med naturvetenskapens karaktär (Fasth et al. 2010). 

 

Att  man  använder  sig  av  experimentella  metoder  för  att  testa  sina  idéer  anses  vara  en  av 
huvuddelarna  inom naturvetenskapen och är därför  viktig att undervisa om  (Osborne et al. 2001) 
vilket  man  kan  utläsa  ur  både  den  gamla  kursplanen  och  den  nya.  I  Osbornes  artikel  (2001) 
framkommer det att experterna anser att det är viktigt att undervisa om hur  forskare  tar  fram ny 
fakta genom att använda  sig av hypoteser och ansatser, om naturfenomen,  som  sedan  testas och 
omprövas, dels med experimentella metoder, alltså naturvetenskapens arbetssätt, Nature of Science 
(Osborne et al. 2001). Det är vikigt att påtala för eleverna att laborationerna inte enbart är till för att 
lära dem om praktiska tekniker utan även för att de skall förstå hur forskarvärlden arbetar (Osborne 
et al. 2001). Formulerandet av hypoteser och  testandet av ansatser anses vara gnistan  som  sätter 
fart på den vetenskapliga aktiviteten och är lika relevant för elever som det är för forskare (Osborne 
et al. 2001).  

I den tidigare kursplanen har man i samma formulering benämnt att teorier och modeller är skapade 
av människan och att dessa kan förändras i och med ny forskning. I ämnesplan 2011 formuleras det 
explicit att aktuell  forskning skall  ingå  i undervisningen. NRCF har kommenterat att både etablerad 
fysik och frontlinjeforskning skall ingå i undervisningen då mycket av det som benämns i media och är 
uppe  för  debatt  i  samhället  är  just  de  upptäckterna  som  gjorts  nyligen  och  inte  ofta  de  som  vi 
benämner som etablerad fysik (Fasth et al. 2010). NRCF nämner att mycket av det som är relevant, 
spännande och  intressant  för ungdomar är  just sådant som det  fortfarande  forskas på  (Fasth et al. 
2010). Skolverket håller i sitt kommentarmaterial med om detta och det är därför som formuleringen 
lyder ”I undervisningen ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas 
tillvara.”  (Skolverket,  2010c).  Undervisning  om  något  som  eleverna  tycker  är  spännande  och 
intressant,  så  som aktuell  forskning, kommer  leda  till diskussioner om naturvetenskapens karaktär 
(Fasth et al. 2010). Eleverna skall även lära sig om att det finns kunskap inom naturvetenskapen som 
är etablerad och otvivelaktig såväl som kunskap som är öppen för diskussion (Osborne et al. 2001). 

 

Det är  inte mycket som skiljer  formuleringar kring experimentellt och  laborativt arbete, men några 
skillnader  finns  det.  I  ämnesplan  2011  sammanfattas  alla  laborativa  moment  med  ett  begrepp, 
naturvetenskapliga arbetsmetoder, detta återfinns inte i den tidigare kursplanen. NRCF menar på att 
man  tidigare  har  förväntat  sig  att  eleverna  skall  få  kunskap  om  naturvetenskapens  karaktär 
automatiskt genom att man i undervisningen har använt sig av laborativa moment. Detta har visat sig 
vara ett felaktigt antagande och att man måste undervisa naturvetenskapens karaktär explicit för att 
eleverna  skall  få den  kunskapen de behöver  (Fast et  al. 2010 & Osborne et  al. 2001)  för  att  t.ex. 
kunna bedöma påstående med naturvetenskapligt innehåll som eleverna möter i media eller när de 
skall ta ställning i samhällsvetenskapliga frågor som har anknytning till naturvetenskapen (Fasth et al. 
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2010). Därför  är  inte  naturvetenskapligt  arbetssätt med  i  den  gamla  kursplanen men  inkluderat  i 
formuleringen i nya ämnesplanen.  

