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Abstract 
 
 

The purpose of the study is to examine the attitude of parents towards the subject of 

Physics in preschool.  Based on the answers received on my questionnaire, I have 

concluded that parents believe that children’s spontaneous and curious questioning is of 

great value and will encourage the will and joy of learning.  Furthermore, parents believe 

it is important to have educationalists who are sharp and who, as a base of their teaching, 

include play and joyful experiences when teaching the subject of Physics, all while 

reaching the goals set for the 5th grade. 

 

There are many phenomena that are explained in Physics, such as sound, light, energy, 

magnetism etc. According to the curriculum of preschool, all children should be 

challenged in their scientific thinking and the teaching should be relevant to children their 

age. 

 

The scientific subject of Physics exists in preschool, although it is not known as Physics.  

Preschool teachers help to develop children’s curiosity and encourage them to seek 

answers around everyday questions in Physics and the meaning of its phenomena.  

 

In conclusion, it is showed that parents do believe that children ought to develop what 

they feel is fun within the subject of Physics.   
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Sammanfattning 
 
 
Syftet med studien är att undersöka föräldrars attityd till fysik i förskolan. 

I min empiriska undersökning framkom det sammanfattningsvis att föräldrarna i 

enkätsvaren menar att barnens spontana, nyfikna frågor har stor betydelse för lusten och 

glädjen till att lära. Föräldrarna anser att det är viktigt med lyhörda pedagoger som 

grundar med lek- och lustfyllda upplevelser inom ämnet fysik, för att nå målen i år 5.   

 

Fysik förklarar många fenomen såsom ljud, ljus, energi, magnetism etc. Enligt förskolans 

läroplan skall barn utmanas i sitt naturvetenskapliga tänkande och lärande utifrån det som 

är relevant för förskolebarn.  

 

Det naturvetenskapliga ämnet fysik finns på förskolan men benämns inte som fysik. Som 

medupptäckare på förskolan utvecklar förskolepedagoger barnens nyfikenhet och 

uppmuntrar dem till att söka svar kring frågor på vardagsnära fysikaliska begrepp och 

fenomen.  

 

Resultatdelen visar att föräldrar anser att barnen bör få utveckla det som de själva tycker 

är roligt inom fysikämnet. 

 

Nyckelord: fysikaliska fenomen, föräldrars attityd, medupptäckare, nyfikenhet  
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1 Inledning 

 

Det naturvetenskapliga ämnet fysik finns på förskolan men benämns inte som fysik.  

Lyhörda och medvandrande pedagoger bygger på de spontana frågorna som finns hos det 

nyfikna barnet. På ett lek- och lustfyllt sätt grundar pedagogerna med upplevelser i ämnet 

fysik inför skolans mål i år 5. Intresseväckande lärmiljöer föder upptäckarglädje hos 

barnen i det livslånga lärandet. Hur tänker barnens föräldrar om förutsättningarna till 

lusten att lära? Enligt egna erfarenheter från förskolan och vad som nämns i 

kurslitteraturen så anser jag det viktigt att barn från tidig ålder får en grogrund till 

lärandets glädje i och med upptäckter inom naturvetenskapen, i vilken fysik ingår som ett 

ämne.  

 

Barnens egna idéer och funderingar kan leda till enkla naturvetenskapliga 

undersökningar. Att experimentera och inspirera med enkel vardagsnära utrustning 

väcker intresset till exempelvis fysikaliska fenomen och hjälper till att vidarehålla 

intresset. Detta menar även Undvall & Karlsson (2001) då de hävdar att ett 

naturvetenskapligt arbetssätt innebär ett samspel mellan teori och experiment – att pröva 

tanken (hypotesen) med praktiska försök. Vidare påstår Undvall & Karlsson att 

drivkraften finns i människans nyfikenhet och envisa letande efter svar.  

 

Grundläggande naturvetenskapliga förklaringsmodeller kan ges i form av upplevelser i en 

experimenterande verksamhet. På förskolenivå är barnens upplevelser och erfaranden 

inspirationskälla till vidare stimulans i lärandet. 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98) skall alla barn i förskolan utmanas i sitt 

naturvetenskapliga tänkande och lärande utifrån det som är relevant för förskolebarn. 

Förskolans läroplan innehåller mål att sträva mot, den är till för att skapa mångfald i 

lärandet genom att flödet av barnens tankar och idéer tas till vara.  

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn: 
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• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya 

sätt att förstå sin omvärld,  

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material 

och tekniker, 

• utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang, 

• utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och 

form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum och, 

• utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla 

naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. (Lpfö 98, s.13) 

 

”Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att 

lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” (ibid s.12) Målen inom de 

naturvetenskapliga ämnena som barnen (eleverna) sedan ska uppnå i slutet av år 5 (se 

bilaga 1) kan man börja arbeta med redan på förskolan genom att stimulera och utveckla 

barnens naturliga nyfikenhet inför olika naturvetenskapliga begrepp och fenomen.  

  

Andersson (2000) belyser naturvetenskaplig ämnesdidaktik i en process innehållande 

målskrivning, undervisning och utvärdering. Målet kan vara en aktualisering av frågorna 

”Vad är fysik?” och ”Vad är skolämnet fysik?”. Ett svar finns i kursplanen för ämnet bl a 

under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” (se bilaga.1). 

  

Ekstig (2002) poängterar det som står i grundskolans kursplan, att den är till för att ge 

eleven tilltro till sin förmåga att se mönster och struktur som gör världen begriplig. 

