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Abstract 
 
Johanna Haglund: Fysiken, tekniken och framtiden; Om gränsdragningsarbete i forskning och 

lärogång i fysik och teknik vid Uppsala Universitet 1955-1975. Uppsala universitet: Inst. för idé- 

och lärdomshistoria, C-uppsats, vårtermin 2015. 

 

Denna uppsats syftar till att undersöka utbildning och forskning inom fysik- och teknikämnena 

vid Uppsala universitet mellan åren 1955 och 1975. Här studeras dels växelverkan mellan två 

olika verksamheter; utbildning och forskning, och dels den lokala utvecklingen av, och 

gränsdragningsarbetet mellan, två vetenskapliga discipliner; fysik och teknik. Förändringarna 

tolkas som resultat av interaktion mellan forskning och utbildning å ena sidan, och utbildning och 

andra samhälleliga arenor å andra. Uppsatsen diskuterar Thomas Gieryns teori om att epistemisk 

auktoritet hos en vetenskap uppkommer nedströms, i en samhällelig arena utanför forskningen 

där den uppkom. I uppsatsen drivs tesen att lärogång inte enbart kan räknas som nedströms i 

relation till forskning utan som uppströms, nedströms och mer därtill. Teknikämnet i Uppsala 

fick sin epistemiska auktoritet vid inrättandet av universitetsingenjörsutbildningen snarare än i 

samband med den forskningsverksamhet som följde. Gieryn hävdar också att vetenskap 

definieras och förstås genom att avgränsas från sådant som det inte är. Fysik och teknik har 

exempelvis länge ställts mot varandra och jämförts i egenskap av skilda discipliner. 

Undersökningen visar dock att lärogången i fysik inte entydigt speglade distinkta 

fysikvetenskapliga områden, utan medvetet inkorporerade övning i både ingenjörskap och 

undervisning. Den tekniska utbildningen drog å andra sidan nytta av den befintliga lärogången i 

fysik. Detta utmanade de vetenskapliga gränserna för skolämnena fysik och teknik.  

 

Keywords: fysikutbildning, fysikforskning, ingenjörsutbildning, boundary work, 

gränsdragningsarbete, epistemisk auktoritet, lärogång, pedagogik, Gieryn. 
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1 

Inledning 
Även om grundutbildning sällan bedrivs på samma villkor som forskning, så tror många att 

naturvetenskapliga skolämnen är motståndskraftiga för yttre påverkan, just på grund av att de är 

naturvetenskapliga.1 Att fysik är fysik, till exempel, oavsett vem som lär ut det, eller när det lärs 

ut. I själva verket är det tvärtom, hävdar bland annat sociologen Thomas Gieryn. Han menar att 

utbildningsmiljöer, särskilt sådana riktade mot icke-specialister, är precis som andra samhälleliga 

arenor, inom vilka vetenskap ständigt omkonstrueras för att försäkra intressen hos dem som är 

beroende av vetenskapens anseende. Förvisso har definitionen av fysik inte alltid varit 

densamma. Bara vid Uppsala Universitet har fysiken i århundraden haft olika tendenser och 

inriktningar, som kommit sig av en mängd orsaker sprungna ur politik, nobelpris, världskrig och 

så vidare.2 Jag kan därför anta att definitionen av fysikstudier, från studenters såväl som från 

universitetets och statligt håll, också har varierat över tid. Men hur utvecklas 

universitetsutbildning i takt med vetenskapliga och tekniska upptäckter? Som 

civilingenjörsstudent själv har jag ett personligt intresse av att veta att innehållet i tekniskt-

naturvetenskapliga utbildningar också anpassas efter samhällets behov. Finns det växelverkan 

mellan läroplaner och forskning? Är det forskningen som påverkar universitets 

utbildningsinnehåll och metoder? Eller är det i själva verket den bredare arbets- och 

utbildningspolitiken som utgör forskningens förutsättningar? Jag är inte beredd att hålla med 

Gieryn i hans syn på utbildning som nedströms i relation till forskning. Grundutbildning och 

forskning växelverkar i en kontext av flera olika samhälleliga arenor och den epistemiska 

auktoriteten uppkommer därför inte nödvändigtvis som ett resultat av den ena verksamheten skild 

från den andra. 

Eftersom jag omöjligen kan se i en spåkula i vilken riktning dagens fysikutbildningar 

utvecklas, kommer jag i denna uppsats studera hur forskning och utbildning växelverkade i 

Uppsala under andra hälften av 1900-talet.  

                                                
1 John L. Rudolph, Historical writing on science education: a view of the landscape, Studies in Science Education, 
44:1, (2008): 63-82. 
2 Sven Widmalm, Det öppna laboratoriet: Uppsalafysiken och dess nätverk 1853-1910. Stockholm: Atlantis, 2001.; 

Ulf Danielsson, Fysik och astronomi i Uppsala. I Det goda universitetet: rektorsperioden 2006-2011 : festskrift 
till Anders Hallberg, Pernilla Björk, Mattias Bolkéus Blom, & Per Ström (red.), 125-138, Uppsala, 2011. 

 



 2 

Bakgrund 

Det har länge funnits en stark akademisk tradition inom fysik vid Uppsala universitet. Den första 

lärostolen i ämnet upprättades redan år 1750.3 Den stora ökningen av tekniskt tillämpad 

undervisning inom ämnet skedde däremot under senare delen av 1900-talet. Denna ökning 

påbörjades samtidigt som fysikinstitutionen brottades med en växande tillströmning av 

studenter.4 Behovet av fysikutbildade läroverkslärare hade också ökat under decennierna som 

föregått. Dessutom började det krävas fysikkunskaper inom andra yrkesområden, till exempel för 

många ingenjörer och agronomer. Därför tillsattes år 1955 en universitetsutredning5 som utredde 

universitetens och högskolornas uppgifter och behov inför 1960-talet. Utredningen spådde en 

fortsatt starkt ökande studenttillströmning.6 

Vid hela universitetet ökade studentantalet under 1960-talet från 8000 till hela 21000. Den 

ökade utbildningshungern berodde på det allmänt ökande ekonomiska välståndet i Sverige, 

tillgång till studielån och andra studiesociala åtgärder, men också på goda utsikter för akademiker 

på arbetsmarknaden.7 En ihållande nativitetsökning från och med sent 1930-tal resulterade också 

i fler ungdomar i övre skolåldern från och med mitten av 1950-talet8. Statsmakten och 

universitetskanslerämbetet behövde således reformera universitetsutbildningarna för att bemöta 

anstormningen av studenter. Samtidigt ställde samhället högre krav på universiteten och 

studenterna krävde inflytande över beslutsprocesserna vid fakulteterna. Universitetets ledning 

och ansvariga lärare såg mycket allvarligt på att genomströmningshastigheten var 

otillfredsställande på institutionerna. Studenternas studietider vid universitetet hade blivit för 

långa och studieavbrotten för många.9 Detta innebar inte bara att det blev trängre för alla 

verksamma i lokalerna, utan forskningen vid institutionen blev också lidande. För att få bukt med 

de nämnda problemen byggdes Fysikum ut år 1955. Särskilda lektortjänster infördes, med 

                                                
3 Innehavaren av den första professuren var Samuel Klingenstierna och hans undervisning omfattade optik, 

hydrostatik, hydralik, aerometik, mekanik och Newtons fysiska decouverter samt den s.k. allmänna fysiken. Anna 
Beckman och Per Ohlin, Forskning och undervisning i fysik vid Uppsala Universitet under fem århundraden: en 
kortfattad historik, Uppsala, 1965.  

4 John-Erik Thun, Uppsala University 500 Years: 8, Faculty of Science at Uppsala University : Mathematics and 
Physics. Stockholm; Uppsala: Univ; 1976. 

5 SOU 1959:45, 1955 års universitetsutredning: 6, Universitet och högskolor i 1960-talets samhälle: riktlinjer och 
förslag till utbyggnad. Stockholm: Nord. bokh., 1959. 

6 Onni Tegner och Susanne Olofsson, Årsrapport för universitet och högskolor, Högskoleverket, 1999, 
http://www.uk-ambetet.se/download/18.197eccc1140ee238b58faf/isbn91-88874-51-6.pdf, (hämtad 2013-12-11.) 
7 Sten Lindroth, Uppsala universitet 1477-1977. Stockholm: Uppsala univ; 1976. 
8  SOU 1959:45. 
9 Lindroth, 1976. 
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huvudsyfte att undervisa studenterna så att professorerna kunde befrias från examination och 

undervisningsskyldighet och fokusera på egen forskning. Dessutom infördes år 1955 ett 

utbildningssystem som innebar striktare studiegång för studenterna av de obligatoriska 

fysikkurserna, vilket ökade studietakten och genomströmningen av studenter.10 Höstterminen 

1962 startades även universitetsingenjörsutbildningen vid fysikinstitutionen. Dessa händelser gör 

tidsperioden 1955-1975 till en mycket händelserik och intressant period att studera 

utbildningsförfarandet inom fysik och teknik i Uppsala.  

Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur utbildning och forskning vid Uppsala universitet 

påverkade varandra mellan 1955 och 1975. Med hjälp av begreppet gränsdragningsarbete ska 

denna uppsats mer specifikt undersöka hur och varför fysik som studieämne förändrades, jämte 

avknoppningar och tillkomsten av angränsande utbildningar i teknik. Hade forskare på 

fysikinstitutionen i Uppsala mandat nog att avgöra vad framtida fysiker skulle kunna? Eller var 

det i själva verket utbildningen som konstruerade fysikforskningen vid institutionen? Detta har 

mynnat ut i frågeställningarna nedan. De teoretiska begreppen gränsdragningsarbete och 

epistemisk auktoritet kommer att förklaras i följande avsnitt. 

 

• Hur påverkades utbildning och forskning vid fysikinstitutionen av varandra? 

• Går det att beskriva förändringarna i fysikutbildningen som ett resultat av 

gränsdragningsarbete mellan den och teknikutbildningen? I så fall, på vilka sätt? 

o Kan utbildningarnas utformning skänka epistemisk auktoritet till fysik- och 

teknikämnena och hur går det till? 

 

Syftet är däremot inte att undersöka om kvaliteten på undervisningen blev bättre eller sämre 

under den studerade tidsperioden, utan att undersöka växelverkan mellan fysik- och 

teknikämnena och utbildning och forskning i en samhällelig och social kontext.  

 

                                                
10 Beckman och Ohlin, 1965. 
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Teoretiska begrepp 

Gränsdragningsarbete 

Jag har valt att operationalisera mina frågeställningar med hjälp av begreppet 

gränsdragningsarbete, eftersom det beskriver aktiviteter som förekommer i både forsknings- och 

utbildningsverksamheter. Gränsdragningsarbete kan analysera flera olika dimensioner av fysik, 

teknik, utbildning, forskning och samhälle. Begreppet har bland annat använts för att beskriva hur 

vetenskapliga ämnen avgränsas och definieras utifrån varandra. Enligt Thomas Gieryn, som 

introducerade begreppet ”boundary work”, bör det som utmärker en viss vetenskap inte studeras 

som något inneboende eller unikt för den vetenskapen. Vad som ”är” en viss vetenskap vid en 

viss tidpunkt beror ofta på (konstruerade) egenskaper hos dess motsats – alltså det som den håller 

på att avgränsas från. Gieryn tar exemplet naturvetenskap som icke-mekanik och hävdar att 

vetenskaplig verksamhet skiljer sig från ingenjörskap i fem olika avseenden: vetenskap är källan 

till teknologisk utveckling, den är experimentell, teoretisk, oegennyttig och samtidigt sitt eget 

medel för sin kultur.11 Ett populärt exempel är argumentet att vetenskapen är fri från marknadens 

påverkan, till skillnad från till exempel ingenjörskap eller tillämpad forskning och utveckling. 

Teknik och fysik är alltså två exempel på skilda vetenskaper, med egna normer och historia, som 

ofta jämförs och värderas i förhållande till varandra.  