Som  sagts  tidigare  så  är  experiment  en  central  och  viktig  del  inom  naturvetenskapen  och 
undervisningen av naturvetenskap. Även analysen av data från experimenten är viktigt att behärska 
och  ha  kännedom  om  dessa  processer  (Osborne  et  al.  2001).  Detta  faller  under  de  två 
kunskapsemfaserna  det  naturvetenskapliga  arbetssättet  och  naturvetenskapens  karaktär  vilket 
motiverar syftet till att undervisningen (Wickman, 2008). 

Det som ytterligare skiljer formuleringarna angående experiment och naturvetenskapens arbetssätt i 
styrdokumenten  för  fysikämnet  är  att  eleven  i  kursplan 2000  skall ha  en  förhandsuppfattning om 
resultatet genom att de formulerar en hypotes. Detta  inslag finns  inte att hitta  i nya ämnesplanens 
syftestext,  däremot  hittar man  det  i  texten  under  Fysik  1  och  2,  där  det  står  att  eleverna  i  det 
experimentella  arbetet  ska  formulera  och  pröva  hypoteser.  I NRCFs material  kan man  läsa  under 
rubriken ”Problemlösning och kommunikation” (Fasth et al. 2010. s4) att eleven skall ”[…] avgöra vad 
[…]  som  spelar  roll  i  en  viss  situation,  anta  rimliga  värden  […]  och  sedan  komma  fram  till  en 
uppskattning.” (Fasth et al. 2010. s4) vilket kan tolkas som en hypotes eftersom eleverna skall göra 
en rimlig gissning på vad det är som kommer påverka, vad de skall använda för värden och vad de bör 
komma fram till (Fasth et al. 2010) & (NE 2011, sökord ”hypotes”). Lika så kan man i Osbornes artikel 
läsa att elever bör lära sig om hypoteser och ansatser och hur forskare använder sig av dessa begrepp 
(Osborne et al. 2001). 

Nya  formuleringen är att eleven  skall  ”…    tolka och  redovisa experiment…”  (Skolverket, 2010a)  till 
skillnad  från  formuleringen  i den gamla kursplanen där eleven skall ”… beskriva och  tolka vad som 
händer…”  (Skolverket, 2000d) vilket vi  tolkar  som att den nya  formuleringen  fokusera mer på den 
kommunikativa förmågan. Detta styrks också av kommentarmaterialet där författarna till kursplanen 
förklarar att eleven skall kunna förmedla bland annat resultat (Skolverket, 2010c). 

Redovisning  av  experiment  går  att hitta  i  formuleringen  av den nya  ämnesplanen men  inte  i den 
gamla. NRCF anser att kommunikation är en  central del av naturvetenskapen då det är viktigt att 
kunna uttrycka sig logiskt och strukturerat och kommunikation kan hjälpa eleven till ökad förståelse 
(Fasth et al. 2010). Dock bör redovisning av resultat, så som laborationsrapporter, inte vara det enda 
författandet  eleverna  gör  under  kursen,  utan  såväl  något mer  populärvetenskapligt  (Fasth  et  al. 
2010).  Skolverket  lägger  fokus  på  redovisning  av  resultat  och  elevens  ställningstagande  till 
information och inte som NRCF förespråkar om populärvetenskap (Skolverket, 2010c).  

Problemlösning  nämns  inte  i  syftestexten  i  gamla  ämnesplanen  utan  kommer  in  specifikt  i 
kursplanerna  för  respektive  kurs  A  och  kurs  B.  I  nya  ämnesplan  2011  har  Skolverket  flyttat 
formuleringen till syftesdelen och samtidigt ändrat den något. Skillnaden mellan formuleringarna är 
att det  i gamla kursplanen verkar vara en beskrivning för eleven av vad som behandlas  i respektive 
kurs medan man i nya ämnesplanen anger för läraren vad som skall behandlas. 