Vidare ska eleven utveckla förmågan att se samband mellan iakttagelse och teoretiska 

modeller. Huvudsakligen ska kunskapens användning riktas mot att eleven slutligen ska 

kunna använda sin kunskap som stöd för ställningstaganden. 

  

Myndigheten för skolutveckling (dnr 2003:00337 NOT-projektet 23) menar att aktuell 

forskning visar att barns intresse för naturvetenskap och teknik bör stimuleras tidigt, 

därför är det mycket viktigt att dessa delar av verkligheten får utrymme i förskola och 

förskoleklass. Med styrdokumenten är det möjligt att initiera detta, men det krävs också 
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att lärarna har tillräckligt intresse och självförtroende samt en adekvat utbildning. En 

grundlig fortbildning inom naturvetenskap och teknik för dessa lärare är en förutsättning.  

  

Enligt Ekstig (2002) vore det önskvärt att behålla små barns sprudlande upptäckarglädje 

under hela skoltiden. Han anser att människor, och särskilt barn, får möjlighet att uppleva 

att naturen faktiskt är full av mysterier att förundras över. ”Deras nyfikenhet känner inga 

gränser, de deltar med full entusiasm i upptäckter av sammanhang som de förstår på sitt 

sätt och som skänker dem upptäckandets glädje.” (ibid s.17)  

  

Sträng & Persson (2003) beskriver det som att människor lär sig i alla sammanhang och 

de betonar att i förskolans verksamhet är omsorg och lärande varandras förutsättningar.  

Samtal med barn om naturen sker oftast i spontana, oplanerade situationer. Författarna 

menar att varje barn gör sina egna inre, mentala upptäckter även om de deltar i samma 

yttre situation och genom att delta i sociala samspel blir vi delaktiga i hur människor 

uppfattar, förklarar och agerar i olika situationer. ”Det lilla barnets möte med natur och 

miljö är oerhört betydelsefullt för det fortsatta lärandet, med tanke på förståelse av det vi 

kallar naturvetenskaplig kunskap.” (ibid s.119). Den vuxne är en medaktör, som genom 

sin erfarenhet och sitt utvecklade språk, som även innehåller vetenskapliga begrepp, 

hjälper barnet att tolka omvärlden. Den vuxnes förhållningssätt är av stor betydelse 

eftersom barnet här lär sig att uppmärksamma, beskriva och handla i vardagen på det sätt 

som omgivningen tillåter och uppmuntrar. Sträng & Persson (2003) belyser också 

språkets utveckling i och med att i kommunikationen med barnen används vetenskapliga 

begrepp med avsikten att göra barnen uppmärksamma på delar av omvärlden som är 

intressanta och viktiga att iaktta.  

  

Leken och det undersökande arbetssättet råder inom förskolans pedagogik, om detta kan 

man läsa i tidningen Förskolan (nr.8 2006). Vi är idag förvissade om att lärande utvecklas 

ur egna erfarenheter och föreställningar som får konfronteras med utmanande upplevelser 

och frågor. Vi ser hur förståelsen av omvärlden växer ur det handgripliga utforskandet 

och den variation i tänkandet som uppstår i en barngrupp (ibid s.45). I samma tidning står 

också om Mia Maria Rosenqvist som under fem år handledde personalen på Åhls 

Barnakademi, för barn mellan 3 och 9 år. Mia Maria ville se hur en verksamhet i 
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förskolemiljö skulle kunna utvecklas där en majoritet av förskollärare arbetade 

tillsammans med grundskollärare. De använder ”vuxenbegreppen” i olika sammanhang, 

det är en del av barnakademins filosofi, de förklarar det med att om barnen har hört 

begreppen har de lättare att förstå innebörden längre fram. Samtidigt har Mia Maria sett 

att det finns en gräns när man talar om lek och lärande. Hon menar att ”man måste också 

organisera barnen och ge dem problem, utmana dem.” Barn kan inte leka hela tiden, de 

behöver också reflektera över och bearbeta det de lär sig i leken. Ledstjärnan för 

barnakademin är att ”utgå från barnen” – det gäller att vara lyhörd och ta tag i vad barnen 

är intresserade av, säger Mia Maria och menar att på så sätt kommer även alla skolämnen 

med (ibid s.44). 

  

Undvall & Karlsson (2001) ger inledningsvis, i boken Spektrum-Fysik, en förklaring på 

naturvetenskapens grundidé till fysikämnet. Författarna beskriver det som att fysik 

handlar om att söka kunskap om naturens och universums fenomen i både stort och smått. 

Fysik förklarar många fenomen. Att försöka förstå sig på hur saker och ting fungerar är 

spännande och kan leda till nya intressanta tankar. Drivkraften finns i människans 

nyfikenhet och envisa letande efter svar. Ett naturvetenskapligt arbetssätt innebär ett 

samspel mellan teori och experiment – att pröva tanken (hypotesen) med praktiska 

försök. 

  

Ekstig (2002) menar att naturvetenskap är en process som producerar kunskap och den 

kunskapen är i sin tur föränderlig tack vare att vi befinner oss i ständig naturvetenskaplig 

utveckling. Naturvetenskapen vill förklara, förstå och motivera. Varför händer det?  

  

Sjöberg (2000) belyser nyttan med naturvetenskap genom att dels betona lönsamheten för 

yrke och utbildning i ett högteknologiskt och vetenskapsbaserat samhälle. Det andra 

nyttoargumentet med naturvetenskapliga ämnen är för att praktiskt klara av att bemästra 

vardagslivet i ett modernt samhälle.  

