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Forord



Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring
	lov om fagopplæring i arbeidslivet


Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen gjelder studieretningsfaget fysikk i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler bli satt sammen til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger. Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.







Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 6. september 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning




























Gjennom alle tider har mennesket undret seg - både over dagligdagse fenomener og spørsmål av mer eksistensiell karakter. Menneskets evne til undring er grunnlaget for utviklingen av 
fysikken. Tegneseriefiguren Knark viser noe av hvordan fysikken er som vitenskap:
Observasjoner fører til undring, undringen danner grunnlag for en teori/modell som så må testes mot nye eksperimenter, og eventuelt justeres eller korrigeres.

Fysikk oppstår når vi ser fenomener i naturen og prøver å forklare dem med generelle regler eller lager regler som beskriver det vi har sett. Man kan spørre om fysikeren på denne måten er en oppdager eller oppfinner. Ligger det sammenhenger i naturen som fysikeren best mulig finner formuleringer til, eller er det fysikeren som må lage begrep og lover som bringer orden i det mangfold av observasjoner naturen kan gi? Faget fysikk kan ikke gi svar på dette. Slike spørsmål fører fysikeren over til filosofi og metafysikk.

Fysikk er ikke bare et sett med lover og teorier som skal læres. Undringen over hvorfor ting skjer på den måten de gjør - spørsmålene om hvordan verden er blitt til, hvordan universet vil utvikle seg - innsyn i hvem de var de menneskene som har bidratt mest til vårt verdensbilde - et utvidet syn på teknologiens utvikling på godt og vondt - gjør fysikk til  et spennende fag. Forståelsen av naturen, filosofiske tankerekker, etiske dilemmaer og historisk innsikt samles i et helhetlig fysikkfag.

Fysikk utgjør en viktig del av kulturarven vår, både fordi fysikk og teknikk representerer mye av grunnlaget for vår levestandard, og på grunn av den betydning naturvitenskapen har hatt for den historiske utvikling og for filosofisk tenkning. Kunnskapen om naturen har vokst gjennom hele menneskehetens historie. Med tiden har kunnskapsmengden blitt så stor at natur-
vitenskapene er blitt delt i flere fagområder. Fysikk er et av disse.

I dag kan vi se en to-sidighet i fysikkfaget. For det første gir fysikken grunnlag for dannelse av det verdensbildet vi har, for det andre danner fysikken grunnlag for andre fag, noe som gir seg utslag i f.eks. teknologi.

Forskning og teknikk har i dag gitt oss økt levestandard, men også gitt oss mulighet til å 
ødelegge miljøet her på jorden og drepe alt liv. Solide kunnskaper i fysikk er viktig både for å oppdage når noe er galt og for å være i stand til å se at det er nødvendig å gripe inn. Derfor er det ikke bare ingeniører og forskere som trenger kunnskaper i fysikk. Det er minst like viktig med gode kunnskaper hos alle som er med på å ta avgjørelser som påvirker vår tilværelse og vårt miljø. Det samfunnet vi lever i er blitt komplisert, derfor blir fysikkfaget stadig viktigere for å forstå mer av samfunnet.

1.2	Fysikk i videregående opplæring


Fysikk i videregående opplæring er delt i to moduler som betegnes, Fysikk 2FY og Fysikk 3FY, hver med 187 årstimer. Fysikk bygger på de felles allmenne fagene naturfag og matematikk. (5-timers fagene.) Det forutsettes at elevene arbeider med faget matematikk (2MX/2MY) parallelt med fysikk (2FY), eller har denne kompetansen på forhånd. 3FY bygger på 2FY. I Fysikk (3FY) forutsettes det kunnskaper i matematikk innen enkelte områder i læreplanen for matematikk (3MX/ 3MY).

Både 2FY og 3FY inneholder historisk og filosofisk stoff, eksperimenter, teorier og modeller. Opplæringen bygger i stor grad på forsøk og øvinger. 2FY har et klart mer kvalitativt og beskrivende preg enn 3FY. I 3FY vil noe av stoffet fra 2FY utdypes, samtidig som helt nye temaer tas opp.






Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfaget fysikk

Elevene skal

	kunne bruke sentrale lover i fysikken og kunne forstå fagets eksperimentelle natur

	kunne forklare hvordan fysikkens lover og teorier er tilnærmede beskrivelser av virkeligheten og hvordan modeller kan endre seg over tid

	kjenne til noen hovedtrekk av fysikkens historie, og kunne vise at fysikk er en viktig del av vår kulturarv

	kjenne til eksempler på fysikkens betydning i dagliglivet og for den teknologiske utviklingen 

	vise nysgjerrighet og undrende holdning og kunne vise kreative evner når det gjelder teoretiske og praktiske problemstillinger

	kjenne til etiske problemstillinger som faget reiser

	kunne forholde seg kritisk til det stoffet det arbeides med

	kunne vise hvordan undring har vært grunnlag for erkjennelse og teori

	kunne arbeide selvstendig og kunne samarbeide

	kunne stå for egne meninger og begrunne egne valg

	kunne bruke erfaringer og kunnskaper tverrfaglig

	ha respekt for andres synspunkter uavhengig av bakgrunn, livsfase, kjønn og religion

	kunne ta ansvar for egen læring






2.2	Fysikk 2FY


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om bruk av modeller, hypoteser og teorier i fysikken. De skal også kjenne eksempler på vekselvirkningen mellom fysikk og samfunn før og nå og kunne sette fysikk inn i en historisk sammenheng

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha oversikt over og kunne bruke fysikkens fundamentale begreper og lover

1b	kjenne eksempler på bruk av modeller, og hvordan de blir brukt til å beskrive ulike fenomener

1c	kjenne hypotesebegrepet og hvordan hypoteser kan styrkes, modifiseres eller forkastes

1d	kunne gi eksempler på sammenhenger mellom fysikk og hverdagsliv

1e	kunne gi eksempler på sammenhenger mellom fysikk og teknologisk utvikling

1f	ha kjennskap til noen viktige epoker i fysikkens historie og kunne gjøre rede for hvordan ny kunnskap og nye teorier har endret vårt verdensbilde

1g	kunne gi eksempler på hvordan kunnskaper i fysikk kan være viktig for å forstå og kunne arbeide konstruktivt med miljøproblemer

1h	kunne stille faglige og etiske spørsmål, kunne bruke fysikkunnskaper til å foreslå forklaringer på det de undres over og kunne teste ut sine forslag


Mål 2
Elevene skal kunne bruke eksperimentelle arbeidsmetoder

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne utføre eksperimenter innen ulike områder av faget 

2b	kunne foreslå og utføre egne eksperimenter

2c	kunne bruke ulike måleinstrumenter, herunder IT-utstyr ved registrering og analyse 

2d	kunne observere, tolke måleresultater og presentere måleresultater på ulike måter

2e	kunne vurdere usikkerhet og feilkilder og gjøre enkle usikkerhetsberegninger

2f	kjenne til faremomenter ved eksperimentelt arbeid


Mål 3
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om krefter og om bevegelse langs en rett linje

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne tegne og tolke grafiske framstillinger av ulike typer bevegelse 

3b	kunne bruke bevegelseslikningene for konstant akselerasjon 

3c	kunne identifisere og analysere krefter på legemer 

3d	kunne bruke Newtons tre lover på rettlinjet bevegelse 

3e	kjenne til virkningen av og kunne gjøre enkle beregninger med friksjon og luftmotstand 


Mål 4
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om noen sentrale sider ved lys og bølger

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne bruke loven om refleksjon og brytningsloven på generell form 

4b	kjenne til lysets fargespredning

4c	kunne gjøre rede for interferens og kunne gjøre beregninger med likningen  d sin q = nl )

4d	kunne gjøre rede for bølge- og partikkelmodeller for lys og kjenne til eksperimenter som støtter disse modellene, sett i et historisk perspektiv 



Mål 5
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om begreper og lover i elektrisitetslæren 

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kjenne til begrepet elektrisk ladning

5b	kunne beregne strømmer og spenninger i likestrømskretser som består av enkle serie- og parallellkoblinger der spenningskilden kan ha indre resistans 