Gränsdragningsarbete har också använts för att beskriva vetenskapsmäns ideologiska 

eftersträvan att särskilja, eller framhäva, just deras forskningsområdens ”vetenskaplighet” från 

andra forskningsområden. Vetenskap avgränsas från närliggande kunskapsområden likt ett 

kartritningsarbete. Gränsdragningsarbetet görs för att framhålla vissa egenskaper eller 

utmärkande drag hos en vetenskap och därmed göra dess explicita existens befogad. Steven 

Shapin beskriver avgränsande av en vetenskaplig praktik som ett sätt att definiera vad det är, 

skydda det från oönskade störningar och exkludera oönskade deltagare.12 

Gränsdragningsarbetesbegreppet har använts både för att skilja vetenskap från icke-vetenskap och 

för att skilja på olika vetenskaper.13 Enligt Gieryn pågår ständig gränsdragning mellan vetenskap 

och icke-vetenskap i vardagliga sammanhang. Till exempel när utbildningsmyndigheter 

fastställer läroplaner som inkluderar kemi men exkluderar alkemi och när vetenskapliga 

                                                
11 Gieryn, 1983. 
12 Daniel Lövheim. An epistemology of one’s own: curricular (re‐) construction of school technology and 

non‐technology in Sweden, 1975–1995. History of Education 39.4 (2010): 526. 
13 Tunlid, 2008; Gieryn, 1999. 
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tidskrifter avfärdar vissa manuskript som ovetenskapliga.14 

Andra, såsom Daniel Lövheim och John Rudolph, har använt gränsdragningsarbete för att 

förklara varför utbildning, genom kursplanernas uppdelning i fristående skolämnen, är ett sätt att 

befästa en viss bild av varje vetenskap. Rudolph anser att utbildning bör räknas som en 

samhällelig arena som legitimerar vissa bilder av vetenskap. Han understryker att skolutbildning 

har en unik särställning som redogörare av en officiell definition av vetenskapsämnen. Det är den 

samhällsapparat som systematiskt ska förmedla till allmänheten just precis vad vetenskap är.15 

Lövheims studie på teknik som skolämne i Sverige under 1900-talet noterar att den konstanta 

omkonstruktionen och omdefinieringen av teknikämnet resulterade i att andra skolämnen, såsom 

slöjd, så småningom omdefinierades som icke-teknik. Historiskt har teknik och naturvetenskap 

haft många retoriska gränser dragna mellan sig, antingen för att inkludera eller exkludera 

varandra i relation till universitet eller industri. Lövheim konstaterar att svensk grundskola 

fortsätter denna gränsdragningstradition i utformandet av lärogången.16 Därför är både Lövheim 

och Rudolphs fokus på läroplaner och pedagogik en bra grund för att observera 

gränsdragningsarbete i utbildningsverksamheter, men det är otillräckligt för att kunna koppla till 

dynamiken mellan utbildning och forskning vid universitet. Dock är Gieryns ursprungliga 

definition av relationen mellan utbildning och forskning inte heller problemfri. Gieryn skriver att 

skolutbildning, medvetet och särskiljande, har konstruerats med förbehåll för intressen och 

ideologier hos de som skapat den. Han påpekar samtidigt att undervisning influerats av samtida 

intellektuella strömningar, industribehov och rådande politiska lägen, men han diskuterar inte hur 

detta går ihop med forskningsintressenterna. 

Epistemisk auktoritet och nedströms 

Målet med gränsdragningsarbete är att vetenskapen ska få epistemisk auktoritet. Epistemisk 

auktoritet betonar unika egenskaper eller prestationer hos vetenskapen. Först då en vetenskap 

vunnit detta är det möjligt att arbeta med det som ingår inom dess upprättade gränser på ett 

trovärdigt sätt. För att en ”ny gräns” ska vara framgångsrik behöver både vetenskap och 

vetenskapsmän stöd och bekräftelse från legitimerande processer; vetenskapliga metoder och 

                                                
14 Thomas F. Gieryn, Boundary-Work and the Demarcation of Science from Non-Science: Strains and Interests in 

Professional Ideologies of Scientists, American Sociological Review Vol. 48, No. 6 (Dec. 1983), 781-795.  
15  John L. Rudolph, Historical writing on science education: a view of the landscape, Studies in Science Education, 

44:1, (2008), 63-82, DOI: 10.1080/03057260701828143. 
16 Lövheim, 2010. 
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ställningstaganden såsom peer reviews och objektivitet.17 Allteftersom det som (för stunden) 

anses vara tillförlitliga kunskaper och procedurer inom vetenskapen undersöks vidare, eller 

utmanas av andra, kommer dess gränser att ifrågasättas. Det finns därför inga garantier för var 

vetenskapens epistemiska auktoritet allokeras nästa gång dess gränser ifrågasätts.18  

Gieryn förklarar att den epistemiska auktoriteten uppkommer nedströms, då kunskapen 

förflyttas bort från den vetenskapsmiljö där den uppkommit, för att tolkas, tillämpas och används 

i andra vardagliga miljöer eller samhälleliga arenor, till exempel i kärnkraftsindustrin. 

Framgången hos en viss gräns – med andra ord dess allmänna användning i ett samhälleligt 

sammanhang – kan förklara en högre kulturell eller epistemisk auktoritet hos en viss skildring av 

vetenskapen över en annan.19 När kunskapen förflyttats nedströms till en ny samhällelig arena 

prövas dess trovärdighet, och professionella intressen och forskningsresurser kan hävdas. Gieryn 

har, med sin naturliga tyngdpunkt på forskning som den påverkande kraften, en lite för 

onyanserad bild av samspelet mellan den och utbildning och andra samhälleliga arenor. Jag vill 

undersöka utbildning som påverkande faktor, mer än vad Gieryn kan göra med sin avhuggna 

definition av utbildning som nedströms.  

Lärogång 

För att undersöka vad utbildning egentligen består av, och vilka krafter som därmed får påverka, 

använder jag även begreppet lärogång, eller curriculum, som sammanfattat av Ivor F. Goodson20. 

För att hjälpa läsaren genom uppsatsen kommer utbildning kategoriseras på sådant sätt att den går 

att jämföra över tid, både i avseende på innehåll och på utförande. Det engelska ordet curriculum, 

som ofta olyckligtvis översätts till ”läroplan”, har egentligen en vidare innebörd, då det syftar på 

den faktiska verkligheten i skolan och inte enbart den verklighet som svenskans ”läroplan” 

dikterar och avser.21 I kommande avsnitt kommer jag därför använda mig av begreppet lärogång 

istället för läroplan när jag syftar på att beskriva både innehåll och metod i 

undervisningsförfarandet. Det tillåter mig att klassificera det empiriska materialet, exempelvis 

studieplaner och anvisningar, oberoende av den rådande utformningen av sådant. På så sätt kan 
                                                
17 Thomas F. Gieryn, Cultural boundaries of science: Credibility on the line. University of Chicago Press, 1999. 
18 Anna Tunlid, Den nya biologin - Forskning och politik i tidigt 1960-tal. I Vetenskapens sociala strukturer: sju 

historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt, Sven Widmalm (red.), Lund: Nordic Academic Press, 
2008. 

19 Lövheim, 2010, s.526. 
20 Ivor F. Goodson, Studying curriculum – cases and methods, Buckingham, Open University Press, 1994. 
21 Gunnar Richardson, S. Smedberg och P. Lönnström, Utbildningshistorisk forskning: Problem, källmaterial, 

metodik. Stockholm: Univ; 1984. 
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förändringar lättare påvisas.  

Lärogång är ett mångfasetterat koncept, som är konstruerat, framförhandlat och 

omförhandlat på många olika nivåer, på olika platser och av olika typer av människor och 

grupper. För att få ökad förståelse för konceptet, förespråkar Goodson teoretiskt fokus på 

lärogång som föreskrift, process, praktik och diskurs. Den bör inte betraktas som endast en av 

dessa. Bilden av lärogången som föreskrift grundar sig i tanken att det på förhand går att definiera 

de huvudsakliga ingredienserna i en studiekurs och utifrån dessa lära ut de olika momenten och 

avsnitten i systematisk ordning. Lärogången som föreskrift är det vanligaste sättet att beskriva 

den. Denna uppfattning underbygger föreställningen att expertis och styrning av lärogång bara 

finns hos statliga myndigheter, utbildningsbyråkratier och utvalda akademiska grupper. Så länge 

denna föreställning inte utmanas är den föreskrivna retoriken och skolgången i praktiken en och 

samma. Denna syn är dock problematisk om man ser till dem som dagligen påverkas av 

lärogången, till exempel lärare, eftersom deras makt att påverka skolgångens diskurs glöms bort i 

teorin. Diskurs är i någon mån den förväntade inriktningen på lärogången. Därför måste även 

nivåerna av lärogång som praktik, process och diskurs förstås för att tala om den som en social 

konstruktion.  

Idén att lärogång handlar om vad som i praktiken pågår i klassrummen, var från början en 

slags motreaktion till att det enbart var föreskrivande och teoretiskt definierat.  Ur en praktikers 

eller en realists synpunkt är det alltså i klassrummen som lärogång blir förhandlad och realiserad. 

Men det är inte bara praktiken som utformar lärogången, och att försöka låsa lärogång vid endast 

en teoretisk definition är farligt. Goodson menar att den som bara tittar på den externa påverkan 

på lärogång därmed accepterar skolans verksamhet som en svart låda och ignorerar den interna 

kraften till förändring. Just drivkrafterna bakom lärogångens förändring är viktig för Goodsons 

teori. Dess förändringsförlopp har liknats innovationsprocessens, som ständigt förändras i sig 

själv samtidigt som förutsättningarna för dess funktion förändras.22 Därför är det intressant att 

jämföra utbildning med forskning, eftersom de båda kan tolkas som resultat av pågående sociala 

omkonstrueringar eller gränsdragningsarbete.  

Goodsons lärogångsteori är något spretig och svåranvänd, speciellt om materialet inte 

tillåter en analys av alla delar av lärogången. Men eftersom detta är en historisk undersökning, 

och det operationaliserande begreppet är gränsdragningsarbete, behöver inte materialet redogöra 

                                                
22 Goodson, 1994. 
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för alla delar. Denna uppsats lutar sig till största del på källmaterial där lärogången är framställd 

som föreskrift och diskurs, även om materialet tillåter en del antaganden om hur process och 

praktik såg ut. 

Material och avgränsningar 

Jag har ur statens offentliga handlingar granskat universitetsutredningen från 1955 och analyserat 

arkivmaterial från fysikprofessorer och lektorer vid Uppsala universitet under åren 1945-1980.  

Materialet kommer huvudsakligen från Uppsala Universitets arkiv, både från filosofiska 

fakultetens arkiv och matematisk-naturvetenskapliga sektionens arkiv och antologier och diverse 

Skrifter om Uppsala Universitet. Jag har aktivt sökt efter allt som berör fysikutbildningen under 

efterkrigstiden. Dessutom har jag gått igenom vad som finns i fysikinstitutionens arkiv, vilket var 

väldigt omfattande. Jag har särskilt tittat på studieplaner, laborationsinstruktioner, protokoll, 

kurslitteratur och anteckningar.  Jag övervägde att intervjua någon som arbetade i laboratoriet vid 

Fysikum under denna period, men avstod av utrymmesskäl.  

Källkritik och källgranskning  

Jag har inte kunnat dra nationella jämförelser av mina resultat eller göra fakultetsövergripande 

generaliseringar. Förestående reformeringar ökar mängden meningsutbyten och debatter. Att 

utbildningens mål och innehåll diskuterades inför ståndande utredningar eller reformeringar 

genererade naturligtvis mer åsikter och mer material. På universitetsnivå är dokumentation och 

diskussion kring pedagogik, i dagens bemärkelse av ordet, bristfällig innan 1960. Det betyder inte 

att pedagogik eller diskussion kring pedagogik på universitetsutbildningar var obefintlig innan 

dess. Däremot gör dokumentationsbristen det svårt att jämföra vissa begrepp i materialet över tid, 

vilket jag i viss mån stävjar med lärogångsbegreppet. 