  

Lunds naturskola (http://www.naturskolan.lund.se/) delar med sig av tankar om att 

människan i grunden är en nyfiken och sökande varelse som formas i mötet med miljöer 

och andra människor. Vardagen erbjuder både möjligheter och problem där de egna 



- 5 - 

erfarenheterna ger grogrund för växande. De menar också att lärandet är en aktiv och 

levande process, där individen själv skapar sin kunskap. Den naturvetenskapliga 

arbetsmetoden med hypoteser, undersökningar, resultat och slutsatser är en bra struktur 

för kunskapsinhämtandet. Viktiga ingredienser för lärandet är att det är lustfyllt, med en 

nyfiken och frågande attityd. Regelbunden utomhuserfarenhet i skiftande miljöer, årstider 

och sammanhang leder till en bred kunskap. Det kan vara konkreta faktakunskaper som 

fördjupas och ger förståelse. Kunskap handlar också om färdigheter, att t.ex. hantera 

håven eller luppen på rätt sätt. En fjärde kunskapsform är förtrogenhet, en dimension av 

kunskap som är intuitiv och står nära de sinnliga erfarenheterna. Dessa kunskapsformer 

står det också uttryckligen att läsa om i förskolans läroplan (Lpfö, 1998): ”Kunskap 

kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – 

som förutsätter och samspelar med varandra.” (ibid s.10). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med mitt arbete är att undersöka föräldrars attityd till fysik i förskolan och med 

stöd av föräldrarnas enkätsvar lägga grunden för ett fortsatt utvecklingsarbete inom den 

pedagogiska verksamheten. Delaktighet mellan förskola och hem är viktig, därför är 

föräldrar vars barn går på förskola en viktig målgrupp i arbetet. 

 

Förhoppningen är att studien i förlängning mynnar ut i en handlingsplan på förskolenivå i 

min hemkommun för naturorienterande ämnen, däribland är fysik ett av ämnena förutom 

biologi och kemi. Intentionen är att på ett lekfullt forskande sätt göra naturvetenskapens 

resultat och arbetssätt tillgängliga. 

1.3  Frågeställning 

• Vad anser föräldrar är viktigt för deras barn att känna till om i ämnet fysik på 

förskolan? 

• Vad upplever föräldrar har grundläggande betydelse för att utveckla barns 

nyfikenhet för frågor kring vardagsnära fysikaliska begrepp och fenomen - för 

vidare strävan att nå målen i år 5? 
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2 Metod 
 

2.1 Urval  

Föräldrarna är en relevant målgrupp i undersökningen, avsikten är att deras svar i 

förlängning ska ligga till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete bland yrkesverksamma 

inom den pedagogiska verksamheten på förskolenivå. Studien är baserad på en 

enkätundersökning riktad att besvaras av föräldrar/vårdnadshavare till barn på förskola. 

Missivbrevet och enkäten (se bilaga 2) lämnades ut till 110 familjer med barn på en och 

samma förskola. Utav enkäterna inkom 24 enkätsvar från föräldrar med totalt 30 barn i 

åldrarna 1-5 år – en svarsfrekvens av 22%.  

 

2.2 Datainsamlingsmetod  

Enkätfrågorna var av existentiell karaktär såsom det beskrivs i Johansson & Svedner 

(2004). Enkäten innehåller faktafrågor av kvalitativ karaktär med avsikt att undersöka 

föräldrars inställning, attityd och upplevd mening gällande tankar på utvecklande 

upptäckter och stimulans för barn till upplevelser på naturvetenskapens fysikämne på 

förskolenivå.  

  

Enkäten bestod av två sidor. Frågorna bestämdes efter de samband jag önskade 

undersöka. Respondenterna hade en dryg vecka på sig, från utlämningstillfället att svara 

på frågeställningarna i enkäten. Många intressanta frågor skulle kunna ställas inom 

fysikens område men för att begränsa arbetet valdes fyra frågeställningar med möjlighet 

att lämna kommentarer till varje enkätfråga.   

 

2.3 Procedur 

Innan jag bestämde mig för ett ämne att skriva om i examensarbetet, kontaktades 

verksamhetsutvecklaren i kommunen för att höra om relevanta idéer till 

problemformulering. Verksamhetsutvecklaren i sin tur sände, via mail, min förfrågan till 

rektorerna på förskolorna i kommunen. Förslagen från rektorerna rörde sig huvudsakligen 

om önskan att utveckla de naturorienterande ämnena på förskolenivå, som en 
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förberedande grund för strävan att nå målen i år 5. I vidare samråd med handledaren 

avgränsades studiens innehåll till att omfatta en föräldraenkätundersökning med 

attitydfrågor till ämnet fysik på förskolenivå. Ur enkätundersökningen önskade jag få en 

uppfattning om föräldrars attityd och deras tankar om det vetenskapliga ämnet fysik på 

förskola 1-5 år.  

  

Efter proceduren med valet av formen för den empiriska undersökningen, kontaktades 

rektor på den aktuella förskolan där studien skulle genomföras. Rektor informerades om 

examensarbetet och syftet med enkätundersökningen. Vid ett tillfälle hade jag möjlighet 

att personligen inför föräldrar på förskolan (ca 100 personer) presentera mig själv och 

den kommande studien. Presentationstillfället ägde rum under höstterminen år 2006. 

  

Innan själva enkätutlämnandet gjordes ett förförsök enligt rekommendationer av 

Johansson & Svedner (2004). Detta förförsök genomfördes på hemmaplan där en granne 

ombads (förälder med barn i förskoleålder) att medverka som test-respondent. 

Förförsöket gjordes för att i möjligaste mån undanröja eventuella svårigheter med 

förståelsen av frågorna och för att få reda på hur lång tid ifyllandet tog i anspråk.  

