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Abstract 
 
This paper is based upon a questionnaire and interviews with Swedish secondary school 
teachers (student of ages from 16 to 18). The purpose of the paper was to get a picture of 
teacher’s attitudes to astronomy in the physics courses and how this affects their teaching. The 
questionnaire showed that astronomy is the least prioritized field in physics in secondary 
school. Teachers seem to generally consider astronomy as the least important field and they 
spend little time teaching it, many teachers even exclude astronomy completely from their 
classes. Why astronomy has so low priority seems to have several reasons. Some of the more 
common reasons are that the curriculums does not prioritize astronomy, that teachers usually 
does not have very good knowledge in astronomy, that astronomy is not considered useful for 
high school studies and that astronomy often is taught at the end of the courses and therefore 
sometimes needs to be cut from the course because of time restraints. When the underlying 
causes for astronomy’s low priority have been uncovered a couple suggestions for solutions to 
the problems are presented. The paper also analyzes some of the problems with the astronomy 
part in the physics curriculums. They are vaguely and inconsequently written and this can lead 
to great differences in astronomy education from different teachers. 
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Sammanfattning 
 
Arbetet utgår från en enkätundersökning och uppföljningsintervjuer med frivilliga lärare. 
Målet var att ta fram en bild av gymnasielärares attityder till astronomin i fysikkurserna och 
hur detta påverkar deras undervisning i ämnet. Det visade sig att astronomin var det lägst 
prioriterade området inom gymnasiefysiken. Lärare anser generellt att astronomin är det minst 
viktiga fysikområdet och lägger lite tid på det, många lärare exkluderar också astronomin helt 
från sin undervisning. Anledningen till att astronomin är så lågt prioriterad tycks bero på ett 
flertal orsaker. Att kursplanerna inte prioriterar astronomi, att lärare vanligtvis har låga 
astronomikunskaper, att astronomi är svåranvänt i vidare studier och att astronomin ofta 
hamnar mot slutet av kursen och hinns inte med är några av de vanligare orsakerna. Efter att 
ha tagit fram de bakomliggande orsakerna till astronomins låga prioritet ges ett antal förslag 
på hur dessa problem kan lösas eller minimeras. Arbetet utreder också vilka problem som 
finns med astronomidelen i kursplanerna. Den är otydligt och inkonsekvent skriven, vilket 
leder till att undervisningen mellan olika lärare kan skilja sig avsevärt från varandra.  
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1. Introduktion  
Astronomi, kosmologi och rymdfysik är något som det finns ett förhållandevis stort allmänt 
intresse för. Mitt personliga intresse för detta är något som jag haft under en längre tid men 
som under de senare åren har det vuxit till mer än bara ett hobbyintresse, detta efter att ha läst 
några kurser i ämnet på universitetet som en del av en fysiklärarutbildning. Då mitt 
astronomiintresse växte efter att jag bekantat mig mer med ämnet började jag fundera över om 
liknande intresseökningar skulle gå att genomföra på andra, mer sporadiskt 
astronomiintresserade. Astronomi är något som jag upplever att väldigt många tycker är 
ganska spännande, roligt och intressant, men ändå är det väldigt få som har djupare kunskaper 
i ämnet eller som studerar astronomi på högskola. 
 
I skolorna finns det en stor potential att skapa ett ökat intresse för astronomi och detta enbart 
genom att ge eleverna kunskaper inom området. Framför allt gymnasieskolorna är intressanta, 
då det är först där man verkligen börjar gå in på djupet i fysiken och därmed astronomin. 
 
1.1 Problemformulering 
Något som jag har upplevt, både under min egen skolgång och under min 
verksamhetsförlagda utbildning är att astronomin har en väldigt liten roll i fysikkurserna på 
gymnasieskolan och att elever, även efter att ha läst både fysik A och fysik B, har väldigt 
dåliga astronomikunskaper. 
 
Detta leder in på funderingar kring hur astronomiundervisningens situation i gymnasieskolan 
egentligen ser ut. Skuffas astronomin undan till förmån för andra delar inom fysik, och i så 
fall, varför? Om astronomin har fått en för liten del av gymnasiefysiken, vad kan då göras för 
att förbättra astronomins roll? 
 
1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med arbetet är att analysera astronomins roll i fysikkurserna på gymnasieskolan och att 
undersöka hur lärares attityder till astronomi påverkar deras astronomiundervisning. Arbetet 
skall också utreda möjligheter att förbättra astronomins roll i skolorna. 
 
Konkretiserat är syftet att besvara följande frågor: 

- Hur ser lärares attityder till astronomin i gymnasiekurserna ut? 
- Hur påverkas undervisningen av gymnasiefysiklärarnas attityder till astronomi? 

 
Utifrån resultatet från ovanstående frågor kommer också nedanstående frågor undersökas: 

- Vilka faktorer ligger bakom lärares attityder till astronomi? 
- Vad kan göras för att förbättra astronomins roll i Svenska gymnasieskolor? 
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2. Litteraturbakgrund 
 
2.1 Definitioner 
Det finns några begrepp som används i detta arbete och vars innebörd inte är helt entydig. 
Dessa begrepp används på följande sätt i detta arbete.  
 
Attityd 

- Attityd avser en persons medvetna eller omedvetna inställning till något. För 
enkelhet kommer det i arbetet, om inte annat anges, vara attityder till 
astronomi i gymnasiefysikkurserna. 

 
Föreställning  

- I arbetet används detta som just föreställning om kunskapsteori, det vill säga 
den uppfattning eller osäkra kunskap någon har om läran om kunskap. 

 
Astronomi 

- Av enkelhets- och utrymmesskäl används uttrycket astronomi som ett 
samlingsbegrepp som innefattar allt mellan rymdfysik, astrofysik och 
kosmologi. Det är ett samlingsbegrepp om läran om allt utanför vår planet, 
samt universums början, utveckling och slut.  

 
2.2 Forskningshistorik – lärares attityder och föreställningar 
Forskning kring hur lärares attityder och föreställningar har länge visat att de på många sätt 
påverkar lärares undervisning. Forskningshistoriken kring detta område sammanfattas mycket 
bra av Nancy W Brickhouse, Zoubeida R Dagher, William J Letts IV och Harry L Shipman i 
Journal of Research in Science Teaching. 
 
De beskriver hur forskningen kring lärarens attityder och föreställningar satte igång under 40- 
och 50-talet och hur man då såg att det är en viktig del i hur lärare arbetar och vilka 
undervisningsmodeller som används. Man tänkte sig att en förändring i en lärares attityder 
eller föreställningar skulle resultera i en förändring i lärarens beteende och undervisning. 
 
Till och med 70-talet användes främst kvantitativ forskning för att fastställa påverkan av 
attityder och föreställningar, där man undersökte hur lärare påverkades av olika variabler. 
Under 80-talet och framåt börjades mer kvalitativ forskning användas, vilket resulterade i att 
man kunde se att många olika variabler påverkar lärares attityder och föreställningar. Man 
utvecklade en mer komplex bild av hur lärares attityder och föreställningar skapas och 
förändras, på sätt som inte enbart går att förutsäga som ett resultat av en attityd- eller 
föreställningsförändring. 
 
Forskningen har visat att nästan alla aspekter av lärares beteende, som hur lärare interagerar 
med elever, vilka undervisningsmetoder som används och vilka områden inom ämnen som tas 
upp, alla påverkas av lärares föreställningar och attityder. Lärares ämneskunskaper påverkas 
också av deras föreställningar och attityder, vilket i sin tur påverkar undervisningen 
ytterligare. En större ämneskunskap leder till att undervisningen tenderar att innehålla mer 
vetenskap. Det omvända gäller för lärare med mindre ämneskunskaper, där själva 
vetenskapen får en mindre betydande roll. 
 
De kunskapsteoretiska föreställningar lärare har skapas framförallt under tillfällen då lärare 
själva undervisats. Dessa tillfällen kan vara både i skolor som studenter eller under mer 
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informella tillfällen där de lärt sig något nytt. En fullständig kunskapsteori byggs upp under 
många år och utvecklas ständigt. Att introducera helt nya kunskapsteorier är därför svårt, då 
de kommer att jämföras och utvärderas utifrån de äldre föreställningarna. Passar de inte med 
dessa riskerar de att förkastas eller misstros. Andra anledningar till att nya kunskapsteorier har 
svårt att etablera sig kan vara att lärare av olika anledningar, trots att de tror på idéerna, har 
svårt att implementera det i sin undervisning, då annat (andra kunskapsteoretiska 
föreställningar, kulturella eller sociala normer etc.) kan anses viktigare och får då gå före.1 
 
Även om det inte är helt klart hur attityder och föreställningar påverkar en lärares 
undervisning, eller hur förändringar i dessa påverkar, är det tydligt att de faktiskt påverkar 
undervisningen. Hur påverkan uttrycker sig i det speciefika fallet Svenska fysiklärare, 
undervisandes astronomi är något detta arbete kommer att undersöka närmare. 
 
2.3 Fördelar med astronomi i skolan 
Vad astronomi i sig tillför samhället kommer inte tas upp här, då det blir en diskussion om all 
grundforsknings samhällsnytta. Min utgångspunkt är att grundforskning (som astronomi) är 
något som är bra för samhället och något som vi vill ha. Vad astronomi tillför elever kommer 
däremot att undersökas närmare. Vilka fördelar som finns med att inkludera astronomi i 
gymnasieutbildningen. 
 
All naturkunskap kan ses som ett sätt att förstå och tolka vår omvärld. Astronomi har en viktig 
roll i förståelsen av universum, den tar upp djupare frågor som var vi kommer vi ifrån och 
vilken vår plats i universum är. Astronomi är en del av vår kultur och har en betydande roll i 
dagens vetenskapliga världsbild. Stora vetenskapliga revolutionärer som Copernicus, Galileo 
och Hubble kom med nya astronomiska idéer som förändrat vårt sätt att se på omvärlden. 
Utöver den mer generella nytta som en del av allmänbildningen och en förklaring till hur vårt 
universum skapats, utvecklats och fungerar finns även andra mer specifika fördelar med att 
inkludera astronomi i skolans undervisning. 
 
Astronomi har många praktiska applikationer, som hur vi mäter tid och hur vår kalender är 
uppbyggd. Det förklarar årstiderna och är ett användbart redskap vid navigering, både för 
klassisk navigering med hjälp av solen och stjärnors positioner, men också för att förstå hur 
moderna navigeringsverktyg som GPS fungerar. 
 
Insikten om hur liten, unik och ensam vår planet är och att vi mycket väl kan vara ensamma i 
universum får människor att värdesätta jorden mer. Astronomi är därför också viktig för 
miljörörelsen och för bevarandet av vår natur. 
 
