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Abstract 
The purpose of this report is to investigate the conditions of teaching physics in the lower grades 

and also to see how well one of the goals is reached (to have experienced systematic experiments, 

observations and measurements. The study was executed amongst teachers that work in the 

lower grades in two different schools. In total 19 teachers participated in the study that was 

executed through a questionnaire and additional interviews. The intention of the questionnaire 

was to find out what obstacles and possibilities teachers find in teaching physics early in the 

lower grades, and also to see how well their pupils reach the goals that are set for them. The 

results show that teachers are positive to an early introduction of physics. But they also see 

obstacles such as the teacher’s lack of knowledge, a poor supply of material and big studying 

groups. Those obstructions restrain teachers from giving their pupils as much physics education 

as they would have wanted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka förutsättningar som finns för fysikundervisning i 

årskurs F-5 och att se hur väl ett av de uppsatta målen nås (ha egna erfarenheter av systematiska 

observationer, mätningar och experiment.) Undersökningen genomfördes i två olika skolor bland 

lärare i årskurs F-5. Totalt deltog 19 lärare i undersökningen som genomfördes genom en enkät 

och en mindre kompletterande intervjuundersökning. Enkäten har till syfte att visa vilka hinder 

och möjligheter lärarna ser med en tidig fysikundervisning samt hur väl de upplever att deras 

elever uppnår målen i fysik. Resultaten visar att inställningen till en tidig fysikundervisning är 

positiv. Dock finns det hinder såsom bristande kunskap hos lärarna, avsaknad av material på 

skolorna och för stora elevgrupper för att lärarna ska kunna ge eleverna så mycket undervisning 

som de skulle önska. 
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1. Inledning 
Ett av mina första minnen av fysikundervisning är från högstadiet då vår fysiklärare utförde ett 

experiment med en kokosboll och en vakuumkammare, kokosbollen växer till flera gånger sin 

egen storlek när den sätts in i vakuumkammaren. Detta var ju något som var väldigt fascinerande! 

Hur kunde kokosbollen bli så otroligt stor var den självklara frågan som dök upp i huvudet. Sen 

dess har fysikämnet alltid känts väldigt spännande och intressant, kanske tack vare just den där 

kokosbollen. 

Tyvärr upplever inte alla elever fysikämnet på detta lustfyllda sätt. En undersökning gjord av 

Lindahl (2003) visar att många har en negativ inställning och känner olust inför ämnet. Vad kan 

detta bero på? Och hur ska vi som pedagoger göra för att motverka olusten och istället fånga upp 

elevernas intresse för fysik? 

Genom inriktningen ”Naturkunskap i vardagen” i lärarutbildningen får man chans att lära ut 

både fysik och andra NO-ämnen. Lektioner då elever givits tillfälle att experimentera, pröva och 

utforska har alltid varit väldigt uppskattat hos barnen. Att se upptäckarlusten och 

experimentglädjen är givande för blivande lärare. Enligt Lindahl visar elever i de högre 

årskurserna en inställning till fysik som något tråkigt och ointressant. Enligt egna erfarenheter 

skiljer sig detta från hur de yngre elevernas inställning ser ut. Där är intresset större och glädjen 

att upptäcka är stor. Skulle attityden till ämnet förändras om man redan i tidiga år kunde fånga 

elevernas intresse? Skulle kanske många uppleva ämnet mindre ”otäckt” och främmande om de i 

tidiga år fick närma sig ämnet på ett mer praktiskt och experimentellt sätt?  

Men att använda sig av experimentell- och praktiskfysikundervisning är något man ser väldigt lite 

av i undervisningen av de lägre åldrarna. Vad kan detta bero på? Brist på kunskap hos 

undervisande lärare, fördomar eller kanske lärarens inställning? 

1.1 Syfte 
Syftet för arbetet är att genom en enkätundersökning ta reda på hur förutsättningarna för 

fysikundervisning i år F-5 ser ut, enkäten kommer även att undersöka hur ofta och inom vilka 

områden läraren jobbar med fysik. Arbetet kommer att undersöka lärarnas inställning till ämnet 

och hur deras undervisning inom ämnet ser ut. 
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Förhoppningsvis kommer arbetet leda till att få ökad insikt i vilka brister men även vilka 

kvaliteter som finns i fysikundervisningen. Genom att belysa dessa brister kan det också ges svar 

på vad man kan göra åt dem.  

2. Frågeställningar 
Med hjälp av enkät och intervjuer undersöks hur fysikundervisningen ser ut i årskurs F-5. 

Undersökningen kommer på grund av sina begränsningar inte ge en generell bild av 

fysikundervisningen i Sveriges skolor men kommer förhoppningsvis att ge en bild av vilka brister 

och möjligheter som finns på just de skolor som undersökts. Frågeställningarna är följande: 

• Vilka förutsättningar finns för fysikundervisning i år F-5? 

• Hur väl uppnås läroplanens mål i slutet av det femte skolåret rörande elevernas egna 

erfarenheter av experiment i fysikundervisning? 
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3. Bakgrund 

3.1. Läroplaner 
Som lärare och pedagog har man en skyldighet och ett ansvar att vara väl insatt i vad kursplaner 

och styrdokument säger, dessa styrdokument ligger till grund för den undervisningen som sker. 

Detta är en närmare titt på vad kursplanen säger om vilka mål som ska vara uppnådda i slutet av 

år 5. 

I kursplanen för fysik år 1-5 står att fysikämnet ska ”befästa upptäckandets fascination och glädje 

och människans förundran och nyfikenhet såväl inför vardagslivets fenomen som inför mikro 

och makrokosmos”. Vidare står följande att läsa i kursplanen:  

Fysikens uppgift är att öka vår förståelse i relationen mellan människa och natur (…) 

Fysiken bidrar till förståelsen av betingelserna för jordens bildande och för livets 

uppkomst och fortbestånd och den ger en bakgrund till existentiella frågor. Ämnet har 

utvecklats parallellt med dess tekniska tillämpningar och därigenom får den anknytning 

till etiska frågeställningar. Fysikämnet ger argument för ställningstaganden i värdefrågor.1 

Att fysik skulle ligga till grund för att kunna ta ställning i värdefrågor är kanske inte något gemene 

man tänker på när de hör ordet fysik. Men i dessa tider då klimatproblem och energikriser är mer 

aktuellt än någonsin borde även ämnet fysik vara aktuellt.  

