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Inledning 
Människor genom alla tider har blickat upp mot himlen och undrat vad som finns där. 
Mänskligheten har fantiserat om stjärnor och andra himlakroppar, satt sin tro till dem, förundrats av 
olika fenomens skönhet och strävat efter att förstå omvärlden och rymden ovan. Modeller har 
arbetats fram, förbättras och sedan förkastats till förmån för nya modeller. De senaste 200 åren har 
science fiction-genren växt och det senaste halvseklet har rymdfärder varit möjliga.  

Astronomi är ett område som trots avsaknad av någon klar samhällsnyttig aspekt ändå anses vara 
så pass viktigt att några av kursmålen i gymnasiefysiken behandlar området. Astronomi prioriterats 
dock ofta bort till förmån för andra ämnesområden av undervisande lärare. Det kan bero på just 
avsaknaden av samhällsnytta. Bristen på samhällsnytta gör också att utmaningen att motivera elever 
till att ta till sig denna kunskap blir större. En viktig aspekt av undervisningen är läroboken, både för 
kunskapsurvalet men också för hur den presenterar och motiverar varför läsaren ska lära sig det.  
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Problemformulering 
I kursmålen för gymnasiefysiken finns astronomi med, men ofta är astronomiavsnitten placerad 
längst bak i läromedel, vilket kan indikera att det är lägst prioriterat av fysikens ämnesinnehåll. 
Innehållet tycks vid en första anblick även skilja sig en del mellan olika läroböcker för samma kurs. 
Det skulle kunna bero på att en del böcker har ett astronomiinnehåll som är mer omfattande än 
kursplanen, att kursmålen i astronomi inte behandlas i de övriga böckerna eller att flertalet böcker 
behandlar ”fel områden” enligt kursplanen. Vilket faktainnehåll som böckerna har är dock inte den 
enda faktorn i vad eleverna lär sig. En viktig aspekt för vad eleverna faktiskt lär in är hur materialet 
presenteras. Olika presentationen av kursinnehållet gör att eleverna får olika anledningar att lära sig 
innehållet, en text kan exempelvis motivera kunskapen genom att eleverna behöver denna för att 
kunna ta välgrundade beslut i samhället eller för att förstå nästa kurs i ämnet. 

I denna rapport har jag som mål att besvara följande två frågor. Hur responderar kurslitteraturen 
mot kursmålen i fysik? Samt vilka kunskapsemfaser används i läroböckerna för att motivera eleverna 
att lära sig astronomi?  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa hur astronomiundervisningen ser ut på gymnasiet genom att 
analysera hur de läromedel som används i undervisningen korresponderar mot kursmålen i 
astronomi samt hur dessa läroböcker motiverar till astronomistudier.  

Konkretiserat är målet med studien att besvara följande frågor: 
•  I vilken grad behandlar de vanligaste fysikläroböckerna i gymnasiekurserna (Fysik A och 
Fysik B) astronomistoffet som finns angivet i kursplanerna för fysik A och fysik B? 
• Vilka kunskapsemfaser använder läromedelsförfattarna till de vanligaste fysikläroböckerna i 
gymnasiekurserna (Fysik A och Fysik B) för att motivera till studier i astronomi?    
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Bakgrund 
Astronomiundervisning är ett relativt nytt forskningsområde som dock växt mycket de senaste 
decennierna. De största forskningsområdena inom astronomiundervisning är elevernas förståelse för 
ämnet och effektiviteten hos olika undervisningsmetoder.1

Dessa två forskningsområden tangerar dock varandra eftersom undervisningsmetoden är en 
viktig faktor för i vilken grad eleverna uppnår förståelse för undervisningsinnehållet. Undervisning 
som inte relaterar till tillämpningar i elevernas liv begränsar denna förståelse.

 

2  Beroende på hur ett 
innehåll presenteras så förändras förståelsen och kunskapen för det. Förståelse är också 
individbundet eftersom alla elever har olika förkunskaper. Antalet meningar som ett ämne har är lika 
många som antalet individer som studerar det men att utbudet av kunskaper och hur dessa 
kunskaper lärs ut ändå kontrolleras av de som skrivit kursplaner och läromedel samt de 
undervisande lärarna.3

Science textbooks, teachers, and classrooms teach a lot more then the scientific meaning of concepts, 
principles, laws, and theories. Most of the extras are taught implicitly, often by what is not stated […] 
They are taught what knowledge, and what kind of knowledge, is worth knowing and whether they 
can master it. They are taught how to regard themselves in relation to both natural and technologically 
devised object and events and with what demeanor to regard those very objects and events.

   

4

Eleverna motiveras på olika sätt och till varierande grad att lära sig kunskapen beroende på hur 
undervisningen bedrivs och i vilket kontext kunskapen presenteras.

 

5

Oavsett vilket metodval som görs krävs också att lärare och läromedel faktiskt behandlar 
astronomi för att eleverna ska lära sig och uppnå förståelse. Astronomi är dock lågt prioriterat i 
gymnasieskolan och ges lite utrymme i undervisningen eftersom lärarna anser att detta område är 
mindre viktigt än de övriga.

 

6  Men eftersom lärare i höggrad även följer kurslitteraturen kan 
bortprioriteringen och åsikterna angående astronomin komma att bero på vilket kunskapsurval som 
läroboken gör.”Läroboken […] tycks också ha en legitimerande funktion såtillvida att lärarna anser 
att följer man den, så följer man också läroplanen.”7

Läromedlet i sig behöver dock inte förmedla allt inom ett ämnesområde eller ens allt som 
behandlas i kursplanen. Eftersom den har begränsningar i sidantal som omöjliggör en allsidig och 
saklig skildring av ett helt ämnesområde är den en kompromissprodukt. Det urval som författarna 

  

                                                           
1Bailey, Janelle and Slater Timothy, A Review of Astronomy Education Research, Astronomy Education Review,  2003, 
http://scitation.aip.org/content/aas/journal/aer/2/2/10.3847/AER2003015 
2 Osborne, Science education for the Twenty First Century, Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3, (3), 2007 ,s173–184 
3 Roberts & Östman, red: Problems of Meaning in Science Curriculum. London. Teachers College Press, 1998, s 6 
4 Ibid, s ix 
5 Douglas A Roberts, Developing the Concept of “Curriculum Emphases” in Science Education,  
http://www.kcvs.ca/martin/EdCI/literature/literacy/roberts.pdf 
6 Aronsson, Erik Gymnasieskolans bristande astronomiundervisning - hur lärares attityder påverkar undervisningen, Uppsala universitetet, 2010. 
7 Läromedlens roll i undervisningen [Elektronisk resurs]: grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap, Skolverket, 
[Stockholm], 2006, http://www.skolverket.se/publikationer?id=1640, s.25 
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gjort avgör om läsarens upplevelse av läroboken är bristfällig och ensidig eller varierad och 
omfattande. Läroboken är även en färskvara vilket medför att läsarens upplevelse av denna kan 
förändras med tiden.8

Det är känt sedan länge att förändringar av kursplaner ofta har begränsad inverkan på det som händer 
i klassrummet. Däremot finns en mängd studier som visar att läromedel har en stor inverkan på 
undervisningen. Forskning om läromedel i naturvetenskap pekar på en problematik som är kopplad till 
innehållet i läromedlen i dessa ämnen. Läromedlen fokuserar ensidigt på historiskt kända fakta utan 
kopplingar till sammanhang, utveckling eller framtidsfrågor. Många elever upplever också att 
undervisningen har en sådan karaktär och har därför svårt att förstå meningen med varför de ska lära 
sig dessa fakta.

  

9

Läroboken är alltså en viktig del av fysikundervisningen och styr om astronomi ska undervisas 
och i sådana fall i vilken grad. 

 

Läroboken förmedlar dock mer om ämnet än bara själva kunskaperna. Om ett innehåll 
exempelvis presenteras med hjälp av vardagliga exempel förmedlar boken att kunskaperna är nyttiga 
att lära sig för att förstå omvärlden. Eleven får alltså olika motiv till varför de ska lära sig innehållet 
beroende på hur det presenteras.10

Frågar man eleverna själva om fysikundervisningen så svarar de att undervisningen är onödig. 
Varken lärare eller läromedel har i då inte lyckats att motivera till fysik-, och i utsträckningen 
astronomistudier vilket i sin tur påverkar i vilken grad de lär sig ämnesinnehållet.

 

11

För att få en bild av astronomiundervisningen inom gymnasiefysiken diskuterar denna studie de 
läromedel som används samt hur detta material dels korresponderar mot kursmålen rörande 
astronomi men också hur det motiverar eleverna till att lära sig innehållet. 