5c	kunne tegne, tolke og bruke koblingsskjemaer 

5d	kunne tegne og tolke strøm, spenning-grafer


Mål 6
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om sentrale deler av atom- og kjernefysikken

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kunne gjøre rede for framveksten av forskjellige atom-modeller og kunne gjøre enkle beregninger med Bohrs atommodell 

6b	kunne gjøre rede for emisjons- og absorpsjonspektere 

6c	kjenne til hovedklassene av elementærpartikler og de fire grunnleggende vekselvirkningene 

6d	kunne bruke Einsteins likning E=mc2  og bevaringslovene for ladning og nukleontall i enkle kjernereaksjoner 

6e	kunne gjøre rede for radioaktive serier, fusjon og fisjon 


Mål 7
Elevene skal ha kjennskap til sentrale deler av termofysikken

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	kjenne til varmekapasitet, smelte- og fordampningsvarme og kunne gjøre enkle energi-beregninger i forbindelse med temperaturendringer og faseoverganger 

7b	kunne gjøre beregninger med termofysikkens 1. lov og ha kjennskap til noen konsekvenser av termofysikkens 2. lov 

7c	ha kjennskap til trykk i gasser og væsker og kunne gjøre rede for oppdrift 

7d	kunne gjøre beregninger med tilstandslikningen (pV/T) =k 


Mål 8
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om ulike former for energi og 
energioverføringer

Hovedmomenter
Elevene skal

8a	kunne gjøre beregninger med mekanisk, termisk og elektrisk energi og effekt 

8b	kunne gi eksempler på tilgjengelig teknologi til utnytting av ulike energikilder sett i et miljøperspektiv 



2.3	Fysikk 3FY


Mål 1
Elevene skal ha kunnskaper om bruk av modeller, hypoteser og teorier i fysikken. De skal også kjenne eksempler på vekselvirkningen mellom fysikk og samfunn før og nå og kunne sette fysikk inn i en historisk sammenheng


Hovedmomenter
Elevene skal

1a	ha oversikt over og kunne bruke fysikkens fundamentale begreper og lover

1b	kjenne eksempler på bruk av modeller og hvordan de blir brukt til å beskrive ulike fenomener 

1c	kjenne hypotesebegrepet og hvordan hypoteser kan styrkes, modifiseres eller forkastes 

1d	kunne gi eksempler på sammenhenger mellom fysikk og hverdagsliv

1e	kunne gi eksempler på sammenhenger mellom fysikk og teknologisk utvikling

1f	ha kjennskap til noen viktige epoker  i fysikkens historie og kunne gjøre rede for hvordan ny kunnskap og nye teorier har endret vårt verdensbilde 

1g	kunne gi eksempler på hvordan kunnskaper i fysikk kan være viktig for å forstå og kunne arbeide konstruktivt med miljøproblemer

1h	kjenne til etiske problemstillinger som reises i faget. 


Mål 2
Elevene skal kunne bruke eksperimentelle arbeidsmetoder

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kunne utføre eksperimenter innen ulike områder av faget 

2b	kunne foreslå og utføre egne eksperimenter 

2c	kunne bruke ulike måleinstrumenter, herunder IT-utstyr ved registrering og analyse

2d	kunne observere, tolke og presentrere måleresultater på ulike måter 

2e	kunne vurdere usikkerhet og feilkilder, og gjøre enkle usikkerhetsberegninger 

2f	kjenne til faremomenter ved eksperimentelt arbeid
Mål 3
Elevene skal ha kunnskaper om ulike typer felt

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne gjøre rede for og gjøre beregninger med kraft, feltstyrke og energi i homogene elektriske felt, i felt rundt ladde partikler og i gravitasjonsfelt 

3b	kunne gi en kvalitativ beskrivelse av magnetisk felt rundt permanente magneter og elektriske ledere 

3c	kunne gjøre rede for og gjøre beregninger med magnetisk flukstetthet og kraft på ladde partikler og strømførende ledere i homogene magnetfelt 

3d	kunne gjøre rede for induksjon og ha kjennskap til hvordan induksjon utnyttes i generator og transformator 