Inom skolväsendet är astronomi ett utmärkt exempel på hur den vetenskapliga metoden 
fungerar när man inte kan göra direkta experiment eller undersökningar, utan istället måste 
förlita sig på observationer och datorsimuleringar. Astronomin är också bra för att illustrera 
olika fysiklagar eller fysikaliska koncept och kan därför vara användbart för inlärningen av 
andra fysikområden. Även inom matematiken är astronomin användbar som exempel på 
storleksförhållanden och skalor. Astronomin innehåller mängder av enorma 
storleksskillnader, inom bland annat avstånd, volym, tid och antal. 
 
Astronomi ses ofta också som ett ovanligt intressant och spännande ämne, vilket också ges i 
uttryck i de tusentals amatör- och hobbyastronomer runt om i landet. Tack vare att astronomin 

                                                 
1 Carter & Jones, 2008, s. 1067-1104 
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ofta upplevs som spännande har den en förmåga att väcka ett intresse för fysik eller 
naturvetenskap hos elever. Astronomi har därför en roll i rekryteringen av nya fysiker och 
ingenjörer.2 
 
Astronomi ses ofta som ett ovanligt intressant ämne, vilket styrks av ROSE (relevance of 
science education), som är en stor internationell undersökning, med mål att bland annat 
kartlägga vilka delar av naturvetenskap och teknik som elever (i åldrar runt 15 år) anser vara 
intressanta, spännande och motiverande. Olika delar av astronomi hamnar ofta väldigt högt 
bland de mest omtyckta naturvetenskapliga områdena i dessa undersökningar. Generellt kan 
man säga att ämnen med outforskade eller okända delar eller med filosofiska implikationer 
intresserar elever. Astronomi har många ej ännu förklarade eller outforskade delar och då det 
behandlar jordens och universums ursprung och slut, samt liv bortom vår planet har det också 
filosofiska följder. Även om det finns en del mindre skillnader beroende på kultur och genus 
men astronomi tycks ändå vara ett högt omtyckt ämne bland alla typer av elever. 3 
 
3. Metod 
 
3.1 Teoretiskt ramverk  
Arbetet utgår från en enkätundersökning till gymnasiefysiklärare. Resultaten kommer att 
tolkas ur ett fenomenologiskt perspektiv, där lärares attityder och föreställningar om 
astronomin i gymnasieutbildningen och dess relationer till deras undervisning kommer att 
undersökas och analyseras närmare. 
 
Enkäten har designats för att ge en grov teoretisk grund för hur fysiklärares attityder och 
praktiska undervisning kan se ut. Utifrån denna grund har sedan intervjuer utformats och 
genomförts med frivilliga lärare, för att få en djupare och mer nyanserad bild av de 
uppfattningar som lärarna har. 
 
För att kunna göra en bra analys av astronomins roll i gymnasiefysiken har en litteraturanalys 
av relevanta kursplaner också gjorts, där skolverkets avsikter om fysikkursernas innehåll har 
utretts. 
 
3.2 Datainsamling - enkätstudie 
Enkäten skrevs i samarbete med Andréa Pålsson, detta då våra projektarbeten hade en del 
gemensamma beröringspunkter och vi ville nå ut till samma grupp (gymnasiefysiklärare). 
Resultatet blev en enkät med några gemensamma frågor, några frågor endast för detta arbete 
och några frågor endast för hennes arbete. För att minimera chansen att frågorna var dåligt 
formulerade, med risk för missförstånd eller tendenser till att vissa svar skulle premieras, har 
hjälp tagits av fysikdidaktikdoktoranden Jonas Forsman vid Uppsala universitet, som kommit 
med synpunkter på enkäten och innan den skickats ut. 
 
Den slutgiltiga enkäten gjordes sedan i tre olika format, en Internetbaserad enkät, en 
utskrivbar version som postades tillbaka och ett dokument som fylldes i digitalt och e-
postades tillbaka. Frågorna var desamma, men upplägget skilde sig marginellt mellan de olika 
versionerna för att bättre passa till sitt syfte. De tre versionerna skapades för att lärare, som 
inte av någon anledning inte vill göra den Internetbaserade enkäten, ändå skulle kunna 
besvara enkäten. För att både göra det enklare för oss med dataanalysen och för lärarna med 
ifyllnaden av enkäten rekommenderade vi dem att använda den Internetbaserade enkäten. 
                                                 
2 Percy, 2003, s. 175-186 
3 http://www.ils.uio.no/english/rose/, besökt 30 september 2009 
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Enkäten innehöll olika typer av frågor, både flervalsfrågor där lärare fyllde i sina svar på 
skalor av olika slag och öppna frågor, där lärare själva med egna ord besvarade frågorna. 
Flera av frågorna är av olika anledningar inte aktuella för detta arbete. Frågor som varit 
designade för Andréa Pålssons arbete och frågor som missuppfattas av många lärare har inte 
tagits med i arbetet. Frågor där resultaten helt enkelt inte varit av värde för studien har inte 
heller inkluderats i arbetet. 
 
Kontakt med lärarna togs via e-post med en kort introduktion till vad vi gjorde och de tre 
olika versionerna av enkäten. E-postadresser togs från skolors hemsidor, som i sin tur ficks 
från kommuners hemsidor. Då få skolor gav ut både lärares kontaktuppgifter och vilka ämnen 
de undervisar i var det svårt att välja ut lärare på ett ordentligt slumpmässigt sätt. För att få 
ihop en tillräcklig mängd lärare att skicka ut enkäten till, använde vi oss av alla adresser vi 
kunde finna som vi var säkra gick till en gymnasiefysiklärare. I slutändan kontaktades 101 
lärare från 11 olika kommuner. 
 
Enkäten finns i sin helhet som bilaga 1. 
 
3.3 Datainsamling – intervjuer 
Enkäten avslutades med en fråga om man kunde tänka sig på att ställa upp en 
uppföljningsintervju och de som ville det lämnade sin kontaktinformation. Efter att ha 
sammanställt resultaten från enkäten och påbörjat analysen togs kontakt via e-post med de sex 
lärare som lämnat kontaktinformation. För att lärarna skulle få en chans att ordentligt kunna 
fundera igenom sina svar skickades huvudfrågorna ut med brevet. Både individuella frågor, 
baserade på lärarens personliga svar på enkäten, och gemensamma frågor, som ställdes till 
alla lärare, togs upp under intervjuerna. Intervjuernas syfte var att ge en djupare och mer 
nyanserad bild av de frågor som uppkommit under analysen av enkäten och att ge mig 
möjligheten att komplettera med ytterligare frågor om det skulle visa sig att någonting viktigt 
hade glömts bort. 
Där det förekommer citat från lärare i detta arbete är de flesta tagna från intervjuerna, men då 
vissa enkätfrågor gett lärare friheten att själva formulera sig och med egna ord förklara hur de 
tänkte, har också ett fåtal av citaten tagits från enkäten. Även om citaten är tagna ut sitt 
sammanhang har meningen med dem alltid varit att skildra och förtydliga hur lärare menar, 
aldrig att få en ny eller förvrängd mening ur dem. 
 
3.4 Litteraturanalys – kursplaner 
För att kunna göra en bättre tolkning av lärares attityder till astronomi och för att illustrera hur 
en tolkning av en kursplan kan gå till har jag tillsammans med Andréa Pålsson analyserat 
astronomidelen i kursplanerna för fysik A och fysik B.  
 
Kursplanerna är tagna från skolverkets hemsida4 och vi har analyserat kursplan för FY1201 – 
Fysik A (bilaga 2), kursplan för FY1202 – Fysik B (bilaga 3) och den övergripande 
ämneskursplanen för Fysik (bilaga 4).  
 
 

                                                 
4 http://www.skolverket.se/, besökt 15 mars 2009 
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4. Resultat 
 
4.1 Analys - enkätfrågor 
Vilket fysikområde är viktigast? 
Lärarna gav varje område inom gymnasiefysiken ett värde mellan 1-7, där 1 motsvarade 
viktigast och 7 minst viktigt. Allmänt prioriterades mekaniken högst och astronomin lägst, 
dock tätt följd av relativitetsteori som också prioriteras väldigt lågt. Resultaten blev följande: 

- Mekanik, medelvärde 1,2 
- Elektromagnetism, medelvärde 2,4 
- Vågrörelselära, medelvärde 3,4 
- Termodynamik, medelvärde 4,0 
- Partikelfysik, medelvärde 4,5 
- Speciell relativitetsteori, medelvärde 5,8 
- Astronomi, medelvärde 5,9 

  
På grafen nedan kan man se att lärarna var är mer överens om hur de mest och minst viktiga 
områdena ska rangordnas än hur de i mellanskikten ska rangordnas, där spridningen mellan 
åsikterna är större.  
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A

 
Graf 1, rangordning av hur viktiga de olika fysikområdena är. 1 är viktigast och 7 minst viktigt.  

 
Spenderad tid på olika fysikområden 
Hur lärare spenderar tid på olika fysikområden sammanfaller en hel del med bilden från vilka 
områden som anses vara viktigast. Nedan följer en jämförelse med fråga 1, där medelvärden 
från fråga 1 är angivna inom parentes. 

- Mekanik, medelvärde 1,3 (1,2) 
- Elektromagnetism, medelvärde 2,4 (2,4) 
- Vågrörelselära, medelvärde 3,3 (3,4) 
- Termodynamik, medelvärde 4,6 (4,0) 
- Partikelfysik, medelvärde 4,6 (4,5) 
- Speciell relativitetsteori, medelvärde 5,8 (5,8) 
- Astronomi, medelvärde 6,0 (5,9) 
-  

Även här kan man se en trend att lärarna är mer överens om vilka som är de viktiga/minst 
viktiga områdena än hur de mellan dessa ska rangordnas. 
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Graf 2, rangordning av hur mycket tids som läggs på de olika fysikområdena. 1 är mest tid och 7 minst tid.  

 
Utbildning och astronomikunskaper 
Av dem som besvarade frågan har 58% en lärarutbildning och övriga 42% har en 
magisterexamen inom något fysikområde eller en teknisk utbildning. Antal lästa 
astronomipoäng varierade mycket. Medelvärdet låg på 10,3 HP (vilket motsvarar 6,9 veckors 
studier). Detta är dock lite missvisande, då de flesta lärare antingen inte har läst någon 
astronomi alls eller läst ganska mycket (vanligtvis över 15 HP). 
 
En majoritet, 60%, av lärarna anser sig ha tillräckliga kunskaper inom astronomi,  
20% anser att deras kunskaper inte är tillräckliga och 20% anser att deras kunskaper är 
mycket goda. På grafen nedan kan man se en överensstämmelse mellan högskolepoäng i 
astronomi och goda kunskaper. Lärare som anser sig i regler ha bristfällande 
astronomikunskaper (1 eller 2) har i regel läst ingen eller väldigt lite astronomi på högskola, 
lärare som anser att sina kunskaper är tillräckliga (3) har ofta läst en del astronomi och lärare 
som anser sig ha mycket goda astronomikunskaper (4 eller 5) har ofta läst uppåt en termin 
astronomi. 
 