  

 

Litteraturöversikt 

Forskningsöversikt 

Tidigare läromedelsanalyser gjorda inom naturvetenskap visar på hur språket är viktigt för elevers 
lärande samt att läroböcker har en stor inverkan på vad undervisningen innehåller. 12

                                                           
8 Ibid 

 De flesta 
fysikläroböcker framhåller dessutom en akademisk undervisningstradition dvs. fysik enligt begrepp 

9 Ibid 
10 Douglas A Roberts, Developing the Concept of “Curriculum Emphases” in Science Education,  
http://www.kcvs.ca/martin/EdCI/literature/literacy/roberts.pdf 
11 Fysik utan dragningskraft - En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan, Skolinspektionen, Stockholm, 2010, s8 
12 Helldén, G., Lindahl, B. & Redfors, A. (2005). Lärande och undervisning i naturvetenskap – en forskningsöversikt, (Vetenskapsrådets rapportserie, Rapport 
2, 2005). Stockholm, Vetenskapsrådet. 



8 
 

och vetenskapliga metoder istället för en romantisk som istället framhåller samhälls- och 
miljömoral.13

Fysikdidaktiken har kopplingar till konstruktivismen som menar att individen skapar sin egen 
kunskap, individuellt eller utifrån en social kontext.  Inom det fysikdidaktiska fältet är de 
dominerande forskningsområdena metodval, förkunskaper och konceptuell inlärning. Metoder som 
används är både kvalitativa och kvantitativa.  

 

De studier som behandlar elevers förkunskaper innan de påbörjar en kurs poängterar att ingen 
elev är ett oskrivet blad. Eleverna bär med sig en förförståelse in i undervisningen som förhindrar en 
korrekt förståelse. Ibland är elevernas förkunskaper dessutom direkt felaktig vilket kan leda till en 
konflikt i undervisningssituationen. För fysikundervisningen gäller detta särskilt de delar som 
eleverna kommit i kontakt med i sin vardag, såsom exempelvis mekanik. Där kan eleverna ha 
välutvecklade men naiva teorier om till exempel rörelselära, dessa teorier jämförs ibland med tidigare 
historiska vedertagna vetenskapliga teorier. Att eleverna har en felaktig förkunskap kan bero på att 
de har fragmentiska kunskaper om ämnet.14 15

Metodforskningen handlar om att välja bäst metod för att uppnå störst, mest kvalitativ eller en 
förståelseinriktad kunskapsinlärning. För att komma till rätta med den felaktiga förförståelse som 
eleven bär med sig krävs att undervisande lärare aktivt bearbetar förförståelsen.  

 Denna brist på korrekt förståelse ökar sannolikheten att 

eleverna även kommer få en begränsad förståelse för angränsande ämnesinnehåll, som tillexempel en 
felaktig förståelse för mekanik leder till att eleverna saknar grund för att tillfullo förstå astronomi. 

En metod som visat sig ge ett gott resultat på kunskapsinlärningen är icketraditionell 
undervisning, som studentaktiverande undervisningen. Sådan undervisning ger eleverna en högre 
konceptuell förståelse och ett mer vetenskapligt förhållningssätt till ämnet.16 17 18

                                                           
13 Svennbeck, Margareta, Omsorg om naturen: om NO-utbildningens selektiva traditioner med fokus på miljöfostran och genus, Acta Universitatis Upsaliensism, 
Diss. Uppsala: Univ., 2004, Uppsala, 2003 

 Trots aktivering 
finns det dock alltid elever som lyckas sämre med inlärningen än sina kurskamrater. Det går inte att 
spåra denna avvikelse till kön, etnicitet eller tidigare studier. Alla studentgrupper verkar gynnas av 
interaktivitet, men de individuella skillnaderna är stora. För att komma runt det kan läraren använda 
sig av ytterligare andra arbetsmetoder för att möta dessa elevers behov. Ett sätt att främja lärandet är 
att skapa en miljö där deltagarna hjälper varandra och även ger feedback på varandras 

 
14 Reiner& Slotta, Naive Physics Reasoning: A Commitment to Substance-Based Conceptions, http://faculty.psy.ohio-state.edu/opfer/lab/courses/846-
Concepts_files/Reiner%20et%20al%202000.pdf , 2000 
15 Johnston, Jennifer, Constructivism: its role in learning physics and overcoming misconceptions. http://www.nce-
mstl.ie/_fileupload/J%20Johnston%20Resource%20Constructivism%20(2).pdf. 2010 
16 Eriksson, Linder & Airey, Watching the sky new realizations, new meanings, and surprising aspects in university level astronomy, Kristianstad University and 
Uppsala University  2011, http://www.esera.org/media/ebook/strand3/ebook-esera2011_ERIKSSON-03.pdf  
17 Prather, Slater, Adams, Baily, Jones & Dostal, Research on a Lecture-Tutorial Approach to Teaching Introductory Astronomy for Non–Science Majors, University 
of Arizona, Montana State University, Gettysburg Collage Department of Physics, 2004, 
http://scitation.aip.org/content/aas/journal/aer/3/2/10.3847/AER2004019  
18 Hay, Kenneth E., Using virtual reality computer models to support student understanding of astronomical concepts, Journal of Computers in Mathematics and 
Science Teaching, 2005, http://www.thefreelibrary.com/Using+virtual+reality+computer+models+to+support+student...-a0139914070  

http://www.nce-mstl.ie/_fileupload/J%20Johnston%20Resource%20Constructivism%20(2).pdf�
http://www.nce-mstl.ie/_fileupload/J%20Johnston%20Resource%20Constructivism%20(2).pdf�
http://www.esera.org/media/ebook/strand3/ebook-esera2011_ERIKSSON-03.pdf�
http://scitation.aip.org/content/aas/journal/aer/3/2/10.3847/AER2004019�
http://www.thefreelibrary.com/Using+virtual+reality+computer+models+to+support+student...-a0139914070�
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inlärningsmetoder. Ett så kallat Situated Apprenticeship, ett dynamiskt lärande ger läraren verktyg att 
inte enbart lära ut ämnet på en annan nivå än intellektuell medvetenhet och istället förändra 
studenternas förståelse för hur de lär sig.19

Många studier som rör just astronomiundervisning handlar även de om hur olika 
undervisningsmetoder kan leda till ett bättre lärande och högre förståelse. Ett exempel är Eriksson, 
Linder och Aierys studie om hur just olika sätt att presentera astronomi kan leda till bättre förståelse 
och ett reflekterande lärande. De menar att 3D presentationer; genom modeller, video eller 
simuleringar stimulerar lärandet samt drar slutsatsen att lärare behöver förstå elevernas upplevelse av 
undervisningen för att kunna välja hur de presenterar ämnesinnehållet.  

 

Även förförståelse behandlas av forskning gjord på astronomiundervisning. Elever har ofta en 
naiv förståelse för olika centrala kosmiska fenomen/begrepp, både innan och under en kurs. Ibland 
är det rent utav feluppfattningar och dessa måste läraren bemöta under kursen för att eleverna ska 
kunna tillgodogöra sig en förståelse för ämnet. Om exempelvis en elev enbart har lösryckta fragment 
till förkunskaper, så får de svårare att uppnå förståelse i ämnet. Tidigare kunskap inte bara är en 
viktig faktor för lärandet i sig utan även uppfattning om ämnet och uppmärksamhet under 
utbildningen. Därför varierar de individuella tolkningarna av undervisningen, förkunskaperna 
påverkar också vilket innehåll som elever upplever som viktig. Det som upplevs som viktigt blandas 
sedan med de tidigare kunskaperna.20 21

Andra studier i astronomiundervisning tar upp fenomenet att lärare tenderar att överskatta hur 
mycket deras elever lär sig under en kurs, något som de visat på astronomiprov som gjorts både före 
och efter ett kursgenomförande samt där lärarna har tillfrågats om hur de tror att deras elever ska 
prestera. 