I kursplanen finns dessutom ett antal mål som eleven skall uppnå i slutet av år 5: 

• ha insikt i hur planeterna rör sig runt solen samt hur jorden och månen rör sig i förhållande till 

varandra och kunna förknippa tideräkning och årstider med dessa rörelser, 

• ha insikt i grundläggande meteorologiska fenomen och sammanhang, 

• ha insikt i tekniska tillämpningar av den elektriska kretsen och permanentmagneter, 

• ha insikt i grunderna för ljudets utbredning, hörseln samt ljusets egenskaper och ögats 

funktion, 
                                                        

1 
(http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3880/titleId/FY10
10%20‐%20Fysik) 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• ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i vår och andra kulturer, 

• ha egna erfarenheter av systematiska observationer, mätningar och experiment, 

• känna till några exempel där fysikaliska upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild, 

• ha inblick i hur fysiken kan belysa existentiella frågor, t.ex. världens uppkomst, livets 

betingelser på jorden och på andra planeter samt energi- och resursfrågor. (skolverket.se) 

3.2. Varför ska alla lära sig fysik? 
Fysik och även andra Naturvetenskapliga ämnen har blivit en förutsättning för att klara av 

vardagen i en värld där teknisk utveckling går allt snabbare. Svein Sjöberg (2000) tar upp 4 olika 

argument som motiverar varför man bör ha naturvetenskaplig undervisning i skolan: 

1. Ekonomiargumentet: naturvetenskapliga ämnen som lönsam förberedelse för yrke och 

utbildning i ett högteknologiskt och vetenskapsbaserat samhälle.  

2. Nyttoargumentet: naturvetenskapliga ämnen för att praktiskt klara av att bemästra 

vardagslivet i ett modernt samhälle. 

3. Demokratiargumentet: naturvetenskaplig kunskap är viktig för en väl underbyggd 

åsiktsbildning och ansvarsfullt deltagande i demokratin. 

4. Kulturargumentet: naturvetenskapen är en viktig del av människans kultur.  

Sjöberg skriver vidare om nyttoargumentet med fysik, att redan innan födseln kommer vi i 

kontakt med fysik, bland annat i form av ultraljud, gentester och fostervattensprov. Vi omges 

ständigt av produkter som är resultat av den naturvetenskapliga forskningen. För att vi ska förstå 

och kunna hantera all denna teknik och information som vi ständigt blir matade med är en 

grundläggande förståelse för fysik av största vikt. Att använda internet och mobiltelefon har idag 

blivit lika självklart som att kunna slå upp ett nummer i telefonkatalogen eller läsa en dagstidning. 

Den som inte bemästrar denna nya teknik hamnar i en typ av utanförskap. Sjöberg tar också upp 

svagheterna med detta argument; är verkligen tekniska färdigheter detsamma som 

naturvetenskapliga kunskaper? De flesta vet hur man använder en fjärrkontroll till tv:n eller hur 

man värmer något i mikrovågsugnen, men hur många vet vad som verkligen händer när vi till 

exempel byter kanal på tv:n? 
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Dimenäs (1996) tar också upp fysik som en nödvändig kunskap för att kunna leva i dagens 

samhälle. Med den ökade globaliseringen och de problem och utmaningar som detta medfört 

ställs också större krav på oss som medborgare. Frågor som rör utsläpp av koldioxid, 

växthuseffekt och liknande har blivit begrepp och uttryck som vi hör dagligen. För att förstå 

dessa begrepp och kunna ta ställning i frågor, som kommer att spela stor roll för kommande 

generationer, är kunskap i fysik avgörande. Detta är något som även Sjöberg tar upp i sin bok där 

han kallar det för demokratiargumentet. Demokratiargumentet är kanske mer indirekt intressant i 

de lägre åldrarna, men lyckas man skapa ett intresse för människa och miljö kan det ge stora 

fördelar på längre sikt.  

3.3. Att förstå Omvärlden 
I Anita Wallins (2000) bok kan man läsa om en intervjustudie som gjorts i årskurs 8-9. Eleverna 

bes att svara på frågan om de hade någon användning för undervisningen i naturkunskap i livet 

utanför skolan. Utav de 20 tillfrågade eleverna svarade bara en att den inte hade nytta av de 

kunskaperna, sju elever är tveksamma men inte helt negativa till att man bör ha viss kunskap 

inom naturkunskapen. Jag kommer att ge ett exempel på intervjusvar som jag tycker är intressant: 

E5: (flicka): Mm, det har jag. Ja … det ska jag jobba med också. 

I: Är det något speciellt du har tänkt på? 

E: … Veta massa saker, hur jorden kom till och hur de första människorna levde å. Hur man gör 

saker och hur det fungerar och så. Det är viktigt att veta annars blir allting så konstigt, när man 

inte fattar det. Då kan det ju va så att man tycker världen är ganska konstig, och inte riktigt 

förstår då. 

Flera av svaren knyter an till argumenten som Sjöberg presenterar. Som i exemplet här, ”Då kan 

det ju va så att man tycker världen är ganska konstig, och inte riktigt förstår då.” Detta kan både anknyta till 

kulturargumentet men även nyttoargumentet. Värt att nämna här är att eleverna inte endast 

intervjuades om ämnet Fysik utan Naturkunskapen som helhet. 

3.4. Olika sätt att lära 
I Lpo-94 står det att eleverna skall uppleva upptäckandets och experimenterandets glädje och 

utveckla sin förmåga och lust att ställa frågor om fenomen i naturen. Hur man som pedagog ska 

göra för att få sina elever nyfikna och delaktiga i undervisningen är något som lärare alltid 
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kommer att få kämpa med. Den kände Schweiziske psykologen Piaget menade att barn får 

kunskap genom egna erfarenheter och förespråkade ett laborativt undervisningssätt. (Forssell, 

2005) 

Stina Johansson, Inga Lisa Rosén (1996) skriver om barns naturliga nyfikenhet, att nyfikenhet är 

vetenskapens motor. ”Utforskandet av omvärlden finns som en naturkraft redan i det lilla barnet, 

likt hunger och törst.” Fysik kan vara ett ämne som uppmuntrar barnen till att själva upptäcka 

och lära sig nya saker om naturen. Fysik kan på ett lekfullt men konkret sätt förklara naturen och 

vardagliga fenomen. Men stämmer denna beskrivning överens med hur Sveriges elever skulle 

beskriva sin inställning till ämnet fysik? Hur ska vi som pedagoger göra för att fånga upp barnens 

nyfikenhet och intresse för fysik och göra det mer spännande än många upplever det idag? Enligt 

Björn Ekstig (1990) kan svaret vara mer laborativtarbete. Han anser att laborativtarbete är en 

väldigt viktig del i all NO-undervisning där eleven genom observationer och ett undersökande 

arbetssätt ges chansen att tänka själv och dra egna slutsatser. Ekstig ger exempel på fyra argument 

för ett mer laborativt arbetssätt i skolan: 

1. Naturvetenskap innefattar komplexa och abstrakta sammanhang som eleverna inte kan fatta 

utan att få tillfälle att själva handskas med föremålen på ett konkret sätt.  

2. Laborativt arbete ger eleverna möjlighet att delta i och uppskatta den naturvetenskapliga 

metoden. 

3. Praktiskt experimenterande befordrar utvecklandet av färdigheter med allmängiltig 

användbarhet.  

4. Elever uppskattar aktivitet och praktiskt arbete och blir därmed motiverade för och 

intresserade av de naturvetenskapliga ämnena. 