 
Graf 3, lästa högskolepoäng mot ansedda kunskaper. 1 motsvarar bristfälliga kunskaper, 3 tillräckliga 
kunskaper och 5 mycket goda kunskaper. 
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Utrustning 
De angivna hjälpmedlen för astronomiundervisningen, i fallande ordning efter hur ofta de 
nämnts. 

- Datorer ( 41%) 
- Filmer (35%) 
- Bilder (35%) 
- Teleskop (29%)  
- Besök på observatorium (12%) 
- Böcker (6%) 

 
Integrering av astronomi 
Hälften av lärarna (50%) har angett ”2” som svar, alltså mellan ”1 (inte alls)” och ”3 (nästan 
en gång inom varje ämnesområde)”. Dessa lärare integrerar ibland astronomi i andra 
områden, men inte i majoriteten av områdena. 32% har angett att de integrerar astronomi i 
nästan alla ämnesområde (alternativ 3). De kvarvarande 18% av lärarna har angett alternativ 
”4”, alltså att de integrerar astronomi i annan fysik någonstans mellan en gång per område och 
en gång per lektion. Ingen lärare angav att de aldrig integrerar astronomi och ingen har angett 
att de gör det nästan varje lektion. 
 
Religion 
Den stora majoriteten av lärarna (86%) har aldrig stött på några problem med religion. Av 
dem som har stött på problem har orsakerna sett väldigt olika ut, och de verkar vara väldigt 
ovanliga händelser som endast hänt någon enstaka gång under hela deras karriär. Två av 
lärarna som hade haft problem anser att de utan problem går att överbrygga, en annan 
förklarar om att problemet uppstod för 30 år sedan då han arbetade på högstadiet.  
 
4.2 Validitet – enkät 
Totalt svarade 22 lärare på enkäten, vilket motsvarar 22% av dem som fick enkäten. Av de tre 
möjliga svarsmöjligheter (utskrivbar, ifylld i dator eller Internetbaserad) valdes uteslutande 
det Internetbaserade alternativet. Sju personer hörde av sig och förklarade varför de inte 
svarade på enkäten. Den vanligaste orsaken var att de inte längre undervisade i fysik. 
 
Några av frågorna har formulerats dåligt, och har på grund av missförstånd därför givit 
konstiga svar som inte givit något för arbetet. Dessa frågor har helt uteslutits från arbetet.  
 
På frågorna om vilka fysikområden som är viktigast och som det läggs mest tid på gavs 
möjlighet att lägga till fler fysikområden. Dock utnyttjades detta av endast en lärare, så man 
kan anta att det gav en god representation av vad lärare tar upp i fysik A och fysik B. Det 
läraren lade till var kvant-/atomfysik, något de andra lärarna förmodligen ansett ingår i 
partikelfysiken. 
 
Då enkäten endast blivit besvarad av 22 lärare kan inte något statistiskt signifikant resultat tas 
fram. Enkäten kommer därför endast att tolkas och användas på ett kvalitativt sätt. Trots att 
resultatet inte kan sägas ge en statistiskt korrekt bild av lärares attityder, föreställningar och 
åsikter kan det ändå vara användbart. Något som en ”stor majoritet” av lärarna på denna 
undersökning uttrycker kan man med ganska stor säkerhet säga vara ett ”vanligt” 
förekommande fenomen. Resultaten kan också användas för att väcka nya frågor och inspirera 
till mer statistiskt säkerställd forskning på samma eller liknande områden.  
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4.3. Textanalys kursplaner i fysik 
Kursplaner är skolverkets styrdokument för att likställa utbildningen på skolor runt om i 
landet. De innehåller riktlinjer både för vad som skall ingå i specifika kurser och hur 
betygsbedömningen skall gå till.  
 
Strax över hälften av Sveriges gymnasielärare upplever att dock att kursplanerna är otydligt 
skrivna och vill ha ett mer preciserat innehåll. För gymnasiefysiklärarna är andelen som är 
missnöjda med kursplanerna ännu något högre.5 Att kursplanerna är vagt skrivna och måste 
tolkas och analyseras innebär att tolkningar från olika människor eller grupper inte kommer 
att ge samma slutresultat. Detta leder till att olika skolor, eller till och med olika lärare på 
samma skola, inte har samma innehåll eller betygskriterier i samma kurs. Skolverkets mål att 
likställa utbildningen på alla skolor fungerar alltså inte riktigt med så vaga och otydligt 
skrivna kursplaner. 
 
Det finns också fördelar med att ha vagt skrivna kursplaner. Det ger skolor och lärare friare 
händer att anpassa utbildningen efter elevers förutsättningar och skolors materiella tillgångar. 
Problemen med att kursplaner är så pass öppna för tolkningar och det stora missnöjet från 
lärare går dock inte att ignorera. 
 
Fysik A 
I kursplanen för fysik A finns det i tre stycken som kan kopplas till astronomi. 
 

- ha översiktlig kunskap om universums struktur… 
- ha översiktlig kunskap om… samt de fundamentala krafter som binder samman 

planetsystemet… 
- ha kännedom om några skeenden från fysikens historiska utveckling och dess 

konsekvenser för samhället 
 
Det första stycket, om universums struktur, börjar med att klargöra att eleverna ska ha 
översiktlig kunskap om området, vilket skiljer sig från de flesta andra delar inom fysikämnet, 
där det istället krävs kunskap om området i fråga (ha kunskap om krafter, ha kunskap om 
elektriska fält, ha kunskap om värme). Vad som skiljer kunskap och översiktlig kunskap åt 
anser jag vara att man med översiktlig menar att det är tillräckligt att känna till huvuddragen, 
med mindre fokus på detaljer och istället ha en grövre bild av helheten. 
  
För en översiktlig kunskap om universums struktur behövs enligt mig en kunskap om 
planetsystemets struktur (solen i centrum, åtta planeter runt om och asteroidbälten). Det känns 
som en viktig del, speciellt med tanke på stycket om planetsystemets gravitation (se nedan), 
som skulle bli svår att genomföra utan kunskaper om planetsystemets struktur. Att solen är en 
av många stjärnor i vår galax vintergatan, och hur dennes (och andra galaxers) struktur ser ut 
känns också som en stor del. Hur galaxer i sin tur grupperar sig till galaxhopar och superhopar 
bör också tas upp, men de egentliga skillnaderna på galaxhop och superhop tycker inte jag är 
så viktigt för en översiktlig förståelse. För det räcker det med att man vet att galaxer grupper 
sig. Att galaxer (och universum) består av mer än bara stjärnor behöver man också veta för en 
överskitlig kunskap. Några av de vanligare objekten; galaxkärnor, svarta hål, nebulosor, 
exoplaneter, mörk materia bör man också känna till.  
 

                                                 
5 Sandqvist, 2005 
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Nästa stycke handlar om att ha översiktlig kunskap om de fundamentala krafter som binder 
samman planetsystemet. Den kraft som binder samman planetsystemet är gravitationen. Att 
det inte är den mer allmänna bilden av gravitationen som avses här (Newtons gravitationslag) 
utan en mer inriktad på planetsystemets rörelser (Keplers lagar) tycker jag framkommer då 
texten nämner just planetsystemet som exempel på vad gravitationen håller samman. Ännu 
tydligare görs det av att kursplanen skiljer på att ha översiktlig kunskap om krafter som håller 
samman planetsystemet och att ha kunskap om krafter. Det tycker jag man kan se som 
indikationer på att det är just planetsystemets rörelser på grund av gravitation det som här 
syftas på. För översiktlig kunskap om detta tycker jag man behöver förstå satellitrörelse (fritt 
fall runt ett objekt) och Keplers första lag. Keplers andra och tredje lag är mer matematiska 
och börjar gå in mot för detaljerad kunskap om planetbanor och bör därför inte ingå i en 
översiktlig kunskap. 
  
Den sista meningen som går att koppla till astronomi inom kursen är den historiska. 
Kursplanen nämner inte att just astronomiforskningens framsteg ska tas upp här, men den 
nämner heller inte någon annan gren av fysiken. En ledning kan dock hittas i den allmänna 
kursöversikten av fysik, under ämnets syfte. 
 

- 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… 

 
Eftersom någon fysikhistoria inte ingår i fysik B får vi anta att detta syftar till den historiska 
delen som ingår i fysik A. I exemplet på hur fysiken har påverkat människans världsbild är det 
ganska klart att astronomin ska anses ha en stor del. Dock säger kursplanen att det ska ingå 
ganska lite historia; ”ha kännedom om några skeenden”. Ha kännedom om känns som 
kunskapsmässigt mindre än ha kunskap om, som används om de flesta andra fysikområden. 
Att kursplanen skriver att det endast ska ingå några få skeenden tycker jag pekar mot att man 
ska analysera ett fåtal upptäckter/teorier och dess konsekvenser snarare än att skapa sig en 
översiktsbild över hela utvecklingen. 
 
Detta i kombination med att astronomiupptäckter inte bör ges all uppmärksamhet inom 
historiska delen medför att enbart de allra viktigaste astronomiska upptäckterna bör ingå, 
förslagsvis utvecklingen från den medeltida kyrkans geocentriska världsbild till den 
heliocentriska (Copernicus och Galilei) och senare till ett utvidgande universum (Hubble). 
Denna del av astronomiundervisningen är på gränsen till vad man faktiskt kan kalla för 
astronomi och det som antyder astronomins historia alls bör ingå är rätt vagt. På grund av 
detta kommer denna del av kursplanen hädanefter inte räknas med till gymnasieastronomin. 
 
Fysik B 
I kursplanen för fysik B finns det endast en mening som behandlar astronomi. 
 

- känna till huvuddragen i universums storskaliga utveckling 
 
Att eleven endast ska känna till huvuddragen på utvecklingen pekar mot att detaljkunskaper är 
mindre viktiga och att man bör fokusera på helheten istället. För en översiktlig helhetsbild av 
universums utveckling tycker jag man bör känna till hur universum började (big bang) och 
hur universum antog sin nuvarande struktur (expanderande universum, materia klumpar ihop 
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sig och bildar galaxer). Universums möjliga slut kan inkluderas här, men jag anser att det är 
lite mer djupgående kunskap och därför inte bör innefattas. 
 
Kursernas innehåll 
Sammanfattningsvis tycker jag att kursplanerna antyder att den astronomi som ska ingå är: 
Fysik A: 

• Universums struktur 
o Planetsystemet 
o Galaxer 
o Galaxhopar 
o Vanliga astronomiska objekt (planeter, stjärnor, mörk materia osv.) 