 

22 Detta skulle kunna bero på att lärarna inte har insikt i vilka feluppfattningar som eleverna 
har sedan tidigare, eller att de inte haft förmåga att bemöta och förändrat deras förståelse för 
exempelvis ett expanderande universum. Lärare måste också skilja på att exponera en idé eller 
modell för elever och att de faktiskt tagit den till sig och förstår och mästrar den. Alltså att det kan 
vara skillnad mellan det som läraren undervisar och det som eleverna lär in.23

                                                           
19 Rudolph, Prather, Brissenden, Consiglio &Gonzaga, A National Study Assessing the Teaching and Learning of Introductory Astronomy Part II: The Connection 
between Student Demographics and Learning, The American Astronomical Society, 2010 

 

20 Cook, M P. Visual Representations in Science Education: The Influence of Prior Knowledge and Cognitive Load Theory on Instructional Design Principles Sci. Ed., 
90: 1073–1091, (2006), http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sce.20164/pdf  
21 Wallace, Prather & Duncan, A Study of General Education Astronomy Students’ Understandings of Cosmology. Part IV. Common Difficulties Students Experience 
with Cosmology, University of Arizona, University of Colorado at Boulder 2012, 
http://scitation.aip.org/content/aas/journal/aer/11/1/10.3847/AER2011032  
22 Alan Lightman & Philip Sadler, Teacher predictions versus actual student gains, 1993 http://casa.colorado.edu/~dduncan/teachingseminar/Lightman-
Sadler.pdf  
23 Philip Sadler, Astronomy's Conceptual Heirarchy,1996, http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-
iarticle_query?1996ASPC...89...46S&amp;data_type=PDF_HIGH&amp;whole_paper=YES&amp;type=PRINTER&amp;filetype=.pdf  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sce.20164/pdf�
http://scitation.aip.org/content/aas/journal/aer/11/1/10.3847/AER2011032�
http://casa.colorado.edu/~dduncan/teachingseminar/Lightman-Sadler.pdf�
http://casa.colorado.edu/~dduncan/teachingseminar/Lightman-Sadler.pdf�
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1996ASPC...89...46S&amp;data_type=PDF_HIGH&amp;whole_paper=YES&amp;type=PRINTER&amp;filetype=.pdf�
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1996ASPC...89...46S&amp;data_type=PDF_HIGH&amp;whole_paper=YES&amp;type=PRINTER&amp;filetype=.pdf�
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Teoretiska utgångspunkter 

Inlärandet är inte enbart beroende av vilket ämnesstoff som lärs ut utan även av bland annat 
undervisningsmetoder, förkunskaper och kontext. Tidigare studier har visat att just läroboken spelar 
en stor roll i fysikundervisningen. I denna studie har jag därför valt att titta på hur fysikläroböcker 
motiverar till studier. Det vill säga vad läroboken i sig förmedlar om sitt ämnesinnehåll.  

Ett verktyg för att kategorisera svaret på frågan om varför man ska lära sig något är begreppet 
kunskapsemfaser. Douglas Roberts utvecklade dessa då han undersökte NO-utbildningen i 
Nordamerika.24

 Roberts har definierat sju olika emfaser, dessa är:  

 Beroende på hur ett ämnesområde presenteras i en lärobok motiveras eleverna att 
lära sig innehållet på olika sätt. 

1. Korrekta förklaringen 
Den presenterade kunskapen motiveras inte. Kunskapen i sig är motivation nog för att lära sig 
denna. Det förmedlar även en syn på vetenskap som auktoritär och något som inte får eller bör 
ifrågasättas. 

2. Vetenskapens intellektuella process 
De presenterade idéerna motiveras genom testning eller logik. Intellekt och tankegångar har lett 
fram till kunskapen. Denna emfas kan både visa sig genom historiska exempel på när detta skett, 
men ännu oftare tankeexperiment. Exempelvis liknelser mellan månens ständiga fallande mot 
jorden och ett äpple som faller mot marken. 

3. Vetenskapliga metoden  
Denna emfas liknar Vetenskapens intellektuella process men har mer fokus på experimentet och 
arbetsgång. Ledord för denna emfas är att ”färdigheter leder fram till kunskapen”. 

4. Säkra grunden 
Kunskapen motiveras med att de är nödvändiga för att lära sig andra saker framgent. Exempelvis 
kan motivationen för att lära sig derivera vara att man senare kan applicera det i fysikens 
rörelselära.  

5. Vardagsemfas 
Kunskapen motiveras genom att den behövs i vardagen, denna emfas visar sig ofta genom 
vardagliga exempel. Ett konkret exempel kan vara att förstå och kunna tillämpa 
hävstångsprincipen.  

6. Vetenskap, normer och beslut 
Kunskapen motiveras med att den behövs för att fatta viktiga beslut, exempelvis kan inlärande 
av fission och radioaktivitet motiveras med att det gör att man förstår och kan forma en egen 
åsikt om kärnkraft. 

                                                           
24Strömberg Stefan, Naturvetenskap, lärarutbildning och hållbar utveckling Om miljömoraliska tendenser i kursplaners selektiva tradition(er), Göteborgs universitet, 
2006, http://na-serv.did.gu.se/publist/pubfiler/StefanDuppsats.pdf 

http://na-serv.did.gu.se/publist/pubfiler/StefanDuppsats.pdf�
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7. Förstå sig själv 
Kunskapen motiveras med dess utveckling. Denna emfas drar paralleller mellan uppfattningar 
förr och nu. Ett exempel kan vara att behandla att jorden roterar kring solen, det vill säga vår 
heliocentriska världsbild genom att berätta om hur Galileos upptäckt gått till och att 
mänskligheten tidigare hade uppfattat det omvända, dvs. haft en geocentrisk världsbild.  

Läromedlet ger alltså inte bara läsaren själva faktainnehållet utan även anledningen till varför denne 
ska tillgodogöra sig det. Exempelvis så kan läromedelsförfattaren förmedla att kunskapen är viktigt i 
vardagen(vardagsemfasen) genom att ge exempel från verkligheten eller förmedla att det är 
baskunskaper (säkra grunden) genom att berätta att innehållet kommer behövas senare för att 
förstå något annat. Det är inte alltid som emfaserna uppträder enskilt, ibland kan en text kan 
innehålla flera emfaser samtidigt. På så sätt motiveras läsaren att ta till sig materialet av flera olika 
anledningar. Exempelvis att texten innehåller både ett vardagligt exempel samt en förklaring att 
kunskaperna behöver inför kommande studier. 25

                                                           
25  Roberts, D.A.: What counts as science education Fensham, P. (ed): Development and dilemmas in science education, Falmer Press, 1995 
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Metod 

Arbetet består av en läromedelsanalys som dels belyser hur läroböckerna stämmer mot kursplaner 

samt hur läroböckerna motiverar läsarna till den kunskap de förmedlar. Analyserna är gjorda utifrån 

kursplanerna i fysik samt Robert Douglas kunskapsemfaser, vilka presenterades i det tidigare 

avsnittet om teoretiska utgångspunkter.  

 

Urval 

De läroböcker som ingår i analysen är Ergo A och B samt Heureka A och B. Urvalet av böcker har 

gjorts utifrån Nationellt resurscentrum för fysik uppräknande av läroböcker för fysik A samt 

begränsas ytterligare genom en tidigare genomförd enkät till undervisande fysiklärare26. Denna enkät 

ingår inte i den här studien. 

 

Läromedelsanalys 

Vald metod är textanalys. Läroböckerna analyseras utifrån samma utgångspunkter, dvs kursplanerna 

i fysik för gymnasiet27 samt Douglas Roberts kunskapsemfaser28. Den analysen som är gjord är en 

kvantitativ och kvalitativ textanalys. Metodpraktikan beskriver hur denna analys går till men menar 

att det inte enbart handlar om att räkna ord ”[t]värtom innebär kvantitativ innehållsanalys allt som 

oftast att de innehållsliga enheterna först måste tolkas för att det skall vara möjligt att placeras dem i 

rätt kategori där de senare kan räknas”.  Så är även fallet i denna studie, först har textavsnitten 

analyseras kvalitativt för att kunna kategoriseras för en kvantitativ analys. För att genomföra en 

kvantitativ textanalys krävs även definierade analysenheter, variabler och variabelvärden.  Texten 

som analyserats har gjort det utifrån vilket/vilka av kunskapsmålen i kursplanerna som den uppfyller 

samt vilken/vilka kunskapsemfaser som används i texten. Kursplanernas mål och Roberts 

kunskapsemfaser är variablerna. Analysenheterna är textstycken ur läroböckerna. Variabelvärdena 

för analysen utifrån kursplanerna är nej(0), till viss del (1), ja(2) och mycket väl(3) medan jag bara 

använt ja(1) och nej(0) för analysen utifrån kunskapsemfaserna. Man kan beskriva analysen som att 

jag läst lärobokens astronomistycken för att då bedöma dem utifrån variablerna (behandlar texten 

något/några av kursmålen i fysik, och i så fall i vilken omfattning samt vilken/vilka kunskapsemfaser 

används?).  Varje stycke har lästs minst två gånger för att sedan klassificeras utifrån den samlade 

uppfattningen. Ibland har det varit svårt att avgöra vilken kunskapsemfas ett stycke har innehållt. 

Den kvalitativa analysen har då utgått från hur viktigt respektive motivation har varit för hela 

stycket. Har flera emfaser haft betydande vikt har de alla räknats. En emfas har dock bara räknats en 

                                                           
26 Enkäten finns bifogad som bilaga 1, enkäten är gjord tillsammans med en annan lärarstudent, Erik Aronsson. 
27 En analys av kursplanerna i fysik A och B är gjord som ett underlag för läromedelsanalysen, analysen finns bifogad som bilaga 2 
28 Kunskapsemfaserna presenterades i avsnittet om teoretiska utgångspunkter under litteraturöversikten 
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gång per stycke och inte för varje nytt påstående. Alla emfaserna har även vägt lika tungt i analysen, 

oavsett om emfasen har rört ett kort experiment eller ett längre stycke.  