Det material som funnits i stora kvantiteter har troligtvis efterlämnats med en avsikt, som 

en del av universitetsanställdas medvetna myndighetsutövning och dokumentationsprocess. 

Mycket av materialet om forskning och utbildning i fysik vid den här tiden är skrivet av 

verksamma fysiker, inte av historiker. Därmed speglar materialet en ideal och akademisk-

professionell bild av utbildningsinnehållet men också en del personliga reflektioner eller motiv, 

vilket jag också har haft i åtanke i min analys. Mina slutsatser har gjorts med reservation för 

”eftersläpning” i praktiken, och att vissa förändringar i studieplanen kan ske utan politiska 
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direktiv. Även inom akademin kan människor göra vissa saker ”av gammal vana”. Dessutom bör 

Uppsala inte ses som isolerad från omvärldens förändringar.  

Slutligen en kommentar angående språkbruk i uppsatsen jämfört med mina källor; tidigare 

har det vi idag kallar fysikutbildning och fysikinstitutionen kallats för fysisk utbildning 

respektive fysiska institutionen. Lägrebetygsnivåer, (ett, två, tre betyg) kallar jag ibland för 

grundnivå, med avancerad nivå avser jag både högrebetygsnivåer och forskningsutbildningen. 

Jag har försökt att använda de modernare uttrycken i min analys, men de språkliga förändringarna 

är intressanta i sig för studiet av utvecklingen av utbildning och gränsdragningar av fysikämnets 

omfång. 

Avgränsningar  

Uppsatsen är avgränsad till undervisning och forskning inom fysik vid Uppsala universitet mellan 

år 1955 och 1975. Uppsala universitet har länge haft betydande verksamhet inom fysiken. Jag har 

därmed haft tillgång till många förstahandskällor, genom exempelvis bibliotek och museer efter 

dess institutioner. Fysik kräver en rad olika typer av undervisning, både teoretisk och 

experimentell. Dess relation till andra ämnen, såsom teknik och ingenjörskap, är också unik och 

därför intressant för uppsatsens syfte.  

Jag har studerat studieplaner från läsåret 1955-56 fram till läsåret 1974-75. Jag tar avstamp 

i 1955 då studieupplägget förändrades och universitetsutredningen tillsattes. Mot slutet av min 

tidsperiod så har en stor del ansvariga vid fakultet och institution hunnit ersättas, allteftersom folk 

gick i pension, bytte arbetsgivare osv. Därmed undviker jag att enbart studera enskilda individers 

påverkan. Sådan påverkan bör inte underskattas. År 1975 är också en lämplig slutpunkt för min 

studie eftersom en ny studieplan med ny introduktionskurs infördes höstterminen 197523 och det 

planerades då inför en ny högskoleförordning med nya utbildningslinjer som trädde i kraft år 

197724.  

Med fysikutbildning kommer jag hädanefter syfta huvudsakligen på filosofie 

kandidatexamen och filosofie ämbetsexamen. Jag har avgränsat ämnet fysik till de av Uppsala 

Universitet avgränsade ämnena fysik och teoretisk fysik med mekanik, och därmed utesluta 

studieämnen såsom fysikalisk kemi, astronomi och seismologi. Dock är det ett av uppsatsens 

                                                
23 Torsten Lindqvist och Bo Gestblom, skrivelse till okänd mottagare, Uppsala Universitet, Fysiska Institutionen 

1975-05-14, Fysiska institutionens arkiv. 
24 Uppsala Universitet, ”Viktiga Årtal”, http://www.uu.se/om-uu/historia/viktiga-artal/, (hämtad 2015-03-12.) 
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syften att se vilka ämnen som knoppades av från, respektive räknades in i, dess inriktningar. Det 

är inte helt trivialt att skilja dem åt, eftersom lärarna delade sin undervisningstid mellan kurser 

och nivåer. Det finns även vissa laborativa moment och teoretiska genomgångar i olika kurser 

som överlappar25 – så avgränsningen är egentligen bara pragmatisk. I en alternativ eller 

angränsandes studie kunde det vara intressant att göra en kvantitativ studie över vad studenterna 

läste för kurser och vilken examen de sedermera fullgjorde. 

Forskningsläge 

Det finns mycket idéhistorisk forskning kring fysiklaboratoriet som vetenskaplig forskningsplats 

och vilka normer som har fått råda där; bland annat Steven Shapins Leviathan and the Air 

pump26, Bruno Latour och Steve Woolgars Laboratory Life: The Construction of Scientific 

Facts27 och Peter Galisons filosofiska bok How Experiments end28. Det finns även en del 

forskning med lokalt fokus på fysiklaboratorierna i Uppsala fram till 1920-tal, såsom Sven 

Widmalms Det öppna laboratoriet, Uppsalafysiken och dess nätverk 1853-191029 och Thomas 

Kaiserfelds Vetenskap och Karriär30. Thomas Kaiserfelds studie behandlade Uppsalafysikernas 

förändrade institutionella och professionella förhållanden då fysikämnet under första hälften av 

1900-talet växte från att vara ett litet universitetsämne till att bli ett samhällsviktigt 

forskningsområde. Om tiden efter 1920-talet finns en del skrivet om bland annat 

forskningsgrupper och internationella forskningssamarbeten såsom Gustaf Werners institut31 och 

The Uppsala Project32. Karl Grandin skrev i ”Intermediate Theoretical Physics” om fysikern Ivar 

Wallers inverkan på framväxandet av modern teoretisk fysik i 1920-talets Sverige, i en tid då det 

inte fanns någon konsensus rådande vad teoretisk fysik var eller skulle vara.33 Både Kaiserfelds 

                                                
25 Dagböcker och Meddelad undervisning, från filosofiska och matematisk-naturvetenskapliga institutionen, Uppsala 

Universitets Arkiv, 1952-1962. 
26 Steven Shapin, Simon Schaffer and Thomas Hobbes. Leviathan and the air-pump. Princeton: Princeton University 

Press, 1985. 
27 Bruno Latour and Steve Woolgar, Laboratory life: The construction of scientific facts. Princeton University Press, 
2013. 
28 Peter Galison, How experiments end. University of Chicago Press, 1987. 
29 Widmalm, 2001. 
30 Thomas Kaiserfeld, Vetenskap och karriär: svenska fysiker som lektorer, akademiker och industriforskare under 

1900-talets första hälft, Diss., Lund: Arkiv; 1997.  
31 Torsten Lindqvist, Gustaf Werners institut 50 år: en historik över acceleratorbaserad verksamhet vid Uppsala 

universitet 1949-1999, Uppsala Universitet, 1999. 
32 Thun, 1976. 
33  Karl Grandin, ”Intermediate Theoretical Physics”, I Aurora torealis: Studies in the history of science and ideas in 

honor of Tore Frängsmyr, Tore Frängsmyr et. al., Sagamore Beach: Science History Publications, 2008. 
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och Grandins slutsatser motiverar vidare studier på hur fysikämnena utvecklades efter 1950-talet.  

Både Widmalm och Kaiserfeld undersöker primärt universitetets forskningsverksamhet, 

men implicit behandlar de undervisningen som ett bihang, utan att närmare diskutera potentiell 

växelverkan mellan de två verksamheterna. David Kaiser har däremot närmat sig undervisning 

som en interaktiv verksamhet i antologin Pedagogy and the Practice of Science34, i vilken han 

samlat flera vetenskapssociologiska texter om just utbildning inom fysik. Bland annat studeras 

hur spridningen av pedagogiska hjälpmedel såsom Feynmandiagram har hjälpt till att 

revolutionera utlärningen av abstrakta fysikteorier. Tidigare nämnda Daniel Lövheim har studerat 

gränsdragningsarbetets effekter på teknik och fysik som skolämnen i Sverige, dock bara på 

grundskolenivå. Anders Sjöbergs C-uppsats ”Framväxten av forskning och utbildning på 

dataområdet vid Uppsala Universitet”35 är satt i en kontext och tid som liknar den i min studie. 

Hans fokus är på datafältets införande som ämnesområde i Uppsala och inte så mycket på 

relationen mellan forskning och utbildning. Hans syfte och analytiska verktyg på förutsättningar, 

aktörer och terminologi är dessutom inte mig behjälpliga. Joachim Åberg däremot, utreder i sin 

uppsats ”Den moderne ingenjören”36 vilka syner på teknik och vetenskap som åskådliggjordes då 

den tekniska utbildningen inrättades i Uppsala under 1960-talet. Han tar hjälp av den linjära 

modellen för att utreda olika påverkansfaktorer till framväxten av forskning och utbildning inom 

ämnet teknik, men han gör inte någon parallell jämförelse med något annat ämne såsom fysik.  

Forskningsläget innehåller därför ett brett spektra av studier av fysik jämte teknik, och av 

forskning jämte utbildning och andra samhälleliga praktiker. Däremot saknas utgångspunkter 

som 1) studerar växelverkan mellan utbildning och forskning inom båda fälten och 2) det svenska 

samhällets påverkan på båda verksamheter. Det jag vill bidra med är en vidgad syn på utbildning 

som dels det som påverkas (av samhälle och forskning) och dels som det som har möjlighet att 

påverka (samhälle, forskning och definitionen eller avgränsandet av vetenskapsämnen). 

Uppsalafysiken – forskning i förändring 

Bara genom att studera Uppsala under ett tiotal år finner man flera faktorer som indikerar att det 

                                                
34 David Kaiser, (red.) Pedagogy and the practice of science: Historical and contemporary perspectives. MIT Press, 

2005. 
35  Anders Sjöberg, Framväxten av forskning och utbildning på dataområdet vid Uppsala Universitet, C-uppsats, 

Uppsala Universitet, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, 2011. 
36  Joachim Åberg, Den moderne ingenjören- En studie av den tekniska utbildningen i 1960-talets Sverige, C-

uppsats, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala Universitet, 2011. 
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fanns en dynamik i vad forskningsområdet fysik innefattade. Fysikinriktningarna påverkades av 

arbetspolitik, ekonomiska incitament, utländska forskningssatsningar och på framsteg och 

nyvunnen kunskap inom ämnet. Fokus för den här undersökningen är inte på dessa samhälleliga 

aktörer, men influenserna utifrån har stort inflytande på vilken forskning som bedrevs vid 

Uppsala universitet. För att förstå hur fysikforskningen utvecklades på 1950,-60- och 70-talet 

kommer första delen av detta kapitel av undersökningen att sätta Uppsalafysiken i en historisk 

kontext. Detta följs av två avsnitt om fysikforskning och teknisk forskning under den aktuella 

tidsperioden.  

