
	

 
Prövningsinstruktion FYSFYS01a  
Kursnamn: Fysik 1 
Kurskod: FYSFYS01a 
Anmälningskod: FYSFYS01a 
Antal poäng: 150  
 
Prövningen utgår från ämnesplanen för kursen 
Vid en prövning bedöms och betygsätts dina kunskaper i hela kursen enligt de nationella  
kunskaps- och betygskraven i ämnesplanen  FYSFYS01a Där framgår vad kursen innehåller och 
vad som krävs för de olika betygsstegen. Prövningen är inte baserad på en viss kurslitteratur.  
 
Förslag på kurslitteratur 
Prövningen är baserad på material från den nationella provbanken och är inte anpassad till någon 
särskild kursbok. Förbered dig genom att studera ett par olika böcker, exempelvis 
• Heureka 1 (Natur & Kultur) 
• Impuls 1 (Gleerups) 
• Ergo Fysik 1 (Liber) 
 
Så här går prövningen till 
Prövningen består av en skriftlig del och en laborativ del. Den skriftliga delen görs först. 
Under förutsättning att resultatet på den skriftliga delen är tillräckligt – minst betyg E - 
kommer du att bli kallad till den laborativa delen. Det sammanvägda resultatet på den 
skriftliga och laborativa delen utgör underlaget för betygsättning. 
 
Tid och plats för det skriftliga provet och den laborativa delen får du i samband  med 
bekräftelse du får efter anmälan.  
 
 
1 Skriftlig del 
Den skriftliga delen består av ett kursprov som innefattar kursens alla delar med 
• Uppgifter av kortsmed korta svar, som skrivs direkt i provhäftet.  
• Räkne- och diskussionsuppgifter, där fullständiga lösningar ska ges på separat skrivpapper. 
Provtiden är fyra timmar. 
 
 
2 Laborativ del 
Du ska:  
• Planera och genomföra en laborativ uppgift som du blir tilldelad.  
• Hantera material och utrustning på ett säkert sätt. 
• Dokumentera och tolka dina mätvärden samt motivera dina slutsatser. 
• Utvärdera den metod du har använt och ge förslag på förändringar av metoden .  
• Skriva en laborationsrapport som lämnas in vid provtillfället  
 Instruktion får du i samband med den laborativa uppgiften.  
Provtiden är två timmar. 
 
 



	

 
 
Hjälpmedel  
Valfri miniräknare, men utan internetmöjlighet, penna, sudd, linjal, gradskiva och passare ska 
du ta med själv 
Formelsamling: Formler	och	Tabeller	(Natur&Kultur) får du låna vid provtillfället. Du får inte 
använda egen formelsamling.  
 
 
Du måste kunna legitimera dig vid provtillfällena 
Glöm inte att ta med fotolegitimation (id-kort, körkort eller pass) till provtillfällena 
 
 
Har du frågor?  
Har du ytterligare frågor när det gäller prövningen är du välkommen att kontakta ansvarig 
lärare.  
 
 
Kontaktinformation  
Prövningsansvarig enhet: Mora Vuxenutbildning 
Prövningsansvarig lärare: Lars Barke 
E-post: lars.barke@mora.se 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