En studie som gjorts bland svenskalärare i årskurs 1-6 visar att det vanligaste arbetssättet i fysik är 

av laborativ natur, efter det kommer grupparbeten och teoretiska genomgångar. Undersökningen 

visar vidare att det är lärare som saknar utbildning i de naturvetenskapliga ämnena som ägnar 

större delen av fysikundervisningen till praktiskt arbete och experimenterande istället för 

genomgångar. Anledningen till detta är att de lärare som saknar utbildning i de naturvetenskapliga 

ämnena upplever att de inte har den kunskap som krävs för en större del teori (Persson 2003).  
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3.5. Lärarens roll 
Vygotskij menade att det sociala samspelet och en god kommunikation med sin omgivning låg till 

grund för inlärning. Vilken roll har då läraren för att skapa ett gynnsamt socialt klimat i 

klassrummet?  Vygotskij säger att det framförallt är eleven som ska vara aktiv och intresserad, 

men framhäver samtidigt vikten av att läraren har kunskap inom ämnet den undervisar. (Forssell, 

2005) Om läraren är intresserad och brinner för sitt ämne, då smittar det även av sig på eleverna. 

Kan det vara så att ointresse hos eleverna beror på att läraren själv inte är intresserad av ämnet?  

Hur ska lärare på låg och mellanstadiet som sällan har någon utbildning i de naturvetenskapliga 

ämnena kunna klara de höjda krav som en ökad omfattning på fysikundervisningen skulle kräva? 

Björn Ekstig (2000) tror att de lärare som vågar prova också har mycket att vinna på en utökad 

fysikundervisning. Han säger vidare att otillräckliga NO-kunkaper inte är något att skämmas över. 

Undersökningar som Ekstig utfört visar på att bristande på kunskap inom de naturvetenskapliga 

ämnena är omfattande i Sverige.  

3.6. Elevens roll 
En undersökning gjordes vid Luleås tekniska Universitet som hade till syfte att undersöka elevers 

inställning till fysik i årskurs åtta. Undersökningen visar att intresset för fysik är lågt. Flickorna 

anser att fysik är det tråkigaste ämnet när de ombes att rangordna ämnena, hos pojkarna hamnar 

fysik i mitten av denna rangordning. På frågan vilka moment inom fysiken som är roligast svarar 

de flesta att laborationer och studiebesök är det mest givande. En annan undersökning gjord av 

Lindahl (2003) visar även den att intresset för fysik är lågt. Enligt denna undersökning upplever 

eleverna sig som duktigast i årskurs 5, detta självförtroende avtar sedan och är som lägst i årskurs 

sju. 

En svensk undersökning där 557 elever i årskurs 7-9 deltog visar att intresset för fysik minskar i 

årskurs 7-9. (Ekborg, Tallberg, Broman & Lundahl, 1999). Men vad beror detta minskade intresse 

på? Skulle en tidigare kontakt med ämnet kunna öka intresset? Wynne Harlen (1996) hävdar att 

barns attityd till de naturvetenskapliga ämnena formas tidigt i jämförelse till andra ämnen. Redan 

när barnen är 11-12 år gamla har de ofta bestämt sig för om de gillar eller ogillar ämnet. När 

eleverna kommer upp till högstadiet förväntas en viss förkunskap i de naturvetenskapliga 

ämnena, när eleverna saknar grundläggande inblick och specifika begrepp blir ämnet svårt och 

obegripligt. Får eleverna en dålig start med sina studier i de naturvetenskapliga ämnena riskerar 

detta att påverka den fortsatta prestationen. Harlens tankar stämmer väl med Lindahls 

undersökning som visar att eleverna har som sämst tro på sig själv när de börjar årskurs 7  
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Om man ser på olika länders läroplaner och timfördelningar eller om man studerar 

utbildningspolitik i ett internationellt perspektiv så har vi enligt Sjöberg (2000) den här 

ordningsföljden på de viktigaste ämnena i nästan alla länder:  

1. Modersmål (grundläggande språkliga färdigheter, lära sig läsa och skriva)  

2. Matematik (grundläggande siffer- och räknefärdigheter, kvantitativ förståelse)  

3. Naturvetenskapliga ämnen (grundläggande förståelse av den fysiska verkligheten) 
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4. Metod 

4.1. Urval 
I enkätundersökningen deltog 19 lärare. Det externa bortfallet blev relativt stort, av 30 utlämnade 

enkäter kom det in 19 svar. Det interna bortfallet blev däremot väldigt lågt, bara vid två frågor 

fick man svaret ”vet ej” och bara någon enstaka fråga hoppades helt över av någon av 

respondenterna. Detta tolkas som att de som svarade på enkäten tog den seriöst.  

Undersökningen genomfördes på två olika större skolor i två olika kommuner. Varför det blev 

just dessa skolor beror framförallt på en tidigare kontakt med skolorna bland annat genom 

Verksamhets Förlagd Utbildning, VFU. Alla undervisande lärare i år F-5 fick delta i 

undersökningen, inget urval gjordes.  

4.2. Datainsamlingsmetoder 
För att försöka få fram en bild av förutsättningarna för fysikundervisningen valdes en kvantitativ 

forskningsmetod. Bland annat erbjuder en kvantitativ undersökning möjligheten att samla in data 

från en större grupp respondenter än vid en kvalitativ undersökning. En enkätundersökning ökar 

även respondenternas känsla för anonymitet. Man slipper dessutom få svar som är påverkade av 

intervjuaren, vilket känns viktigt när det som diskuteras är människors kunskap inom sitt arbete. 

Enkäten innehöll 12 frågor, som bland annat tog upp lärarnas inställning till ämnet fysik och hur 

väl deras utbildning förberett dem för undervisning i fysik. (Se bilaga för komplett enkät). 

Förutom enkätundersökning valdes även en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Detta 

för att kunna få fram det säregna och unika som man missar i en kvantitativ undersökning. Två 

lärare intervjuades under ungefär 20 minuter vardera. Frågorna som ställdes relaterade till de 

frågor som redan svarats på i enkäten. För att få fram en klarare bild över hur respondenten 

tänkte ställdes öppna intervjufrågor där respondenten fick prata så länge den ville.    

4.3. Procedur 
Efter att beslut om vilka skolor som skulle delta tagits besöktes dessa skolor. Varje arbetslag fick 

enkäten presenterad för sig och vid dessa tillfällen fick man även chans att ställa frågor gällande 

enkäten och dess frågor. Detta för att undvika att frågornas formulering, ordningsföljd eller 

layout påverkar respondenternas svar. Då kontakter redan hade etablerats på respektive skola 

blev det lättare att motivera varför de tillfrågade skulle delta i undersökningen. Men trots detta 

var det bara 19 av 30 som valde att medverka i enkäten. När insamling av enkäter skulle ske 
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besöktes skolorna igen och då användes bestämda insamlingsplatser så som kontor och 

arbetsrum.   
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5. Resultat 
Undersökningen gjordes bland lärare i årskurs F-5. Av de 19 lärare som deltog var 14 stycken 

kvinnor och bara 5 män.  

Resultat från enkäten kommer att presenteras under respektive enkätfråga. Eventuella 

kommentarer kommer att redovisas i samband med varje fråga. 

För att få mer bakgrundsinformation till vissa av frågorna har jag intervjuat 2 lärare om deras svar 

på enkäten. På de frågor jag anser det nödvändigt har jag kompletterat med dessa kommentarer. 