En historisk återblick 

Först och främst kan det vara värt att poängtera att historiskt har fysikämnets representation 

möjligen sagt mer om Uppsalas organisatoriska mognande än om vilken forskning som faktiskt 

bedrevs. Den första professuren i fysik inrättades år 1750 och en laboratur i experimentell fysik 

år 1891. Professuren i teoretisk fysik hette mekanik när den inrättades år 1873. Professorerna 

skulle då bemästra ett brett spektrum av fysikens teorier. Med den moderna fysikens utveckling 

blev forskningens specialisering mer uttalad och den samlade kunskapsmängden blev snabbt 

mycket större. Varje forskare fick istället bidra med effektivt arbete från sin nisch och en 

nyfunnen medvetenhet om kopplingen till andra ämnesgrenar fick dem att inse nödvändigheten 

av samverkan över ämnesgränserna.37 1948 fick Uppsala universitet sin andra professur i fysik, 

som då avsåg experimentell fysik. Fysiken var alltså inte till en början uppdelad i fler 

ämnesgrupper än så, åtminstone inte organisatoriskt vid universitetet. Det var först under andra 

halvan av 1900-talet som en avsevärd differentiering av ämnet ägde rum, mycket på grund av 

laboratorsbefattningarna, som jag återkommer till i kommande avsnitt om grundutbildningen.38 

I början av 1900-talet var den teoretiska fysiken eftersatt i jämförelse med 

experimentalfysiken vid svenska universitet och högskolor, om man ser till antalet högre tjänster 

i fysik i Uppsala, Stockholm och Lund. På 1950-talet mångdubblades dock antalet disputationer i 

fysik, i jämförelse med i snitt två stycken per år sedan 1895. Alltsedan Kai Siegbahn flyttade över 

till Uppsala från KTH 1955, fortsatte han sin verksamhet inom ß-spektroskopin, vilket förblev ett 

                                                
37 Olof Beckman, Uppsala universitet. Ångström, far och son. Stockholm; Uppsala: Univ; 1997. 
38 Beckman och Ohlin, 1965; Kai Siegbahn, Studieplan i examensämnet i fysik, 1956,1957,1958,1959, Uppsala 

Universitets Arkiv. 
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av de viktigaste forskningsområdena vid fysikinstitutionen.39 Under 1900-talet uppfördes i 

Uppsala ett antal forskningsinstitut inom fysikämnet även utanför universitetet.40 Forskningen vid 

Gustaf Werners institut kom att ägna sig åt högenergifysik, särskilt spridningsproblem. En 

anledning till inrättandet av dessa forskningsinstitut var läroverksreformerna under 1900-talets 

första hälft, som indirekt bidrog till en hårdare konkurrens om fysikprofessurerna vid 

universitetet.41 En annan anledning till att det inrättades många forskningsinstitut inom just fysik 

var just att staten ville satsa på till exempel högenergiforskning, för att minska energiförlusterna 

vid överföring av elektrisk energi över långa avstånd, eller röntgenstrålning för cancerbehandling.  

Industrin hade också ett intresse av att det forskades på syntetmaterial.42  

Fysikforskningen i Uppsala 1955-1975 

Efter andra världskriget hade statsmakterna fått ökad övertygelse om värdet av naturforskning, 

inte bara för militärt bruk, där atombomben är ett välkänt exempel, utan också för näringslivet.43 

Efterfrågan på kvalificerade forskare ökade i takt med den ekonomiska och tekniska utvecklingen 

och i början av 60-talet var bristen på utbildad personal inom teknisk och naturvetenskaplig 

forskning kännbar.44 1955 års universitetsutredning analyserade forskningsutbildningens 

omfattning och samhällets behov och publicerade under 1957 och 1958 sammanställningarna 

Akademikerräkningen, Reserverna för högre utbildning och Lärarbrist och läraröverskott.45 De 

underströk betydelsen av effektiv handledning i forskarutbildningen. Utredningarna kopplade 

också frågan om ökad insats från samhällets sida till frågan om undervisningens rationella 

utnyttjande i forskning såväl som grundutbildning. De accentuerade svårigheterna med att göra 

forskning till ett konkurrenskraftigt yrkesalternativ för dem som avlagt en grundexamen. För 

detta inrättades stipendier och forskarrekryteringstjänster, till exempel forskarassistentstjänsten. 

De ökade internationella kontakterna och särskilt angloamerikanska forskningsframsteg 

utmanade den traditionella, tvåstegsindelade forskningsutbildningen i Sverige. Påbörjandet av 

licentiatstudier skedde innan år 1969 genom personlig överrenskommelse mellan 

institutionsprefekten, professorn och den studerande. Licentiander skulle beredas plats på 
                                                
39 Beckman och Ohlin, 1965. 
40 Beckman och Ohlin, 1965. 
41 Kaiserfeld, 1997.  
42  Lindqvist, 1999. 
43 Beckman och Ohlin, 1965. 
44 Stig Strömholm, Torgny Nevéus och Åke Davidsson (red.). Universitet i utveckling: Uppsala universitet under 

Torgny T. Segerstedts rektorat 1955-1978, Uppsala, 1978.  
45 SOU 1959:45. 
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institution eller bibliotek och ges ett ämne för forskningsuppgiften.46 År 1969 fördes dock 

licentiat- och doktorsgraden samman till en doktorsexamen med en effektiv studietid på 4 år. 

Införandet av doktorsexamen medförde en omedelbar höjning av antalet genomförda 

avhandlingsarbeten.  

När de internationella forskarkontakterna återupptogs efter andra världskriget, dominerades 

fysiken av kärnenergi och kärnfysik.47 Dock fanns en viss röntgensspektroskopisk tradition kvar 

från Manne Siegbahns forskning i Uppsala under 1920-och 30-talet. År 1955 var antalet forskare 

på fysikinstitutionen där 15 stycken. Femton år senare var det över 100 stycken forskare, 

licentiander, doktorander, docenter och övriga lärare, vilket möjliggjorts av tillbyggnaden som 

innehöll laboratorier och verkstäder.48 

Under 1950-talet började fusionsforskningen komma igång på allvar ute i världen och så 

länge det inte handlade om mångmiljonsprojekt kunde Fysikum hålla takt med den. Exempelvis 

kunde fysikprofessorerna Kai Siegbahn och Per Ohlin med stöd från ASEA och Kungliga 

Vattenfallsstyrelsen bygga kraftiga kondensatorbatterier för snabba urladdningar i gaser. Dock 

gick det inte riktigt att hålla samma forskningstakt som de utländska jättelaboratorierna, så efter 

några år lades den fusionsinriktade grenen av urladdningsforskningen ner. Istället väntade ett steg 

över från kärnfysik till atom- och molekylfysik. Den största gruppen Uppsalaforskare sysslade 

vid slutet av 1960-talet med kärnspektroskopi och elektronspektroskopi, men även optisk 

spektroskopi, röntgenspektroskopi och röntgenblixtfysik förekom, såväl som en C14-station och 

grupper som sysslade med elektron- och kärnspinnresonans. Inom fasta tillståndets fysik 

studerades bland annat tekniska och grundläggande aspekter på termoelektrisk kylning, men kom 

under slutet av 1960-talet till att centreras kring magnetism hos fasta kroppar.49 

Födelsen av teknisk forskning vid Uppsala universitet  

På initiativ av Uppsalafysikerna föreslog universitetsutredningen 1959 att en 

universitetsingenjörsutbildning skulle starta vid Uppsala universitet. Torgny Segerstedt, 

universitetets rektor och universitetsutredningens ordförande från och med 1957, och Kai 

                                                
46 Birger Lindskog och Torgny Segerstedt (red.), Universitetet och forskningen: studier tillägnade Torgny Segerstedt 

på sextioårsdagen. Uppsala: Univ; 1968. 
47 Olof Beckman, Matematisk, astronomisk och fysisk forskning, i Universitet i utveckling: Uppsala universitet 

under Torgny T. Segerstedts rektorat 1955-1978, s. 114, Stig Strömholm, Torgny Nevéus och Åke Davidsson 
(red.). Uppsala, 1978.  

48 Birger Lindskog och Torgny Segerstedt (red.), 1968. 
49 Ohlin, 1968; Beckman, 1978. 
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Siegbahn skildras som två avgörande aktörer till att den så småningom inrättades 1962.50  I en 

skrivelse daterad 31:a maj 1957 motiverar Kai Siegbahn och Per Ohlin inrättandet av 

universitetsingenjörsexamen med: ”en ökad efterfrågan på akademiskt utbildad arbetskraft dels 

från industrihåll, dels från andra laborationer, där fysisk-teknisk forskning bedrives i olika former 

såsom inom atomenergiverksamheten, försvarsforskningen, medicinska forskningen etc.”51 Men 

de själva konstaterade också att den fysikutbildning som vid den tiden bedrevs vid institutionen 

inte var lämplig för sådana karriärsval. De, och de representanter från industrin som de uppger sig 

ha talat med, önskade starta en ”rationell teknisk utbildning” vid universitet för att avlasta de 

tekniska högskolorna och möta efterfrågan på tekniker. Detta skulle kunna tolkas som att de av 

god vilja önskade upplåta sina grundutbildningsresurser, personal och lokaler för att fostra 

ingenjörer åt industrin. Att Uppsala ville ha en stark koppling mellan naturvetenskapen och 

ingenjören jämfört med andra lärosäten observerades även av Joachim Åberg i ”Den Moderne 

ingenjören”.52 Rent krasst skulle dock ordvalet ”rationell” kunna tyda på att Siegbahn och Ohlin 

ansåg att det var mer logiskt och effektivt för dem som forskare att locka och knyta till sig 

bredare grupper av studenter och industrirepresentanter. Men de konstaterade ju också att 

forskarutbildningen inom fysik borde få en “rationellare” utformning just för grundforskningens 

skull. Att professorerna ville ”rationalisera” utbildningen kan alltså ses som ett försök att följa 

med både i utvecklingen av utbildningsväsendet såväl som i splittringen eller omdefinierandet av 

fysikämnet som sådant. Fysiken och dess tillämpningsområden krävde (då liksom idag) trots allt 

även vissa grundläggande tekniska kunskaper, vilket uppenbarligen ansågs vara en kritisk faktor 

för institutionens forskningsframgångar. Till exempel inom elektroniken (förstärkarteknik, 

pulsteknik, mikrovågsteknik) och konstruktion (materialfrågor, tillämpad matematik och 

mätteknik) behövdes sådana kunskaper.53  

Siegbahn och Ohlin föreslog att en teknisk påbyggnad skulle ske efter den första, 

grundläggande kandidat– eller magisterexamen. De poängterade att universitetsutbildade tekniker 

inte skulle kunna ersätta de civilingenjörer som utbildats vid de tekniska högskolorna, så som 

                                                
50 Strömholm et al. (red.), 1978; Per Ohlin, Fysiska Institutionen i Uppsala i Universitetet och forskningen: studier 

tillägnade Torgny Segerstedt på sextioårsdagen. Birger Lindskog och Torgny Segerstedt (red.), Uppsala: Univ; 
1968. 

51 Kai Siegbahn och Per Ohlin, skrivning till Universitetsutredningen, 5:e juni, 1959, Uppsala Universitets arkiv, 
Fysikinstitutionens arkiv. 

52 Åberg, 2011, s.31. 
53 Siegbahn och Ohlin, 1959. 
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KTH eller Chalmers, utan snarare skulle ses som komplement till dessa. Detta eftersom industrin 

skrek efter kompetensen, men de befintliga tekniska högskolorna inte hade kapacitet att ta emot 

det ökade antalet studenter med de eftertraktade fysik- och teknikkunskaperna. De båda 

professorerna visste att en större andel av de som avlade en examen i fysik i Uppsala sökte sig till 

industrin eller till andra forskningslaboratorier så småningom. Detta trots att den fysikutbildning 

som sedan länge erbjöds vid universiteten praktiskt taget helt tog sikte på läroverksläraryrket.54 

Från dessa påståenden går det att tolka utgångsläget för den kommande 

universitetsingenjörsutbildningen som något som varken skulle vara lämpligt för blivande 

läroverkslärare, men som heller inte skulle motsvara samma utbildning som andra civilingenjörer 

fick vid andra lärosäten. Vad skulle då universitetsingenjörsutbildningen syfta till? Siegbahn och 

Ohlin tycks se ett mervärde för både studenter och industri att erbjuda en ingenjörsutbildning vid 

universitetet, medan jag vill hävda att införandet av en teknisk utbildning i Uppsala var ett 

strategiskt steg för den befintliga forskningen och utbildningen. Strategiskt för att dels dra nytta 

av effekterna som en teknisk inriktning kunde ha på grundutbildningen inom fysik och dels ha 

anledning att påbörja teknisk forskning vid universitetet. En sådan anledning var att det nu skulle 

finnas ett studentunderlag med rätt kompetens för att utforska nya förgreningar i gränslandet 

mellan teknik och fysik. 