Denna metod gav mig möjlighet att hitta mönster bland texterna och på så sätt kunna dra 

slutsatser angående läromedlen. Bergström & Boréus tar upp behovet att genomföra en pilotstudie 

på en liten del av materialet, genom att genomföra en provanalys innan hela studien genomförs gavs 

möjlighet att reflektera över resultatet. Om analysinstrumentet hade visat sig ha problem skulle 

korrigering kunna ske genom att till exempel införa fler variabelvärden för att göra studien mer 

nyanserad.   

Validitet – litteraturanalys 

Något som läsaren bör komma ihåg är att det är författaren till studien som själv har tolkat texten 

och därefter avgjort om läroboken i sin helhet tar upp kursmålen för fysik på ett tillfredställande sätt 

samt klassificerat respektive avsnitt med en eller fler kunskapsemfaser. Mina åsikter och erfarenheter 

kan ha påverkat studien. 
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Resultat 
I detta avsnitt finns resultaten från läromedelsanalysen gjord utifrån kursplanerna i fysik för 
gymnasiet samt Roberts kunskapsemfaser.  

Analys utifrån kursplanerna29

Mål som behandlar astronomi i kursplanerna 

 

Fysik A:  
– ha översiktlig kunskap om universums struktur… 
– ha översiktlig kunskap om… … de fundamentala krafter som binder samman planetsystemet… 
– ha kännedom om några skeenden från fysikens historiska utveckling och dess konsekvenser för 

samhället  
Fysik B:  
– känna till huvuddragen i universums storskaliga utveckling  

Heureka A 

Läroboken tar både upp solsystemets uppbyggnad och hur de modeller fysiker använt för att 
förklara har utvecklats genom historien på ett tydligt och bra sätt. Läsaren får en översiktlig kunskap 
om hur solsystemet ser ut och en översiktlig bild av universums uppbyggnad. Det saknas dock 
information om vad en galax är för något och hur den förhåller sig till andra galaxer.  

Det andra kursmålet om de fundamentala krafter som binder samman planetsystem behandlar 
läroboken på utförligt. Boken behandlar de fyra krafterna i ett separat kapitel och då gravitationen 
tas upp sker det först genom påståendet att det är en och samma kraft som verkar på fallande 
föremål på jorden som på satelliterna i omloppsbana runt jorden. Boken tar upp gravitationslagen 
som en universell kraft. En bild förklarar att det är en attraktiv kraft mellan två ”massor” men 
författarna berättar inte närmare vilka massor som menas utan läsaren själv måste dra slutsatsen att 
alla massor påverkas av varandra. I brödtexten innan gravitationslagens uppställande skriver 
författarna ”tyngdkraften på jorden och krafterna mellan himlakroppar är gravitationskrafter.” 30

Det historiska kursmålet behandlas mycket väl i Heureka A, både i anknytning till gravitationen 
och då världsbilder tas upp men också i delar som går utöver andra mål i kursplanen, som Big Bang, 
det expanderande universum och antimateria. Big Bang är förklarat på ett lättförståeligt sätt och 
författarna stödjer sedan teorin med flera bevis, såsom bakgrundsstrålningen, expansionen och 
grundämnesfördelningen i universum. 

 
Senare i kapitlet tas gravitationskraften mellan två protoner upp, och gravitationskraften omnämns 
även som orsaken till att gasmoln dras samman för att sedan bilda stjärnor. 

                                                           
29 Tolkningen av kursplanerna återfinns under bilaga 2. 
30Pålsgård, Jan, Kvist, Göran & Nilson, Klas, Ergo fysik: naturvetenskap och teknik. Kurs A, 2000 s 257 



15 
 

Ergo A  

Ergo A behandlar mänsklighetens litenhet i både rymd och tid genom att relatera till vardagliga 
enheter samt ger läsaren en översiktlig kunskap om universums struktur. 

Författarna berättar om strukturen hos galaxer, med stjärnor som faller mot centrum vars stora 
masskoncentrationer skulle kunna vara svarta hål, och om de dödskrik av gammastrålning som 
stjärnorna ger ifrån sig och att astronomer försöker fånga upp och tyda de signalerna. I boken tas 
även upp att all synlig massa inte kan förklara galaxernas stjärnströmmar utan att fysiker tror att det 
finns en osynlig massa som kallas svart materia, att universum expanderar och att om man 
extrapolerar bakåt i tiden kommer man till Big Bang.  

Författarna tar upp gravitationen på ett flertal ställen i boken och använder sig i hög grad av text 
och i lägre utsträckning av bilder och exempel för att understryka resonemanget. Astronomi och 
gravitationslagen kopplas ihop då författarna skriver, med anledning av ett hopp ifrån ett hopptorn, 
”just då finner du dig i fritt fall mot jorden i bana runt solen. Denna sol tar dig samtidigt med i sitt 
fall runt Vintergatan … Och vintergatan i sin tur faller ohjälpligt mot ”The Great Attractor”.”31

I boken finns även en kort biografi om Isaac Newton men i övrigt är historia om 
astronomirelaterade områden bristande, det saknas information om tidigare världsbilder samt om 
forskning, både angående äldre teorier och de nuvarande.  

 
Fallande föremål i tas även upp på andra ställen i boken. Då berättar författarna att stjärnorna faller i 
banor runt sina hemgalaxers centrum och kopplar det till massfördelningen i galaxerna.  

Heureka B  

Läroboken tar upp huvuddragen i universums utveckling ett flertal gånger, de områden som tas upp 
är Big Bang, den första tiden efter Big Bang och universums expansion och två möjliga slutscenarion 
för världen. Andra områden som behandlas i anslutning till universums utveckling är mörk materia 
och mörk energi. Big Bang diskuteras i dessa avsnitt kortfattat och en utförlig beskrivning av 
fenomenet saknas.  

Bakgrundsstrålningen och expansionen förklaras uttömligt och dessa delar innehåller mer 
information än vad kursmålen efterfrågar. Läroboken tar även upp andra delar av astronomin utöver 
det som kursplanerna behandlar, som gravitation galaxer och stjärnors liv.  

Ergo B 

Läroboken tar upp huvuddragen i universums utveckling ett flertal gånger, de områden som tas upp 
är Big Bang, den första tiden efter Big Bang och universums expansion och inflation. Andra 
områden som behandlas i anslutning till universums utveckling är Hubbles lag, bakgrundsstrålning, 
mörk materia och mörk energi. Big Bang och universums utveckling presenteras utförligt, vilket 

                                                           
31 Bergström, Lars, Heureka!: fysik för gymnasieskolan. Kurs B, 1. uppl., Natur och kultur, Stockholm, 2005 s 307 
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även utveckling av galaxer och stjärnor görs. Dessa delar är mer detaljerade och utförliga än vad som 
kan förväntas av en lärobok för gymnasiefysik.  

Läroboken tar även upp andra delar av astronomin utöver det som kursplanerna behandlar, som 
gravitation, världsbilder stjärnors liv, astronomiska avstånd, avståndsmätning, stjärnspektrum och 
stjärnklassificering.  

Analys utifrån Douglas Roberts kunskapsemfaser 

Hur ofta varje emfas används, enligt min bedömning, inom respektive kursmål per bok finns angivet 
i tabellform i de separata avsnitten om respektive bok. Även summan av varje emfastyp för allt 
astronomiinnehåll per bok finns redovisat i tabell 1-4 . För all information angående 
läromedelsanalysen se bilaga 3. 

Kursmålen är numrerade i tabellerna: 
1. Översiktlig kunskap om universums struktur 

1.1. Solsystemet 
1.2. Galaxer 
1.3. Galaxhopar 
1.4. Vanliga astronomiska objekt (planeter, stjärnor…) 

2. Översiktlig kunskap om de fundamentala krafter som binder samman planetsystemet 
2.1. Satellitrörelse 
2.2. Keplers första lag 

3. Några skeenden från fysikens historiska utveckling och dess konsekvenser för samhället 
3.1. Geocentrisk till heliocentrisk världsbild 
3.2. Expanderande universum 

4. Huvuddragen i universums storskaliga utveckling 
4.1. Big Bang 
4.2. Övergripande utveckling till nuvarande form 

 

Analys av Heureka A32

Den vanligaste emfasen som författarna till Heureka A använt sig av är den Korrekta förklaringen. 
Emfasen återfinns sju gånger; för att presentera Big Bang-modellen, de fyra krafterna, gravitation, 
gravitationslagen, stjärnbildning, universums födsel samt expansion och bakgrundstrålning. 
Gemensamt för dessa är att fakta enbart presenteras och inte förklaras med något experiment, 
arbetsätt eller tankegång. Motiveringen som läromedlet ger läsaren är faktan i sig och ibland den 
auktoritet som de vetenskapsmän som kommit fram till rönen har. Ibland följer dock en mindre 
förklaring, då har emfaserna kombinerats, som till exempel med de fyra krafterna som först 
presenteras och sedan följer en kort hänvisning till gravitation som tyngdkraft och nytta av el i 
vardagen, i detta fall kombineras den Korrekta förklaringen med Vardagsemfasen. 

 utifrån Roberts kunskapsemfaser 

                                                           
32  Bergström, Lars, Heureka!: fysik för gymnasieskolan. Kurs A, 1. uppl., Natur och kultur, Stockholm, 2004 
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Den andra vanligaste emfasen i lärobokens astronomiavsnitt är att förstå sig själv som 
författarna använt fyra gånger. Emfasen återfinns två gånger i det första delkapitlet i läromedlet när 
det i texten dras paralleller mellan dåtidens och dagens naturvetenskapliga arbete samt berättar hur 
världsbilden förändrats under tiden genom en presentation av de vetenskapliga belägg som forskare 
använt för att komma fram till den modell av planetsystemen som är aktuell idag. Att förstå sig 
själv används även då gravitationslagen tas upp eftersom motiveringen av nyttan av att lära sig 
gravitationen, även om den är kortfattad, går ut på att samma kraft som håller planeterna i deras 
banor får saker att falla till marken. Den fjärde gången som emfasen att Förstå sig själv används är 
då utvecklingen av universum presenteras och motiveras med hur dagens modell växt fram under 
1900-talet. 