Kommunikation  och  problemlösning  anses  ha  stark  koppling  till  fysikämnet  och  skall  därför 
behandlas  i kursen.  I tidigare kurser av  fysik på gymnasiet  fokuserar eleverna  i allt  för stor grad på 
rätt  svar då de  löser  ett  problem och misslyckandet  att  komma  fram  till  rätt  svar  leder  till dåligt 
självförtroende  i  samband  med  problemlösning.  En  lösning  på  detta  är  enligt  NRCF  att  man 
behandlar  öppnare  problem,  Fermiproblem.  Eleven  får  då  själv  undersöka  och  komma  på  vilka 
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begrepp och storheter som skall användas för att  lösa problemet. Denna typ av problem behandlar 
också  det  naturvetenskapliga  arbetssättet  och man  kommer  då  från  de  klassiska matematiktunga 
problemen  som  har  använts  i  stor  utsträckning  i  de  tidigare  fysikkurserna.  (Fasth  et  al.  2010) 
Skolverket nämner också problemlösningsförmågan i sitt kommentarmaterial, att eleven skall kunna 
”identifiera, analysera och  lösa problem”  (Skolverket, 2010c. s2). Att Skolverket vill att eleven skall 
kunna lösa problem utan matematik är för att man önskar gå ifrån den formelhantering som tidigare 
dominerat och  istället använda  sig av  fysikaliska  resonemang  (Skolverket, 2010c) med  till exempel 
liknande problem som nämns ovan. I den gamla kursplanen anges  inget explicit om problemlösning 
utan matematik, så som det görs i den nya ämnesplanen. 

Detta  tydliggörs genom att  lägga  till en  formulering med  reflektion, analys och värdering  som  inte 
tidigare  har  funnits med  i  den  gamla  kursplanen.  Skolverket  har  genom  denna  formulering  följt 
rekommendationerna från NRCF som benämns under förra punkten med att  inom kursen behandla 
öppnare problem för att komma från formelhanteringen (Fasth et al. 2010). 

 

6.4 Fysik A jämfört med Fysik 1 
Optiken utgår från Fysik 1 då man under högstadiet behandlar optiken med strålmodellen, detta för 
att  komma  från upprepning  så  att  en progression uppnås  i  enlighet med de  tankar  som utrycks  i 
kommentarmaterialet till den nya kursplanen (Skolverket, 2010c). I Fysik 2 studerar man  ljuset med 
vågmodellen  vilket  möjliggör  en  fortsatt  progression.  Dock  finns möjligheten  att  studera  ljusets 
utbredning  även  i  Fysik  1  under  punkten  ”Orientering  om  elektromagnetisk  strålning  och  ljusets 
partikelegenskaper” (Skolverket, 2010a & Skolverket, 2010c) 

 

Mycket angående energi i den nya ämnesplanen återfinns också i den tidigare kursplanen men en del 
har tagits bort och en del har lagts till. Fältstyrka, potential och resistans har lagts till efter önskemål 
från referenterna. Elkretsar benämns varken i den gamla eller i den nya ämnesplanen, dock finns de 
med  i  kursplanen  för  högstadiets  fysik  och  tas  därför  inte  upp  för  att  inte  upprepa  sig.  I 
kommentarmaterialet  framhålls  det  dock  att  är  svårt  att  studera  begreppen  elektrisk 
energiomvandling och  dess  vidare betydelse utan  att  sätta det  i  samband med  elektriska  kretsar. 
Både  serie‐  och  parallellkoppling  kan  också  tas  upp  i  Fysik  1  som  fördjupning.  Växelström  kan 
behandlas i Fysik 2 eller 3 i samband med till exempel vågor eller elektromagnetism. Likströms‐ och 
växelströmskretsar  är  inte  medskrivna  i  ämnesplanen  för  att  undvika  stoffträngsel.  (Skolverket, 
2010c) 