• Gravitation (utöver Newtons gravitationslag som kan anses ingå i mekaniken) 
o Satellitrörelse 
o Keplers första lag 

• Astronomihistoria 
o Geocentrisk till heliocentrisk världsbild 
o Expanderande universum 

 
Fysik B: 

• Universums utveckling 
o Big bang 
o Övergripande utveckling till nuvarande form 

 
4.4 Validitet – litteraturanalys 
Tolkningen av kursplanerna är långt från problemfri. Något som varit svårt att fastställa är den 
egentliga skillnaden mellan att ha kunskap om, ha översiktlig kunskap om och känna till 
huvuddragen om. Vad är för mycket detaljkunskaper för att ingå i en översiktlig bild av 
ämnet? Det handlar här om ord eller fraser som har väldigt snarlika betydelser, men vars 
exakta mening gör en ganska stor skillnad på kursernas innehåll. Ett annat problem som 
snarare har med skolverkets inkonsekvens att göra än en tolkningsfråga är att det i kursplanen 
för fysik A anges att astronomi skall ingå (t.ex. universums struktur) men i den övergripande 
ämnesplanen för fysik nämns det inte alls. Här valde vi att anta att det som står i kursplanen 
för själva kursen går före den övergripande.  Slutligen är vi som gjort denna tolkning båda 
intresserade av astronomi, och det finns en risk att vårt intresse för astronomi omedvetet har 
lett oss att inkludera mer astronomi i kurserna än vad många andra, mindre 
astronomiintresserade, skulle ha gjort.  
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5. Diskussion 
 
5.1 Forskningsfrågor 
Diskussionsfrågor: 

- Hur ser lärares attityder till astronomin i gymnasiekurserna ut? 
- Hur påverkas undervisningen av gymnasiefysiklärarnas attityder till astronomi? 

 
Utifrån resultatet från ovanstående frågor kommer dessa frågor undersökas: 

- Vilka faktorer ligger bakom lärares attityder till astronomi? 
- Vad kan göras för att förbättra astronomins roll i Svenska gymnasieskolor? 

 
5.2 Lärares tolkningar av kursplanerna 
Då kursplaner ofta anses vara otydliga och svårtolkade frågades i enkäten hur lärare själva 
tolkar ovan nämnda stycken ur kursplanerna. Syftet är inte att ge lärarna en ordentlig chans att 
förklara sin tolkning eller varför de har valt att tolka kursplanerna som de gjort utan istället 
enbart försöka få en bild över hur kursplanerna används. Det är lärares tolkningar som 
används ute i skolorna, och det blir då egentligen bara den som spelar roll.  
 
5.2.1 Kursplanerna – svarsanalys 
I de frågorna i enkäten som handlar om kursplanerna har lärarna ombetts svara på vad de 
tycker ingår i tre, från kursplanerna utplockade meningar, två från kursplan för FY1201 – 
Fysik A och en från kursplan för FY1202 – Fysik B. 
 
Ha översiktlig kunskap om universums struktur – (Kursplan för FY1201 – Fysik A) 
En klar bild över detta är svår att få fram, olika lärare ger väldigt olika svar. Generellt kan 
man säga att lärare inkluderar planetsystemet, galaxer, universums storlek och 
materiafördelning, universums utveckling (framför allt big bang) och/eller stjärnors kretslopp. 
Få lärare inkluderar alla dessa punkter, de flesta väljer 2-3 av dem, och alla punkter tycks vara 
ungefär lika vanliga. 
 
Flertalet lärare anser också att detta inte hör hemma i fysik A, utan att det snarare bör tas upp i 
fysik B. Vissa för att de har svårt att hinna med det och andra för att de tycker de passar bra 
att ta upp tillsammans med astronomin i fysik B.  
 
Att många lärare lägger in stjärnor kretslopp och big bang under universums struktur kan ses 
som lite märkligt, då det snarare borde gå in under universums utveckling från fysik B. En 
anledning till att man valt att ta med det under universums struktur ändå kan vara att stjärnor 
är en väldigt stor del av universums struktur och att big bang är vad som lett till vårt 
nuvarande universums struktur. Det kan alltså också ses som ganska naturligt att inkludera det 
här. Att universums struktur och dess utveckling är så pass sammanflätade är förmodligen en 
av anledningarna till att många väljer att inte ta med denna del av astronomin i fysik A och 
istället ta allt under astronomin i fysik B.  
 
Ha översiktlig kunskap om … de fundamentala krafter som sammanbinder planetsystem – 
(Kursplan för FY1201 – Fysik A) 
Här är lärarna överens om att gravitationen är den kraft man i huvudsak ska behandla här. Att 
kunna räkna på gravitationskrafter mellan kroppar och förstå hur det kan resultera i 
planetbanor är vad lärare generellt tycker eleverna ska lära sig. Några vill även lägga in de 
andra fundamentalkrafterna, men de flesta tycker att det är just gravitationen som kursplanen 
syftar på. Problemen uppkommer troligtvis då meningen talar om flera krafter, men i och med 
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att kursplanen sedan nämner planetsystemet känns det ganska uppenbart att man syftar på just 
gravitationen.  
 
En av lärarna uttrycker sig på följande sätt: 
”Den formuleringen borde vara ’den fundamentala kraft’ och det känns som att man 
fokuserat på gravitationslagen” 
 
Många lärare kommenterar att detta väldigt naturligt inkluderas i både fysik A under Newtons 
gravitationslag och fysik B under centralrörelse. 
 
Känna till huvuddragen i universums storskaliga utveckling – (Kursplan för FY1202 – Fysik 
B) 
Den bild lärarna ger av innehållet i sin undervisning av universums utveckling är rätt enhetlig. 
Det viktigaste tycks vara big bang-teorin, hur universum började. Att rymden fortsätter 
expandera är också något de allra flesta tycker är viktigt. Flera lärare lägger också in stjärnors 
kretslopp här. 
 
Utöver ovanstående punkter lägger ett fåtal lärare också in andra teorier om universums 
ursprung, antingen gamla förkastade idéer (för historisk jämförelse) eller nya alternativa 
kosmologiska modeller (bran teori, cykliska universum m.fl.). Hur universum skulle kunna 
komma att sluta är det inte någon lärare som nämner. 
 
5.3 Astronomiundervisningen 
Följande avsnitt kommer att titta närmare på vilka undervisningsmetoder som lärare använder 
inom sin astronomiundervisning, och hur skillnader i attityder kan påverka hur 
undervisningen ser ut. 
 
5.3.1 Integrering av astronomin i andra fysikområden 
Många av de lärare som svarat på enkäten anser att mycket av astronomin i både fysik A och 
fysik B undervisas bäst genom att integreras i andra fysikområden. Till exempel tas 
planetsystemet enkelt upp under genomgång av gravitationskraften. Uppgifter och exempel på 
gravitation kan kopplas till planeter och deras rörelser. På liknande sätt kan många andra 
fysikaliska fenomen exemplifieras med hjälp av astronomi. Astronomi ses också ofta som ett 
ämne som kräver många andra delar inom fysiken för att till fullo förstå. Detta gör det 
naturligt att koppla astronomiska företeelser till andra besläktade delar av fysiken. 
 
Vanliga exempel på när astronomi kan integreras i andra områden är: 

- Planetsystemet inom mekanikens gravitation och centralrörelse 
- Stjärnspektrum inom atomfysiken 
- Hubbles lag inom dopplereffekten under vågrörelselära 
- Astronomiska observationer inom elektromagnetisk strålning under vågrörelselära 
- Strålning från stjärnor inom svartkroppsstrålning  

 
En lärare som ger några exempel på hur han använder integration av astronomi i sin 
undervisning: 
”Jag tog senast upp både stjärnspektra och big bang (bland annat) som en del i 
atom/kärn/kvantfysikavsnittet vilket i och för sig kan kännas bakvänt (kvantfysik och big 
bang) men genom bakgrundsstrålningen (som svartkroppsstrålning) kom vi ju in på det 
ganska naturligt.” 
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En annan lärare förklarar att han undervisar astronomi uteslutande genom integration i andra 
delar av fysiken: 
”Eftersom astronomi innehåller det mesta av de andra delarna, brukar jag sällan ha 
astronomi som ett eget avsnitt, utan snarare låta det vara ett återkommande tema när vi 
behandlar de andra avsnitten.” 
 
Att undervisa astronomi genom integration i andra fysikområden är dock inte något som alla 
lärare anser vara den bästa vägen att gå. Enkäten visar att de lärare som föredrar att integrera 
astronomin mer också är de som har större kunskaper inom astronomi. Förmodligen är det så 
därför att det krävs en del astronomikunskaper för att förstå vilka fysikaliska processer som 
ligger bakom astronomiska fenomen och vilka av dessa som blir bra exempel. En annan 
anledning kan vara att lärare med mer astronomikunskaper generellt är mer intresserade av 
astronomi och därför hellre lägger in det oftare i andra delar av fysiken. 
 
5.3.2 Astronomi som eget kapitel 
Utöver att undervisa astronomi som exempel inom andra fysikområden tas även astronomi 
ofta upp som ett eller flera egna kapitel av många lärare. Undervisningsmetoder som nämnts 
är klassiska föreläsningar, filmvisningar och egna temaarbeten. Framförallt är det för 
genomgång av universums struktur och vissa delar av universums utveckling (främst big 
bang) som dessa metoder används. De två områdena, som enligt kursplanerna ska ingå i olika 
kurser, tas också ofta upp tillsammans i fysik B.  
 
Jämfört med annan fysikundervisning säger många lärare att den största skillnaden på deras 
astronomiundervisning är att den innehåller mycket mindre matematik. På frågan om vad som 
skiljer undervisningen i astronomi från undervisning inom andra fysikområden svarade en av 
lärarna på följande sätt: 
”Min undervisning i astronomi är helt utan matematik och kan på det viset följas av en 
bredare allmänhet.” 
 
5.3.3 Religion 
En fråga som kan påverka elevers attityder till astronomi eller fysik är kopplingen mellan 
naturvetenskap och religion. Konfrontation mellan vetenskapliga modeller och religiösa idéer 
kommer lätt upp i samband med kosmologi och universums födelse, men att ha direkta 
problem med elevers religiösa åsikter är någonting som verkar vara väldigt ovanligt i Svenska 
gymnasiefysikkurser. Ingen av de tillfrågade lärarna har upplevt några större problem. Några 
få lärare har upplevt enstaka mindre problem, som alla gått att överbrygga. Det verkar också 
vara ganska ovanligt att lärare alls tar upp religion och dess koppling till fysiken. 
 