Den första universitetsingenjörsutbildningen fick således en egen profil, eftersom den var 

förlagd vid ett universitet och byggde på en filosofisk kandidat, men den förväntades vara 

likvärdig de tekniska högskolornas civilingenjörsutbildningar. Den befintliga kapaciteten hos 

matematisk-naturvetenskapliga fakulteten i Uppsala kunde utnyttjas för en betydande del av 

denna utbildning. Hans Christian Fischer, professor i hållfasthetslära och sedermera en av de som 

utvecklade den fyraåriga utbildningen i teknisk fysik55, skrev att: ”Utbildning av civilingenjörer 

och andra tekniker som skall kunna föra den tekniska utvecklingen vidare kräver betydande 

inslag av laborationer, som åtminstone delvis skall ge kännedom om moderna instrument och 

apparater.”56 Hans konstaterande tyder på att tillämpad utbildning och kunskaper i att behärska 

teknisk apparatur var särskilt viktigt för ingenjörernas utbildning. Redan ett par terminer in i 

utbildningen, skulle laborationerna genomföras med avancerad forskningsapparatur. Datorer av 

                                                
54 Kai Siegbahn och Per Ohlin, skrivning till Universitetsutredningen, 5:e juni 1959, Uppsala Universitets arkiv, 

Fysikinstitutionens arkiv. 
55 Dagens Nyheter, ”Dödsfall: Hans Christian Fischer”, http://www.dn.se/arkiv/kultur/dodsfall-hans-christian-

fischer, (hämtad 2015-05-21) 
56 Strömholm et al. (red.), 1978, s.150. 
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olika slag kom inte bara till användning i tekniska tillämpningsämnen utan även i 

grundutbildningen, särskilt inom matematik. En annan, mer subtil slutsats från Fischers påstående 

är att grundutbildningen skulle fostra uppfinnare. Men den brännande frågan är om han, och 

andra universitetsanställda, ville att studenter med sådana färdigheter skulle stanna kvar vid 

universitetet eller gå vidare till industrin? Det verkar som att Fischer åtminstone ansåg att 

teknologerna kunde dra nytta av forskningsverksamhetens infrastruktur lika mycket som 

forskningen kunde utnyttja teknologernas kunskaper direkt i labbet. 

Civilingenjörsutbildningen och den tekniska forskningen inrymdes från början i den 

undervisningsbyggnad som förenade den fysiska och kemiska institutionen. Vid införandet av 

den fyraåriga civilingenjörsutbildningen flyttades dock huvuddelen av verksamheten till den nya 

längan Teknikum som stått färdig sedan 1970.57 Därmed upphörde den rumsliga gemensamheten 

mellan den fysiska och den tekniska forskningen och utbildningen, för att återupptas igen under 

1990-talet då Ångströmlaboratoriet färdigställdes. Idag bedrivs utbildning och forskning inom 

fysik, teknik och flera andra angränsande områden i dessa lokaler. Därför är det intressant att ta 

reda på hur lärogången såg för respektive examensämne, när den tekniska utbildningen i Uppsala 

fortfarande var i sin vagga. 

Lärogången i examensämnena fysik och teknik 

Första delen av detta avsnitt i undersökningen inleds med en översikt över hur 

universitetsutbildning i Uppsala förändrades generellt under den aktuella tidsperioden. Sedan 

undersöks mer djupgående innehållet i kursplanerna för kandidatexamen i fysik, parallellt med 

den tekniska utbildningens utveckling.  Först analyseras tidsperioden 1955-1960. Sedan kommer 

några nedslag i tiden 1960-1965 att göras, särskilt läsåret 1962-63, följt av en redogörelse för 

tiden mellan 1962 och 1974. Därefter avrundas undersökningen med läsåret 1974/75. Till sist 

görs en kort utblick mot externa påverkansfaktorer till studier i fysik och karriärer inom ämnet. 

En generell överblick på undervisningen vid universitetet 1955-1975 

I Uppsala utvecklades studieorganisation, lärarstruktur och undervisningsformer i takt med de 

omfattande reformarbeten som gjordes under Torgny Segerstedts rektorat 1955-1978. 

                                                
57 Hans Christian Fischer, ”Teknisk Forskning”. I Universitet i utveckling: Uppsala universitet under Torgny T. 

Segerstedts rektorat 1955-1978, s. 114, Stig Strömholm, Torgny Nevéus och Åke Davidsson (red.). Uppsala, 
1978. 
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Förändringarna jag studerar återspeglas i universitetskatalogen genom uppgifter om fakulteter, 

institutioner, lärare och undervisning. Höstterminen 1955 gavs universitetets katalog fortfarande 

ut terminsvis och innehöll uppgifter om personalia och undervisning fördelade över fyra 

fakulteter. Utifrån uppgifterna i katalogen kunde studenterna schemalägga terminens arbete. 

Studenter och allmänhet informerades om vilka offentliga föreläsningar som gavs. Av tradition 

och med rätta kallades publikationen för föreläsningskatalog. Tjugo år senare gav samma 

universitetskatalog på motsvarande sätt information om lärare och tjänstemän och deras 

organisatoriska placering, men nu var fakulteterna sju till antalet.58 Katalogdata om 

utbildningsledare, studierektorer och studievägledare markerade en förändrad syn på 

universitetets pedagogiska uppgifter. Läsårets undervisning redovisades nu i en separat 

katalogdel och de offentliga föreläsningarna hade i praktiken upphört.59  

Tidsperioden 1955-1960 

Före år 1956 var studierna på tvåbetygsstadiet60 vid Uppsala och andra universitet organiserad så 

att fysikstudenterna efter en propedeutisk enterminskurs, avslutad med tentamen, påbörjade sina 

laborationer.61 Under läsåret 1955-1956 gjordes en omorganisation av kurserna på grundnivå för 

att uppnå en högre utbildningskapacitet och kortare studietid62. Det nya systemet innebar en fast 

studiegång, studenten kunde inte längre när och hur han eller hon ville genomgå de obligatoriska 

kurserna. År 1959 infördes universitetsutredningens föreslagna automatiska tilldelning av lärare i 

proportion till antalet studerande, vilket minskade lärarbristen.  

Lärogången i fysik på grundnivå  

Både ettbetygs- och tvåbetygsstudenterna läste en kurs i fysikaliska demonstrationer (de 

förstnämnda behövde inte utföra demonstrationerna, vilket krävdes för det andra betyget). Vidare 

ingick i utbildningen en litteraturkurs, vilken huvudsakligen innebar litteratur av 

                                                
58 De ursprungliga fakulteterna den teologiska, den juridiska, den medicinska och den filosofiska fick tillökning med 

den farmaceutiska och den filosofiska spjälkades i tre; den humanistiska, samhällsvetenskapliga och den 
matematisk-naturvetenskapliga. 

59 Åke Vinterbäck, ”Studieorganisation och verksamhetsformer”. I Universitet i utveckling: Uppsala universitet 
under Torgny T. Segerstedts rektorat 1955-1978, s. 177-198, Stig Strömholm, Torgny Nevéus och Åke 
Davidsson (red.). Uppsala, 1978.  

60 Tvåbetygsstadiet innebar två terminers studier, för två betyg. 
61 Birger Lindskog och Torgny Segerstedt, Universitetet och forskningen: studier tillägnade Torgny Segerstedt på 

sextioårsdagen. Uppsala: Univ; 1968. 
62 Årsredogörelse 1955-1956, Fysiska institutionen, Fysikinstitutionens arkiv. 
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kompendiekaraktär som anvisats i samband med laborationerna. Litteraturkursen för den andra 

terminen innefattade dels Fysiska institutionens tvåbetygskompendier: Mekanik, Värme (del I), 

Optik (del II), Elektricitetslära (del III), Elektronik (IV), Atomfysik (V). Professor Kai Siegbahn 

skrev stora delar av dem själv. Det fanns viss flexibilitet för filosofie kandidatstudenterna att, 

med examinatorns tillåtelse, få både laborationskurs och litteraturkurs anpassad efter sina 

intressen. Under andra terminen ingick även en kurs i fysikalisk teknik med vissa tekniska 

laborationer samt övningar i glasblåsning och metallarbete. I lärogången ingick även en kurs i 

problemlösning.  

Studenterna delades in i grupper om 6-8 stycken vardera och genomgick under första 

terminens fysikstudier fem delkurser som var och en behandlade de ovan nämnda grenarna av 

fysiken. Studentgrupperna läste delkurserna omlott. En studietermin, alltså ett betyg, motsvarade 

ca 5 månaders studier. På detta sätt skulle samtliga laborationer för ett betyg hinnas med under en 

termin. Större delen studenter, påstod Per Ohlin, kunde efter två terminer nu avlägga tentamen för 

två betyg, vilket tidigare oftast tagit tre terminer. Examinatorerna var professorerna.63  

Det nya systemet av terminens upplägg valdes inte slumpmässigt. Den skulle systematisera 

och effektivisera praktiken i lärogången och studenternas införskaffande av kunskap skulle spegla 

diskurs och föreskrift så de kunde slussas vidare till nästa termin. Detta terminsbundna system 

föreskrev vad studenten skulle lära sig i varje delkurs, men det kunde inte dra nytta av processen, 

eftersom förkunskapskraven för varje delkurs inte var avhängiga vad studenten lärt sig och 

mindes från föregående delkurs. Här fick alltså pedagogiken böja sig efter en forskningstradition 

som ansåg att mekanik, värme, optik, elektricitetslära, elektronik och atomfysik utgjorde den 

primära ämnesbasen som alla nya fysikstudenter var tvungna att lära sig innan de fick lov att 

specialisera sig. 

Lärogången på högre betygsstadier och i forskarutbildningen 

Från och med hösten 1956 anordnades fem olika specialseminariegrupper (främst avsedda för 

högre betyg och licentiater) vilka behandlade ”aktuella problem” inom respektive huvudområde i 

institutionens forskningsverksamhet. Parallellt behandlade ett allmänt seminarie aktuella problem 

inom hela experimentalfysiken. Specialseminarierna behandlade följande områden: röntgen- och 

fasta kroppars fysik, högenergifysik, fusionsreaktioner, kärnspektroskopi och spinresonans och 

                                                
63 Per Ohlin, Fysiska Institutionen i Uppsala i Universitetet och forskningen: studier tillägnade Torgny Segerstedt på 

sextioårsdagen. Birger Lindskog och Torgny Segerstedt (red.), Uppsala: Univ; 1968. 
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atomstrålar. Hösten 1958 dök ett sjätte område upp i specialseminarieserierna, kosmisk strålning. 

På institutionen bedrevs då forskningsarbeten inom bland annat: allmän kärnspektroskopi, 

kosmiska strålningens fysik, röntgenspektroskopi, atomstrålespektroskopi, elektron- och 

kärnspinresonans, åldersbestämning genom radioaktiva sönderfall, transienta urladdningar och 

fusionsreaktioner.64 Tyngdpunkten för arbetena låg alltså på kärn- och partikelfysik, vilket 

motsvarar fördjupningar inom endast en av fem delkurser i den första fysikkursen. Dessutom 

syns en tydlig tradition att bygga på forskningen som bedrevs vid institutionen innan 1950-talet. 

På högre betygsnivå och forskarutbildningen kan institutionens forskning därför kallas både 

normgivande och gränsdragande för studierna.  

På lägre betygsstadiet hade professorerna det yttersta ansvaret för kursens innehåll och för 

vad samtliga studenter kunde vid kursens slut. Kurslitteraturen var skriven av de som verkade på 

institutionen, antingen av professorerna själva eller av assistenter. Redan första terminen erbjöds 

studiespecialisering till den som önskade – om professorn tillät det vill säga. Därför finns det 

grund till argumentet att utbildningen präglades av individuella lärares kunskaper och 

forskningsintressen. Dock skulle den proportionerliga student/lärarfördelningen kunna vara ett 

argument för att detta inte var fallet. Studenternas ökning i antal gjorde att fördelningen av lärare 

inte längre var statisk.  

På licentiat- och doktorandnivå var frågan om lärare mer komplicerad än på grundnivån. 

Det fanns fortfarande ingen automatik som tillät anordnande av fasta licentiatkurser och 

”fysikens oerhörda utveckling gjorde en specialisering nödvändig”, enligt Per Ohlin.65 I Uppsala 

löste man detta genom att inrätta laboratorsbefattningar inom olika grenar i fysiken. Den första 

var laboratorsbefattningen i elektronik, år 1958. Med andra ord var det tillgång på forskare och 

högrebetygstuderande som avgjorde vad som erbjöds på forskarutbildningen eftersom lärare 

tillsattes inom det som staten ansåg vara viktiga forskningsområden.  