3e	kunne bruke Faradays induksjonslov:e = -dF/dt 

3f	kjenne til enkel vekselsstrømsgenerator : e = e0sin t

3g	ha kjennskap til fenomenet nordlys 


Mål 4
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om krefter på vektorform og bevegelser i planet

Hovedmomenter
Elevene skal

4a	kunne bruke Newtons lover på skråplan, i gravitasjonsfelt, elektriske felt og i magnetiske felt 

4b	kunne gjøre rede for akselerasjon og krefter i krumme baner og kunne gjøre beregninger for sirkelbevegelse med konstant banefart og i øverste og nederste punkt i vertikal sirkelbevegelse 

4c	kunne bruke loven for bevaring av bevegelsesmengde 









Mål 5
Elevene skal ha kjennskap til Einsteins spesielle relativitetsteori og kjenne noen 
konsekvenser av denne

Hovedmomenter
Elevene skal

5a	kjenne til Einsteins postulater, og kunne gjøre rede for hvilke konsekvenser disse har for forståelsen av samtidighet og tid 

5b	kunne bruke de relativistiske uttrykkene for tid, bevegelsesmengde og energi 


Mål 6
Elevene skal kjenne til noen fenomener som først fikk sin forklaring etter framveksten av kvantefysikken

Hovedmomenter
Elevene skal

6a	kjenne til eksperimentell bakgrunn for fotoelektrisk effekt og kunne gjøre rede for Einsteins forklaring 

6b	kunne gjøre beregninger med Einsteins fotoelektriske ligning og kjenne til praktisk bruk av fotoelektrisk effekt 

6c	kunne gjøre rede for røntgenrørets virkemåte og ha kjennskap til praktisk bruk av røntgenstråling 

6d	ha kjennskap til bremsestråling og karakteristisk stråling og  kunne gjøre beregninger med bølgelengder og energi 

6e	kunne gjøre rede for pardanning og annihilering 

6f	kunne gjøre rede for Plancks strålingskurver og kunne gjøre beregninger med Stefan Boltzmanns lov og Wiens forskyvningslov 

6g	kunne gi eksempler på hvordan kvantefysikken bryter med våre hverdagsforestillinger 



Mål 7
Elevene skal kjenne til noen hovedtrekk i astrofysikk

Hovedmomenter
Elevene skal

7a	ha kjennskap til metoder for beregning av stjerners overflatetemperatur og avstander i verdensrommet 

7b	ha kjennskap til hvordan observasjon og analyse av stråling gir oss kunnskap om stjerner og galakser

7c	ha kjennskap til Hertzspung-Russell diagrammet 

7d	ha kjennskap til hovedtrekkene i stjerners utvikling og dannelsen av de forskjellige grunnstoffer 

7e	ha kjennskap til noen hovedtrekk av standardmodellen for universets utvikling og noen sterke og svake sider ved modellen 






Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

	å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle eleven
	å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen og i kapittel 2 i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurderingen.

	Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanen.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakter. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i dokumentert 
resultat av avsluttende eksamen.




3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. Så langt det er mulig bør minst et prosjektarbeid være tverrfaglig

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.






Vedlegg 1



Fag- og timefordeling i Fysikk 2FY og Fysikk 3FY

Studieretningsfag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Fysikk 2FY - Modul 1


Mål 1 - 8.
187
5
Fysikk 3FY - Modul 2


Mål 1 - 7.
187
5




Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert med 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*







*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimert løp). For grupper eller enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.


Vedlegg 2


Vurdering i Fysikk 2FY og Fysikk 3FY



Standpunktkarakter

Det gis en standpunktkarakter i 2FY og en i 3FY.
Vurdering av prosjektarbeid og eksperimentelt arbeid skal inngå i standpunktkarakteren.



Eksamen

Fysikk 2FY: 	Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen med eksperimentelt innslag Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.
 
Fysikk 3FY: 	Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen og/eller muntlig eksamen med eksperimentelt innslag.
				Eksamensoppgavene til skriftlig eksamen utarbeides sentralt.
				Eksamensoppgavene til muntlig eksamen utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer. 
		


Privatister:	Det skal være mulig å ta privatisteksamen i faget etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.




Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