Samverkan med andra ämnen och tematiskt arbete trycker NRCF hårt på och då kemi och fysik ligger 
nära varandra kan man tjäna mycket på ett samarbete. I kemin diskuteras det mycket om atomer och 
molekyler och hur de samverkar och påverkar varandra.  I kärnfysiken behandlar man också atomer 
och hur de ser ut inuti men eleverna förstår oftast inte sambandet mellan kemin och fysiken. Att ta 
upp kärnfysik tidigt kan vara till fördel så att eleverna förstår att det är samma atomer i kemin som i 
fysiken. (Fasth et al. 2010)  

Formuleringen ”Energiresurser och energianvändning  för ett hållbart samhälle.”  (Skolverket, 2010a 
s3)  går  hand  i  hand  med  NRCFs  punkt  om  samhällsviktiga  frågor,  Socio‐Scientific  Issues  (SSI) 
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(Skolverket, 2010c). Energiresurser och dess användning är en Socio‐Scientific Issue eftersom det är 
ett av de stora problem som mänskligheten står inför. Det pågår en livlig debatt om olika energislags 
fördelar och nackdelar, men forskningen är inte entydig och utan kontroverser. Även om de flesta är 
överens  om  att  ett  samhälle  med  hållbar  utveckling  är  att  föredra  råder  det  större 
meningsskiljaktigheter  om  hur  denna  hållbara  utveckling  uppnås.  Olika  energislag  jämförs  med 
varandra och  risker vägs mot deras  fördelar, detta är  särskilt  tydligt med den hett omdebatterade 
kärnkraften  (Ratcliffe,  2003).  Detta  faller  också  under  en  av  de  sju  kunskapsemfaserna, 
Naturvetenskap  och  beslutsfattande  (Wickman,  2008).  Avsnittet  har  tidigare  behandlats  i  kursen 
Naturkunskap A, ”kunna beskriva miljöproblem utifrån studieinriktning och aktivt delta i diskussioner 
om möjligheten att påverka utvecklingen [och] ha kunskaper om  livsstilens betydelse för miljön och 
en hållbar ekologisk utveckling.”  (Skolverket, 2000h). Men då Naturkunskap A  inte  längre kommer 
ingå i de program som läser Fysik 1 måste kunskapsstoffet flyttas till en annan kurs vilket kan vara en 
anledning till att detta nu finns med i Fysik 1. 

I de tidiga versionerna av kursplanerna  låg  impulsbegreppet under Fysik 2 medan rörelsemängd  låg 
under Fysik 1. Som flera remissinstanser påpekade så är dessa begrepp oskiljbara, och därför  ligger 
numera  båda  dessa  begrepp  under  Fysik  1.  Att  rörelsemängd  flyttades  till  Fysik  1  (tidigare  låg 
begreppen under Fysik B) har troligen att göra med att gruppen som skrev ämnesplanen beslutat att 
förlägga så mycket som möjligt av det innehåll som bedöms som "viktiga för alla elever, inte bara för 
dem som ska fortsätta med naturvetenskapliga eller tekniska studier" till Fysik 1. (Skolverket, 2010c 
s3) 

I nya ämnesplanen nämner man tillämpningarna medicin och teknik på olika ställen och det är för att 
Skolverket önskar ”behålla relevansaspekten i förgrunden” (Skolverket, 2010c s6). 

Klimat‐ och väderprognoser kan ha lagts till i kursen Fysik 1 med en tanke på att eleverna skall förstå 
samhället och världen runt om sig eftersom klimatprognoser utgör en av grunderna i den pågående 
debatten om klimatet. Forskningen är vid det här laget tämligen överens om att jordens temperatur 
ökar och man gör prognoser där man  försöker  förutse vad  som kommer att hända med klimatet  i 
framtiden. Genom  att  eleverna  får  en  förståelse  för  hur  klimatprognoser  blir  till  kan man  på  ett 
tydligare sätt koppla klimatförändringarna som de förutspår till våra egna val här och nu i form av de 
Socio‐Scientific  Issues  som  handlar  om  hållbar  utveckling.  Denna  punkt  motiveras  också  av 
kunskapsemfaserna  att  eleven  skall  kunna  förklara  sin  omvärld  och  kunna  hantera  sin  vardag 
(Wickman, 2008). Det  ligger även både en del matematik och  fysik bakom prognoserna och då ger 
detta stoffet en koppling mellan ämnena.  