Vissa lärare tar ändå upp det i viss mån. En lärare redogör för vilka kopplingar till religion 
han brukar inkludera i fysiken: 
”Jag nämner Aristoteles fysik och Ptolemaios världsuppfattning som den katolska kyrkans 
norm som bakgrund till utvecklingen inom den celesta mekaniken, som jag behandlar i 
anslutning till momenten om centralrörelse och gravitation. Med andra ord nämner jag 
religionen som ett exempel på vetenskapsförkvävande ideologi.” 
 
Det verkar dock vanligare att inkludera mycket mindre religion än så och som svar på frågan 
om han inkluderar några kopplingar till religion i sin undervisning på något sätt svarar en 
annan lärare: 
“Nej, det gör jag inte. Självklart nämner jag dock att Big Bang är en teori bland andra och 
att man själv måste bilda sig en egen uppfattning om vad man väljer att tro.”  
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Andra lärare har ännu mer snäv syn på religion i fysikundervisningen och anser att den inte 
alls bör vara med. En lärare uttrycker sig på följande vis: 
”Religion hör inte hemma i naturvetenskaperna!” 
  
Även om lärare inte själva upplever att religiösa tankar är något problem för undervisningen, 
och därför inte tar upp religion, kan det finnas problem med det helt exkludera konflikterna 
mellan naturvetenskap och religion. Elever vars lärare inte tar upp religion har svårare att 
förstå skillnaden mellan naturvetenskap och religion och vad som skiljer de två åt än elever 
som diskuterat frågorna med sin lärare.6 Efter en studie på en astronomikurs som ändrats för 
att inkludera mer kopplingar till religion än den tidigare gjort hade ungefär hälften av eleverna 
fått en klar förbättring av sin förståelse för kopplingen mellan naturvetenskap och religion. 
Anmärkningsvärt är också att endast en väldigt liten del av eleverna var negativa till 
inkluderingen av religiösa kopplingar.7 
 
Även om lärare själva inte ser några problem på grund av elevers religiösa uppfattningar kan 
avsaknaden av att ta upp hur religion och naturvetenskap förhåller sig till varandra bidra till 
att elever får en dålig eller felaktig bild av vad som skiljer de två åt, och således tro att 
vetenskap är lika subjektiv och öppen för tolkningar och personliga åsikter som många 
religioner. 
 
5.4 Lärares attityder till astronomi 
Astronomi prioriteras generellt lägst av alla delar inom gymnasiefysiken. Den anses inte vara 
i närheten av lika viktig som mekanik, elektromagnetism eller partikelfysik och tiden 
spenderat på astronomin är generellt väldigt låg. Flera lärare tar också steget fullt ut och 
exkluderar astronomin helt (eller näst intill) från sin undervisning.  
 
Det finns en rad olika anledningar till varför just astronomi prioriteras så lågt. De flesta lärare 
som väljer bort astronomin gör det av en eller flera av följande andledningar. 

- Styrdokumenten prioriterar inte astronomi 
- Astronomi i naturkunskapen 
- Bristfälliga astronomikunskaper 
- Sist i kursen 
- Ett för teoretiskt ämne 
- Ej användbart i vidare studier 

 
Nedan följer en detaljerad beskrivning av några av de olika bakomliggande orsakerna till 
astronomins låga prioritet.  
 
5.4.1 Styrdokumenten prioriterar inte astronomi 
Många lärare anser att kursplanerna antyder att astronomin ska ha en väldigt liten roll i 
gymnasiefysiken. Kursplanen innehåller betydligt mer information och tydligare riktlinjer om 
de mer prioriterade områdena. Andra områden som också saknar tydliga instruktioner om 
innehåll som t.ex. relativitetsteori prioriteras också lågt. Utöver den bristande informationen 
om astronomins innehåll används också begrepp som visar att den kunskapsnivå som krävs av 
eleverna är lägre än för många andra områden. Att det för astronomin krävs översiktlig 
kunskap eller att eleverna känner till huvuddragen istället för att endast ha kunskap om 

                                                 
6 Brickhouse & Dagher & Letts IV & Shipman, 2000, 340–362 
7 Brickhouse & Dagher & Letts IV & Shipman, 2002, 526–547 
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antyder att astronomin ska ha en mindre betydande roll än många andra delar av fysiken. 
Nationella proven pekar åt samma håll då väldigt få uppgifter där behandlar astronomi.  
 
Detta får två effekter. Först kan lärare se det som en antydan att astronomin ska ses som en 
oviktig del av fysiken. Vid tidsbrist eller då elever riskerar bli underkända är det lätt att man 
prioriterar bort den minst viktiga delen av fysiken för att hinna med det andra. Att helt ta bort 
en väldigt oviktig del av fysiken är betydligt lättare än att ta bort något som många anser vara 
en viktig och betydande del av fysikundervisningen. Den andra effekten är att en lärare som 
lägger mycket tid på astronomi, på ett indirekt sätt, sänker elevers betyg på de nationella 
proven, något som de flesta lärare vill undvika.  
 
Styrdokumenten är huvudanledningen till varför denna lärare prioriterar bort astronomin: 
”Läroböcker, nationella prov m.m. prioriterar inte astronomin. ’Ha översiktlig kunskap om’ 
skiljer sig marginellt från ’borttaget ur kursplanen’. Ytterst sparsamt med tid ägnas åt 
momentet.” 
 
5.4.2 Astronomin i naturkunskapen 
En annan anledning till att astronomi prioriteras bort är för att elever får viss 
astronomiundervisning i naturkunskap och därför redan har delar av den astronomikunskap 
som krävs för fysik A eller fysik B. Astronomi är ett ämne som ofta gör sig bättre med ett 
mindre matematisk angreppssätt och därför anser många att det passar bättre i naturkunskapen 
än i fysiken. 
 
En av de lärare som helt exkluderat astronomin ur fysiken säger i intervjun: 
”Fysik utan matematik är naturkunskap! För att kunna tränga in mer djupt i astronomin 
krävs mer grundläggande fysik och matematik för att det ska ge något” 
 
5.4.3 Bristfälliga astronomikunskaper 
Dåliga astronomikunskaper bidrar också till att astronomi prioriterar lågt. Då astronomikurser 
sällan ingår i fysiklärarutbildningar utan självmant måste väljas till saknar många lärare riktig 
kunskap inom området. Enkätresultaten visar också att lärare med en riktig lärarutbildning 
sällan läst mer än 7,5 HP astronomi (1/4 termin). Av de som läst 15 eller mer HP astronomi 
har majoriteten inte gått en lärarutbildning (alternativt kompletterat med lärarutbildning efter 
en annan fysikexamen).  
 
Astronomi är också ett område som fortfarande utvecklas. Jämför man med mekaniken, som i 
princip haft sin nuvarande form sedan Isaac Newton skrev Philosophiæ Naturalis Principia 
Mathematica på 1600-talet, är astronomin otroligt levande och nya upptäckter görs hela tiden. 
Detta leder till att en lärare läst astronomi för 20-30 år sedan idag saknar många viktiga delar 
av ämnet.  
 
Denna bild håller en av lärarna med om:  
”Det kanske fortfarande är så att lärarna i fysik har en begränsad akademisk utbildning i 
ämnet, om de inte aktivt valt att läsa en kurs i astrofysik. Utvecklingen har också gått fort, så 
man måste vara påläst av eget intresse för att kunna ge god undervisning i astronomi” 
 
Utan ordentliga astronomikunskaper blir det svårt att ge en bra undervisning i ämnet, och att 
konstruera egna uppgifter eller exempel på området kräver betydligt mycket mer arbete. För 
lärare i en sådan situation blir det lätt att de skjuter astronomin åt sidan till förmån för något 
som de kan ge en bättre undervisning i. 
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5.4.4 Sist i kursen 
Astronomikapitlet läggs ofta i slutet på läroböckerna och många lärare vill, av olika 
anledningar, gärna följa läroböckernas upplägg. Det innebär att astronomiundervisningen 
tenderar att hamnar i slutet av kursen. En annan anledning till att astronomin ofta läggs mot 
slutet av kursen är att mycket av astronomin bygger på många andra delar av fysiken, det blir 
då enklare för eleverna att till fullo förstå undervisningen om de redan gått igenom den 
bakomliggande fysiken. 
 
För områden som tas upp mot slutet av kurser finns alltid en risk att de prioriteras bort av 
tidsskäl. Har någon annan del av kursen tagit längre tid än beräknat kan lärare bli tvungna att 
skära bort hela eller delar av avsnitten mot slutet. Dessutom kan både elever och lärare vara 
trötta när det börjar närma sig sommar, orken att påbörja ett nytt kapitel så snart inpå skolårets 
slut kan vara svår att hitta. Lärare lägger hellre den sista tiden och energin på att få 
underkända elever godkända. 
 
En lärare förklarar varför han ibland exkluderar astronomin från sin undervisning: 
”Det andra skälet är det mera krassa, att momentet oftast ligger sist i den alltför omfattande 
FyB-kursen, det är sent på vårterminen i åk 3 och det kommer inte någon astronomi på det 
eventuella nationella prov som man kör med klassen” 
 
5.4.5 Ett för teoretiskt ämne 
Ett annat problem som vissa lärare ser med astronomiundervisningen är att den lätt blir 
väldigt teoretisk. Att genomföra laborationer eller praktiska övningar i ämnet är generellt 
svårt. På grund astronomins teoretiska natur blir det lätt för lärare att gå igenom det snabbare 
och mer översiktligt än andra och så spendera relativt lite tid på det.  
 
Att det kan vara en av anledningarna till varför lärare lägger så lite tid på astronomi håller en 
av lärarna med om: 
”En tredje (anledning) kan vara att det är svårt att göra laborativa uppgifter inom astronomi 
och astrofysik, vilket gör det till ett ganska teoretiskt avsnitt. Teori kan man, om man vill, 
svepa över ganska ’snabbt’ och därigenom ’bocka av’ kursmålet.” 
 
5.4.6 Ej användbart i vidare studier 
En av de vanligare orsakerna till varför astronomi prioriteras lågt är att kunskaper inom ämnet 
inte anses ha någon nytta för vidare studier. Många lärare anser att gymnasiefysikens syfte är 
att förbereda eleverna för fysikstudier på högskola. Vissa delar av fysiken, som mekanik, 
elektromagnetism och vågrörelselära, kommer i princip alla fysikstudenter läsa kurser i. 
Andra områden, som astronomi och relativitetsteori, ingår vanligtvis inte i den delen av 
fysikutbildningen som alla studenter läser. För de elever som ändå läser det ingår det ofta en 
rätt grundläggande introduktion, som gör att studenterna ska kunna klara kursen även utan 
förkunskaper från gymnasiet. För högskolestudier tycks det alltså vara ganska oviktigt med 
astronomikunskaper. 
 