När författarna väljer att motivera gravitationen med ett tankeexperiment om att den kraften som 
påverkar fallande objekt och håller planeterna i dess banor samt då författarna resonera kring vikten 
av gravitationen för utvecklingen av universum är emfasen Vetenskapens intellektuella process. 
Även antimateria presenteras med ett resonemang vilket gör att emfasen är Vetenskaps 
intellektuella process. Då bevis för att Big Bang och universums ålder presenteras genom 
tankegången att man borde kunna se strålning från just universums födelse samt data från mätningar 
kombineras dock Vetenskapens intellektuella process med den Vetenskapliga processen. 
Vetenskapens intellektuella process kombineras med emfasen att Förstå sig själv i avsnittet där 
planetsystemets rörelser presenteras eftersom författarna behandlar hur världsbilden utvecklats. 

Författarna använder sig av Vardagsemfasen då de förklarar olika krafter genom att skriva om 
gravitationen som något man känner av i kroppen samt hänvisar till nyttan med den 
elektromagnetiska kraften vid exempelvis telefonering eller tv-tittande. Vardagsemfasen används 
även när författarna introducerar den starka kraften, kärnreaktioner och energiutveckling i stjärnor. 
Detta görs i kombination med emfasen den Säkra grunden eftersom författarna låter läsaren förstå 
att det är viktigt för den vidare utvecklingen av fysikkunskaperna och för att förklara de fenomen 
som sker runt omkring en.   



18 
 

Tabell 1 - Kunskapsemfaser i astronomiinnehållet i Heureka A 

1 Kursmål         2     3      

   1.1 1.2 1.3 1.4   2.1 2.2   3.1 3.2 Summa 

Kunskapsemfas             

Korrekta förklaringen 1 1    1 1 1  1 1 7 

Vetenskapens intellektuella process  1   1      1 3 

Vetenskapliga metoden           1 1 

Säkra grunden      1     1 

Vardagsemfas      1     1 

Förstå sig själv 1     2     1 4 

Vetenskap normer beslut             

Källa: Tabell Analys av kurslitteraturen för fysik A och B 

I tabell 1 är det tydligt att den korrekta förklaringen är den mest förekommande kunskapsemfasen i 
det undersökta materialet. Andra frekvent använda emfaser är vetenskapens intellektuella process 
och förstå sig själv.  

Analys av Ergo A33

Den vanligaste emfasen i Ergo A är den Korrekta förklaringen. Emfasen används för att 
presentera universums oändlighet, gravitationslagen, gravitationskonstanten, universums 
uppbyggnad, galaxers uppbyggnad, materia, Big Bang, universums utveckling och mörk materia samt 
en kortfattad introduktion till strängteorin. Den korrekta förklaringen är oftast ensam emfas och den 
motiveringen som ofta används är förutom innehållet i sig även vetenskapsmän som då får stå för 
trovärdighet och motivering. 

 utifrån Roberts kunskapsemfaser 

Den näst vanligaste är Vardagsemfasen, den används då en förminskad tidsaxel gör att 
förhållandet mellan olika tider och händelser inom astronomi blir mer greppbart. Även då 
författarna introducerar makrokosmos och gravitationen så drar de paralleller till vardagliga 
händelser som att hoppa från ett hopptorn. Författarna berättar om bakgrundsstrålningen och hur 
eleverna kan se det genom att titta på bruset som en tv visar mellan två stationer, eleverna får en 
förklaring till ett vardagligt fenomen vilket ger att motiveringen är Vardagsemfasen. 
 

                                                           
33 Pålsgård, Jan, Kvist, Göran & Nilson, Klas, Ergo fysik: naturvetenskap och teknik. Kurs A, 3. uppl., Liber, Stockholm, 2000 
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Författarna använder sig av emfasen att Förstå sig själv för att motivera Newtons gravitationslag 
genom att den historiska utvecklingen presenteras. Isaac Newton används också som en motivation i 
sig då författarna berättar om hans liv och gärning, emfasen är då att Förstå sig själv eftersom 
texten till stor del handlar om hans yngre år vilket gör att läsaren kan dra paralleller till sig själv. 
Läsaren får då även förståelse för att teorierna inte är konstanta utan att det finns människor som 
arbetar fram bättre och bättre modeller. 

Då gravitationskonstanten presenteras resonerar författarna till viss del om varför vi inte känner 
av krafter från små massor vilket gör att emfasen till viss del är vetenskapens intellektuella 
process. 

Tabell 2 - Kunskapsemfaser i astronomiinnehållet i Ergo A 

Kursmål 1         2     3      

   1.1 1.2 1.3 1.4   2.1 2.2   3.1 3.2 Summa 

Kunskapsemfas             

Korrekta 
förklaringen 

4 1 2 1     2 10 

Vetenskapens 
intellektuella 
process 

     1     1 2 

Vetenskapliga 
metoden 

            

Säkra grunden             

Vardagsemfas 1 1    1     1 4 

Förstå sig själv      1    1  2 

Vetenskap 
normer beslut 

            

Källa: Tabell Analys av kurslitteraturen för fysik A och B  

Även i Ergo A är den mest förekommande kunskapsemfasen korrekta förklaringen vilket vi ser i 
tabell 2. Mer än hälften av det undersökta materialet har den korrekta förklaringen som 
kunskapsemfas.  
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Analys av Heureka B34

Den mest förekommande kunskapsemfasen i Heureka B är den Korrekta förklaringen. Den 
används då mörk materia och mörk energi, fusion, det tidiga universums uppbyggnad, universums 
och galaxers uppbyggnad, stjärnors sista stadier, vita dvärgar, stjärnors egenskaper, förutsättningar 
för liv, supernovor, universums framtid samt mörk materia presenteras. Liksom för böckerna för A-
kursen i fysik är den korrekta förklaringen den emfas som används när innehållet i sig får vara det 
som styrker sanningsgraden och ger motivationen till läsaren att lära sig. 

 utifrån Roberts kunskapsemfaser 

Den Vetenskapliga metoden används som emfas då universums ålder presenteras med hjälp av 
en förklaring av hur man har kommit fram till den. I boken behandlas Keplers lagar, 
gravitationslagen och gravitationskonstanten, motiveringen sker genom att arbetsgången och de 
mätningar som vetenskapsmännen bakom teorierna gjort presentera. Emfasen är den 
Vetenskapliga metoden i kombination med Vetenskapens intellektuella process. Emfasen 
Vetenskapliga metoden används däremot ensamt då Cavendish experiment används för att 
presentera gravitationskonstanten genom att berätta hur man kommit fram till den. 

Emfasen Vetenskapens intellektuella process är ensam emfas då Keplers tre lagar illustreras i 
bild med tillhörande bildtext och tabell eftersom läsaren kan följa resonemanget på egen hand. Även 
då författarna fortsätter med att presentera gravitationslagen genom att resonera utifrån Keplers 
lagar och sedan berätta om Newtons upptäckt är emfasen Vetenskapens intellektuella process. 
Då läromedlet behandlar de olika stadierna i en stjärnas liv motiveras förändringarna utifrån fysikens 
lagar, varpå läsaren kan följa tankegången. Själva resonemanget står även i centrum då 
fusionsprocessen, universums utveckling, universums framtid, mörk materia elektromagnetisk 
strålning från solen samt vad som krävs för att liv ska kunna uppstå gås igenom, varvid emfasen 
även för dessa delar är Vetenskapens intellektuella process. 