Formuleringarna har blivit mer  klart  inriktade på att undervisa om naturvetenskaplig  karaktär och 
arbetssätt än tidigare. Man har inte varit nöjd med resultatet från tidigare kursplaner i fysik där man 
förväntat  sig  att  kunskaperna  om  den  naturvetenskapliga  karaktären  och  arbetssättet  skulle  följa 
automatiskt  från  laborationer. Enligt NRCF behöver elever  lära  sig  just detta  för  att  lättare  kunna 
bedöma  information  de  får  via medier  genom  att  då  veta  hur  informationen  produceras  och  att 
kunna sätta informationen i relation till olika typer av kunskaper (Fasth et al. 2010). Detta är även ett 
av huvudmålen med undervisningen  i fysik som Osborne (2001) tar upp  i sin artikel (Osborne et al. 
2001). Även Wickman och Persson (2008) tar upp naturvetenskapens arbetssätt och karaktär i två av 
de  sju  kunskapsemfaser  som  de  listar  i  sin  bok  (Wickman,  2008).  Genom  att  behandla 
naturvetenskapens karaktär på olika sätt så kanske eleverna kan finna och förstå fysiken utifrån sina 
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egna  förutsättningar och sitt eget sätt att se på  fysikens värld. På detta sätt möter man  fler elever 
och fler känner sig hemma i fysiken. (Fasth et al. 2010).   

 

6.5 Fysik B jämfört med Fysik 2 
Vad  gäller  innehållet  i  Fysik  2  kursen  lyfter man  i  kommentarmaterialet  fram  att den här  kursen, 
precis  som  Fysik  1,  ska  bidra  till  att  visa  fysikens  "relevans  för  individ,  samhälle  och  världsbild". 
(Skolverket, 2010) 

Som  tidigare  påpekats  låg  i  de  tidiga  versionerna  av  kursplanerna  impulsbegreppet  under  Fysik  2 
medan rörelsemängd låg under Fysik B, men som flera remissinstanser påpekade så är dessa begrepp 
oskiljbara, därför  ligger numera båda dessa begrepp under  Fysik 1. Att  rörelsemängd  flyttades  till 
Fysik  1  (tidigare  låg  begreppen  under  Fysik  B)  har  troligen  att  göra med  att  gruppen  som  skrev 
kursplanen beslutat att förlägga så mycket som möjligt av det innehåll som bedöms som "viktiga för 
alla elever,  inte bara  för dem  som  ska  fortsätta med naturvetenskapliga eller  tekniska  studier"  till 
Fysik 1. (Skolverket, 2010) 

Vidare så har ett antal av remissinstanserna anmärkt på avsaknaden av bland annat stråloptik, och 
vridmoment  i Fysik 1. Dessa punkter bemöts med att man valt att  ta bort stråloptiken  från Fysik 1 
eftersom den tas upp under grundskolan. Istället har man förlagt den till Fysik 2 där den kan kopplas 
till  ljusets vågmodell. Att man valt att placera vridmoment  i Fysik 2 beror på att det redan upplevs 
som att det är för mycket stoff i Fysik 1 och att vridmoment helt enkelt inte får plats där. (Skolverket, 
2010) 

Växelströmskretsar  är  inget  som  nämns  explicit  i  kursplanen,  men  man  nämner 
växelspänningsgeneratorn som ett exempel på en tillämpning  inom elektriska och magnetiska fält. I 
kommentarmaterialet så förklarar man detta med att man velat undvika stoffträngsel samtidigt som 
man vill  lämna utrymme åt  lärare och elever att själv välja  fördjupningsområde men att ett sådant 
fördjupningsområde inom Fysik 2 och 3 mycket väl kan vara växelströmskretsar. (Skolverket, 2010) 