  

I samråd med verksamma pedagoger på förskoleavdelningarna, vid det rektorsområde där 

studien presenterats, lämnades enkäterna ut till föräldrarna.  
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3 Resultat 

 

Enkätsvaren ger en fingervisning om vad föräldrar anser är viktigt för sina barn att få lärande 

naturvetenskapliga upplevelser av inom fysikämnet. I resultatet delger föräldrar sina tankar 

på vilka förutsättningar i förskolans lärmiljö som de anser krävs. 

 

Den empiriska studiens resultat har sammanställts under respektive rubrik, med några av 

de mest representativa kommentarerna från föräldrarna. Föräldrarnas kommentarer i sin 

helhet finns att läsa i bilaga 3.   

 

3.1 Sammanfattning av enkätsvaren   

Den inledande bakgrundsfrågan (se bilaga 2) rörde barnens åldrar där det framkom att 14 

barn är i åldrarna 1-3 år och 16 barn är i åldrarna 4-6 år. Totalt 30 involverade barn bland 

de totalt 24 inkomna enkätsvaren. Barnens åldrar har dock ingen nämnvärd inverkan på 

hur föräldrarna svarat. På första frågan anser föräldrarna sammanfattningsvis i studien att 

barnen bör få utveckla det som de själva tycker är roligt inom fysikaliska fenomen och då 

främst i ämnen som: Ljud och ljus - Värme och väder - Luft och tryck. Dessa begrepp 

anser föräldrarna är mest relevant att få lärande upplevelser om, med motiveringen att de 

ansåg ämnena vara mindre abstrakta för barnen till skillnad mot astronomi, el och 

magnetism. Barnens egna frågeställningar i hemmen om fysikaliska fenomen som de 

ställt till sina föräldrar och haft funderingar om, handlar mycket om frågor kring ljus och 

mörker. Kontentan blir, enligt hur föräldrarna svarat, att barnen upptäcker det är roligt att 

lära då nyfikenheten är väckt kring fysikaliska fenomen och då det finns engagerade, 

medupptäckande pedagoger i en inspirerande och tillåtande lärmiljö. Barns inlärning 

utgår från barnens egna drivkrafter; nyfikenhet och leklust.  

 

3.2 Vad tycker Du är viktigt för Ditt barn att få lärande upplevelser 

av i sin pågående utveckling på förskola? Rangordna från 1-5. 

Totala poängsumman står angiven överst i tabellen på hur föräldrarna sammanlagt 

rangordnade alternativen, räknat på 24 inlämnade svar. Procentsatsen med en decimal 
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visar hur respektive rangordningssiffra till de fem alternativen poängsatts av 

respondenterna. Här motsvarar siffran 1= högst i rang och siffran 5 = lägst i rang.                                                             

39 75 51 86 93 

Ljud och ljus Luft och tryck Värme och väder Astronomi El och Magnetism 

1 = 54,2 %   
2 = 33,3 % 
3 =   8,3 % 
4 =   4,2 % 
5 =      0 % 

1 =      0 % 
2 = 16,7 % 
3 = 58,3 % 
4 = 20,8 % 
5 =   4,2 % 

1 = 29,2 % 
2 = 50,0 % 
3 =   8,3 % 
4 =   4,2 % 
5 =   8,3 % 

1 = 12,5 % 
2 = 12,5 % 
3 = 16,7 % 
4 = 20,8 % 
5 = 37,5 % 

1 =   8,3 % 
2 =   8,3 % 
3 =   8,3 % 
4 = 37,5 % 
5 = 37,5 % 

     Tabell 1 

Sammanställt rangordningsresultat i Tabell 1 på de givna alternativen, i fallande ordning: 

Ljud och ljus  

Värme och väder   

Luft och tryck   

Astronomi   

El och Magnetism 

 

Utdrag ur föräldrarnas kommentarer: 

• Det känns som att Astronomi och El och magnetism är lite överkurs. Det är väl bra 

om barnet får hinna undra själv om saker och fråga om dem. Det är givetvis fler saker 

som är viktiga att lära sig på dagis men många av dem är inte nämnda här. 

• 1 (Ljud och ljus), 2 (Värme och väder) och 3 (Luft och tryck) är något som de 

”tänker” på varje dag. 4 (El och Magnetism), 5 (Astronomi) känns mer ”avancerade”. 

På grund av mitt barns ålder är det enklare att ”leka” med ljud, ljus, värme och väder än 

el och magnetism. 

 

3.3 Vilket/vilka av ovanstående ämnen tror du att Ditt barn skulle vara 

intresserad av att på ett lekfullt forskande sätt lära sig mera om?  

De flesta inlämnade svaren på kommentarerna visade att föräldrar tror att deras barn är 

mest intresserade av att lära sig mera om astronomi, ljud och ljus, värme och väder. 

Genom att undersöka, leka och laborera på olika sätt med ovanstående begrepp, tror 

föräldrarna att ämnena blir spännande, roliga och utvecklande för barnen. 
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Utdrag ur föräldrarnas kommentarer: 

• Värme och väder, det är så påtagligt varje dag och bestämmer klädval. Det är inte 

abstrakt. Detsamma gäller ljus och ljus, det är lätt att laborera med. 

• Värme och väder, han har mycket frågor redan idag om regn, sol, vind, varmt, kallt, 

snö osv. Och han söker svar hela tiden till dessa funderingar och tankar. 

• Rymden, universum – teateruppsättning och rollspel, gå och se på teater – sång, 

musik eller liknande. Vi tittar ofta på stjärnor, måne osv. hemma. 

