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ÄMNE:
Naturorienterande ämnen

Ämnets syfte och roll i utbildningen
Fysikämnet syftar till att beskriva och förklara naturen ur ett naturvetenskapligt perspektiv.
Samtidigt skall utbildningen befästa upptäckandets fascination och glädje och människans
förundran och nyfikenhet såväl inför vardagslivets fenomen som inför mikro- och makrokosmos.
Fysikämnet syftar vidare till förståelse av människans relation till naturen, särskilt sådant som
handlar om energiförsörjning och strålning.

Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning i fysik sträva efter att eleven

beträffande natur och människa

– utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska begrepp inom områdena mekanik,
elektricitetslära och magnetism, optik, akustik, värme samt atom- och kärnfysik,

– utvecklar kunskap om energi och energiformer, energiomvandlingar och energikvalitet samt
samhällets energiförsörjning,

– utvecklar kunskap om olika slag av strålning och dess växelverkan med materia och levande
organismer,

– utvecklar kunskap om fysikens världsbild utgående från astronomi och kosmologi,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

– utvecklar kunskap om den fysikaliska vetenskapens kunskapsbildande metoder, särskilt vad
gäller formulering av hypoteser samt mätningar, observationer och experiment,

– utvecklar kunskap om växelspelet mellan undersökningar och experiment å ena sidan och
utveckling av begrepp, modeller och teorier å den andra,

beträffande kunskapens användning

– utvecklar sin förmåga att göra kvantitativa, kvalitativa och etiska bedömningar av konsekvenser
av mänskliga verksamheter och olika tekniska konstruktioner från miljö-, energi- och
resurssynpunkt,

– utvecklar sin förmåga att använda fysikkunskaper samt etiska och estetiska argument i
diskussioner om konsekvenser av fysikens tillämpningar i samhället.

Ämnets karaktär och uppbyggnad
Fysiken förklarar naturens mångfald av fenomen med ett begränsat antal begrepp och teorier. Till
dessa begrepp hör t.ex. energi, rörelse och kraft. Fysiken innefattar studiet av objekt vars storlek
omspänner en skala från de största avstånden i universum till de minsta beståndsdelarna i atomen.
Fysiken omspänner även en tidsskala som sträcker sig från universums tillblivelse till de korta
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Fysiken omspänner även en tidsskala som sträcker sig från universums tillblivelse till de korta
tider som rör händelser i atomernas värld.

Fysiken bidrar till förståelsen av betingelserna för jordens bildande och för livets uppkomst och
fortbestånd och den ger en bakgrund till existentiella frågor. Ämnet har utvecklats parallellt med
dess tekniska tillämpningar och därigenom får den anknytning till etiska frågeställningar.
Fysikämnet ger argument för ställningstaganden i värdefrågor. Till dessa kan också kopplas
skönhetsupplevelser som kan uppstå såväl genom insikten av hur enskilda fenomen kan förklaras
av generella principer som vid upplevelser av specifika naturfenomen såsom åsynen av en
solnedgång, en regnbåge eller ett norrsken.

Studierna i fysik kan ta sin utgångspunkt i vardagen. Där ingår såväl naturfenomen som tekniska
anordningar. Kunskap inom fysiken har sin grund i växelspelet mellan observationer av
naturfenomen och systematiska experiment å ena sidan och begrepp, modeller och teorier å den
andra.

Fysikämnet omfattar mekanik med akustik och vågrörelse, värmelära, optik samt elektricitetslära
och magnetism med elektromagnetisk strålning. Därtill kommer astronomi, kosmologi, atom- och
kärnfysik. Energi utgör ett för alla kunskapsområden gemensamt begrepp. Särskild uppmärksamhet
riktas mot begrepp som kommer till användning i vardagsliv och teknik samt vid diskussion av
miljö- och resursfrågor.

Fysikens karaktär belyses genom dess historiska utveckling. Historien visar hur utvecklingen utgått
från begrepp och förklaringar som står vardagserfarenheten nära. Under historiens gång har dessa
begrepp efterhand ersatts av teoretiska begrepp och modeller. Fysikens historiska utveckling
illustrerar kunskapens framväxt och utgör ett värdefullt stöd vid studierna.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret
Eleven skall

beträffande natur och människa

– ha insikt i hur planeterna rör sig runt solen samt hur jorden och månen rör sig i förhållande till
varandra och kunna förknippa tideräkning och årstider med dessa rörelser,

– ha insikt i grundläggande meteorologiska fenomen och sammanhang,

– ha insikt i tekniska tillämpningar av den elektriska kretsen och permanentmagneter,

– ha insikt i grunderna för ljudets utbredning, hörseln samt ljusets egenskaper och ögats funktion,

– ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i vår och andra kulturer,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

– ha egna erfarenheter av systematiska observationer, mätningar och experiment,

– känna till några exempel där fysikaliska upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild,

beträffande kunskapens användning

– ha inblick i hur fysiken kan belysa existentiella frågor, t.ex. världens uppkomst, livets betingelser
på jorden och på andra planeter samt energi- och resursfrågor.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
Eleven skall

beträffande natur och människa

– ha kunskap om olika energiformer och energiomvandlingar samt vid tekniska tillämpningar
miljö-, resurs- och säkerhetsaspekter,

– ha kunskap om tryck, värme och temperatur i sammanhang med materiens olika former,