Denna bild bekräftas i en intervju med en av lärarna. 
”Astronomi är inte den del av fysiken som de har mest nytta av om de sen ska gå ett 
ingenjörsprogram, därför kan jag tänka mig att man tar lite lättare på området ibland.” 
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5.5 Åtgärder 
Som vi tidigare sett är astronomiundervisningen något som många lärare prioriterar väldigt 
lågt. Detta leder till att astronomin ofta exkluderas eller ges förhållandevis lite tid i 
undervisningen. Anledningarna till att lärare prioriterar astronomin så lågt är många, några av 
dem har vi tidigare tittat närmare på (5.4). Nedan följer en genomgång av vad jag anser man 
kan göra att åt de problemen många lärare ser. 
 
5.5.1 Styrdokumenten prioriterar inte astronomi 
Kursplanerna går att tolka på flera olika sätt, min och Andréa Pålssons tolkning skiljer sig 
avsevärt från den som många lärare gjort (även om flera lärare också håller med oss på många 
punkter). Mellan lärare är skillnaderna också stora, och de skillnaderna går från lärare som ser 
stöd för att inkludera väldigt mycket astronomin i kurserna till lärare som anser att 
kursplanerna säger att astronomi inte alls ska ingå i gymnasiefysiken.  
 
Att kursplaner tolkas olika medför att elever som läser samma kurs, men med olika lärare, inte 
alls har samma innehåll i sin astronomiundervisning. Där skillnaderna mellan olika lärare är 
relativt liten, som till exempel exakt vad som ingår i gravitationsundervisningen, tillför 
kursplanernas öppenhet för tolkning någonting positivt. De ger lärare en frihet att själv 
utforma sin undervisning. En lärare kan då anpassa vilka detaljer som ska tas upp efter 
elevernas kunskaper, elevers intressen, egna kunskaper och vilka möjligheter som skolans 
utrustning bjuder på. Däremot, när skillnaderna blir större, som om astronomi ska ingå i 
undervisningen alls eller inte, anser jag att lärarnas frihet att utforma sin undervisning har gått 
för långt. En lärare som av någon anledning inte vill undervisa i astronomi kan hitta stöd för 
att skippa det i kursplanerna. Detta leder till att elevers astronomiutbildning på gymnasiet är 
beroende av vem de har som lärare, vad läraren tycker om astronomi och hur den läser 
kursplanerna.  
 
Vad skolverket egentligen menade när de skrev kursplanerna är svårt att veta. Jag anser som 
jag tidigare beskrivit (4.3) att det finns goda skäl att tro att skolverket menade att astronomi 
skulle inkluderas i undervisningen. 
 
För astronomiundervisningen har kursplanerna misslyckats med att standardisera 
undervisningen så att elever, oavsett var vi bor eller vilken lärare de har, till samma 
undervisning. Som jag ser det finns flera möjliga lösningar på detta problem.  
 

1. Skolverket skriver nya kursplaner. De nya kursplanerna är skrivna på ett sätt som 
lämnar mindre utrymme för tolkningar. Vad som ska ingå i kursen är beskrivet mer 
detaljerat än nuvarande kursplaner.  

2. Skolverket uppdaterar kursplanerna. Många delar av kursplanerna är bra skrivna och 
lämnar enligt mig en lagom mängd frihet till lärare. De delar som visar sig vara dåligt 
skrivna och som lämnar för mycket utrymme för tolkningar skrivs om. 

3. Skolverket gör kompletterande dokument till kursplanerna, där de definierar ord och 
fraser som anses otydliga och varje ämne får en lista med rekommenderat innehåll. 

 
5.5.2 Astronomin i naturkunskapen 
Att astronomi också ingår i naturkunskapen och att eleverna riskerar läsa samma saker två 
gånger är inget som är unikt för astronomin. Naturkunskapen är på många sätt en blandning 
av grundläggande delar från biologi, kemi och fysik. Många områden inom de ämnena 
riskerar bli upprepade och det gör därför naturkunskapen en aning problematisk. För elever 
som inte läser andra mer djupgående naturvetenskapliga kurser är den en viktig kurs, men för 
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elever som ämnar läsa biologi A, kemi A och fysik A är risken för repetition i de kurserna stor 
och naturkunskapen tillför inte så mycket nytt.  
 
Många lärare anser också att astronomiundervisningen i naturkunskapen inte kan ge någon 
djup förståelse för ämnet, då man där saknar möjligheten att se de viktiga sambanden med 
andra delar av fysiken. För att lösa detta skulle antingen naturkunskapslärare eller fysiklärare 
behöva anpassa sin undervisning efter eleverna bättre. Naturkunskapslärare kan ha lite olika 
innehåll i naturkunskapen beroende på vilka andra naturvetenskapliga kurser eleverna läst 
eller kommer att läsa. Fysiklärare skulle kunna anpassa sin undervisning efter vad 
naturkunskapen tidigare gått igenom med samma elever.  
 
5.5.3 Bristfälliga astronomikunskaper 
Astronomi tycks vara något som sällan ingår i fysiklärarutbildningar. Den naturliga följden av 
bristen på astronomikurser i utbildningen blir att lärare saknar kunskaper i ämnet och därför 
ger en sämre undervisning med mindre fokus på själva vetenskapen. 
 
För att lösa problemen med lärares låga astronomikunskaper vore det bra om de högskolor 
som erbjuder fysiklärarutbildningar uppmanade sina studenter att ta någon astronomikurs. 
Ingår astronomi i fysik A och fysik B borde det också ingå i lärarutbildningen. Även om det 
vore bra om Sveriges fysiklärarutbildningar inkluderade en liten del astronomi ligger ansvaret 
också på lärarstudenterna att själva se till att deras utbildning stämmer överens med vad de 
senare kommer att undervisa i. 
 
Fysiklärare måste också själva ansvara för att hålla sig uppdaterade på nya upptäckter inom 
området.  
 
5.5.4 Sist i kursen 
Att astronomi ofta läggs mot slutet av kursen har både för- och nackdelar. Att eleverna har 
goda förkunskaper i fysik hjälper eleverna att förstå astronomin, speciellt då det är ett ämne 
som på många sätt är en förening av flera olika delar av fysiken. En del förkunskaper är därför 
nödvändiga för att kunna skaffa sig en lite djupare förståelse för ämnet. Problemen med att 
lägga astronomin i slutet av kursen är att den riskerar bli bortprioriterad. 
 
Funderar man lite närmare på problematiken inser man dock att problemen inte egentligen 
kommer från att astronomin läggs sist, utan snarare från att somliga lärare inte planerar sin 
undervisning nog bra. Om lärare, där problemen återkommer, skulle göra sin planering 
noggrannare och följa ett striktare tidsschema skulle risken att de blir tvungna att skära bort 
avsnitten som tas upp i slutet av kursen bli mindre. Här krävs också att lärarna tar hänsyn till 
eventuella oförutsedda hinder och justerar sin planering vartefter problem dyker upp. 
 
5.5.5 Ett för teoretiskt ämne 
Astronomi ses ofta som ett väldigt teoretiskt ämne då det är svårt att genomföra laborationer 
eller experiment i ämnet. Observationer med teleskop lider av problemen att de inte kan göras 
under skoltid utan måste göras under natten. Detta går till viss del att komma runt då vi bor på 
så pass nordliga bredgrader att stora delar av dygnet under vinterhalvåret är mörka och 
stjärnklara nog för observationer. Att komma bort från tätortens störande ljus är dock ett 
problem som måste lösas genom utflykter eller liknande. Många skolor saknar också 
utrustning för att genomföra teleskopobservationer. Som substitut till riktiga teleskop 
använder många lärare datorer, bilder eller på andra sätt en simulerad stjärnhimmel. Det är i 
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allra högsta grad möjligt att konstruera bra laborationer där eleverna använder en artificiell 
stjärnhimmel istället för att studera den riktiga med teleskop.  
 
Elever vars astronomiundervisning enbart består av teori och teoretiska övningar löper en 
större risk att skapa sig missuppfattningar i ämnet. Praktiska övningar och bra konstruerade 
grafiska figurer både minskar risken för missuppfattningar och ökar elevers intresse för 
astronomi. Lärare bör också tänka efter ordentligt innan de konstruera praktiska övningar eller 
förklarande bilder till sin astronomiundervisning. En dåligt konstruerad övning eller bild kan 
ha direkt motsatt effekt till dess syfte och skapa nya missuppfattningar istället för att förhindra 
dem.8 
 
Att många lärare har problem att konstruera bra laborationer till astronomi bottnar troligtvis 
mest i bristande astronomikunskaper och en okunskap om ny teknik som gör denna typ av 
simulerade stjärnhimlar möjliga att utforska. Med bättre astronomikunskaper borde lärare 
kunna göra bra och lärorika praktiska övningar.  
 
5.5.6 Ej användbart i vidare studier 
Gymnasieastronomin är generellt inte sett som användbart vid högskolestudier. 
Högskoleprogram inkluderar vanligtvis inte astronomikurser utan de läses som frivilligt tillval 
eller inom vissa inriktningar. Andra mer grundläggande delar inom fysiken som mekanik, 
elektromagnetism eller vågrörelselära läses i princip inom alla olika typer av fysiska 
utbildningar och kommer därför alltid till användning vid vidare fysikstudier. Med det som 
bakgrund är det lätt att vilja lägga mindre fokus på astronomi än andra, mer användbara, 
områden. 
 
Astronomin har dock ett stort värde för vidare studier på ett annat sätt. Som vi sett under 
litteraturbakgrunden (2.3) har astronomin en förmåga att väcka ett intresse för all typ av fysik 
hos elever. Därmed ökar chanserna att elever studerar vidare inom fysik. På grund av att 
astronomins värde för vidare studier är lite annorlunda från rena bakgrundskunskaper krävs 
det heller inte lika mycket eller lika grundläggande undervisning i astronomi, vilket också 
syns i kursplanerna, där ett lägre krav på kunskapsnivå jämfört med många andra 
fysikområden tycks krävas. Att helt utesluta astronomin från undervisningen gör att eleverna 
missar de positiva effekterna av astronomi som intressehöjare för fysik. 
 
5.5.7 Den delade fysiken, problem med fysik A och fysik B 
Ett annat problem med astronomiundervingen är att det tycks råda en viss förvirring över 
vilken kurs vilken astronomi ska ingå i. Många lärare anser att den mesta astronomin är bättre 
och lättare att undervisa i fysik B. Universums struktur (ur kursplanen för fysik A) och 
universums utveckling (ur kursplanen för fysik B) har båda flera gemensamma 
beröringspunkter och många lärare tycker därför att det är bättre att lägga ihop dessa två 
områden till ett lite större område och att ta det under fysik B. Så verkar många 
läroboksförfattare också tycka, då universums struktur ofta återfinns i fysik B-boken.  
 