• Astronomi då det finns viss mystik i ämnet med rymdvarelser osv. Stjärnor och 

planeter är ju något man kan se och utforska på ett konkret sätt än t ex luft, ljud, ljus. Med 

samma motivering tror jag även på att el och magnetism är spännande – att man mer 

konkret kan leka och göra roliga experiment. 

• Man kan få många olika effekter med ljud och ljus. Och det är något som alltid finns 

runt omkring barnen, både hemma och i förskolan. Värme och väder är nog fascinerande, 

just om varför, hur, när, vad osv. 

• Astronomi. Det är spännande med stjärnor och planeter. 

• Ljud och ljus är ett lätt sätt att få barns uppmärksamhet. Ex slå ihop händerna ”klapp” 

och barnet ser åt ditt håll. Ex 2 tänd en ficklampa i ett mörkt rum, utforska skuggor. 

• Ljud och ljus. Jag tror det går att göra roliga, enkla lekar i detta ämne. 

 

3.4 Vad frågar Ditt barn om hemma, vad gäller fysikaliska fenomen?  

Sammanfattningsvis rör sig barnens direkta frågor mycket om frågor och fenomen kring 

mörker och ljus – hur, var, vad och varför? Indirekt berörde frågorna många tankar och 

funderingar kring energi, rörelselagar, reflektion och kretsloppstänkande. 

 

Utdrag ur föräldrarnas kommentarer: 

• Hur stjärnorna kan lysa och varför de följer efter oss? Hur kan ljud finnas på cd-

skivor? Varför regnar det? Hur kan flygplan flyga? 

• Vad är dimma? Varför lyser månen? Vad är solen? Varför åskar det? Kan man gå på 

moln? Vad är moln? Vart sover solen? Varför regnar det? Vad är frost? Hur kan man 

ringa till nån när det inte finns någon sladd? 

• Varför är det kväll (mörkt) på morgonen? 
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• Hur långt är 15 min (kvart, halvtimme)? Varför finns det inte moln på backen? Varför 

åskar det? Varför blir man blöt? m.m. 

• Varför kan/får man inte dricka varmvatten ur kranen? Finns det rymdvarelser? Varför 

får man inte titta på TV när det åskar/blixtrar. 

• Vad det finns i molnen? Hur musiken hamnar i radion? 

• Varför blir det mörkt? Vad är eld? Hur stor är himlen? Varför snöar/regnar det? 

• Hur gör man ost? Hur gör man ballonger och godis? Varför finns det stjärnor? 

• Hur blir det snö? När blir det is? Hur kan flygplan flyga? Varför kan maskar inte 

simma? Varför är månen uppe när solen är uppe? Varför är månen full ibland och halv 

ibland? Varför ser vi inte stjärnorna varje kväll? 

 

3.5 Vilka förutsättningar i förskolans lärmiljö tror Du har betydelse 

för ett lek- och lustfyllt lärande? Vad anser Du vara drivande för barn 

till lusten att vidareutveckla i det naturvetenskapliga ämnet fysik? 

Rangordna från 1-7. 

Totala poängsumman står angiven överst i tabellen på hur föräldrarna sammanlagt rangordnade 

alternativen, räknat på 24 inlämnade svar. Procentsatsen med en decimal visar hur respektive 

rangordningssiffra till de sju alternativen poängsatts av respondenterna. Här motsvarar siffran 

1= högst i rang (mest betydelsefullt och drivande) och siffran 7 = lägst i rang.                             

59 142      92 82 111 100 131 
Eget 
genuint 
(nyfiken-
på) 
intresse 
hos barnet 

Faktakun-
skaper hos 
pedagogen 
och 
vetskap om 
var fakta 
finns att 
tillgå 

Experi-
ment och 
enkla 
försök 
som visar 
på orsaks-
samband 

Entusias-
merande 
med-
vandrande 
pedagoger 

Tillåtande 
klimat – 
försök och 
miss-
lyckanden 

Upp-
muntrande 
och inspi-
rerande 
lärmiljö 
(inom- 
och 
utomhus) 

För-
förståelse 
hos barnet 
som lockar 
fram 
nyfikenhet 
än mer 

1 = 70,8 % 
2 =      0 % 
3 =   8,3%  
4 =   8,3 % 
5 =      0 % 
6 =   8,3 % 
7 =   4,2% 

1 =     0 % 
2 =   4,2 % 
3 =   4,2 % 
4 =   8,3 % 
5 = 33,3 % 
6 = 20,8 % 
7 = 29,2 % 

1 =12,5 % 
2 =12,5 % 
3 =37,5 % 
4 =  4,2 % 
5 =12,5 % 
6 =12,5 % 
7 =  8,3 % 

1 =  8,3 % 
2 =54,2 % 
3 =     0 % 
4 =  4,2 % 
5 =  8,3 % 
6 =  8,3 % 
7 =16,7 % 

1 =  4,2 % 
2 =12,5 % 
3 =20,8 % 
4 =12,5 % 
5 =25,0 % 
6 =  8,3 % 
7 =16,7 % 

1 =  4,2 % 
2 =  8,3 % 
3 =25,0 % 
4 =37,5 % 
5 =  4,2 % 
6 =16,7 % 
7 =  4,2 % 

1 =      0 % 
2 =   8,3 % 
3 =   4,2 % 
4 = 25,0 % 
5 = 16,7 % 
6 = 25,0 % 
7 = 20,8 % 

     Tabell 2 
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Sammanställt rangordningsresultat i Tabell 2 på de givna alternativen, i fallande ordning: 

Eget genuint (nyfiken-på) intresse hos barnet 

Entusiasmerande medvandrande pedagoger 

Experiment och enkla försök som visar på orsakssamband   
Uppmuntrande och inspirerande lärmiljö (inom- och utomhus) 

Tillåtande klimat – försök och misslyckanden 

Förförståelse hos barnet som lockar fram nyfikenhet än mer 

Faktakunskaper hos pedagogen och vetskap om var fakta finns att tillgå 

 

Utdrag ur föräldrarnas kommentarer: 

• Jag skulle vilja påstå att dessa olika punkter behövs i en samverkan. Det spelar ingen 

roll hur nyfiken barnet är om det inte befinner sig i en tillåtande, inspirerande lärmiljö 

med vuxna som fångar upp deras intresse och kunskapslust. 