Att Förstå sig själv är emfas då författarna behandlar Big Bang och att vi idag inte vet vad som 
fanns innan Big Bang eller hur gammalt universum kan bli. De hänvisar till en historisk text från en 
kristen ledare som behandlar just funderingar kring om vad som fanns innan skapelsen, på så sätt får 
läsaren en förståelse att människor alltid har funderat i de banorna. På samma sätt använder sig 
författarna av tidigare idéer om varför solen är varm innan de förklarar fusionsprocessen läsaren kan 
då dra paralleller till sin egen kunskapsutveckling.  

Vardagsemfasen återfinns då olika fenomen om solen gås igenom eftersom författarna då 
relaterar till norrsken, ett fenomen som är relativt vanligt.  

Då författarna motiverar universums expansion genom att de berättar hur vetenskapsmän 
observerat rödförskjutning som kunde förklaras genom en modell där universum expanderade, samt 
grunddata presenterat i diagram och de formler som användes vid upptäckten är emfasen den 

                                                           
34 Bergström, Lars, Heureka!: fysik för gymnasieskolan. Kurs B, 1. uppl., Natur och kultur, Stockholm, 2005 
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Vetenskapliga metoden. Denna emfas kan även kategorisera det avsnitt där den kosmiska 
bakgrundstrålningen behandlas eftersom innehållet motiveras med tidigare teorier som sedan kunnat 
bekräftas genom observationer vilket gör att läsaren kan följa arbetsgången. 

 
Tabell 3 - Kunskapsemfaser i astronomiinnehållet i Heureka B 
Kursmål 4      

   4.1 4.2 Summa 

Kunskapsemfas     

Korrekta förklaringen 4 2 2 8 

Vetenskapens intellektuella process 1  1 2 

Vetenskapliga metoden   2 2 

Säkra grunden     

Vardagsemfas 1   1 

Förstå sig själv 1 1 1 3 

Vetenskap normer beslut     

Källa: Tabell Analys av kurslitteraturen för fysik A och B ) 

Korrekta förklaringen är den mest förekommande kunskapsemfasen även i Heureka B. I övrigt 
används vetenskapens intellektuella process, vetenskapliga metoden och förstå sig själv i 
ungefär samma utsträckning.  
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Analys av Ergo B35

Även i Ergo B är den mest frekvent använda emfasen den Korrekta förklaringen; som används för 
att förklara och motivera fusion, gravitationslagen, gravitationsfält, stjärnors klassificering, stjärnors 
liv och död, neutronstjärnor, svarta hål, innehållet och utvecklingen hos vintergatan, galaxer, 
galaxhopar, galaxutveckling, universums expansion, Big Bang, bakgrundsstrålning samt 
inflationsmodellen. I denna emfas låter läromedlet innehållet i sig självt styrka sanningshalten och 
agera motivation till inlärning för läsaren. 

 utifrån Roberts kunskapsemfaser 

En emfas som även den förekommer på många ställen i läromedlet är Vetenskapens 
intellektuella process, där författarna resonerar sig fram. Denna emfas används då planetbanor, 
världsbilder, universums samt galaxers uppbyggnad, stjärnor, universums expansion, stjärnors 
ålderdom och död, svarta hål, mörk materia presenteras genom tankegångar. 

När författarna behandlar fusion som stjärnors energikälla är kunskapsemfasen den 
Vetenskapliga metoden eftersom de namnger en fysiker som står bakom teorin, och visar på 
formeln för proton-protonfusion. 

Att Förstå sig själv är kunskapsemfas då universums och galaxers uppbyggnad behandlas 
eftersom även denna del av läromedlet använder sig av en historisk tillbakablick på tidigare 
världsbilder samt då det expanderande universum gås igenom eftersom läsaren även där får följa de 
historiska upptäckterna. Emfasen används även då författarna behandlar världsbilder, Newtons 
gravitationslag, gravitationsfält och satelliter, eftersom de relaterar till stjärnhimlen och hur 
människor förut, i andra tider och kulturer haft andra världsbilder än den vi har idag och att dessa 
världsbilder kom ifrån vad de sett på himlen. I texten följer en längre förklaring om den forskning 
som ligger bakom den heliocentriska världsbilden, denna del av texten kombinerar emfaserna att 
Förstå sig själv och Vetenskapens intellektuella process. Eftersom det även finns ett exempel 
om årstider så motiveras läsaren att lära sig även utifrån sin vardag vilket gör att Vardagsemfasen 
finns med som ytterligare en emfas. Dominerande emfas är dock att Förstå sig själv, eftersom de 
historiska delarna ges störst utrymme. Även då Newtons gravitationslag presenteras blandas 
emfaserna, textavsnittet innehåller historia och resonemang, emfaserna är därför att Förstå sig själv 
och Vetenskapens intellektuella process.  

Då dopplereffekten används för att visa på universums expansion och författarna drar paralleller 
till förskjutningen av ljudvågor hos en brandbil är kunskapsemfasen Vardagsemfasen. Även då 
supernovor motiveras med vardagsemfasen eftersom författarna berättar att tunga grundämnen 
skapas i sådana stjärnor och att alltså vi själva är uppbyggda av supernovastoft. Hur universum 
skapades och vad som kommer hända med det är existentiella frågor varpå kunskapsemfasen är 
Vardagsemfasen. 

                                                           
35Pålsgård, Jan, Kvist, Göran & Nilson, Klas, Ergo fysik: naturvetenskap och teknik. Kurs B, 2. uppl., Liber, Stockholm, 2005 
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Tabell 4 - Kunskapsemfaser i astronomiinnehållet i Ergo B 

Kursmål 4      

   4.1 4.2 Summa 

Kunskapsemfas     

Korrekta förklaringen 4  4 8 

Vetenskapens intellektuella process  1 4 5 

Vetenskapliga metoden     

Säkra grunden     

Vardagsemfas   2 2 

Förstå sig själv   1 1 

Vetenskap normer beslut     

Källa: Tabell Analys av kurslitteraturen för fysik A och B (bilaga 6) 

I Ergo B är korrekta förklaringen den mest förekommande kunskapsemfasen. En annan frekvent 
använd emfas är vetenskapens intellektuella process. 

Sammanfattning läromedelsanalys 

I alla fyra böckerna är den korrekta förklaringen den vanligaste kunskapsemfasen. Andra 
kunskapsemfaser som används frekvent är vetenskapens intellektuella process, förstå sig själv 
och vetenskapliga metoden.  
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Diskussion 

Forskningsfrågor 

•  I vilken grad behandlar de vanligaste fysikläroböckerna i gymnasiekurserna (Fysik A och 
Fysik B) astronomistoffet som finns angivet i kursplanerna för fysik A och fysik B? 
• Vilka kunskapsemfaser använder läromedelsförfattarna till de vanligaste fysikläroböckerna i 

gymnasiekurserna (Fysik A och Fysik B) för att motivera till studier i astronomin?   

Omfattning av astronomistoffet i fysikläroböckerna för gymnasiet 

I vilken omfattning som de utvalda läroböckerna behandlar kursmålen rörande astronomi diskuteras 
var för sig, först de båda analyserade böckerna för kurs A sedan de två för kurs B. Efter de enskilda 
diskussionerna följer en gemensam slutsats, vilket kan ses som svaret på den första forskningsfrågan, 
i vilken grad som de vanligaste fysikläroböckerna behandlar astronomistoffet som finns angivet i 
kursplanerna. 

Läroböcker för fysik A 

Böckerna för Fysik A behandlar till stor del samma områden och har även till viss del samma 
problematik. Båda böckerna ger eleverna möjlighet att lära sig om universums struktur, dock 
bristfälligt I Heureka A saknas information om vad en galax är och vilka fler objekt än stjärnor, 
planeter och galaxer som finns i universum. I Ergo A saknas dock information om stjärnor och 
deras utveckling. Ingen av böckerna lyckas med andra ord täcka in kursmålet att eleverna ska ha 
översiktlig kunskap om universums struktur. Att ta upp alla objekt i universum, från asteroider och 
kometer till svarta hål och nebulosor är ett tids- och utrymmeskrävande projekt, 
läromedelsförfattarna kan ha känt sig tvungna att prioritera bort detta innehåll på grund av 
läromedlets begränsade utrymme.  

Gravitationen behandlas i båda böckerna så att läsaren får möjlighet att förstå att gravitation är en 
universell kraft. I Ergo A saknas dock framförallt härledning av gravitationslagen.  

Heureka A tar upp astronomihistoria på ett flertal ställen som Big Bang, det expanderande 
universum och antimateria. Historia finns även med i ett avsnitt om gravitationen. I Ergo A är 
historia om astronomirelaterade områden bristande förutom en biografi om Isaac Newton. 

Heureka A tar även upp andra delar av astronomin som inte behandlas av kursplanerna som just 
Big Bang, det expanderande universum, antimateria, bakgrundstrålningen, expansionen av 
universum och grundämnesfördelningen i universum.  

