
FYSIK 7-9  
 
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov 
av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor 
betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som 
energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi . Med 
kunskaper om energi och materia  får människor redskap för att kunna 
bidra till en hållbar utveckling. 

Syfte Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse 
för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang 
utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska 
undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med 
hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På 
så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt 
tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika 
informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla 
förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av 
naturvetenskapliga arbetsmetoder. 

  Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla 
kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras 
argument i sammanhang där kunskaper i fysik  har betydelse. Därigenom 
ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och 
estetiska valsituationer som rör energi, teknik, miljö och samhälle.  

  Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet 
med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur 
dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av 
omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna 
utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och 
olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll. 

  Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna 
skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra 
omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet 
att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens 
världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen 
ömsesidigt har påverkat varandra. 

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 använda kunskaper i fysik för att granska information, 
kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, 
miljö, teknik och samhälle, 

 genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 

 använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att 
beskriva och förklara fysikaliska ska samband i samhället, och 
naturen 

Metoder och arbetssätt 
 

 Ett naturvetenskapligt arbetssätt innebär att man genomför 
systematiska undersökningar  vilket betyder att man 
formulerar  frågeställningar, planerar, genomför och 
utvärderar. 

 Dokumentationen av undersökningar redovisas genom 
skriftliga rapporter som t ex kan innehålla tabeller, diagram 
och bilder för att tydliggöra resultaten. 

 Metoder för mätningar och mätinstrument och hur de kan 
kombineras för att mäta storheter, ex fart, tryck och effekt. 

 Källkritiskt granska information och kunna argumentera och 
ta del av samhällsdiskussioner. 

 Förstå historiska och nutida upptäckters betydelse för teorier 
som rör fysiken och deras praktiska utnyttjanden. 

 Förstå sambandet mellan fysikaliska  undersökningar och 
utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. 

 

Centralt innehåll Kommunens paraply  
årskurs 7 

  

Elektricitet  Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas 
samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning 
t.ex i ficklampor 

 

  

Kraft och rörelse  Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de 
upplevs och kan beskrivas 

 Krafter, rörelser och rörelseförändring i vardagliga 
situationer och hur kunskaper om detta kan användas 
t.ex.i frågor  om trafiksäkerhet. 
 

  

Värmelära  Hur partiklars rörelse kan förklara materiens spridning i 
naturen 

 Hur man kan påverka energiflödet t.ex. med hjälp av kläder, 
termos och husisolering 
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Centralt innehåll  

 

Kommunens paraply 
Årskurs 8 

 

Elektricitet och 
magnetism 

 
 

 Magneters egenskaper och användning i hemmet 
och samhället. 

 Sambanden mellan spänning, ström, resistans och 
effekt i elektriska  kretsar och hur de används i 
vardagliga sammanhang 

 Sambandet mellan elektricitet och magnetism 
och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk 
utrustning 

 Eldistribution och elanvändning i samhället 

 

Mekanik/ Arbete   Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap t.ex 
saxar, spett, block och taljor 

 

Astronomi  
 

 Historiska och nutid upptäckter inom fysikområdet och 
hur de har formats  

 Naturvetenskapliga  teorier  om universums uppkomst i 
jämförelse med andra beskrivningar 

 Universums utveckling och atomslagens uppkomst 
genom stjärnornas utveckling 

 Galaxernas rörelse och avstånd i universum 
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Centralt innehåll   

 

 Kommunens paraply 
Årskurs 9 

Energi  

 
  Energins oförstörbarhet och flöde och olika typer 

av energikällor och deras påverkan på miljön 
samt energianvändningen i samhället 

 Energins flöde från solen genom naturen och 
samhället 

 Några sätt att lagra energi 

 Olika energislags energikvalitet samt deras för 
och nackdelar för miljön 

 Elproduktion 

 Försörjning och användning av energi historiskt 
och i nutid samt tänkbara möjligheter och 
begränsningar i framtiden 

 

Atom och kärnfysik  

 
  Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara 

uppkomsten av partikelstrålning och 
elektromagnetisk strålning samt strålningens 
påverkan på levande organismer 

 Hur olika typer av strålning kan användas i 
modern teknik t.ex. inom sjukvård och 
informationsteknik 

 Aktuella forskningsområden inom fysik t.ex. 
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elementarpartikelfysik och nanoteknik. 
 

Ljus    Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur 
detta kan förklara ljusområdens och skuggors 
form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat. 

 Ljusets reflektion och brytning i vardagliga 
sammanhang 

 Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg 

Ljud    Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av 
örat och registreras på olika sätt. 

 Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på 
hälsan 

  
 
 