• Det är viktigt att personalen tillvaratar och bygger vidare på barnens intressen. 

• Om de är intresserade själva och blir uppmuntrade kan de hålla på hur länge som 

helst med saker, de blir mer uppmärksamma och tar in saker. Experiment är intressanta 

men är inte lika viktigt om de lyckas eller ej. 

• En blandning av alla sju. Helt perfekt. 

• Om barnets lust till att lära sig nya saker stimuleras redan i förskolan, kommer detta 

att vara till nytta under hela dess skolgång. 

• Tror att det är viktigare att barnen är i centrum... tycker de om t ex rymden så är det 

bättre de får utforska själva, men att pedagogen vet vart de skall söka info. 

• Jag tror att alla dessa förutsättningar behövs mer eller mindre, att det är svårt att vara 

utan någon av förutsättningarna för att väcka lusten eller intresset att fortsätta. 

• Experiment säger mer än ord. Då kan barnet se saker hända och inte bara lyssna på 

ord/fakta som berättas. 

• I just ”fysik” vet jag inte. Men i mitt barns ålder så är ”nyfikenhet” grunden i allt 

lärande tror jag. 
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4 Diskussion 

 

Min tolkning av föräldrarnas svar på enkätfrågorna är att de ser förskolan som en 

spännande och lärande mötesplats för barnen. Föräldrar tycker att det framför allt är 

viktigt för deras barn att känna till om påtagliga fysikaliska fenomen, med det avser de  

bl a ljud, ljus och värme. Att upptäcka, uppleva och att stimuleras till att få utveckla sina 

egna nyfikna frågor kring ämnet fysik och fysikaliska begrepp. Detta uppnås, enligt 

föräldrarnas svar, genom att pedagoger på förskolan inspirerar barnen till att samspela 

och samverka i konkreta upplevelser, vilket medför att barnen får tillfällen att bilda sig 

förtrogenhetskunskaper utifrån sina nyfikna frågor.  

  

Jag anser att det är viktigt att också uppmärksamma de barn som inte frågar, att tillvarata 

barnens naturvetenskapliga förmågor. Vi pedagoger bör stimulera och uppmuntra alla 

barn till en aktiv kunskapsutveckling efter varje barns förmåga och mognad, skapa 

utmaningar så att deras intresse och kunskaper växer. Detta, tror jag, skapar en bra grund 

för vidare strävan att nå målen i år 5.  

  

Lite förvånande tycker jag det är att barnens egna frågor i hemmen om fysikaliska 

fenomen inte berörde funderingar om vanliga energikrävande apparater i närmiljön som 

exempelvis lampor, dammsugare och datorers funktion.  

  

Föräldrarna betonar att lyhördhet hos pedagogen är viktig till att stimulera intresse och 

vilja hos barnet att lära sig mera om olika fenomen och sambandsförhållanden. I 

resultatet av föräldraenkäten kan jag utläsa att föräldrarna anser att det främst är barnets 

eget intresse och nyfikenhet som är grundförutsättningen och drivkraften till lusten att 

vidareutveckla det naturvetenskapliga ämnet fysik. Föräldrarna berör också vikten av att 

pedagogerna uppmuntrar barnen att ta egna initiativ och bejakar deras intressen och att 

verksamheten är flexibel. Min åsikt går i linje med föräldrarna då de i sina svar beskriver 

att en inspirerande miljö ökar barnets nyfikenhet där upptäckarglädjen ges näring till 

lusten att lära sig än mer. Detta får föräldrarna även stöd av hos Sträng & Persson (2003) 

som betonar att människor lär sig i alla sammanhang och författarna menar att den 
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vuxnes förhållningssätt är av stor betydelse eftersom barnet lär sig att uppmärksamma, 

beskriva och handla i vardagen på det sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar.  

 

Det hade varit intressant att jämföra med tidigare forskarresultat om föräldrars attityd till 

det naturvetenskapliga ämnet fysik på förskolenivå. Men tyvärr fann jag inga träffar på 

relevanta resultat i min litteraturundersökning inom mitt valda ämne.  

  

Jag tror såsom också myndigheten för skolutveckling (dnr 2003:00337 NOT-projektet 

23) hävdar, att det är viktigt väcka ett intresse för fysik tidigt hos barnen och då måste vi 

som pedagoger hitta vägar för att få barnen intresserade. Barnen upptäcker det är roligt 

att lära då nyfikenheten väcks kring fysikaliska fenomen och då det finns engagerade, 

medupptäckande pedagoger i en inspirerande och tillåtande lärmiljö.  