Läroböcker för fysik B 

Båda läroböckerna för fysik behandlar universums utveckling genom att ta upp Big Bang, den första 
tiden efter Big Bang, bakgrundstrålningen och universums expansion. Heureka B behandlar även två 
möjliga slutscenarion för universum. Ergo B tar inte upp detta men behandlar i gengäld andra saker 
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som Heureka B saknar, som inflation, avståndsmätning, stjärnspektrum Hubbles lag, 
bakgrundsstrålning, mörk materia och mörk energi.  

Något jag dock tycker brister i båda dessa böcker är universums möjliga slut. I Heureka B 
behandlas denna del dock, men det är enbart två av tre möjliga slutscenarion som presenteras. Ergo 
B saknar denna del helt. Något som dock kan vara tankvärt är att universums möjliga slut är relativt 
nya teorier, det finns därför möjlighet att de inte var allmänt kända då dessa läroböcker skrevs.  

Båda läromedlen är omfattande i sitt astronomiska material och behandlar mer material än jag 
tycker hör till fysik B. Detta är dock positivt då undervisande lärare själv kan göra ett urval och inte 
begränsas av läromedlet. 

Något annat som är anmärkningsvärt är att båda böckerna behandlar gravitation, trots att detta är 
ett kursmål för fysik A (ha översiktlig kunskap om… … de fundamentala krafter som binder 
samman planetsystemet”). Gravitationen presenteras dock utförligt i båda samt med många 
referenser till astronomi i Heureka B. 

Båda läroböckerna tar även upp stjärnors liv. Detta anser jag också höra till fysik A under 
kursmålet ”ha översiktlig kunskap om universums struktur”. Jag kan dock förstå att 
läromedelsförfattarna anser att detta hör till fysik B-kursen eftersom en stjärnas liv sker under så 
lång tid att det även hör till universums utveckling. 

 Slutsats - fysikläroböckerna för gymnasiet. 

Det är tydligt att astronomiinnehållet för de undersökta läroböckerna för fysik A behandlar 
astronomi kortfattat medan astronomin får en större del läroböckerna för fysik B. Fysik B är 
visserligen en större kurs men det är fler kursmål som behandlar astronomi i fysik A. Vissa moment 
som exempelvis stjärnbildning behöver eleverna ha förkunskaper i gravitation för att förstå, det kan 
vara en anledning till varför dessa delar behandlas i böcker för fysik B. 

Underlaget är för litet för att slutsatser om andra läroböcker för fysik A och B ska kunna dras. 

Vilka kunskapsemfaser förekommer i läroböckernas astronomiinnehåll? 

Alla de fyra undersökta böckerna ger samma svar, den korrekta förklaringen är den vanligaste 
kunskapsemfasen. I tre av de fyra läroböckerna användes korrekta förklaringen hälften eller mer av 
gångerna. Andra kunskapsemfaser som används frekvent är vetenskapens intellektuella process, 
förstå sig själv och vetenskapliga metoden. Det ger bilden av att fysikläroböckerna motiverar läsaren 
till att lära sig astronomi eftersom det är den rätta modellen.  

 Slutsats – förekommande emfaser i fysikläroböckernas astronomiavsnitt 

Studien visar att den vanligaste kunskapsemfasen är den korrekta förklaringen. Det ger eleverna en 
bild av att det enbart finns ett rätt svar och att vetenskapen kan ge dem det. Resultatet är inte 
förvånande men blir mer intressant i ett större sammanhang. Detta diskuteras i nästa avsnitt. 
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Sammanfattande diskussion 
Läroboken är det dominerande läromedlet i skolan och då särskilt i NO-undervisningen. Lärarna 
anser att genom att följa läroboken följer man också läroplan/kursplan. De undersökta läroböckerna 
för fysik B hade ett mycket större innehåll av astronomi än läroböckerna för A-kursen. Det 
omvända gäller dock för kursplanerna, kursplanen för fysik A har fler mål som behandlar astronomi 
än dito för fysik B. 

Båda de undersökta böckerna för A-kursen brast i omfattning när det gäller universums struktur 
och saknade olika delar för att tillfullo täcka in hela astronomiinnehållet enligt kursplanen. Däremot 
behandlade båda böckerna för fysik B mer astronomi än vad kursplanerna kräver. Dock utan att 
behandla universums möjliga slut något jag anser höra till B-kursen. Det är tydligt att 
läromedelsförfattarna anser att eleverna ska läsa gymnasieastronomin i fysik B, något jag dock tycker 
är skevt mot kursplanerna. Eftersom lärare följer läroböckerna i sitt undervisningsupplägg till stor 
del så är det också sannolikt att det är sådan som fysikundervisningen ser ut i praktiken. 

Astronomi är ett ämne som till stor del saknar vardagsanknytning och jordnära lättförståeliga 
exempel. Därför är det föga förvånande att i alla de fyra undersökta böckerna är korrekta 
förklaringen är den mest frekventa kunskapsemfasen. Däremot är det anmärkningsvärt ofta som 
denna emfas används just för universums utveckling där Big Bang, expansion och inflation är viktiga 
begrepp. Att dessa teorier motiveras med korrekta förklaringen är intressant, dessa modeller är de 
som de flesta astronomer tror beskriver vår omvärld på ett korrekt sätt, däremot så finns det ännu 
osäkerhet kring dem. Flera av läromedelsförfattarna poängterar dock osäkerheten men väljer trots 
det att använda korrekta förklaringen som motivation. 

Att korrekta förklaringen används i så hög grad kan dock möjligtvis förklaras med att många 
astronomiska teorier och begrepp är tidigare okända för läsarna eller att eleverna saknar 
förkunskaperna för att kunna följa härledningar eller exempel. En annan orsak är att det finns få 
vardagliga tillämpningar för astronomi vilket gör att det blir svårt att använda sig av 
kunskapsemfaser som vardagsemfasen eller vetenskaper, normer och beslut. Inte heller är det 
brukligt att astronomikunskaper är ett förkunskapskrav för andra fysikområden varpå säkra grunden 
inte är aktuell som kunskapsemfas. Att vardagsemfasen ändå finns representerat i läroböckerna 
beror mycket på texter och exempel om solen och vårt planetsystem. 

Studien om kunskapsemfaser skulle vara än mer intressant om den även kunde belysas ur lärares 
perspektiv, hur lärare uppfattar läroböckerna och hur de själva arbetar för att motivera eleverna att 
lära sig dessa områden. En sådan frågeställning skulle kunna besvaras av intervjuer, kanske 
kombinerat med observationer av undervisningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Enkäten 
Kartläggning av Fysiklärares undervisning 

Denna enkät är en del av en studie för att ta reda på mer om fysiklärares undervisning. Vi som gör studien 
studerar till fysiklärare på Uppsala universitet och gör detta som en del av vårat examensarbete. Vi är 
mycket tacksamma om ni vill hjälpa oss genom att besvara frågorna.  

Vi ber er om kontaktuppgifter för att kunna återkomma med följdfrågor (naturligtvis inte utan samtycke). 
Alla personliga uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 

Vi tror att det är smidigare för både dig och oss att använda enkäten som finns på Internet, men om du 
inte känner dig bekväm med det, använd denna eller worddokumentet istället. Den elektroniska versionen 
finns på: http://www.misterpoll.com/polls/424005 

Denna version skriv ut och fylls i för hand. Posta ifylld enkät till: 

Erik Aronson 
Kantosgatan 42 läg 310 
754 24 Uppsala 
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: 
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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” 

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

- ”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 
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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” 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

- ”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 partikelfysik)? 



33 
 

 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? 

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

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? 
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

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   Os äker  

15.1. Om ja, hur? 

 Vidareutbildning 

 Besöka utställningar 

 Delta i astronomitävlingar 

 Uppmärksamma astronomi mer i undervisningen 

 Annat 

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 kontaktad).  

E-post:_______________________________________ 

Telefonnummer:_______________________________ 

Tack för ditt deltagande i undersökningen! 

Erik Aronson och Andréa Pålsson 
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Bilaga 2 - tolkning av kursplanerna i fysik för gymnasiet 
Då fysiklärare i låg utsträckning diskuterar kursplanerna och gör bearbetningar av dessa dokument är 
det svårt att hitta tolkningar som används i gymnasieskolorna. Denna tolkning är därför gjord av 
uppsatsskrivaren tillsammans med ytterligare en lärarstudent, Erik Aronsson. Tolkningen har som 
syfte att klargöra vilket astronomiinnehåll som fysikkurs A och B har och är underlag för 
läromedelsanalysen. De planer vi tolkat är FY1201 – Fysik A, kursplan för FY1202 – Fysik B samt 
den övergripande ämneskursplanen för Fysik .  