Enkäten utformades för att ge svar på mina frågeställningar:  

• Vilka förutsättningar finns för fysikundervisning i år F-5? 

• Hur väl uppnås läroplanens mål i slutet av det femte skolåret rörande elevernas egna 

erfarenheter av experiment i fysikundervisning? 

Utöver frågor rörande experimenterande i år F-5 har jag också undersökt bakgrund, såsom 

utbildning, fysikintresse och kunskaper om kursplan. Dessa frågor hoppas jag ska bidra till att få 

en grov uppfattning om hur lärare jobbar med fysik i de tidiga åren. 
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5.1.1. Fråga 1: Jag anser att min lärarutbildning har förberett mig väl för att 

undervisa i fysik 
 

 

Kommentar: Större delen av de tillfrågade pedagogerna (17 av 19) anser att deras 
lärarutbildning förberett dem mycket dåligt för att undervisa i fysik. Endast 2 personer anser att 
de till stor del blivit väl förberedda för undervisning i fysik. Ingen anser att de helt blivit 
förberedda för undervisning i fysik. 

Intervju: 

Lärare1 som blev intervjuad efter att enkäten fyllts i anser att utbildningen hon gått inte alls har 
förberett henne väl för att undervisa i fysik. Här följer några korta kommenterar. 

- I: På vilket sätt kunde utbildningen förberett dig bättre? 
- L1: På lärarutbildningen var No som ett ämne, det var inte uppdelat i Fysik, kemi och 

biologi. Detta gör att det blir svårt att definiera vad fysik är. Jag tror att vi har mer fysik 
än vad vi kanske har. Vi har inte ”rena” fysiklektioner utan väver in det i vardagen. 

Lärare2 anser att utbildningen delvis har förberett honom för att undervisa i fysik: 

- I: På vilket sätt kunde utbildningen förberett dig bättre? 
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- L2: På utbildningen hade vi 20-timmarskurser i fysik, biologi och kemi. Innehållet i 
kurserna var bra, men alldeles för korta för att ge någon djupare kunskap i något av 
ämnena. 

 

 

5.1.2. Fråga 2: I min utbildning ingick ämnet fysik 

 

Kommentar: 4 av respondenterna instämmer helt och 8 personer instämmer delvis till att fysik 

ingick i deras utbildning. 7 personer instämmer inte alls till att fysik ingick i utbildningen. Ändå 

var det 13 respondenter som i förra frågan svarade att de inte alls instämmer i att deras utbildning 

förberett dem för fysikundervisning. Värt att notera är också att 4 personer instämmer helt på 

denna fråga medans ingen instämmer helt på föregående fråga; ”jag anser att min lärarutbildning 

förberett mig väl för att genomföra undervisning i fysik”. Trots att större delen har fått 

undervisning i fysik tycker de inte att de är väl förberedda för att undervisa i ämnet. 
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5.1.3. Fråga 3: Jag anser att mina kunskaper i fysik är tillräckliga för att 

genomföra undervisning 

 

Kommentar: Här svarar hela 6 personer att de inte alls anser sig ha tillräckliga kunskaper i fysik 

för att kunna genomföra undervisning i ämnet. 9 stycken anser sig delvis ha tillräckliga 

kunskaper. Endast 3 av respondenterna instämmer helt eller till stor del.  

Återigen ser vi att antalet som instämmer helt är mindre än antalet som säger sig haft en 

utbildning där det ingick fysik i stor utsträckning. 
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5.1.4. Fråga 4: Jag anser att mina elever får tillräckligt mycket undervisning i 

fysik 

 

Kommentar: Endast en anser att dess elever får tillräckligt med fysikundervisning, 4 av lärarna 

anser att deras elever till stor del får tillräcklig undervisning. 9 personer instämmer delvis. 5 

stycken tycker inte alls att deras elever får så mycket fysikundervisning som de borde få. När man 

jämför med nästkommande fråga så är det intressant att ingen har svarat ”vet ej” då det är 3 

personer som svarar att de inte vet hur kursplanens mål ser ut i ämnet fysik. 

Intervju 

Lärare 1 anser att hennes elever inte alls får tillräckligt mycket fysik. På föregående fråga säger 

hon också att hennes kunskaper inte alls är tillräckliga för att undervisa i fysik. 

-I: Skulle en ökad kunskap vara en förutsättning för att eleverna skulle få mer fysikundervisning? 

-L1:Ja, det skulle det, men det finns även andra hinder. Bristen på material, nu måste vi gå upp till 

högstadiet för att låna ihop saker, det tar tid. Det skulle behövas en drivande person i arbetslaget 

som var intresserad av fysik och No som styrde upp allt. 
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5.1.5. Fråga 5: Jag är införstådd med kursplanens mål i ämnet fysik 

 

Kommentar: 3 av lärarna anser att de inte alls är införstådda med vad som står i kursplanen för 

fysik. 4 av dem anser att de delvis vet vad som står i styrdokumenten, 8 respondenter säger sig till 

stor del veta vad som står och 4 stycken är helt införstådda med innehållet i styrdokumenten. 
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Fråga 6: Eleverna bör möta fysikundervisningen så tidigt som möjligt 

 

Kommentar: En av lärarna svarar ”vet ej” som svar på frågan, en instämmer delvis. 8 av 

lärarna instämmer till stor del och 9 av dem instämmer helt. 
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5.1.6. Fråga 7: Jag anser mig intresserad av fysik 

 

Kommentar: 3 av respondenterna anser sig inte alls vara intresserade av fysik. 7 stycken 

instämmer delvis på frågan, lika många svarar att de till stor del håller med om påståendet. 2 av 

de 19 lärarna instämmer helt på frågan om de anser sig vara intresserade av fysik. Det är värt att 

notera att bara 3 personer svarar att de inte alls är intresserade av fysik och att 9 är intresserade 

eller ganska intresserade av ämnet. Ändå svarar bara 3 av de tillfrågade att de har tillräckliga eller 

nästan helt tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa i ämnet, se fråga 3.    

Intervju: 
Lärare 1 svarar ”delvis” på frågan om hon är intresserad av fysik.  

- I: Hur stor roll spelar ens personliga intresse för innehållet på lektionerna? 

- L1: Det spelar nog en ganska stor roll, tyvärr, jag anser att ens intresse inte ska få styra vad man 
väljer att ha på lektionerna. Jag tror detta är tydligare hos äldre lärare som kanske inte fått med sig 
lika mycket till exempel fysik som mer nyutbildade lärare. 

Lärare 2 instämmer till stor del på frågan. 

I: Hur stor roll spelar ens personliga intresse för innehållet på lektionerna? 
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-L2: Intresset tror jag bidrar till vad det läggs ”krut” på. Det man brinner lite extra för lägger man 
också mer tid på. Det tycker jag är helt okej. På våran skola har vi gjort så att jag tar No 
lektionerna och min kollega tar engelskalektionerna. 