  

Vuxna i barnens närhet känner kanske i allmänhet att vi inte har kunskaper att förmedla 

de naturvetenskapliga ämnena, utan förklarar helst sådant som vi är förtrogna med och 

gjort tidigare. Fysik kan med fördel studeras med vardagliga föremål som finns i 

omgivningen. I sina lekar kan barnen studera kraft och rörelser, och på olika sätt konkret 

undersöka hur saker och ting fungerar. Vardagen är ofta komplicerad och kan behöva 

tillrättaläggas för att fysiken skall synas, men barnens spontana undersökningar kan lägga 

grunden för förståelse av fysik. Som medupptäckare tillsammans med barnet kan 

pedagoger på förskolan hjälpas åt att vidareutveckla nya frågor i samband med något 

intressant vardagligt fenomen och aktivt delta i diskussioner av resultat.  

  

För att pedagoger på förskola ska kunna förhålla sig till förksoleläroplanens strävansmål 

och till grundskolans kursplan så behöver de förvärva kunskaper och verktyg om vad, 

när, hur och varför barn bör få stimulerande upplevelser kring naturvetenskapliga ämnen. 

Lärandets innehåll och framställning behöver komma mer i fokus där en kompetent och 

engagerande lärmiljö är en förutsättning för att öka barnens nyfikna inställning och 

upptäckarlust till frågor kring fysikaliska fenomen.  
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4.1 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet  

Svarsfrekvensen (22 %) gör att inget säkert kan sägas generellt om målgruppens attityd 

till fysik, men sammanfattningsvis har många av de föräldrar som svarat tyckt likvärdigt i 

sina svar, vilket ökar validiteten. Jag uppfattar att validiteten ändå är god då frågorna är 

ställda mot syftet i studien och jag har undersökt det jag avsett att ta reda på.  

 

Enkätfrågorna har besvarats av en bestämd målgrupp; föräldrar till barn på förskola. 

Reliabiliteten är tillfredsställande, frågorna är replikerbara, dock hade det varit önskvärt 

om fler respondenter svarat för att få en högre reliabilitet. Målgruppen har svarat snävare 

än förväntat, med risk att frågeställningarna ansetts för svåra, trots att ett förförsök 

genomfördes innan enkätutlämnandet.   

 

4.2 Konsekvenser för lärandet och fortsatt forskning 

Förhoppningen är att studien leder till ett utvecklingsarbete på förskolan i någon form av 

handlingsplan för de naturorienterade ämnena på förskolenivå - för vidare strävan att nå 

målen i år 5. 

  

Min tanke är att konkret få användning av denna studie i ett fortsatt arbete med 

föräldrarnas enkätsvar som utgångspunkt till vidareutveckling och tillvaratagande av 

föräldrars tankar och attityd till naturvetenskapliga ämnet fysik på förskolenivå.   

  

Naturvetenskapen kan man upptäcka och lära av med alla sinnen, både i vardagssysslorna 

och i leken där det finns utforskande barn och medforskande pedagoger. Barnens egna 

iakttagelser och undersökningar kan dokumenteras och presenteras på ett spännande sätt 

och närmiljön kan användas och utvecklas för att bli en del i barnens lustfyllda lärande i 

fysikämnet.  

  

Vi behöver ställa oss frågor som: vad vill vi lära oss, vad är det vi vill förstå och vad vill 

vi kunna följa upp? Hur kan t ex berättelser i ord och bild användas för att utveckla 

naturvetenskapligt lärande? På vilket sätt kan pedagoger på förskolan utveckla lek, 

interagerande och användbara verktyg för skapandet av mångfald i lärandet så vi når de 
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strävansmål som finns angivna i förskolans läroplan. Inte bara vad man ska göra, utan 

också tillvägagångssättet: hur, när, varför och på vilket sätt.  

  

Vidare forskning skulle kunna behandla ovannämnda frågor i enkätform ställda till 

verksamma pedagoger. Med syftet att nå tillvägagångssätt som leder till en handlingsplan 

för ämnet fysik i förhållande till möjligheter att på bästa sätt grundlägga för strävan att nå 

målen i år 5 i ämnet fysik. Hur kan vi t ex på förskolan berika barns språk genom 

naturvetenskapliga projekt och hur utvecklar vi möjligheterna till vad förskolebarn kan 

göra ute i vår närmiljö inom ämnets beskaffenhet. Barnens egna idéer och funderingar 

kan leda till enkla naturvetenskapliga undersökningar. Att experimentera med enkel 

vardagsnära utrustning, tror jag, väcker intresset för exempelvis fysikaliska fenomen och 

till att bibehålla intresset. Barn utvecklas genom att de erfar och upplever, de stimuleras 

till nya upptäckter och får därmed lärande och kunskaper på köpet.  
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Bilaga 1 

Naturorienterande ämnen 

BIOLOGI, FYSIK, KEMI 

Den gemensamma kursplanetexten, utformad i ett naturorienterande perspektiv, utgör 
tillsammans med kursplaner för de olika ämnena en helhet vars delar skall stödja och 
komplettera varandra. De olika delarna bildar tillsammans det nationella uppdraget för 
utbildningen i de naturorienterande ämnena. 

Studier inom det naturorienterande ämnesområdet kopplas samman med kunskaper och 
uttrycksformer inom skolans andra ämnen.  

Ämnenas syfte och roll i utbildningen 

Naturvetenskapen har vuxit fram ur människans behov av att finna svar på de frågor, som 
rör den egna existensen, livet och livsformerna, platsen i naturen och universum. 
Naturvetenskap utgör därvid en central del av den västerländska kulturen. 
Naturvetenskapen kan både stimulera människors fascination för och nyfikenhet på 
naturen och göra denna begriplig. Naturvetenskapliga studier tillfredställer lusten att 
utforska naturen och ger utrymme för upptäckandets glädje.  