Kursplan Fysik A 

I kursplanen för fysik A för gymnasiet finns tre mål som kan kopplas till astronomi. 
– ha översiktlig kunskap om universums struktur… 
– ha översiktlig kunskap om… … de fundamentala krafter som binder samman planetsystemet… 
– ha kännedom om några skeenden från fysikens historiska utveckling och dess konsekvenser för 

samhället  
I de två första målen ska eleverna ha översiktlig kunskap om respektive område efter avslutad 

kurs. Det skiljer sig från de flesta andra delar inom fysikämnet, där det istället krävs kunskap om 
området i fråga (jämför med: ha kunskap om krafter, ha kunskap om elektriska fält).  

Att ha översiktlig kunskap om universums struktur handlar följaktligen om att ha en översiktlig 
bild av denna, detaljkunskaper är med andra ord inte eftersträvansvärda enligt denna formulering. 
Min tolkning av vad en översiktlig kunskap om universums struktur innehåller är kunskap om hur 
universum är uppbyggt; att jorden är en del av solsystemet, som i sin tur är en del av vintergatan som 
tillsammans med andra galaxer bygger galaxhopar. I målet ingår även att eleven bör ha kunskap om 
andra objekt som finns i universum, såsom exempelvis planeter stjärnor, galaxer, nebulosor, 
exoplaneter, mörk materia och svarta hål. 

I det andra målet är den kraft som åsyftas gravitationen. För att förstå skillnaden, och likheten, 
mellan en fallande kropp på jorden och planeter i rörelse krävs att eleverna får lära sig om så väl 
Newtons gravitationslag som Keplers lagar. Att kursplanen faktiskt skiljer på att ha översiktlig 
kunskap om krafter som håller samman planetsystemet och ett annat mål angående krafter; att ha 
kunskaper om krafter innebär med andra ord att kursplanerna förtydligar att Newtons 
gravitationslag inte räcker för att förklara planetsystemet. Jag ser det därför som åsyftningar på att 
det är planetsystemets rörelser på grund av gravitationen som är relevanta för detta mål. För att ha 
översiktlig kunskap om detta krävs förståelse för satellitrörelse och Keplers första lag. De övriga två 
av Keplers lagar kräver mer matematiska förkunskaper samt ger en mer detaljerad bild av 
planetbanor; varpå de inte kan anses ingå i målet om översiktlig kunskap inom området. 

Det sista målet inom A-kursen som går att koppla till astronomi är även det ett mål som är 
övergripande. Att ha kännedom om några skeenden kräver inte några djupgående kunskaper, inte 
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heller specificeras vilka dessa skeenden är. Att ändå sammankoppla detta med astronomiinnehållet i 
kursen görs utifrån 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[…]  

Det ingår ingen fysikhistoria i B-kursen så detta stycke måste referera till A-kursen. Att ha 
fördjupad kunskap om fysikens roll för utvecklingen av människans världsbild handlar till stor del 
om just astronomi, dock hänvisar kursplanerna till att eleverna efter avslutad kurs enbart ska ha 
kännedom om några händelseförlopp är motsägelsefullt. Jag har valt att låta den allmänna 
kursöversikten styra innehållet och kursmålet styra omfattningen, och tolkar därför att detta mål 
handlar om att eleven ska ha kännedom om ett fåtal upptäckter, teorier eller modeller och hur de 
påverkat människans världsbild snarare än att ha en översiktsbild över den historiska utvecklingen av 
denna. Dessa skeenden bör vara utvecklingen från den medeltida kyrkans geocentriska världsbild till 
den heliocentriska och senare till ett utvidgande universum.  

Kursplan Fysik B 

I kursplanen för fysik B finns det endast ett mål som behandlar astronomi. 
– känna till huvuddragen i universums storskaliga utveckling  
Att eleverna enbart ska känna till huvuddragen i universums storskaliga utveckling efter avslutad 

kurs kan tolkas på liknande sätt som målen för fysik A, nämligen att detaljkunskaper är oviktiga och 
att fokus bör ligga på en översiktlig helhetsbild istället. Jag anser att huvuddragen i universums 
storskaliga utveckling bör innehålla hur universum skapades (Big Bang) och hur universum 
expanderade för att slutligen anta sin nuvarande form. Den framtida aspekten i detta ämne, 
universums slut kan anses vara en kunskap av djupgående karaktär och utelämnas därmed ur kursen. 

Validitet – tolkning av kursplaner 

Tolkningen av kursplanerna har gjorts av mig tillsammans med Erik Aronsson. Den kan ifrågasättas 
eftersom båda har ett astronomiintresse vilket kan ha påverkat oss att läsa in mer innehåll än vad 
författarna av kursplaner och den allmänna kursöversikten för fysik ursprungligen menat.  

En annan aspekt att ta hänsyn till gällande denna analys är skillnaden i innebörd mellan 
formuleringarna att ha kunskap om, ha översiktlig kunskap om och känna till huvuddragen om. 
Formuleringarna är snarlika, men dess betydelser skiljer, framför allt i omfång och djup. 

Något som vi upplevde som ett problem är att skolverket är inkonsekvent i styrdokumenten. I 
kursplanen för fysik A anges att astronomi ska ingå (exempelvis universums struktur) men i den 
övergripande ämnesplanen för fysik står det inget om detta under fysik A. Vi valde då att tolka 
innehållet i fysik A kursen efter kursplanen, och bortse från att dessa delar saknades i ämnesplanen. 
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Bilaga 3 - Tabell Läromedelsanalys 



Kursmål Universums struktur
ERGO A Solsystemet Galaxer Galaxhopar
Kunskapsemfas
Korrekta förklaringen Kap2  (1), kap 9 (2) kap 9 (1), Kap 9 (1) Kap 9 (2)
Vetenskapens intellektuella process
Vetenskapliga metoden
Säkra grunden
Vardagsemfas Kap 9 (1) Kap 9 (2)
Förstå sig själv
Vetenskap normer beslut

Kursmål Universums struktur
HEUREKA A Solsystemet Galaxer Galaxhopar
Kunskapsemfas
Korrekta förklaringen kap 10.6 (2) Kap 1.1 (1)
Vetenskapens intellektuella process Kap 1.1 (1)
Vetenskapliga metoden
Säkra grunden
Vardagsemfas
Förstå sig själv 1.4 (1)
Vetenskap normer beslut

Kursmål Universums utveckling Annat
ERGO B Big Bang Övergrippande utveckli    
Kunskapsemfas
Korrekta förklaringen 4 Kap 12, (2), Kap 12 (2),      
Vetenskapens intellektuella process Kap 12 (2) 4
Vetenskapliga metoden
Säkra grunden
Vardagsemfas 2
Förstå sig själv 1
Vetenskap normer beslut

Kursmål Universums utveckling Annat
Big Bang Övergrippande utveckli    

HEUREKA B
Kunskapsemfas
Korrekta förklaringen 4 kap 1.2 (1), Ka   Kap 16.7    kap 1.2 (1) Tid
Vetenskapens intellektuella process 1 Kap 16.6 (3)
Vetenskapliga metoden Kap 16.5 (3), kap 16.8 (2
Säkra grunden
Vardagsemfas 1
Förstå sig själv 1 kap 1.2 (1) Kap 16.5 (3)
Vetenskap normer beslut



Gravitation Astronomihistoria
Vanliga astronomiska  objekt Satelitrörelse Keplers första lag

Kap 13 (1) kap 9 (1) Kap 4 (1)
Kap 4 (2)

Kap 9 (1)
Kap 4 (1)

Gravitation Astronomihistoria
Vanliga astronomiska  objekt Satelitrörelse Keplers första lag

kap 10.2 (2) Kap. 10.1 (1) Kap. 10.1 (1)
10.6 (1) Materia/antimateria

Kap. 10.2 (1)
Kap. 10.21 (1)
kap 1.4 (1), kap 10.1 (2) 

På nått sätt hör ihop m          
Fusion Världsbild Gravitation Omloppshastighet/s avstånd

      Kap 12 (2), Kap 12 (1) Kap 7 Kap 7
Kap 7 Kap 12

kap 3

Kap7 Kap 7

Gravitation Fusion Atronomitermer
keplerslagar Gravitationslag

   d&materia/antimateria kap 13.14 kap 16.1
Kap 6.3 Kap 6.3 

     2)



Geocentrisk till heliocentrisk vExpanderande universum

Kap 2(1) Kap 9 (1)
Kap 9 (1)

Kap 9 (1)
Kap 1 ( 1)

Geocentrisk till heliocentrisk vExpanderande universum

Kap. 10.2 (1) kap 10.6 (2)
kap 10.6 (2)
kap 10.6 (2)

kap 10.6 (2)

     med utveckling  - men mer specifikt vad det är.
Stjärnspektra Hr-diagramStjärners livGalaxer MörkmassaHubbles lag

Kap 12 Kap 12 Kap 12 Kap 12
Kap 12 Kap 12 Kap 12

Kap 12 Kap 12
Kap 12

galaxer stjärnorsliv Galaxer 
Mäta avstånd

kap 16.2 kap 16.4 Kap 16.3
kap 16.4

kap 16.4
kap 16.4
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