Forskningsinriktningen på institutionen kunde alltså påverka lärogången redan på 

grundnivå för den intresserade studenten, även om det är först efter de lägre betygsstadierna som 

forskningsseminarierna, licentiatkurser och laboratorernas inriktningar var tongivande för 

lärogången.  

                                                
64 Kai Siegbahn och Per Ohlin, Årsredogörelse 1955-1959, Fysiska institutionen, Fysikinstitutionens arkiv. 
65 Beckman och Ohlin, 1965.  
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Tidsperioden 1960 – 1965 

 Om fysikforskningen 

Under slutet av 1950-talet upptogs nya grenar i institutionens forskningsprogram och till 

gruppseminarierna tillkom vid 1960-talets början elektronik, kosmisk strålning och plasmafysik. 

Gränsdragningsarbetet mellan fysikämnena är tydligt i indelningen av seminarieserierna. Fasta 

kroppars fysik omstöptes till ”fasta tillståndets fysik” och högenergifysik till ”elementarpartiklars 

fysik” medan kärnspektroskopi och spinresonans bestod. Dessa omformuleringar kan verka 

ytliga, men de visar åtminstone på den lokala dynamiken inom ämnet. Fusionsreaktioner och 

högenergifysik representerades visserligen av egna forskningsområden men gavs inte rum i 

seminarieserierna. Det kan vara vanskligt att spekulera i varför vissa ämnen var 

motståndskraftiga för rubbning. Att kärnspektroskopin fanns kvar kan exempelvis vara en 

kombination av tradition, omförhandling av den epistemiska auktoriteten och praktiska 

begränsningar i seminariernas omfång. Publikationerna från fysikinstitutionen hade nu ökat till 

ungefär 100 stycken per år. Forskningsexpansionen krävde en betydande ökning av de 

ekonomiska resurserna, som kom från högre tilldelning av statliga medel via universitetet och 

forskningsråden och från bidrag från privata stiftelser och industrier.66  

Om lärogången i fysik 

Undervisningsmomenten på grundnivå var liksom år 1955-56 uppdelade i en förberedande kurs, 

laborationskurser (delkurser i mekanik och värme, optik, ellära, elektronik, atom- och kärnfysik), 

en kurs i fysikalisk teknik, demonstrationskurs, problemlösningskurs samt en biblioteks- och 

litteraturkurs. Upplägget var detsamma, med en teorivecka och två laborationsveckor. 

Studenterna var fortfarande indelade i laborationsgrupper om sex personer. Nytt i föreskriften, 

alltså studieplanen för ämnet, var beskrivningen av respektive moments mål. Målet med 

demonstrationskursen betonar processaspekten av lärogång, vilket uttrycks såhär: 

”Demonstrationskursen avser att meddela övning i undervisningsmetodik och muntlig 

framställning i föredragets form i samband med demonstrationsexperiment.”67 Detta illustrerar 

att fokus fortfarande ligger på att ge fysikstudenten övning i att själv lära ut fysikämnet så 

småningom. Detta har lyfts tidigare i uppsatsen, om utbildningens huvudsakliga fokus på 

                                                
66 Beckman och Ohlin, 1965. 
67 Kommentar till organisationsplan för ämnet fysik vid Uppsala universitet år 1960, Fysikinstitutionens arkiv, UUA. 
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läraryrket, innanför och utanför akademin. I målbeskrivningen av problemlösningskursen syns 

samma tendenser och avsikter:  

Problemlösningskursen avser att ge metodisk träning i fysikens teoretiska avsnitt samt alltefter 
undervisningsstadiet och elevernas fallenhet en inblick i ämnets problematik. På de lägre stadierna faller 
tyngdpunkten i undervisningen självfallet inom den metodiska träningen men förskjuts för de högre stadierna 
alltmer mot diskussioner kring ämnets problematik. 68 

Att lägga upp kurserna på detta vis hade pedagogisk avsikt, vilket framgår tydligt. Men det ger 

också upphov till en möjlighet för studenterna att utefter ”fallenhet” välja vilka kunskaper från de 

lägre stadierna som de vill ta vara på; om det är för vidare forskning eller om ”den metodiska 

träningen” räcker för vad de behöver i sitt framtida yrke.  

År 1963 lades tvåbetygsundervisningen om ännu en gång, efter erfarenheter av systemet 

från 1955. Då omgrupperades delkurserna till mekanik, värmelära, optik (fysik I), 

elektricitetslära, elektronik (fysik II) samt atom- och kärnfysik (fysik III). Varje sådan delkurs 

innehöll laborationer och lektionsundervisning. Varje delkurs avslutades med tentamen.69 För två 

betyg krävdes också att studenten med godkänt resultat genomgått demonstrationskursen, kursen 

i fysikalisk teknik och en översiktskurs. Översiktskursen syftade dels till att ge en historisk 

översikt, dels till att knyta samman delkurserna.70 Att studieplanerna gjordes om just detta år 

beror med största sannolikhet på de resurser som lades på universitetsingenjörerna, och den 

yrkesinriktning som detta bidrog till. 

Lärogången för universitetsingenjörerna 1962-1972 

Då universitetsingenjörsutbildningen startade i Uppsala var den en påbyggnad på en filosofie 

kandidat- eller filosofie magisterexamen och fordrade två betyg vardera i matematik, fysik och 

teoretisk fysik (rimligen motsvarande tre års studier). Den tvååriga tekniska påbyggnaden som 

följde innehöll ytterligare kurser i matematik, fysik och teoretisk fysik jämte de tekniska ämnen 

som ingick i högskolornas examen för teknisk fysik. Ett examensarbete skrevs under sista 

terminen, precis som vid de tekniska högskolorna. Universitetsingenjörsprogrammet utformades 

så att det skulle motsvara en civilingenjörsexamen på teknisk högskola. Per Ohlin var dock 

övertygad om att en universitetsexamen skulle ge djupare kunskaper i de grundläggande ämnena. 

                                                
68 Ibid. 
69 Beckman och Ohlin, 1965. 
70 Ohlin, 1968. 
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I översikten Den tvååriga civilingenjörsutbildningen vid Uppsala Universitet 1962-197271 

framgår att drygt 50 % av de 204 utexaminerade civilingenjörerna från denna utbildning gick till 

företag, de övriga gick till forskningsinstitut, fortsatte vid universitetsinstitutioner eller gick till 

lärarhögskolan för att bli lärare. Ungefär 10 % studerade vidare till teknisk licentiat, doktorsgrad 

eller doktorsexamen. Med andra ord hade de tekniska högskolornas utformning av sina 

ingenjörsutbildningar stor påverkan på diskurs och föreskrift i lärogången för 

universitetsingenjörerna såväl som fysikerna i Uppsala.  

Tidsperioden 1965-1974 

Den allmänna fysikdiskursen 

Antalet fysikstuderande på nybörjarnivå ökade med 300 % mellan 1955-56 och 1968.72 År 1966 

representerades ämnet vid universitetet av fysik och teoretisk fysik med mekanik, jämte 

elektronik, fasta tillståndets fysik, hållfasthetslära, teoretisk elektroteknik med plasmafysik, 

geokosmisk fysik och elektricitetslära. Studieplanen 1966 inleds med en ämnesbeskrivning där 

gränsdragningsarbete är ett synligt medel för att väcka intresse hos potentiella studenter. 

Inledningen, som skrevs av verksamma professorer vid institutionen, uppmärksammade att 

fysikens utveckling hade genererat många nya arbetsområden under 1900-talet. Mekanik, 

värmelära, akustik, optik och elektricitetslära beskrevs fortfarande som den traditionella 

indelningsgrunden inom fysiken.  Den moderna fysikens stöttepelare, atom- och kärnfysiken, 

beskrivs också som grundläggande. Dessa inriktningar hade även gett upphov till nya grenar, så 

som elektronik, men även skänkt förnyad aktualitet åt äldre områden som det fasta tillståndets 

fysik. Det framställs som positivt att gränserna omförhandlas och att allt eftersom nya områden 

avgränsas upptäcks nya kopplingar mellan de befintliga.73 I studieplanen utnyttjas epistemisk 

auktoritet implicit som ett argument för utbildningens uppdelning. Fysikämnet är av tradition 

indelad (avgränsad) av experimentella och teoretiska normer och det framgår att 

Uppsalafysikerna tycker att det är essentiellt att de är indelade på det viset.74  

                                                
71 Fischer, 1968. 
72 Strömholm, Nevéus och Davidsson (red.), 1978. 
73 ”Samtidigt har de gamla gränserna mellan fysikens olika områden i viss mån suddats ut, och man har fått en mer 

enhetlig, på atomistisk grund vilande, uppfattning av naturen.”  Studieplan i fysik, s.1, 24.5.1966, 
Fysikinstiutionens arkiv, Uppsala Universitets Arkiv. 

74 ”Fysiken arbetar efter två linjer, den experimentella och den teoretiska. Den första har till uppgift att genom 
experiment uppnå kunskap om naturen, den andra att i matematisk form sammanfatta de empiriska rönen.”. ibid. 
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Internationellt samarbete framhölls också som avgörande för forskningsarbetets 

framgångar. Dessutom framhölls återigen att den fysiska forskningen hade stor betydelse för den 

tekniska utvecklingen och att dess resultat i allt snabbare takt kom tekniken tillgodo.75 Kanske 

var dessa formuleringar i första hand marknadsföringsknep för att göra ämnet lockande och 

aktuellt, men de tydliggör också att teknisk utveckling utåt framställdes främst som en 

konsekvens av forskning, och inte tvärtom. Internt var ju diskussionen en annan - där ansågs 

teknisk kunskap essentiell för att föra fysikforskningen framåt. Växelverkan mellan teknik och 

fysik, lärogång och forskning tycks ta olika skepnad efter akademikernas behag. 

Lärogången i fysik på grundnivå 

Studierna för andra betyget var uppdelade i delstudiekurser som var och en avslutades med en 

tentamen. Kursmomenten hade utvecklats vidare från 1962 års variant till att bestå av fyra 

delstudiekurser uppdelade på följande sätt: Allmän fysik, värmelära och optik, samt övningar i 

fysikalisk teknik (Fysik I), Elektricitetslära och elektronik (Fysik II), Atomfysik, Kärnfysik och 

översiktskurs (Fysik III) och en demonstrationskurs. Utöver dessa skulle nu även kurser i 

astronomi och meteorologi läsas parallellt. Kurslitteraturen för varje delkurs skrevs av 

institutionens Olof Beckman och Gustav Ekspong. I kursen Fysik I kompletterades den även med 

boken Mekanik med vektorlära skriven av en fysiker från Lund. Med andra ord hade 

institutionens egna forskare fortfarande stor påverkan på innehållet i grundkurserna och på vilka 

områden tonvikterna lades. I demonstrationskursens målbeskrivning var det pedagogiska 

ändamålet borttaget.76 Meteorologikursen omfattade en översikt över teoretisk meteorologi och 

väderlekslära. Översiktskursen var i stort sett densamma som 1962. Övningarna i fysikalisk 

teknik skulle ”bibringa den studerande någon materialkännedom samt viss erfarenhet av 

materialbearbetning med därtill hörande redskap och maskiner.” Föreskriften specificerade 

därmed inte längre material som glas och metall, som i 1955 års studieplan. Examinationen 

förrättades nu ”i regel av lärare”, vilket alltså inte längre behövde betyda professorn i ämnet.77 

Trebetygsundervisningen hade tidigare inneburit att studenten under en termin fått hjälpa 

till med det vetenskapliga arbetet i någon forskargrupp. Mot slutet av 60-talet hade dock särskilda 

anslag möjliggjort inrättandet av särskilda trebetygslaborationer och föreläsningsserier. Tre betyg 

                                                
75 Ibid. 
76 Studieplan i examensämnet fysik år 1962, Fysikinstitutionens arkiv, Uppsala Universitets Arkiv. 
77 Ibid. 
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kunde även erhållas genom deltagande i fysikaliskt forskningsarbete eller ämnesspecialisering. 