 

5.1.7. Fråga 8a: Mina elever utför experiment … 

 

Kommentar: Endast en svarade att dennes elever utför experiment sällan eller aldrig. De allra 

flesta svarade att eleverna utför experiment en eller flera gånger per år, 15 av lärarna valde detta 

alternativ. 2 stycken säger sig utföra experiment en eller flera gånger per månad, ingen arbetar 

med experiment varje vecka.  

Intervju: 
I: Hur många gånger per år tror du att ni experimenterar? 

L1: Det beror helt på vad vi jobbar med. Har vi tema rymden kanske vi utför experiment flera 
gånger på en månad. Sen kan det gå en tid utan experiment. Vi jobbar ganska så tematiskt och det 
styr hur mycket No vi får in. 

Lärare2 svarade att de experimenterar en eller flera gånger per år.  

I: Hur många gånger per år tror du att ni experimenterar? 
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L2: Det beror helt på vilket ämne vi jobbar med, vissa ämnen lämpar sig bättre för lab än andra. 
Jobbar vi med magnetism kan vi ha labbar flera gånger i veckan medans astronomi inte lämpar 
sig alls lika bra för experiment. 

5.1.8. Fråga 8b: Experimenten utförs av … 

 

Kommentar: 8 av lärarna säger sig själva utföra experimenten, 6 stycken säger att de ihop med 

en kollega håller i experimenten, 3 av dem låter en annan lärare ta hand om laborationerna. Som 

vi hörde i intervjuen på fråga 7 delar vissa arbetslag upp sina lektioner, detta kan förklara varför 

man låter en annan lärare hålla i experimenten. Att vara två när man experimenterar är bra, 

eleverna kan då få all hjälp de kan behöva. 
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5.1.9. Fråga 9: De senaste tre åren har mina elever genomfört experiment inom 

något eller fler av följande områden: 

 

Kommentar: Endast 3 lärare säger att deras elever har genomfört experiment inom samtliga av 

dessa områden. 6 lärare säger att deras elever har genomfört experiment inom 3 av dessa 

områden. 3 av lärarna har genomfört experiment med sina elever inom 2 av dessa områden. 3 

stycken säger att deras elever genomfört experiment inom ett av dessa områden. 3 av lärarna 

säger att deras elever inte genomfört experiment inom något av dessa områden. Anmärkningsvärt 

är att frågan undersöker det laborativa arbetet under en treårs period. Trots det långa 

tidsintervallet är det nio av lärarna som enbart genomfört experiment i 2 eller färre av 

ovanstående områden inom fysiken.  

Intervju: 
I: Går du efter styrdokument när du planerar dina No lektioner? 

L1: Vi har lokala kursplaner på skolan, dessa stämmer ganska bra överrens med de Nationella 

kursplanerna. I slutet av trean försöker jag kolla av så att eleverna har fått med sig det de ska 

innan de börjar fyran. 

 



- 26 - 

Lärare2: 

I: Går du efter styrdokument när du planerar dina No lektioner? 

L2: Jag följer läroböckerna till stor del, men jag checkar även av med kursplanerna. Jag anser att 

eleverna får med sig det de ska när de slutar femman. 
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5.1.10. Fråga 10: Ser du några fördelar eller nackdelar med att börja tidigt 

(årskurs F-5) med fysikundervisning? 
På frågan som undersökte om respondenterna kunde se några för eller nackdelar med att börja 

tidigt med undervisning i fysik svarade 16 av de 19 tillfrågade lärarna. Av de inlämnade svaren 

kan man tydligt se 3 olika kategorier av svar. Jag kommer att sammanfatta varje kategori 

tillsammans med några utdrag från de inkomna enkätsvaren. 

Eleverna kommer tidigt i kontakt med ämnet, avdramatiserar ämnet och gör det mer 
konkret. 
6 personer av de som svarade på frågan anser att en tidig start på fysikundervisningen ger en mer 

avslappnad och avdramatiserad inställning till ämnet, vidare skulle detta betyda ett ökat intresset 

och en bra förutsättning för fortsatt lärande. Fyra tar upp att ämnet blir mer konkret när 

undervisningen sker i tidigare åldrar, och att om man tar upp facktermer tidigt så blir det senare 

lättare. En av lärarna tar upp säkerhetsaspekten på att lära barn om ellära tidigt, ju mer barnen vet 

desto lättare blir det att skydda dem. ”Ämnet blir inte så ”farligt” och ”kontigt” som jag lätt tror 

att det kan uppfattas annars” skriver en kvinnlig lärare.   

Fånga upp eleverna medan de fortfarande är nyfikna 
Detta är den största gruppen svar. Hela nio personer nämner upptäckarlust och nyfikenhet som 

något centralt i fysikundervisningen. Vikten av att fånga denna upptäckarglädje och nyfikenhet 

för ämnet är något som 5 av lärarna också nämner. Viktiga nyckelord under denna kategori är 

prova och undersöka! En av de kvinnliga lärarna skriver följande ”Barn har en upptäckarlust i 

tidiga år som jag tycker är viktig att fånga upp”.  

Nackdelar och hinder 
Sista kategorin tar upp de nackdelar och hinder som eventuellt skulle kunna finnas för 

undervisning av fysik. Det fanns inte ett enda av svaren som var enbart negativ till att börja tidigt 

med fysikundervisningen. Men några hinder och nackdelar kom ändå upp. 2 av lärarna skriver att 

de ser ett hinder i personalbristen, att mindre grupper är nödvändigt för att kunna genomföra 

riktigt bra fysikundervisning med så små barn. 3 nämner materialbrist som ett hinder och 2 tycker 

att ämnet kan bli för abstrakt inom vissa områden. En person nämner också svårigheten i att 

förklara på ett lätt sätt som barn förstår.   
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5.1.11. Fråga 11: Ser du några Hinder för att kunna genomföra undervisning 

i fysik? I så fall vilka? 
På frågan om lärarna såg några hinder för att kunna genomföra fysikundervisning ser man tydligt 

tre olika typer av svar. 15 av 19 lärare svarade på frågan, svaren kategoriserades enligt följande: 

Antal elever och platsbrist 

Nästan hälften av alla svar tar upp problematiken med gruppstorlek. Många anser att för stora 

elevgrupper är ett hinder för att genomföra fysikundervisning. I samband med dessa svar anges 

också ofta problem med icke funktionella och otillräckliga lokaler. Önskemål om fler och bättre 

lokaler för att kunna dela upp klassen i mindre grupper är några av kommentarerna. 

Materialbrist 

5 av respondenterna anser att materialbrist är ett hinder för Fysikundervisningen. 3 lärare anser 

att bristen på pengar är största anledningen till materialbrist. 2 anger tid som en orsak till 

materialbrist. Att låna ihop material från till exempel högstadiet är tidskrävande, något som 

hindrar undervisningen i fysik. 

Brist på kunskap 

7 av respondenterna, alltså nästan 50 procent säger sig ha så stora kunskapsbrister i fysik att det 

är ett hinder för att genomföra undervisning. Endast en anger ointresse som ett hinder. I fråga 3 

ansåg 15 av 19 att de hade så stora brister i sina fysikkunskaper att det påverkade undervisningen.  