Att slå ihop astronomin på detta sätt är något som verkar vara vanligast för lärare vars elever 
ämnar läsa både fysik A och fysik B. Risken att elever missar astronomin på grund av att de 
endast läser fysik A blir mindre av det, men den går inte att eliminera helt. 
 

                                                 
8 Peña B & Quilez M. J., 2001, 1125–1135 
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Som många lärare säger bygger astronomi på andra delar av fysiken. Detta är en av de största 
anledningarna till att det är så vanligt att integrera astronomin i andra fysikområden, 
astronomi gör sig väldigt bra som exempel på alla möjliga fysikaliska lagar eller fenomen. 
Med de extra förkunskaper elever som läser fysik B har (gentemot de som läser fysik A) 
kommer astronomiundervisningen att gå både snabbare och ge ett bättre resultat. Det finns 
helt klart fördelar med att lägga all astronomi i fysik B, men det finns också nackdelar. Den 
största och mest uppenbara är att elever som endast läser fysik A missar helt astronomin 
(bortsett från den i naturkunskapen). Som vi sett under 2.3 är astronomi ett mycket bra ämne 
för att inspirera till vidare studier inom fysik, och det är mycket väl möjligt att många elever 
som endast tänkt läsa fysik A blir inspirerade av astronomin att också läsa fysik B. Att göra 
ändringar i kursplanerna, som flytta universums struktur till fysik B och slå ihop det med 
universums utveckling skulle leda till att många skulle missa mycket av astronomin. Därför 
föreslår jag istället att man gör en tydligare uppdelning av universums struktur och 
universums utveckling, till exempel skulle man kunna göra följande ändringar. 
 
Ändra ”ha översiktlig kunskap om universums struktur” från kursplan för fysik A till: 

- Känna till de vanligaste och viktigaste objekten inom vårt universum, samt hur de 
grupperar sig. 

 
Med denna formulering blir det mycket svårare att blanda in det i fysik B, och därmed anser 
jag inte att man behöver ändra någonting på kursplan för fysik B. 
  
5.5.8 Religion och den vetenskapliga metoden 
Att väldigt få lärare inkluderar kopplingar till religion i sin undervisning kan leda till problem 
för eleverna att förstå skillnaderna mellan religion och vetenskap. Inom fysiken handlar 
relationen till religion främst om hur man anser att universum skapats och var vår plats i det 
är. Dessa två områden kan med enkelhet inkluderas i astronomiundervisningen, till exempel 
kan hur olika religioners syn på universum födelse skiljer sig från den vetenskapliga synen tas 
upp under universums utveckling. Det som egentligen är det viktiga och som jag skulle vilja 
se ingå mer i all naturvetenskaplig utbildning är undervisning på den vetenskapliga metoden, 
och vad som skiljer den från andra metoder att tillförskaffa sig kunskap (i detta fall religioners 
metoder i form av heliga skrifter). Den vetenskapliga metoden för just astronomi skiljer sig på 
en del sätt från den inom mycket annan naturvetenskap, då astronomer enbart har 
observationer och simuleringar att bygga sina teorier på. Det finns därför ett värde av att lära 
sig just astronomins variant på den vetenskapliga metoden, hur man bygger fungerande teorier 
och modeller utan möjlighet att genomföra experiment.  
 
För att få in mer undervisning på den vetenskapliga metoden och på hur religioners metoder 
skiljer sig från den borde detta tas med i nästa kursplan för fysik. Där skulle det exempelvis 
kunna stå: 
Elever skall efter avslutad kurs 

- Ha översiktlig kunskap om hur religiösa och vetenskapliga synsätt på vår omvärld 
skiljer sig åt för fysikaliska fenomen som jordens och universums ursprung och 
utveckling, samt förstå hur dessa teorier framkommit.  
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5.5.9 Åtgärder, sammanfattning 
Nedan följer en kort sammanfattning över de lösningar som jag anser skulle minska risken att 
astronomiundervisningen blir försummad. Målet med de föreslagna ändringarna är att ge alla 
elever, oavsett deras lärares attityder till astronomi, chansen till samma 
astronomiundervisning. Det finns två grupper av åtgärder, där ena är saker som lärare själva 
kan förändra, och den andra där möjligheten att förändra ligger på högskolor eller skolverket.  
 
Lärare: 

- Bättre planering av undervisningen för att minimera riskerna att områden behövs 
exkluderas på grund av tidsbrist 

- Anpassa innehållet i undervisning efter elevers förkunskaper 
- Hålla sig uppdaterade på nya upptäckter inom astronomi 

 
Skolverket och högskolor: 

- Uppdatera kursplanerna med tydligare anvisningar om vad som ska ingå i kursen 
- Formulera om astronomin i kursplanen för fysik A för att det inte ska kunna 

inkluderas i astronomin i fysik B 
- Lägga till ett stycke om religioners relation till fysik i kursplanerna 
- Uppmana alla fysiklärarstudenter att läsa minst en astronomikurs 
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6. Implikationer 
Sammanfattningsvis har jag i detta arbete tittat närmare på astronomins roll i 
gymnasiefysiken. Det har visat sig att astronomin försummas av många lärare, detta på grund 
av en mängd olika orsaker. Oavsett den bakomliggande orsaken blir resultatet detsamma, att 
elever inte får den astronomiundervisning de bör ha. Det är lärares personliga preferenser i 
form av attityder, kunskaper och undervisningsmetoder som på många sätt avgör om och hur 
mycket astronomi som ingår i kursen och på grund av det har elever med en lärare med dålig 
inställning till astronomi mycket lägre chanser till en bra astronomiundervisning än en elev 
med en lärare med en mer positiv inställning till astronomiundervisningen.  
 
Arbetet har också gett förslag till hur många av orsakerna till varför astronomin försummas 
kan lösas. Den vanligaste och största föreslagna förändringen är att riktlinjer i form av nya 
kursplaner skulle behövas. Men tydligare skrivna kursplaner där några av bristerna i 
nuvarande kursplaner rättas till skulle det vara väldigt mycket svårare för lärare att helt 
ignorera astronomin. Denna lösning är dock svår att realisera, kursplanerna är inget som 
skolverket uppdaterar när de upptäcker brister i dem. Nya riktlinjer för astronomins roll i 
gymnasiefysiken kommer förmodligen istället i samband med en större reform av samtliga 
kursplaner. Mitt hopp är att skolverket då tar till sig klagomålen över nuvarande kursplaners 
otydlighet och skriver nästa versioner med klart tydligare riktlinjer.  
 
I väntan på nya kursplaner kan arbetet uppmärksamma fysiklärare på problemen med så stora 
skillnader på undervisningens innehåll på olika platser. Även om det naturligtvis inte kommer 
ha samma genomslagskraft som nya kursplaner hoppas jag att lärare efter att ha läst detta 
arbete kan se fördelarna med astronomin och jobba för att inkludera den i sin undervisning.  
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Bilaga 1 
 
Kartläggning av Fysiklärares undervisning 
 
Demografiska frågor 
Namn:__________________________________________________________ 
Kön: Man �  Kvinna � Ålder:_______år 
Skola: __________________________________________________________ 
Skolans ort: ______________________________________________________ 
Undervisar i: Fy A �  Fy B � Annan lokal fysikkurs �____________________ 
Antal år som lärare:_______år 
Läroböcker i Fy A:_________________________________________________ 
Läroböcker i Fy B:_________________________________________________ 
Har din skola en lokal kursplan i fysik: Ja �  Nej � 
 
Attitydundersökning 
1. Rangordna (1-7, där 1 är viktigast) vad du tycker är viktigast inom fysikämnet. 
Astronomi: 
Elektromagnetism: 
Mekanik: 
Partikelfysik: 
Speciell relativitetsteori: 
Termodynamik: 
Vågrörelselära: 
Annat, nämligen: ______________________: 
 
2. Rangordna (1-7, där 1 är mest tid) efter hur mycket tid du lägger på varje område i 
undervisningen. 
Astronomi: 
Elektromagnetism: 
Mekanik: 
Partikelfysik: 
Speciell relativitetsteori: 
Termodynamik: 
Vågrörelselära: 
Annat, nämligen:______________________: 
 
3. Hur tycker du att din tidfördelning stämmer överens med kursplanerna? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. I kursplanerna står det följande, vad tycker du ingår i det? 
Efter avslutad kurs ska eleverna:  
- ”ha översiktlig kunskap om universums struktur” 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 



Gymnasieskolans bristande astronomiundervisning; hur lärares attityder påverkar undervisningen 
 

 30 

 
- ”de fundamentala krafter som sammanbinder planetsystem” 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
- ”känna till huvuddragen i universums storskaliga utveckling” 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. Hur många timmar lägger du på astronomi per kurs? 
Fysik A,____timmar 
Fysik B,____timmar 
 
 
 
 
 
 
 
Utbildning 
6 Berätta lite om din utbildning, vilken, var och när du tog examen: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
  
6.1. Antal poäng/högskolepoäng eller terminer i astronomi på högskolenivå (eller 
motsvarande): 
________________________________________________________________ 
 
6.2. Känner du att dina kunskaper inom astronomi är tillräckliga för din undervisning? 
� 1 (inte alls) 
� 2 
� 3 (ja, tillräckliga) 
� 4 
� 5 (mycket goda) 
 
 
Praktisk undervisning 
7. När du är i ditt klassrum, hur arbetar du då för att eleverna ska uppnå målen? 
Efter avslutad kurs ska eleverna:  
- ”ha översiktlig kunskap om universums struktur” 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 



Gymnasieskolans bristande astronomiundervisning; hur lärares attityder påverkar undervisningen 
 

 31 

- ”de fundamentala krafter som sammanbinder planetsystem” 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
- ”känna till huvuddragen i universums storskaliga utveckling” 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
8. Beskriv vilken utrustning (datorer, stjärnkikare , bilder) du använder i din 
astronomiundervisning? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
9. Hur mycket integrerar du astronomin i andra ämnesområden i fysiken (t.ex. 
planetbanor i mekanik, stjärnspektrum i partikelfys ik)? 
� 1 (inte alls)  
� 2 
� 3 (nästan en gång inom varje ämnesområde) 
� 4 
� 5 (nästan varje lektion) 
 
9.1. Skriv gärna några exempel på hur du integrerar astronomin i övrig undervisning? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
10. Har du någon gång stött på svårigheter i din undervisning på grund av religiösa 
uppfattningar? 
Ja �  Nej � 
 
10.1. Om ja, hur? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Litteratur 
11. Hur väl tycker du att kurslitteraturen stämmer överens med kursmålen i astronomi? 
� 1 (väldigt bristande) 
� 2  
� 3 (tillräckligt) 
� 4  
� 5 (mycket väl) 
 