Utöver detta så följer utvecklingen det övergripande målet med progression. Fysik 2 tar vid där Fysik 
1  slutar.  Som exempel  kan nämnas  att man  i  Fysik 1  i huvudsak  studerar  rörelser  i en dimension 
medan man  i Fysik 2 även studerar rörelser  i två dimensioner. Ett annat exempel är att man under 
den centrala  innehållsrubriken Fysikens karaktär ser att de matematiska redskap som ska användas 
vid problemlösning har blivit mer avancerade  (ex  i Fysik 1  står det  lineära  funktioner medan det  i 
Fysik 2 står lineära och icke‐lineära funktioner). (Skolverket, 2010) 
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7 Avslutande kommentarer 
Detta examensarbete har sökt svar på tre frågeställningar. Den första av dessa var vilka skillnader det 
finns mellan gymnasieskolans nya ämnesplan  i fysik som började gälla hösten 2011 och de närmast 
föregående kursplanerna från år 2000. 

Vi har här sökt svara på denna  fråga genom en  textanalys  i  flera steg. Vi började med att göra en 
uppdelning  i  olika  områden  genom  att  titta  på  de  allmänna  formuleringarna  som  gäller  hela 
fysikämnet för sig och formuleringar som gäller enskilda kurser inom ämnet för sig. Vi tittade först på 
de skillnader som kunde hittas i de för hela ämnet gällande formuleringarna för att se om det fanns 
några  skillnader  i  syftet  med  ämnet,  hur  ämnet  beskrivs  och  vad  man  anser  vara  de  centrala 
förmågorna för ämnet. 

Något som framkommit här är att det anses önskvärt att man lägger ett ökat fokus på det som kallas 
Nature of Science, det vill säga vad en teori är, hur den växer fram och hur den etableras. Den nya 
ämnesplanen betonar också till skillnad från de gamla kursplanerna att aktuell forskning skall tas upp 
i undervisningen, detta motiveras delvis av att man vill visa på hur  forskningen är  föränderlig,  icke 
auktoritär och bygger på observerbara evidens. I samma anda skall även eleverna lära sig att skilja på 
argument som bygger på vetenskaplig respektive icke‐vetenskaplig grund. 

Det  har  även  framkommit  att  så  kallade  Socio‐Scientific  Issues,  frågor  där  vetenskapen  möter 
samhällsdebatten, skall beredas något större utrymme i undervisningen. Detta motiverar man bland 
annat med att sådana frågor tidigare har hanterats inom ramen för Naturkunskapsämnet, men i den 
reformerade gymnasieskolan så kommer inte de elever som läser fysik att läsa Naturkunskapsämnet. 
Därmed måste de andra naturvetenskapliga ämnena täcka det som den kursen tidigare behandlade. 

 

Den  andra  av  våra  frågeställningar  berör  hur  förändringarna  kan  kopplas  till  litteratur  om 
naturvetenskaplig undervisning.  I arbetet har vi gjort  jämförelser mellan kursplanerna och ett antal 
olika artiklar och böcker. Bland annat har vi tittat på begreppen Nature of Science och Socio‐Scientific 
Issues. Vi har även gjort jämförelser med ett par arbeten om vad som anses som viktiga mål för den 
naturvetenskapliga utbildningen och vilka syften det finns med att undervisa om naturvetenskap. 

Vi  har  bland  annat  konstaterat  att Nature  of  Science  och  Socio‐Scientific  Issues  har  fått  ett  stort 
genomslag  i de förmågor som fysikämnet har till uppgift att stärka. Vi har sett att man bland annat 
önskar att fysikundervisningen rör sig bort från ett stelt formelhanterande och rör sig mer mot hur 
det naturvetenskapliga arbetet går till och hur ny naturvetenskap utvecklas. 