Övrigt – svar som inte passar in på några av de ovanstående kategorierna 

En av respondenterna kan inte se något hinder alls för fysikundervisning. 

En respondent anser att det är svårt att definiera vad fysik är, detta skulle kunna bero på 

bristande kunskap och kan också kategoriseras som ”Brist på kunskap”. 

5.1.12. Fråga 12: Beskriv ett lyckat experiment … 
Frågan besvarades av 13 av de 19 tillfrågade lärarna. Svårigheten att kategorisera och dra 

slutsatser utifrån svaren gör att jag anser det bättre att presentera lärarnas kompletta svar i en 

bilaga. Men att kommentera några svar känns ändå nödvändigt.  

L18: ”Har ej genomfört några experiment i fysik. Sist var på gymnasiet” 
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Detta är en manlig lärare med svenska, SO och idrott som inriktning på sin utbildning. 

Respondenten har några andra intressanta svar i sin enkät. Bland annat att hans elever sällan eller 

aldrig genomför experiment och att experimenten utförts av en annan lärare. Detta var det enda 

”sällan/aldrig” svaret som man fick in på fråga 8. Här får man dra slutsatsen att denna lärare inte 

håller i fysikundervisningen i sin klass och därför inte vet hur ofta hans elever genomför 

experiment. En annan slutsats är att fråga 8 borde haft ett svarsalternativ som löd ”vet ej”.  

L9: ”När vi arbetade med uppdrag regnskogen. Eleverna fick via varsin dator skriva en rapport 
från en plats i regnskogen.” 

Detta är inte ett Fysikexperiment. Den här läraren har lämnat svaret att fysik inte ingick i hennes 

utbildning hon har också svarat att hennes fysikkunskaper inte är tillräckliga för att genomföra 

undervisningen korrekt.  

L1: ”Vet inte om detta är fysik men vi experimenterade med lufttryck. Till exempel lyfta ett 

papper med en linjal.” 

Den här läraren har svarat att hon inte alls är insatt i kursplanens mål i ämnet fysik och att hon 

inte heller anser att hennes elever får tillräckligt mycket fysik. Enligt hennes så har hennes 

lärarutbildning inte förberett henne för att undervisa i fysik alls.  

5.1.13. Fråga 12b. Varifrån fick du idén till detta experiment? 
Fråga 12b besvarades av 12 av de 19 tillfrågade lärarna. Svaren är ganska spridda, men de har 

delats in i fyra kategorier. 

1. Kollegor och elever 

2. Böcker: lärarhandledningar och arbetsböcker 

3. Lärarutbildningen 

4. Egna idéer 

Fyra lärare svarar att de får sina idéer från kollegor eller sina elever. 4 säger att de får sina idéer till 

experiment från böcker och lärarhandledningar. Så få som 3 stycken har fått med sig idéer till 

experiment genom lärarutbildningen, antingen genom deras lärare eller genom studenter under 

deras VFU period som utfört fysikförsök. 2 lärare har genom egna idéer kommit på experiment. 
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6. Diskussion 

6.1. Resultatdiskussion 
Målet med undersökningen var att få svar på frågeställningarna:  

• Vilka förutsättningar finns för fysikundervisning i år F-5? 

• Hur väl uppnås läroplanens mål i slutet av det femte skolåret rörande elevernas egna 

erfarenheter av experiment i fysikundervisning?  

Redan innan undersökningens start fanns en bild över hur resultaten skulle kunna komma att se 

ut. Under VFU-perioder har det observerats att det råder en brist på fysikundervisning i de lägre 

åldrarna. Om dessa iakttagelser var sanna skulle bli intressant att se. Under arbetets gång 

försöktes resultatet ses med neutrala objektiva ögon. Nu när resultaten finns att se, observeras att 

vissa delar stämmer med den antagna bilden och andra delar gör det inte. 

Jag kommer nu att diskutera och försöka besvara mina frågeställningar genom att analysera varje 

enskild enkätfråga. Frågorna som jag anser svarar på min första frågeställning: Vilka 

förutsättningar finns för fysikundervisning i år F-5 är följande: 

• Jag anser att min lärarutbildning har förberett mig väl för att undervisa i fysik.  

• I min utbildning ingick ämnet fysik 

• Jag anser att mina kunskaper i fysik är tillräckliga för att genomföra undervisning.  

• Jag är införstådd med Kursplanens mål i ämnet fysik. 

• Jag anser mig intresserad av fysik. 

• Ser du några hinder för att kunna genomföra undervisning i fysik? I så fall vilka? 

En förutsättning för att kunna ge en god undervisning i ett ämne anser jag är kunskap. Frågorna 

ett, två och tre undersöker hur läraren själv värderar sin utbildning, men även sin egen kunskap. 

Eftersom frågan ber läraren själv att värdera sin kunskap och utbildning är det svårt att dra exakta 

slutsatser. Två lärare med likvärdiga kunskaper kanske värderar sina kunskaper på helt olika sätt, 

en av dem anser kanske att dess kunskaper är helt tillräckliga medan den andra anser att de inte 
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alls är tillräckliga. Men det ger svar på hur de själva upplever sina kunskaper. Har man gott 

självförtroende och anser sig ha goda kunskaper tror jag att det är en förutsättning för ökad 

undervisning i fysik. Sex lärare anser att de inte alls har tillräcklig kunskap för att genomföra 

fysikundervisning. Nio stycken anser att de delvis har tillräcklig kunskap. Men hur ska man 

värdera delvis tillräcklig kunskap? Räcker det verkligen att vi som pedagoger som ska lära barnen 

har “delvis” tillräcklig kunskap? Jag anser inte att det är tillräckligt. Lärarna värderar alltså sina 

kunskaper ganska lågt. Vad beror detta på då? Hela 13 av de 19 lärare som svarade anser att deras 

utbildning inte alls har förberett dem för att genomföra undervisning i fysik. Fyra stycken 

instämmer helt på frågan om fysikundervisning ingick i deras utbildning, däremot instämmer 

ingen helt på frågan om utbildningen förberedde dem väl för att undervisa i fysik. Detta tycker 

jag visar ganska tydligt att lärare inte får med sig de kunskaper i fysik från lärarutbildningen som 

skulle behövas. Mina resultat går helt i linje med Björn Ekstig undersökningar som även de visar 

att lärare ofta har mycket svaga kunskaper i No. Precis som Lärare2 säger i intervjun var NO-

undervisningen alltför ytlig och kortfattad för att ge någon djupare förståelse och kunskap. För 

att bli en bra lärare handlar det om att hela tiden ta in nya kunskaper och aldrig sluta utvecklas.  