12. Saknar du någonting i läroböckerna? 
Ja �  Nej � 
 
12.1. Om ja, vad? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
12.2 Finns det någonting i astronomiavsnitten i läroböckerna du inte använder dig av? 
Ja �  Nej � 
 
12.3. Om ja, vad? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
13. Kompletterar du astronomiundervisningen med annan litteratur?  
Ja �  Nej � 
 
13.1. Om ja, med vad? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Astronomiåret 2009 
14. Visste du att 2009 är utnämnt till internationella astronomiåret? 
Ja �  Nu vet jag � 
 
15. Kommer astronomiåret påverka din fysikundervisning? 
Ja �  Nej �  Osäker � 
 
15.1. Om ja, hur? 
� Vidareutbildning 
� Besöka utställningar 
� Delta i astronomitävlingar 
� Uppmärksamma astronomi mer i undervisningen 
� Annat 
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15.2. Om annat, vad? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Kontaktuppgifter 
Om du kan tänka dig bli kontaktad för vidare frågor , var vänlig lämna 
kontaktuppgifter (lämna blankt om du ej vill bli ko ntaktad).  
E-post:_________________________________________________ 
Telefonnummer:_________________________________________ 
 
Tack för ditt deltagande i undersökningen! 
Erik Aronson och Andréa Pålsson 
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Bilaga 2 
 

FY1201 - Fysik A 
100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:49 

Mål 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  

Eleven skall kunna delta i planering och genomförande av enkla experimentella 
undersökningar samt muntligt och skriftligt redovisa och tolka resultaten 

kunna föra resonemang kring fysikaliska storheter, begrepp och modeller samt inom ramen 
för dessa modeller genomföra enkla beräkningar 

kunna beskriva och analysera några vardagliga företeelser och skeenden med hjälp av 
fysikaliska begrepp och modeller 

ha översiktlig kunskap om universums struktur och materiens uppbyggnad i mindre 
beståndsdelar samt de fundamentala krafter som binder samman planetsystem, atomer och 
atomkärnor 

ha kunskap om krafter och kraftmoment samt kunna utnyttja dessa begrepp för att beskriva 
jämviktstillstånd och linjär rörelse 

ha kunskap om ljuset, dess reflektion och brytning samt några tillämpningar inom detta 
område 

ha kunskap om elektriska fält, elektrisk spänning och ström samt elektrisk energi och effekt 

ha kunskap om värme, temperatur och tryck 

ha kännedom om energiprincipen och energiomvandlingar, känna till innebörden i begreppet 
energikvalitet samt kunna använda kunskaperna om energi för att diskutera energifrågor i 
samhället 

ha kännedom om några skeenden från fysikens historiska utveckling och dess konsekvenser 
för samhället.  

 

Betygskriterier  

Kriterier för betyget Godkänt  

Eleven använder införda fysikaliska definitioner, storheter, begrepp och modeller för att 
beskriva företeelser och fysikaliska förlopp. 
Eleven deltar i planering och genomför laborationer efter instruktioner. 
Eleven utför beräkningar i problemställningar av rutinkaraktär. 



Gymnasieskolans bristande astronomiundervisning; hur lärares attityder påverkar undervisningen 
 

 35 

Eleven visar genom exempel hur fysikaliska begrepp används vid beskrivning av vardagliga 
sammanhang. 
Eleven ger exempel på hur kunskaper från fysiken bidrar till en naturvetenskaplig världsbild. 
Eleven redovisar sina arbeten och medverkar i att tolka resultat och formulera slutsatser.  

Kriterier för betyget Väl godkänt  

Eleven redogör för innebörden av införda fysikaliska storheter, begrepp och modeller och 
tillämpar dessa kunskaper för att tolka och förutsäga iakttagelser i omvärlden och för att 
utföra beräkningar. 
Eleven medverkar vid val av metod och utformning av experimentella undersökningar. 
Eleven bearbetar och utvärderar erhållna resultat utifrån teorier och ställda hypoteser. 
Eleven tillämpar fysikaliska begrepp och samband i vardagliga och vetenskapliga 
sammanhang. 
Eleven beskriver fysikens utveckling och hur denna har bidragit till att forma en 
naturvetenskaplig världsbild.  

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt  

Eleven tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt, planerar och genomför undersökande 
uppgifter såväl teoretiskt som experimentellt, tolkar resultat och värderar slutsatsernas 
giltighet och rimlighet. 
Eleven använder fysikaliska begrepp och modeller på ett analyserande och insiktsfullt sätt. 
Eleven analyserar och diskuterar problemställningar med stöd av kunskaper från olika delar 
av fysiken.  
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Bilaga 3 
 

FY1202 - Fysik B 
150 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:49 

Mål 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall  
ha utvecklat sin förmåga att planera och genomföra experimentella undersökningar samt 
muntligt och skriftligt redovisa och tolka resultaten 

kunna beskriva och analysera samt matematiskt behandla fysikaliska problemställningar med 
hjälp av adekvata storheter, begrepp och modeller 

ha fördjupad kunskap om begreppen kraft, massa, arbete, energi och rörelsemängd samt en 
förmåga att använda dessa begrepp 

ha kunskap om elektriska och magnetiska fält, induktion, mekaniska och elektromagnetiska 
vågor och deras egenskaper samt kunna beskriva några tillämpningar inom dessa områden 

ha kunskap om atomers struktur, samband mellan energinivåer och atomspektra samt ha 
kännedom om fotonbegreppet 

ha kunskap om joniserande strålning, radioaktivt sönderfall, fission och fusion samt kunna 
använda massa – energiekvivalensen för att göra beräkningar inom kärnfysiken 

känna till huvuddragen i universums storskaliga utveckling 

kunna beskriva och analysera några vardagliga, medicinska och tekniska tillämpningar med 
hjälp av fysikaliska begrepp och modeller 

kunna diskutera miljöfrågor och etiska frågor med anknytning till fysiken. 

 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven använder införda fysikaliska definitioner, storheter, begrepp och modeller för att 
beskriva företeelser och fysikaliska förlopp. 
Eleven medverkar vid val av metod och utformning av experimentella undersökningar. 
Eleven använder matematiska modeller för att behandla väldefinierade fysikaliska 
problemställningar.  
Eleven visar genom exempel hur fysikaliska begrepp används vid beskrivning av vardagliga 
sammanhang. 



Gymnasieskolans bristande astronomiundervisning; hur lärares attityder påverkar undervisningen 
 

 37 

Eleven ger exempel på hur kunskaper från fysiken bidrar till en naturvetenskaplig världsbild. 
Eleven redovisar sina arbeten och medverkar i att tolka resultat och formulera slutsatser.  

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven redogör för innebörden av införda fysikaliska storheter, begrepp och modeller och 
tillämpar dessa kunskaper för att tolka och förutsäga iakttagelser i omvärlden och för att 
utföra beräkningar i givna situationer. 
Eleven föreslår metod för och utformning av experimentella undersökningar. 
Eleven bearbetar och utvärderar erhållna resultat utifrån teorier och ställda hypoteser. 
Eleven tillämpar fysikaliska begrepp och samband i vardagliga och vetenskapliga 
sammanhang. 
Eleven beskriver fysikens utveckling och hur denna har bidragit till att forma en 
naturvetenskaplig världsbild.  

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt  

Eleven tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt, planerar och genomför undersökande 
uppgifter såväl teoretiskt som experimentellt, tolkar resultat och värderar slutsatsernas 
giltighet och rimlighet. 
Eleven använder fysikaliska begrepp och modeller på ett analyserande och insiktsfullt sätt. 
Eleven analyserar och diskuterar problemställningar där kunskaper från olika delar av fysiken 
används.  
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Bilaga 4 
 

Fysik 

Ämnets syfte  

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. Syftet är också att eleverna skall uppleva den glädje och intellektuella 
stimulans som ligger i att kunna förstå och förklara fenomen i omvärlden. 

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. 

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. Utbildningen syftar dessutom till att öka 
förståelsen av att teorier och modeller är mänskliga tankekonstruktioner som kan förändras i 
ljuset av nya rön. 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i fysik sträva efter att eleven 

utvecklar sin kunskap om centrala fysikaliska begrepp, storheter och grundläggande modeller,  

utvecklar sin förmåga att tala och skriva om samt reflektera över fysikaliska fenomen, 
modeller och begrepp,  

utvecklar sin förmåga att kvantitativt och kvalitativt beskriva, analysera och tolka fysikaliska 
fenomen och skeenden i vardagen, naturen, samhället och yrkeslivet, 

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,  

utvecklar sin förmåga att med hjälp av moderna tekniska hjälpmedel samla in och analysera 
data samt simulera fysikaliska fenomen och skeenden, 

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

utvecklar sin förmåga att analysera och värdera fysikens roll i samhället.  
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Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Fysikens område sträcker sig från det allra största till det allra minsta, från teorier om 
universums utveckling till egenskaper hos materiens minsta beståndsdelar. Att beskriva 
föremåls rörelse och vad som orsakar denna rörelse, att förstå vad ljus är och att studera dess 
egenskaper samt att studera elektricitet och magnetism är sedan lång tid centralt inom fysiken. 
Energibegreppet växte fram som en förenande länk mellan områden som tidigare setts som 
åtskilda. Allt eftersom kunskapen om materien och dess egenskaper har ökat har nya områden 
av fysiken utvecklats. I vid mening handlar idag fysiken om materia, strålning och olika slag 
av växelverkan. 

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. 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. Kunskaperna används för 
att diskutera och förklara företeelser i vardagen, naturen och samhället.  

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. 

I ämnet fysik ingår tre kurser.  

Fysik A behandlar rörelse, energi och värme, ljus och elektricitet samt materiens uppbyggnad 
av mindre beståndsdelar. Kursen ger även en orientering om fysikens idéhistoriska utveckling 
samt om energiförsörjningens problem. Sambanden mellan fysikaliska storheter studeras 
huvudsakligen kvalitativt men viss matematisk behandling ingår. För kursen krävs 
förkunskaper i matematik motsvarande Matematik A. Kursen är gemensam i 
naturvetenskapsprogrammet och inom teknikprogrammet. 

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. Kraven på en matematisk behandling av fysiken är i denna kurs högre än 
i Fysik A. Kursen bygger på vissa kunskaper från Matematik D. Kursen är gemensam i 
inriktningen naturvetenskap inom naturvetenskapsprogrammet. 

Fysik – breddning ger breddade eller fördjupade kunskaper inom något område av fysiken, 
exempelvis astrofysik, fasta tillståndets fysik, partikelfysik eller fysikens idéhistoriska 
utveckling. Kursen är valbar. 