Socio‐Scientific Issues lyfts bland annat fram för att man önskar att eleverna på ett tydligare sätt ska 
se en koppling mellan den fysik de  lär sig och fysikens roll  i samhället. Man önskar att eleverna ska 
lära  sig  fysik  inte bara  för att de  ska använda den  i  sina vidare  studier, utan att även de  som  inte 
kommer att använda sig av fysiken i sina vidare studier ska känna en nytta med det de lär sig.  De ska 
kunna använda sig av fysiken för att fatta sakligt grundade beslut i samhällsfrågor och på ett upplyst 
sätt delta i samhällsdebatten. 

En  annan  av  de  förmågor  som  fysikämnet  ska  stärka  som  vi  kopplat  till  litteraturen  är  det 
experimentella arbetets betydelse.  I den nya ämnesplanen  finns detta med som den  tredje av  fem 



66 
 

förmågor  som  fysikundervisningen  ska  stärka.  Av  de  förmågor  som  en  av  de  bakgrundsartiklar 
(Osborne, 2001) vi läst listar så anses detta vara den viktigaste förmågan att stärka. 

 

Den  tredje  av  våra  frågeställningar  handlar  om  skillnaden  i  innehåll  inbördes mellan  de  två  olika 
grupperna med kursplaner. För att ta hjälp med uttolkningen av de gamla kursplanerna använde vi 
oss av ett  läromedel som komplement  till kursplanernas  formuleringar. Vi  identifierade sedan vilka 
områden som flyttats mellan kurserna. Ett par ämnesavsnitt har flyttats från den första fysikkursen 
till den andra, och tvärt om. Vi undersökte också vilka avsnitt som utgått  i den nya kursplanen och 
vilka som tillkommit. 

Vi konstaterade att det avsnitt om optik som tidigare  fanns med  i den  första  fysikkursen, Fysik A,  i 
den nya  fysikkursen, Fysik 1, helt hade utgått. Motiveringen  till detta angavs vara att denna optik 
studerades på högstadiet och då man önskade progression på alla områden så ansåg man att man 
inte det som befogat att inkludera optik i gymnasiets första fysikkurs. 

Vi konstaterade även att man flyttat kärnfysik från sin plats i den andra fysikkursen, Fysik B, till Fysik 
1. Detta motiverade man bland annat med att Fysik 1 kursen omfattar mer poäng (och därmed fler 
timmar) än Fysik A gjorde och att en del stoff då lämpligen kan flyttas från Fysik B. 

Begreppen impuls och rörelsemängd har också flyttats från Fysik B till Fysik 1. Anledningen till detta 
kan vara att men önskat förlägga så mycket som möjligt av den fysik som man anser att alla elever 
(inte bara de som läser de högre fysikkurserna) har nytta av. 

I  Fysik  1  har  det  även  tillkommit  ett  avsnitt  om  klimat  och  väderprognoser  som  inte  har  någon 
motsvarighet i de tidigare kursplanerna. Anledningen till att detta inkluderas kan vara att man önskat 
visa  på  en  koppling mellan  fysik  och  samhälle  där  klimat  och  väderprognoser  är  högst  aktuella 
ämnen.  Det  kan  även  vara  ett  sätt  att  illustrerar  ämnesplanens  formuleringar  om  att modellers 
giltighet och begränsningar skall studeras. 

En annan skillnad som vi konstaterat är att den  tidigare väldigt  löst preciserade  tredje  fysikkursen, 
Fysik Breddning nu fått ett mycket fastare preciserat innehåll i form av ett centralt innehåll även för 
Fysik  3.  Detta  innehåll  tar  vid  där  den  andra  fysikkursen,  Fysik  2,  slutar  och  bygger  vidare med 
fördjupade kunskaper inom ett antal områden. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att arbetet med detta examensarbete har gett oss värdefulla 
insikter  i hur kursplanerna blivit  till och vilka processer  som  föregår ett  sådant  författande. Vi har 
även fått goda insikter i ämnesplanen i sig vilket onekligen kommer att vara till stor nytta i yrket då vi 
är  väl  pålästa  om  vad  ämnesplanen  vill  uppnå  samt  de  bakomliggande  tankarna  kring 
formuleringarna. 
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