– ha insikt i hur ljud skapas, utbreder sig och kan registreras,



– ha kunskap om principerna för den elektriska kretsen och känna till begrepp som ström,
spänning, elektrisk energi och effekt samt om olika sätt att generera elektrisk ström,

– ha insikt i hur ljus utbreder sig, reflekteras och bryts samt hur ögat kan uppfatta ljus,

– ha inblick i några tillämpningar av fysik inom exempelvis medicin, kommunikation och
informationsteknik,

– ha insikt i materiens uppbyggnad av elementarpartiklar och atomer,

– ha insikt i universums uppbyggnad och om hur denna kunskap utvecklats genom tiderna,

– ha kunskap om vårt solsystem samt om stjärnor och deras utveckling,

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten

– kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur de kan utformas,

– kunna med hjälp av exempel belysa hur fysikens upptäckter har påverkat vår kultur och
världsbild,

beträffande kunskapens användning

– kunna använda såväl naturvetenskapliga som estetiska och etiska argument i frågor om fysikens
tillämpningar i samhället och i tekniska anordningar som förekommer i elevens vardag,

– kunna med historiska exempel beskriva hur kunskaper i fysik har bidragit till förbättring av våra
levnadsvillkor, samt ge exempel på hur den har missbrukats,

– ha inblick i hur experiment utformas och analyseras utifrån teorier och modeller,

– kunna föra diskussioner om resursanvändning i privatlivet och i samhället.

Bedömning i de naturorienterande ämnena: biologi,
fysik, kemi
Bedömningens inriktning
Bedömningen av elevens kunnande i biologi, fysik och kemi skall ske med utgångspunkt dels i de
för ämnena gemensamt utformade texterna, dels i respektive ämnestexter.

Naturvetenskaplig förståelse av omvärlden

Bedömningen gäller elevens förmåga att beskriva och förklara omvärlden ur naturvetenskapligt
perspektiv. Vidare gäller bedömningen hur eleven kan följa, förstå och delta i naturvetenskapliga
samtal och diskussioner och därvid uttrycka sina tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller
och teorier från biologi, fysik och kemi.

Naturvetenskapens karaktär

Grunden för bedömningen gäller elevens förtrogenhet med de olika sätt att arbeta och utveckla
kunskaper som kännetecknar naturvetenskapen. Detta innebär att elevens förmåga att identifiera
och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflektion skall beaktas. Vidare är en
bedömningsgrund medvetenheten om växelspelet mellan utvecklingen av begrepp, modeller och
teorier å den ena sidan och erfarenheter från undersökningar och experiment å den andra. I
bedömningen ingår elevens medvetenhet om hur den naturvetenskapliga kunskapen förändras
genom historien och hur den bidragit och bidrar till att forma människans uppfattning om sig själv
och sin omvärld.

Naturvetenskapen som mänsklig och social aktivitet

Bedömningsgrunden är här elevens insikter i växelspelet naturvetenskap-teknik-samhälle och hur
detta växelspel leder till ny kunskap, nya uppfinningar och produkter som på olika sätt används av
människan och därvid påverkar naturen, lokalt och globalt. Bedömningen gäller också



medvetenheten om etiska och estetiska frågor med anknytning till både växelspelet och den
naturvetenskapliga verksamheten. Elevens förmåga att argumentera utifrån såväl
naturvetenskapliga som etiska och estetiska perspektiv ingår i bedömningen.

Kriterier för betyget Väl Godkänt
Eleven använder begrepp, modeller och teorier från biologi, fysik och kemi i situationer som är
nya för henne eller honom för att beskriva och förklara förlopp och företeelser i omvärlden. 
Eleven bidrar vid bearbetning av vardagliga problem till frågeställningar som går att vetenskapligt
undersöka. 
Eleven deltar vid planering av en undersökning samt bidrar till dess utvärdering.
Eleven bidrar vid diskussioner i frågor om hur kunskapen om naturen har utvecklats och hur den
formats av och format människors världsbilder.
Eleven skiljer på naturvetenskapliga och andra sätt att skildra verkligheten, till exempel i den
information som media tillhandahåller.
Eleven använder sina naturvetenskapliga kunskaper för att granska och värdera ställningstaganden i
frågor som rör miljö, resurshushållning, hälsa och teknik i vardagslivet. 
Eleven ger historiska exempel på hur ett vetenskapligt arbetssätt har hjälpt till att lösa vardagliga
och samhälleliga problem.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
Eleven använder begrepp, modeller och teorier från biologi, fysik och kemi för att skapa nya
frågeställningar och hypoteser om företeelser i omvärlden. 
Eleven redovisar med exempel kunskaper om hur vardagliga problem bearbetas till frågeställningar
som kan undersökas vetenskapligt samt utvärderar slutsatser av en undersökning i relation till
hypotesen och undersökningens uppläggning. 
Eleven planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar en undersökning.
Eleven beskriver med exempel hur kunskapen om naturen utvecklats och hur den både formats av
och format människors världsbilder.
Eleven identifierar skillnader mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra verkligheten till
exempel i den information som media tillhandahåller.
Eleven använder sin naturvetenskapliga kunskap för att granska en argumentation rörande frågor
om miljö, resurshushållning, hälsa och teknik samt de intressen och värderingar som ligger bakom
olika ställningstaganden. 
Eleven illustrerar med exempel vetenskapliga undersökningars fördelar och begränsningar när det
gäller att lösa vardagliga och samhälleliga problem.
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