Kurslitteraturen var tongivande för hela innehållet i trebetygskursen och var nu långt mer 

internationellt influerad.78 För fyra betygsenheter inom filosofie kandidatexamen, fordrades en 

termins deltagande i fysikaliskt forskningsarbete och en litteraturkurs avsedd att ge fördjupade 

kunskaper inom ett i samråd med examinator valt område. Utöver detta fordrades deltagande i 

seminarieövningar och terminen avslutades med skriftlig och muntlig tentamen.79 

På en kursledarkonferens i juni 1969, där kursledare verksamma vid Umeå, Uppsala, 

Stockholm, Lund och Göteborg närvarade, diskuterades bland annat demonstrationskursens 

innehåll och relevans för olika studenter. De ”extremt pedagogiska momenten” antogs vara mest 

lämpade för de som läste inom ramarna för lärarhögskolan, medan redovisning i grupp ansågs 

vara bra erfarenhet för flera verksamhetsområden. Uppsalas representant framhöll även det ökade 

inslaget av geofysiska moment och gymnasieskolans ändrade förkunskaper som 

påverkansfaktorer av kursinnehåll. Det diskuterades också hur man gemensamt kunde framföra 

till bokförlagen att vissa avsnitt i den gemensamma kurslitteraturen, t.ex. Att studera fysik, borde 

moderniseras i de avsnitt som behandlar undervisningens organisering.80 Den gemensamma 

diskussionen kring dessa faktorer bevisar att lärogången i fysik var på väg att moderniseras och 

standardiseras konsekvent över lärosätena, och inte bara autonomt i Uppsala.  

Teknisk Fysik och tekniska ämnen i andra utbildningar 

Från och med år 1968 fasades den tvååriga påbyggnadsutbildningen till universitetsingenjör ut. 

En mer traditionell fyraårig civilingenjörsutbildning infördes, lämpad för studerande direkt från 

gymnasiet. Ett ökat studentintag möjliggjorde flera variationer. Under de tre sista terminerna 

valde teknologen, redan på slutet av 1970-talet, mellan huvudinriktningarna Materialfysik, 

Elektrofysik eller Datateknik, med möjlighet till ännu mer individuella valmöjligheter t.ex. 

kärnkraftteknik. I samband med inrättandet av civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik beviljade 

staten ytterligare tre laboratorsbefattningar: i det fasta tillståndets fysik, teoretisk elektroteknik 

med plasmafysik och i hållfasthetslära. Dessutom tillkom en laboratorsbefattning i experimentell 

                                                
78 Bland annat berörde kursen Elektricitetslära och elektronik i huvudsak J. Reitz och F. Milfords Foundations of 

Electromagnetic Theory och E.E. Zpeler och S.W. Punnetts Electronic Devices and Networks.Atomfysik och 
kärnfysik motsvarade huvudsakligen innehållet i W. Finkelurgs Structure of Matter. Fasta tillståndets fysik 
motsvarade huvudsakligen innehållet i C. Kittels Elementary Solid State Physics. Ibid. 

79 Studieplan med försök av införande av astronomi, 1969, Fysikinstitutionens arkiv,  Uppsala Universitets Arkiv. 
80 Protokoll från kursledarkonferens, Uppsala juni 1969, Fysikinstitutionens arkiv, Uppsala universitets arkiv. 
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fysik, som sedan ombildades till en befattning i geokosmofysik.81 Det fanns särskilt starka inslag 

av professorsundervisning på de sista åren i civilingenjörsutbildningen. Professorerna var även 

handledare och examinatorer till sista terminens examensarbeten, vilka genomfördes, då som nu, 

på institutioner, industrier eller forskningsinstitut. Som ett resultat av detta behövde den tekniska 

fakulteten bedriva egen forskning och odla kontakter med näringslivet, men nu reserverades 

också personresurser för det.82  

Ämnena för civilingenjörsstudenterna var mer heterogena än fysikernas; kurser i fysik 

blandades med bland annat matematik, regleringsteknik, kemi, hållfasthetslära och ritteknik.83  

De allra flesta kurser bestod av föreläsningar, räkneövningar och övriga uppgifter. Vissa 

involverade även laborationer. Under den här tidsperioden gjordes även de första försöken med 

att använda TV som hjälpmedel i undervisningen.84 Detta är bara ett konkret exempel på hur 

teknik blev ett medel för utbildning, en del av process och praktik, och inte enbart en del av 

föreskriften. Precis som för fysikkandidaterna uttryckte normalstudieplanen att ett av 

teknikutbildningens mål var att ge övning i experimentellt arbete, för att belysa vissa moment av 

teorikursen och göra studenterna förtrogna med fysikalisk apparatur och mätmetoder. 85 

Läsåret 1974/1975 

Även gränsdragningsarbetet mellan fysik och andra naturvetenskaper användes i syfte att befästa 

fysikens betydelse och för att locka studenter till en fysikkarriär. Fysikerna utnyttjade den 

epistemiska auktoriteten som andra naturvetenskaper hade i andra samhälleliga kontexter 

(exempelvis hos skolungdomar eller industri) genom att framhålla likheter och måla upp 

samband mellan dem. I den särskilda kurskatalogen om fysik från 1974 framställs fysiken som 

unik och som den vetenskap som kunde täcka in det mesta inom naturvetenskapen, inklusive 

kemi och biologi: 
 

 

                                                
81 Ohlin, 1968.  
82 Fischer, 1968. 
83 I kursplanen ingick matematik, teoretisk fysik, allmän och oorganisk kemi, fysikalisk kemi, organisk kemi, 

tillämpad fysik, elektronik, regleringsteknik, fasta tillståndets fysik med teknisk materiallära, metallografi, 
teoretisk elektroteknik med plasmafysik, hållfasthetslära, maskinelement och ritteknik, teknisk strömningslära, 
teknisk termodynamik och företagsekonomi. 

84 Åberg, 2011. 
85 1969 års normalstudieplan i fysik, Fysikinstitutionens arkiv, UUA. 
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Man strävar alltså efter en enhetlig syn på de fenomen som inryms i områden som mekaniken, värmelära, 

elektromagnetismen, atom- och molekylfysiken, kärnfysiken, den kondenserade materiens fysik, biofysiken 

o.s.v. Uppenbarligen är fysiken den grundläggande naturvetenskapen. Kemin behandlar en speciell sida av 

fysikens mångsidiga program, nämligen hur man tillämpar fysikens lagar på molekylbindningen och hur man 

praktiskt omformar molekyler till andra slag av molekyler. Biologin i sin tur är beroende av fysik och kemi för 

att beskriva de processer som försiggår i levande kroppar. Fysikaliska metoder används för övrigt inom alla 

naturvetenskapliga (och även andra) områden. 86 
 

År 1974 var flera av de tillåtna studievägarna inom fysik indelade i varianter om en eller två 

terminer, se Tabell 1. Tabellen är en avskrift från en likadan tabell i studieplanen 1974/75 och 

den visar två saker. Först och främst att kursernas nya upplägg behövde förklaras i avseende på 

innehåll och organisering, i relation till det tidigare systemet. För det andra betydde 

omstruktureringen av kurserna fler möjligheter för specialisering även för de studenter som inte 

ville forska. Föreskriften hade stuvats om. Diskursen av lärogången hade breddats, även om 

praktiken var densamma. 

Kurs Ämne Poäng enligt 

Kunglig 

kungörelse 

28.3.1969 

grundexamen 

Betygsenhet 

enl. stadga för 

filosofie 

examen 1953. 

Fil. ämb. 

Betygsenhet enl. 

stadga för filosofie 

examen 1953. Fil. 

kand. 

Grundkurs AB 1 Fysik 40 2 2 

Grundkurs AB 2 Fysik (fasta jordens fysik) 40 - - 

Grundkurs A 1 Fysik 20 1 1 

Grundkurs A 2 Fysik 20 - 1 

Grundkurs A 3 Fysik (elektronik) 20 - 1 

Påbyggnadskurs C 1 Fysik 20 3 3 

Påbyggnadskurs C 2 Fysik (fasta jordens fysik) 20 - - 

Påbyggnadskurs D 1 Fysik 20 - 4 

Påbyggnadskurs E 1 Fysik 20 - - 
Tabell 1:Normalstudieplaner i fysik 1974/75 

Föreskrift och diskurs 

Alla kursers innehåll kan av utrymmesskäl inte behandlas här så nedan följer ett representativt 

                                                
86 Uppsala Universitets katalog 1974/1975, i vol. 1 1971/72-1975-1976, Uppsala Universitet, Almqvist och Wiksell 
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urval. Grundkurs A1 var tänkt att vara en allmän orienteringskurs om fysikaliska begrepp och 

metoder. Den kunde utgöra ett komplement till studenter som i första hand läste angränsande 

ämnen till fysiken. Kursen lämpade sig uttryckligen för de som önskade förbereda sig för vidare 

utbildning, yrkesverksamhet inom naturvetenskaplig sektor eller lärarverksamhet på 

grundskolans högstadium. Det praktiska upplägget skiljde sig inte mycket från innan, med fyra 

delkurser. Delkurs 1 omfattade mekanik, elektricitetslära och vågrörelselära. Delkurs 2 i 

kvantfysik omfattade en orientering i kvantmekanik, atom- och kärnfysik och fasta tillståndets 

fysik. Delkurs 3 var en tvåpoängs översiktskurs behandlade biblioteks- och litteraturfrågor, 

fysikens idéhistoriska utveckling samt aktuella problem inom fysiken. Kurs 4 behandlade 

astronomi och geofysik. 

AB1-kursen gick igenom samma ämnen som A1 men djupare, eftersom den avhandlade de 

två första terminernas studier i fysik som krävdes för lärarverksamhet på grundskolans högre 

stadium eller gymnasieskolan. AB1 var upplagd på ett snarlikt sätt som A1, men den första 

delkursen avverkade endast mekanik och den andra elektricitetslära, elektronik och 

vågrörelselära. Delkurs 3,4 och 5 behandlade sedan innehållet A1:s motsvarande delkurser 2,3 

och 4.  

Tredje terminens påbyggnadskurs C1 krävde förkunskaper från AB1 och innebar tre 

delkurser. Kvantfysiken var den första, och byggde på modern amerikansk kurslitteratur såväl 

som Uppsalafysikern Carl Nordlings Fysik handbok. Delkursen i fasta tillståndets fysik 

behandlade bl.a. kristallstruktur och kristallbindning och fasta kroppars elektronstruktur och 

byggde också på en kombination av svensk och betydande amerikansk litteratur och 

arbetsböcker. Sedan kunde studenterna välja mellan två alternativa 4-poängskurser, antingen en 

inom elteknik som behandlade elkraftteknik och telekommunikation och en inom astronomi och 

geofysik. Till detta tillkom på C1-nivån en kurs i datorspråket Basic med självständiga 

programmeringsuppgifter. Kursinnehållet blev alltså tydligt uppdelat i tillämpningsområden i 

större utsträckning än tidigare, redan efter två terminers studier. 

Efter att studenten hade avlagt 60 poäng fanns flera valmöjligheter för den som ville läsa 

mer fysik. Antingen kunde studenten läsa någon av D- och E-nivåkurserna (som dessutom 

erbjöds i forskarutbildningen på institutionen) inom exempelvis elenergiteknik, tillämpad 

geofysik och elektrodynamik. Det andra alternativet var att läsa en grundkurs A5 i elektronik, 

eller söka in till civilingenjörsutbildningen teknisk fysik. Det fanns även möjlighet att läsa 
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enstaka tekniska kurser som gavs på civilingenjörsutbildningen, även om de inte kunde räknas in 

i examen för fysik. 