På frågan som undersökte lärarnas intresse för fysik instämmer endast två stycken helt i att de 

anser sig vara intresserade av fysik, tre stycken säger sig inte alls ha något intresse för fysik, hela 

sju stycken instämmer endast delvis på frågan. Enligt Sjöberg (2000) hamnar naturvetenskapliga 

ämnen på plats tre efter modersmål och matematik när det gäller läroplaner och timfördelningar 

internationellt sett. Trots att både matematik och svenska är absolut nödvändiga ämnen ska man 

inte bortse från naturkunskapen som hamnar på en tredje plats. När jag distribuerade enkäterna 

och pratade med lärarna var det många som agerade som om fysik är ett känsligt ämne att prata 

om, flera var tveksamma till att delta och försökte ibland skoja lite om deras brist på kunskap 

eller intresse för ämnet. Skulle en undersökning som behandlade svenska eller 

matematikundervisning blivit bemött på samma sätt? Skulle det verkligen vara accepterat att säga 

att man inte alls är intresserad av matematik, eller svenska om man undervisar i dessa ämnen? 

Den brist på kunskap inom de naturvetenskapliga ämnena som Ekstig kommit fram till och som 

tagits upp ett flertal gånger under denna undersökning tycks viktig även här. Att fysiken blir ett 

känsligt ämne att prata om beror på just bristen på kunskap. Hur detta speglas i undervisningen 

och framför allt hur detta tolkas av eleverna skulle vara intressant att vidare undersöka. Utgår 

man från Lindahls undersökning som visar på att elever ofta är negativt inställda till ämnet har 

man kanske hittat en av anledningarna här.  
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I frågan som undersökte om lärarna kunde se några hinder för fysikundervisningen visar det sig 

återigen att bristen på kunskap faktiskt är ett hinder för många. Sju av de 15 inlämnade svaren 

anger detta som ett hinder. Jämför vi kunskap och intresse visar det sig ändå att intresset är större 

än kunskaperna. I undersökningen som Ekstig gjorde 2000 kom det fram att bristande kunskap 

inom de naturvetenskapliga ämnena är vanligt hos lärare i Sverige. Detta blir intressant då man 

sätter studien i samband med Lindahls undersökning 2003 som visade på att många elever känner 

olust inför just dessa ämnen. Att lärarens engagemang, kunskap och lust inför ämnet de 

undervisar i är viktigt för eleverna är något som Vygotskij framhäver.        

Resultatet från min undersökning visar att både kunskaperna och intresset för fysik är ganska lågt 

bland svenska grundskolelärare. Tyvärr verkar det också som att de lärare som anser sig ha svaga 

kunskaper i ämnet också har ett svagt intresse för ämnet medan de lärare som anser sig ha stort 

intresse också anser sig ha bättre kunskaper, denna grupp av lärare är dock relativt liten. 

Resultaten från undersökningen stämmer bra överens med vad lärarna sa i intervjun. Båda anser 

att ens personliga intresse speglar vad man väljer att fylla sina lektioner med.  

6.2. Uppnående av mål 
Frågorna som jag anser svarar på min andra frågeställning: Hur väl uppnås läroplanens mål i 

slutet av det femte skolåret rörande elevernas egna erfarenheter av experiment i fysikundervisning 

är följande: 

• Jag anser att mina elever får tillräckligt mycket undervisning i fysik. 

• Jag genomför fysikexperiment en eller flera gånger per vecka, en eller flera gånger per 

månad, en eller flera gånger per år, sällan eller aldrig 

• De senaste tre åren har mina elever genomfört experiment inom något eller fler av följande 

områden. 

Första frågan är återigen en fråga där läraren själv får värdera om eleverna får tillräckligt med 

undervisning i fysik. En lärare kanske anser att det är fullt tillräckligt att experimentera en eller två 

gånger per år och anser då att eleverna får tillräckligt mycket undervisning i ämnet, medan en 

annan lärare som genomför experiment en gång i månaden anser att detta inte är tillräckligt. 

Därför är det viktigt att jämföra svaren på denna fråga med svaren på nästa fråga, hur ofta läraren 

genomför experiment. På denna fråga svarade nästan alla (15 av 18) att de genomför experiment 

en eller flera gånger per år. Mer begränsade svarsalternativ skulle göra det lättare att analysera 
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frågans svar då en eller flera gånger per år är väldigt oexakt. Svaren från de lärare jag intervjuade 

visar också på att min fråga inte var korrekt formulerad för att ge ett rättvist svar. Båda lärarna 

säger att mängden laborationer också beror på vilket ämne eller tema man jobbar med. Detta kan 

alltså betyda att lärarna jobbar med ett visst tema under en tid och genomför då kanske flera 

experiment per vecka för att sedan inte ha laborativt arbete alls under en period. Fråga åtta skulle 

således behöva omformuleras och istället undersöka hur många laborativa tillfällen som 

genomförs per år, inte per vecka eller månad.  

Tittar vi på fråga nio som undersöker inom vilka områden eleverna genomfört experiment de 

senaste tre åren visar det sig att endast tre av de 19 lärarna genomfört experiment inom samtliga 

av de områden som finns med i uppnåendemålen för årskurs fem. Av dessa tre tycker två att 

deras utbildning delvis förberett dem för att undervisa i fysik och den tredje tycker inte alls att 

den blivit förberedd för att undervisa i fysik. Däremot svarar de alla tre att de till stor del är 

intresserade av fysik. Återigen visar det sig att ett intresse hos läraren är en viktig faktor i 

fysikundervisningen.  

I en undersökning som Persson gjorde 2003 kommer man fram till att utbildade NO-lärare väljer 

att ha mer teori på sina fysiktimmar medans outbildade NO-lärare lägger tyngdpunkten på ett 

mer laborativt arbetssätt. Detta på grund av att man inte känner sig tillräckligt kunnig för att ha 

teorilektioner, och därför väljer att visa istället. I min undersökning stämmer detta dock inte. 

66,7% av de lärare som känner sig delvis/till stor del/helt förberedda för fysikundervisning utav 

sin utbildning har genomfört experiment inom tre eller fler områden de senaste tre åren. Inom 

gruppen för lärare som inte känner sig förberedda att undervisa i fysik säger 61,5% att de har 

genomfört laborationer inom tre eller fler områden de senaste tre åren. Skillnaden i 

procentdelarna är här marginell och att ha haft laborationstillfällen inom tre områden blir nästan 

en standard. Om man istället går över till de som gjort laborationer inom fler än tre områden så 

blir procentsatserna helt andra. Tre av de sex personer som tycker att deras utbildning förberett 

dem delvis, till stor del eller bra har genomfört experiment inom fyra eller fler områden. Medan 

bara tre av 13 personer, utav de som inte tycker att deras utbildning har förberett dem har 

genomfört laborationer inom fyra eller fler områden. Att lärarens utbildning speglar sig i den 

utbildning som han/hon senare kan ge sina elever kan verka uppenbart. Men här blir skillnaden 

väldigt stor, 50 % av de förberedda jämfört med 23 % av de som känner sig oförbereda har 

laborerat inom fyra eller fler områden per år. Detta är motsägelsefullt mot Perssons 

undersökning, men utgår jag ifrån min egen undersökning så är resultatet lite orosväckande. Att 

en elevs utbildning genomförs av lärare som saknar kunskap inom sina ämnen och därför inte 
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kan utföra undervisningen på ett bra sätt är inte acceptabelt. Under mina VFU-perioder har jag 

sett få tillfällen av laborativt arbete. På frågan “Ser du några hinder för att kunna genomföra 

undervisning i fysik? I så fall vilka?” svarar 7 stycken att de inte har tillräckliga kunskaper i ämnet.  

