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Kursplan
Fakulteten för teknik

Institutionen för fysik och elektroteknik

1FY815 Naturkunskap, astronomi – inriktning gymnasieskolan, 7,5 
högskolepoäng
1FY815 Natural Sciences, Astronomy - for upper secondary school 
teachers, 7.5 credits

Huvudområde
Fysik

Ämnesgrupp
Fysik

Nivå
Grundnivå

Fördjupning
G1N

Fastställande
Fastställd av Fakulteten för teknik 2021-02-16 
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2021

Förkunskaper
Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A Områdesbehörighet 6 
c). 
Eller: 
Engelska 6 samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 c) 
 
Därutöver krävs också: 
 
Matematik C, Naturkunskap B (Biologi A + Kemi A + Fysik A kan ersätta 
Naturkunskap B). 
Eller: 
Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2 (Biologi 1 och Fysik 1a kan ersätta Naturkunskap 
2).

Mål
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

Beskriva astronomins viktigaste observationsmetoder;•
Beskriva universums innehåll, struktur och utveckling på kursens nivå, dvs utan •



tidigare högskolekurser i fysik. Detta gäller för solsystemet, stjärnor, galaxer och 
universum i stort och speciellt materians uppdelning och tillkomst.
Kritiskt kunna granska argument för och emot teorin. Hantera en diskussion på 
ett respektfullt sätt.

•

Innehåll

Stjärnhimlen och observationsteknik.•
Vårt planetsystem och dess uppkomst.•
Växthuseffektens mekanismer, beboeliga zonen och andra planetsystem.•
Solen och dess energiproduktion.•
Stjärnornas egenskaper och utveckling.•
Stjärnornas slutstadier och deras roll för grundämnenas uppkomst.•
Interstellära mediet och stjärnors födelse.•
Vintergatan, galaxer och galaxhopar.•
Avståndsbestämning till stjärnor och galaxer.•
Big Bang och dess roll för materians uppkomst.•
Materians uppbyggnad och relation till energi.•
Exempel på religiös föreställning, dess innebörd för utövaren och konflikten med 
den vetenskapligt uppbyggda bilden av universum.

•

Professionsbas och professionell progression samt vetenskapligt förhållningssätt och 
progression: 
Kursen behandlar och utvecklar följande delar av naturkunskapsämnets centrala 
innehåll på gymnasiet:

Universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens 
sammansättning.

•

Materians uppbyggnad.•
Samband och skillnader mellan energi och materia.•
Flera punkter gällande naturvetenskapligt arbetssätt och förhållningssätt.•

Dessa punkter har en existentiell karaktär och placerar människan i ett universellt 
sammanhang och kan stå i konflikt med religiösa föreställningar som kan ha stor 
betydelse för utövaren. Kursen syftar till att ge den blivande läraren goda 
förutsättningar att undervisa om och diskutera detta innehåll på ett vetenskapligt 
hållbart och respektfullt sätt.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Närvaro vid seminarier är 
obligatorisk.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. 
 
Bedömningen av de studerandes prestationer sker via skriftlig tentamen. 
 
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på 
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. 
 
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten 
genomför provet på ett alternativt sätt.



Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs 
kursvärdering. Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt 
återkopplas till de studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa 
kurstillfälle erhåller återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis 
överensstämmer med innehållet: 1NKÄ22, 7,5 hp

Kurslitteratur och övriga läromedel
 
Lagerkvist, Claes-Ingvar & Olofsson, Kjell. 2003. Astronomi – en bok om universum. 
Sanoma Utbildning, senaste upplagan, 270s. 
 


