
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för fysik 2013-09-20 och senast reviderad 2013-09-26. Den

reviderade kursplanen gäller från och med 2013-09-26. 

 

Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 %

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

 

2. Inplacering
Uppdragsutbildning

61-90 hp

 

3. Förkunskapskrav
60 hp i fysik. Av dessa 60 hp ska 45 hp bestå av fullgjorda studier där ämnesdjupet motsvaras av nivån 31-45

hp inom ämnet.

Lärarexamen som enligt behörighetsförordningen (SFS 2011:326) ger behörighet för undervisning. Vidare

krävs att läraren undervisar i ämnet i gymnasieskolan eller på motsvarande nivå i kommunal vuxenutbildning

men saknar ämnesbehörighet för detta. Intyg på skolhuvudmannens medgivande till att läraren deltar i kursen.

 

4. Innehåll
Kursen ger en breddning och fördjupning av grundläggande kunskaper i fysik och består av fyra delkurser,

och innehåller teoretiska, laborativa samt didaktiska moment. 

 

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN

LLFY60, Fysik för gymnasielärare, 30 hp (61-90), Ingår i Lärarlyftet
II, 30,0 högskolepoäng

Physics for teachers in secondary school, 30 hp (61-90), 30.0 higher
education credits

Grundnivå/First Cycle

Huvudområde Fördjupning
Fysik G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på

grundnivå som förkunskapskrav
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Delkurs 1: Universums utveckling och struktur, 7,5 hp 

- teoridel 6 hp (betygsskala: U, G, VG) 

- laborationsdel 1,5 hp (betygsskala: U, G)  

 

I momentet ingår:

Aktuella modeller och teorier för beskrivningen av universums storskaliga utveckling och av galax-,

stjärn- och planetbildning. 

Det elektromagnetiska strålningsspektrumet 

Metoder för att upptäcka och undersöka exoplaneter. Villkor för liv på andra planeter. 

  

Delkurs 2: Modern fysik, 7,5 hp 

- teoridel 6 hp (betygsskala: U, G, VG) 

- laborationsdel 1,5 hp (betygsskala: U, G) 

 

I momentet ingår:

Atom- och molekylfysik, samt optisk spektroskopi 

Kvantmekanikens grunder 

Kärnfysikaliska begrepp och nomenklatur såsom kärnreaktioner, fission, fusion och energiproduktion i

solen, 

Stark och svag växelverkan, deutronen 

radioaktivitet, alfa-, beta- och gammaemission 

naturens minsta byggstenar, sex kvarkar och sex leptoner, mesonfysik och partikelfysik 

nukleosyntesen dvs bildandet av dagens grundämnen från ursoppan av leptoner, kvarkar och fotoner som

skapades vid Big Bang. 

statistisk termodynamik och dess tillämpningar. 

  

Delkurs 3: Tillämpad fysik, 7,5 hp 

- teoridel 6 hp (betygsskala: U, G, VG) 

- laborationsdel 1,5 hp (betygsskala: U, G) 

 

I momentet ingår:

Vågrörelselära, frekvensanalys, resonansfenomen och akustik. 

Elproduktion från vatten-, våg- och vindkraft. 

Medicinsk fysik: strålningseffekter på människan. strålningsterapi, avbildningsmetoder med t ex röntgen,

kärnspinresonans och elektron-positron annihilation. 

Klimat, väderprognoser och klimatförändringar 

Datorsmuleringar av fysikaliska fenomen med hjälp av t ex Phyton eller LabView. 

  

Delkurs 4: Fasta tillståndets fysik, 7,5 hp 

- teoridel 6 hp (betygsskala: U, G, VG) 

- laborationsdel 1,5 hp (betygsskala: U, G) 

 

I momentet ingår:

Kristallstrukturer och diffraktion 

Elektronband och bandgap, elektrontransport 
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Fasta ämnens indelning i metaller, halvledare, isolatorer. 

Elektrisk ledning, dopning, pn-övergångar, gitterdynamik, värmeledning 

Magnetism 

Datalagring 

Supraledning, 

Nanomaterial och dess egenskaper. 

 

5. Mål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten ha:

fördjupat sin förståelse av universums utveckling och struktur, materiens uppbyggnad samt fasta

tillståndets fysik 

tillägnat sig en vetenskaplig bild av fysikens betydelse i dagens samhälle samt hur forskning leder

utvecklingen framåt 

förmågan att göra enkla beräkningar på atomer och molekylers elektroniska egenskaper 

förmågan att använda statistiska modeller för beräkningar på enkla fysikaliska problem 

utvecklat sin förmåga att förstå de teoretiska modeller som används för att beskriva atomkärnans

egenskaper och använda modellerna för beräkningar på enklare fysikaliska problem 

blivit förtrogen med de fysikaliska egenskaper som karakteriserar fasta ämnen 

utvecklat sin förmåga att förstå de teoretiska modeller som används för att beskriva fasta ämnen 

utvecklat sin förmåga att använda mer komplexa experimentella utrustningar 

utvecklat sin förmåga i skriftlig presentation. 

utvecklat sin förmåga att diskutera samhällsfrågor i ett naturvetenskapligt perspektiv. 

 

6. Litteratur
Se separat litteraturlista.

 

7. Former för bedömning
Undervisningen sker på distans med två campus-förlagda träffar (1-2 dagar per träff) per delkurs. De

laborationer som ingår i delkurserna är obligatoriska.

 

Examinationen består av en kombination av tentamina, laborationer, inlämningsuppgifter och redovisningar.

Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på

samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.

 

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

- delkursernas teoridelar har betygsgraderna U, G och VG. 

- delkursernas laborationsdelar har betygsgraderna U och G. 

 

För betyg G på hela kursen krävs G på samtliga delkurser. 

 

För betyg VG på hela kursen krävs VG på minst 3 av delkursernas teoridelar samt G på resterande delar. 

 

Man kan också VG på hela kursen om medelvärdet av tentamensresultateten på de 4 på delkursernas

teoridelar motsvarar gränsen för VG, utöver kravet G på resterande delar.
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9. Kursvärdering
Efter avslutad kurs ges kursdeltagarna möjlighet att göra skriftlig, summativ utvärdering via Göteborgs

universitets lärplattform. Kursvärderingen görs i enlighet med en gemensam mall för alla kurser inom

Lärarlyftet II vid Göteborgs universitet. Utöver den skriftliga, summativa utvärderingen kan muntliga,

formativa utvärderingsmoment förekomma.

Kursansvarig sammanställer efter avslutad kurs en kursrapport i enlighet med gemensam mall för alla kurser

inom Lärarlyftet II vid Göteborgs universitet. I kursrapporten ingår sammanställning av resultat från

kursvärdering, sammanställning av resultat från kursdeltagarnas examinationer, undervisande lärares

kommentarer till kursen i sin helhet samt förslag på hur kursen bör utvecklas.

 

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
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