För att få ett svar på de två frågeställningarna och då ett svar som ligger så nära sanningen som 

möjligt räckte det troligen inte med de 19 inlämnade enkäterna från 2 olika skolor. Ett betydligt 

mer omfattande arbete på ett större geografiskt område och under mycket längre tid skulle säkert 

ge en ganska god uppfattning om hur fysikundervisningen på svenska skolor ser ut. Men genom 

denna mindre enkät får vi ändå fram en grov uppfattning om hur lärarna på de skolor som 

undersökts jobbar.  
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6.3. Slutsats 
Syftet med det här arbetet var att undersöka vilka förutsättningar som finns för fysikundervisning 

i år F – 5. Resultatet visar att lärare anser att elever bör möta fysiken så tidigt som möjligt, dock 

finns det hinder för att detta ska kunna omsättas till praktik. Många lärare anser sig själva ha för 

dåliga kunskaper för att kunna genomföra undervisning, samtidigt som intresset för ämnet hos 

många är svagt. Hinder såsom materialbrist, personalbrist och otillräckliga lokaler bidrar till att 

många anser att deras elever får för lite fysikundervisning. Dock är inställningen till ämnet överlag 

positiv och de flesta lärarna ser vilka fördelar en tidig start av fysikundervisning kan innebära. 

Huruvida målen uppnås i ämnet fysik är svårt att ge ett fullständigt svar på utifrån denna 

undersökning. Dock pekar det mot att många får med sig ett eller flera av de områden som anges 

i målen för slutet av årskurs fem, men det är väldigt få som får med sig något från alla områden.
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8. Bilaga 1  Fråga 12: Beskriv ett lyckat experiment … 
 

Enkät 18: Har ej genomfört några experiment i fysik. Sist var på gymnasiet. 

 

Enkät 16: När vi gjorde experiment med ”stenkakor” och gamla vinylskivor + tom tändsticksask 

och ett häftsift / grov nål och fick ljud. Vi gick igenom hur ljud kan lagras från vevgrammofon 

till cd. 

14: Praktiskt arbete – prova/misslyckas – med hävstångsprincipen, i skogen. 

13. Att få glödlampa att lysa. Magnetism 

12: Rymden: Ljus – sol – stearinljus – illustrerar halvmåne och hur planeterna krestar runt. 

Såpbubblor, egen blandning, ytspänning. 

10: Gjorde temadag med vardagsexperiment för åk 6. 

9: När vi arbetade med ”uppdrag” regnskogen. Eleverna fick via varsin dator skriva en rapport 

från en plats i regnskogen. De skulle beskriva både miljö, växtlighet och hur människor bor samt 

lever. I rapporten ingick också att skicka bilder, och rapportera andra viktiga saker som händer. 

8: ”Rymdraketen” – både kemiskt och fysikaliskt experiment. Filmburk med lock med brustablett 

+ lite vatten ställs i toarulle (stöd). Den kemiska reaktionen gör att trycket ökar i burken och 

flyger i luften. (Görs utomhus) Mycket spännande och uppskattat experiment, dessutom enkelt 

att fixa. 

7: Tillverka mjölkkartongbilar och se vilken som rullar längst från en ramp. Hur det ändrade 

bilarna för att den skulle rulla rakt och långt. 
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5: Du tar en –kolv och håller den vinkelrätt mot ansiktet med mynningen mot munnen. I 

mynningen lägger du en bomullstuss och blåser. Många barn blir så förvånade att bomullstussen 

åker ut. Luften går runt i E-kolven och ”puttar” ut bomullstussen. 

4: Vi sköt upp frön i fotoburk med bakpulver. Kul, lätt & barnen såg resultat direkt. 

3: När vi byggde ett solsystem i ”miniatyrformat”. Denna hängdes upp i matsalen. 

1: Vet inte om detta är fysik men vi experimenterade med lufttryck. Tex lyfta ett papper med en 

linjal. 

8.1. Bilaga 2 

Enkät om fysikundervisning i år F-5 

(examensarbete inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet) 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Fredrik Westberg och jag läser sista terminen på lärarutbildningen vid Karlstads 
Universitet. Just nu arbetar jag med mitt examensarbete. Genom min inriktning Naturkunskap i 
Vardagen kom jag i kontakt med bland annat fysikundervisning för skolans tidigare år. Detta var något 
som fångade mitt intresse lite extra och därför har jag valt att skriva mitt examensarbete om just 
fysikundervisning i de lägre åldrarna. 

Jag genomför nu min undersökning och då skulle jag behöva din hjälp! 

 
Enkäten tar bara några minuter och självklart är du helt anonym. Svaren kommer att presenteras som 
statistik i en rapport som har till syfte att ge en bild av fysikundervisningen i år F-5. Därför är det viktigt 
att du svarar så sanningsenligt som möjligt. 

 

Har du frågor om denna enkät är du välkommen att höra av dig till: 

 

Fredrik Westberg 

Tel: 054 15 42 70 
Mobil: 0708 69 43 23 
Mail: westberg.fredrik@gmail.com 

 

Bakgrundsfrågor 
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Kön:    man [   ]    kvinna [   ] 

 

Ålder: _________ 

 

Jag avslutade min lärarutbildning år: _________ 

 

Typ av lärarutbildning (ex F-5, 6-9): 
__________________________________________________________________ 

 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
inte alls 

Vet ej 

1. Jag anser att min lärarutbildning har förberett 
mig väl för att undervisa i fysik. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

2. I min utbildning ingick ämnet fysik. [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

3. Jag anser att mina kunskaper i fysik är 
tillräckliga för att genomföra undervisning. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

4. Jag anser att mina elever får tillräckligt mycket 
undervisning i fysik. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

5. Jag är införstådd med Kursplanens mål i ämnet 
fysik. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

6. Eleverna bör möta fysikundervisningen så tidigt 
som möjligt. 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

7. Jag anser mig intresserad av fysik. [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
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8. Mina elever genomför fysikexperiment… 

 

    [   ]  en eller flera gånger per vecka 

 

    [   ]  en eller flera gånger per månad 

 

    [   ]  en eller flera gånger per år 

 

    [   ]  sällan eller aldrig 
 
8.(b) Experimenten utförs av … 
 

    [   ]  Mig 

 

    [   ]  Annan lärare 

 
 

9. De senaste tre åren har mina elever genomfört experiment inom något eller fler av följande områden: 

 

    [   ]  Ellära 

 

    [   ]  Astronomi 

 

    [   ]  Ljus 

 

    [   ]  Ljud 

 

    [   ]  Annat: _____________________________________________________ 
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10. Ser du några fördelar eller nackdelar med att börja tidigt (årskurs F-5) med fysikundervisning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Ser du några hinder för att kunna genomföra undervisning i fysik? I så fall vilka? 
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12(a). Beskriv ett experiment som du tycker var extra lyckat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12(b). Varifrån fick du idén till detta experiment? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