Fysikutbildningen och samhället 

Målet med de universitetsreformer som genomfördes från 1955 till 1970-talet var att med 

tillgängliga resurser möta en stigande efterfrågan på högre utbildning och anpassa den till 

samhällets och yrkeslivets krav. Accentueringen på hur detta skulle göras skiftade mellan ”med 

tillgängliga resurser” och ”anpassa den till samhällets eller yrkeslivets krav.” Uppsatsens 

studerade tidsperiod inleddes med ett vidgat tillträde till akademiska studier, så att även 

folkskollärare och gymnasieingenjörer likställdes med den som avlagt en studentexamen och 

kunde studera vid universitet.87 Från allmänpolitisk synpunkt utgjorde Uppsalas organisering av 

lärogången ett instrument för att främja social utjämning och att skapa underlag för utvecklingen 

av välfärdsamhället. Sådana tendenser syns också i Torgny Segerstedts krav på kvalitet, 

flexibilitet och valfrihet i utformningen av universitetsutbildningen, vilket han uttryckte i arbetet 

med universitetsutredningen 1955.88  

En annan påverkande faktor för fysikundervisningen i Uppsala var intresset för de så 

kallade utvecklingsländerna. Hösten 1961 började det internationella fysikseminariet, sponsrade 

av SIDA och International atomic energy agency i Wien, sin verksamhet vid fysikinstitutionen. 

Verksamheten bestod av en ettårig engelskspråkig kurs för 15 studenter, med motsvarig filosofie 

kandidatutbildning i fysik, från olika länder. De fick delta i forskningsarbete och erbjöds vissa 

speciella kurser. Därtill tillkom även studiebesök till laboratorier och institutioner i Sverige och 

övriga Europa.89 Detta fick inverkan både på hur fysikutbildningen bedrevs i Uppsala (att den 

bedrevs på engelska är en internationaliserande faktor), eftersom studenterna kom från alla 

världens hörn.90 De utländska studenterna tog säkert med sig nya idéer och råd om hur man 

närmade sig problemlösning inom fysik vid andra universitet och institutioner.  

Slutdiskussion 

Som samhällelig arena är universitetet kanske unikt i att det har ett ömsesidigt anspråk på att 
                                                
87 Vinterbäck, 1978; SOU 1959:45. 
88 Strömholm, Nevéus och Davidsson, 1978. 
89 Lindskog och Segerstedt, 1968.  
90 Mats Ola Ottosson, Uppsala universitet i sin lokala miljö: ett sekel av kontakter och samverkan. Uppsala, 2014. 
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samtidigt erbjuda ”den mest vetenskapliga” lärogången och ”den mest vetenskapliga” 

forskningen.  Det var tydligt i studieplanerna att ett viktigt mål med fysikutbildningen var att 

redan på grundnivå ge studenten övning i forskningsmetodik, oavsett vilken yrkesbana studenten 

därefter valde. De legitimerande processerna, som Gieryn kallar dem, som krävs för att vetenskap 

ska få epistemisk auktoritet, kommer inte naturligt för en ny student. De kräver övning, och 

systematiserad sådan. Denna uppsats har bland annat undersökt hur sådan systematisering såg ut. 

Undersökningen indikerar att vetenskaplighet, alltså lämpliga angreppssätt och förhållningssätt 

till fysik, under hela tidsperioden lärdes ut konsekvent från allra första terminen.  

Staten fick större och större påverkan på kursinnehållet allteftersom, men den kunde inte 

avgöra vad som borde läras ut i Uppsala utan anvisningar från experter från akademin och 

industrin. Häri spelade universitetsutredningen från 1955 en stor roll, trots sina statistiska 

begränsningar. Dock är det inte tydligt om forskarna i Uppsala någon gång hade möjlighet att 

påverka grundutbildningen inom fysik så att kursinnehållet utvidgades just efter deras forskning. 

Det är först i de högre nivåerna som studenterna i någon mån deltog i att legitimera de teorier och 

forskningsframsteg som åstadkoms vid institutionen. Därför går det inte att utesluta att 

lärogången till viss del är nedströms; en samhällsapparat som utnyttjades för att ge epistemisk 

auktoritet åt fysikvetenskapen. Däremot uppstod Uppsalas tekniska forskning först efter att den 

tekniska utbildningen startade vid institutionen. Ingenjörsutbildningens påverkan på lärogången i 

naturvetenskaplig fysik var både efterfrågad och synbar. Detta syns inte minst i 

specialiseringskurserna, som år 1974 erbjöds inom exempelvis telekommunikation och 

programmering under fysikstudiernas tredje termin.  Det faktum att inrättandet av 

ingenjörsutbildningen berättigade rationell teknisk forskning vid Uppsala är ett exempel som 

styrker tesen om att lärogång kan vara både uppströms och nedströms. Med berättigade menas 

här inte bara att den legitimerade ekonomiska anslag, utan även att den gav epistemisk auktoritet 

åt teknikämnena och bredare områden att rita om gränserna kring ämnet. Både fysiker och 

teknologer blev tvungna att ställa sig frågan vilka legitimerande processer och vetenskapliga 

metoder som gällde för teknisk forskning. Dessa ansågs troligen inte vara desamma som 

fysikens, eftersom ingenjörskursernas upplägg och innehåll varken fokuserade på 

undervisningsträning eller på litteraturinhämtning utan på att tillämpa tekniska färdigheter. 

Teknik blev alltså inte ett vedertaget vetenskapligt forskningsområde i Uppsala av sig självt, utan 

på grund av 1) att ämnet i sig krävde lämplig sorts vetenskaplig skolning och 2) att andra 
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vetenskaper som tidigare definierats som icke-teknik, exempelvis fysik, från och med då ansågs 

kräva uttryckligen tekniska kunskaper och färdigheter. Universitetsingenjörernas tekniska 

specialisering bör därför inte bara ses som ett sätt att förse industrin med utbildad arbetskraft. Det 

var även Uppsala universitets möjlighet till övning i hur teknikvetenskaplig forskning bedrevs 

och var samtidigt till nytta för den naturvetenskapliga forskningen. 

Omorganiseringarna under 60- och-70-tal fördröjde specialiseringen för fysikstudenterna 

från tredje terminen till tidigast fjärde terminens studier. Troligtvis beror detta på att lärogången 

tidigare i högre grad antingen hade anpassats efter studenternas intresse eller efter aktuell 

forskning inom ämnet, men reformerna krävde att även högre studier skulle standardiseras. 

Däremot var grundutbildningen under hela studieperioden i större mån styrd, innehållsmässigt 

och uppläggsmässigt, från statligt håll. Mot slutet av 1960-talet indikerar dock diskursen att fler 

beslut kring lärogång togs i samråd med de andra svenska universiteten och högskolorna än vad 

de gjort tidigare. Detta ledde till flera viktiga förändringar i grundutbildningen. Först och främst 

övergick kurslitteraturen från lokala terminsbundna kompendier till kursspecifik litteratur. Detta 

betyder att litteraturens författare inte bara bestod av personer som var verksamma vid 

institutionen. Populära internationella verk valdes ut och blev nationellt standardiserade under 

1960- och 1970-tal. För det andra, omorganiserades kursernas upplägg och innehåll allteftersom 

forskningsverksamheten inom dessa ämnen knoppades av, utvidgades eller nya samband och 

likheter mellan dem upptäcktes.  

Där Gieryns gränsdragningsarbetesbegrepp var för klumpigt för att visa att utbildning är 

både det som påverkar och det som påverkas av forskning, har lärogångsbegreppet indikerat att 

pedagogik också har fått styra utbildningsinnehållet. Vad som är lättast att lära i en viss ordning 

har åtminstone för studenter på grundnivå varit mer styrande, än enskilda forskares strävan efter 

att förankra sina nya forskningsresultat i lärogången. Vissa ämnen klassades kontinuerligt om av 

teoretiska såväl som organisatoriska skäl och gavs olika mycket vikt och utrymme i lärogången. 

Exempelvis lästes mekanik, värmelära, optik och fysikalisk teknik som helt separata kurser år 

1955. År 1963 klumpades de första tre ihop till en första delkurs. 1966 ändrades upplägget igen 

och den introducerande delkursen fick innehålla ”allmän fysik”, värmelära och övningarna i 

fysikalisk teknik inkorporerades i den. År 1974 behandlade den första delkursen återigen endast 

mekanik. 

De befintliga teoretiska gränserna mellan studieämnena utmejslades redan i föreskriftens 
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avgränsningar. Studieämnena fick sedan sin epistemiska auktoritet genom att studenterna 

lyckosamt räknade och praktiserade dess teorier. Naturligt nog använde studenterna då samma 

legitimerande processer som teorierna uppstod igenom. Det går ju därför att fråga sig om den 

epistemiska auktoriteten därför går att utmana alls i den samhälleliga arenan som är lärogång? 

Möjligtvis var det internationella fysikseminariet ett medvetet försök att säkerställa att 

lärogången vid Uppsala var trovärdig i jämförelse med den lärogång som bedrevs annanstans? 

Jag har i den här uppsatsen haft syftet att ifrågasätta Gieryns enkeldimensionerade synsätt 

på utbildning som nedströms, som en samhällelig arena där vetenskapens trovärdighet förstärks 

och verifieras, fristående från forskningen. Det har framgått i min undersökning att 

gränsdragningsarbete inte bara sker från forskningens sida, utan att lärogång i sig är ett sätt att dra 

gränser mellan studieämnen. Utformningen av lärogång är, som Shapin och Rudolph konstaterat 

innan mig, en byråkratisk selektionsprocess. Man väljer bort vissa ämnen, rationaliserar och 

omstrukturerar. Gränsdragningsarbete är därför en tvåvägskommunikation. Lärogången under 

studieperioden var omförhandlingsbar och ickestatisk, liksom forskningens inriktning, tack vare 

att man fann gemensamma nämnare för ämnen inom fysiken och tekniken. Tyngdpunkten på 

vilka teorier som uppfattades som essentiella inom fysikämnet varierade initialt mycket litet på 

grundnivå, men desto mer i forskarutbildningen. Efter inrättandet av ingenjörsutbildningen 

omarbetades både fysikutbildningen och fysikforskningen. Slutsatsen är att i Uppsala har 

forskning och utbildning inom fysik och teknik skänkt varandra epistemisk auktoritet, i den 

meningen att de legitimerat varandra. När vetenskapen väl hade fått epistemisk auktoritet i 

lärogången var den mer stabil än när den inte fått det. Tack vare universitetets 

utbildningsuppdrag, fick forskningen inom fysik- och teknikämnena ett slags implicit bekräftande 

av både staten och industrin, eftersom lärogången var noggrannare reglerad och standardiserad. 

Alltså vill jag hävda att lärogång är både uppströms och nedströms till forskningen, men också ett 

medel för samhället att utforma karriärval både innanför och utanför universitetet. 

Det är intressant att koppla dåtidens dynamik i gränsdragningarna mellan teknisk och 

naturvetenskaplig fysikutbildning till nutid. 1950-och 60-talets skildring av ett ömsesidigt utbyte 

vill jag hävda strider mot dagens tydliga distinktion i beskrivningen av skillnaden på de två 

utbildningsprogrammen. På fysikinstitutionens hemsida står nämligen att läsa: 

”civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik fokuserar på att lösa givna problem”, till skillnad från 
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”kandidatprogrammet för fysik lägger störst vikt på att upptäcka och formulera nya problem”.91 

Den ena studentgruppen lär sig metodik och verktyg för att lösa problem företrädesvis inom 

industrin, medan den andra genast förbereds för en forskarkarriär. 

Avslutningsvis genererar denna undersökning ett par uppslag till vidare forskning i ämnet. 

Förslagsvis bör sambanden mellan utbildning och forskning inom fysik och teknik vid andra 

universitet studeras för samma tidsperiod. Var förhållandet mellan fysik- och teknikutbildning 

unikt för Uppsala, eller går det att se samma tendenser vid andra lärosäten, i andra länder? Hade 

Uppsalafysiken påverkan på hur diskussionen kring forskning såg ut annanstans? För en längre 

studie av kopplingar mellan forskning och utbildning inom fysik i Uppsala kan den här uppsatsen 

också kompletteras med en kronologisk fortsättning från år 1975.  
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