Syftet med utbildning i de naturorienterande ämnena är att göra naturvetenskapens 
resultat och arbetssätt tillgängliga. Utbildningen skall bidra till samhällets strävan att 
skapa hållbar utveckling och utveckla omsorg om natur och människor. Samtidigt syftar 
utbildningen till ett förhållningssätt till kunskaps- och åsiktsbildning som står i samklang 
med naturvetenskapens och demokratins gemensamma ideal om öppenhet, respekt för 
systematiska undersökningar och välgrundade argument. 

Mål att sträva mot för de naturorienterande ämnena 

Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att eleven  

beträffande natur och människa 

- tilltror och utvecklar sin förmåga att se mönster och strukturer som gör världen 
begriplig samt stärker denna förmåga genom muntlig, skriftlig och undersökande 
verksamhet, 

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten 

- utvecklar insikten att naturvetenskap är en specifik mänsklig verksamhet tillhörande 
vårt kulturarv,  

- utvecklar sin förmåga att se hur den mänskliga kulturen påverkar och omformar 
naturen, 
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Bilaga 1 

- utvecklar förmåga att se samband mellan iakttagelser och teoretiska modeller,  

- utvecklar kunskap om hur experiment utformas utifrån teorier och hur detta i sin tur 
leder till att teorierna förändras, 

beträffande kunskapens användning  

- utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande,  

- utvecklar förmåga att använda naturvetenskapliga kunskaper och erfarenheter för att 
stödja sina ställningstaganden, 

- utvecklar ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till egna och andras resonemang 
med respekt och lyhördhet för andras ställningstaganden. 

De naturorienterande ämnenas karaktär och uppbyggnad 

I de naturorienterande ämnena återfinns tre aspekter, nämligen kunskap om natur och 
människa, kunskap om naturvetenskaplig verksamhet samt förmåga att använda sig av 
dessa kunskaper för att ta ställning i värdefrågor, exempelvis miljö- och hälsofrågor.  

Kunskap om natur och människa 

Naturvetenskapen utgår från specifika antaganden för att göra naturen begriplig. Den 
världsbild som då skapas skiljer sig från de världsbilder som uppstår genom andra sätt att 
beskriva naturen. Naturvetenskapen har ofta tagit sin utgångspunkt i vardagliga 
iakttagelser och upplevelser men har under historiens lopp utvecklat allt mer 
generaliserade förklaringsmodeller. De naturorienterande ämnena behandlar således 
vetenskapliga tolkningar av vardagslivet liksom bearbetningar av vetenskapliga 
frågeställningar och teorier.  

Naturvetenskapen beskriver processer i termer av växelverkan inom system på olika 
nivåer. Exempelvis kan man urskilja en atomär och en molekylär nivå, enstaka cellers 
och hela organismens nivå, en global nivå och hela universums nivå. Materiens 
egenskaper och dynamik, strålningens växelverkan med materia och energins flöden kan 
iakttas på de olika nivåerna. Även levande organismer, däribland människan, beskrivs i 
naturvetenskapliga termer. De naturorienterande ämnena gör dessa beskrivningar 
begripliga och berikar synen på olika företeelser i vardagen och i tekniska anordningar. 

Naturvetenskaplig verksamhet 

Under historiens lopp har vardagliga iakttagelser och funderingar i växelspel med 
hypotetiskt tänkande och experimentell verksamhet utvecklats till teoretiska modeller. 
Inom de naturorienterande ämnena utgör dessa modeller verktyg för att synliggöra och 
bearbeta frågor och känslor som uppstår i kontakten med naturen, med den egna kroppen  
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och med tekniken. Modellerna ger också möjlighet att skapa nya frågeställningar och 
hypoteser. 

Naturvetenskapliga modeller är stadda i ständig omprövning och förändring. Detta 
synsätt på naturvetenskap tydliggörs i de naturorienterande ämnena dels genom 
användning av ett historiskt perspektiv, dels genom jämförelser med andra kulturers 
världsbilder. Andra kulturers förklaringssätt, förklaringar i myter, i sagor och i äldre 
tiders naturvetenskap, jämförs med vår egen tids uppfattningar. De grundläggande 
antaganden om världen som dessa olika förklaringsmodeller bygger på lyfts fram i 
ämnena. På detta sätt tydliggörs också den för alla tider och kulturer gemensamma 
strävan att förstå och förklara naturens fenomen. 

En viktig del av den naturvetenskapliga verksamheten karaktäriseras av den 
experimentella metod som kännetecknas av att hypoteser prövas med hjälp av 
observationer och experiment. Detta sätt att arbeta genomsyrar även de naturorienterande 
ämnena. 

Kunskapens användning 

Många uppgifter ställer i dag krav på naturvetenskapligt kunnande hos var och en, inte 
minst gäller detta miljö- och hälsofrågor. Med sådana frågor kontinuerligt belysta i 
undervisningen skapas en möjlighet för eleven att utveckla en förmåga att använda 
naturvetenskapligt kunnande som argument vid ställningstaganden. Därmed berör 
utbildningen eleverna både som individer och som samhällsmedborgare.  

Ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till såväl egen som andras argumentation, 
samt en lyhördhet och respekt för andras resonemang och ställningstaganden, är viktiga 
riktmärken för en demokrati och utgör centrala principer också för samtal och 
diskussioner inom naturvetenskapen. Centralt är synsättet att naturvetenskaplig kunskap 
är en mänsklig konstruktion och att den kan utgöra argument för värderande 
ställningstaganden, beslut och åtgärder. Centralt är också att utbildningen lyfter fram ett 
brett spektrum av argument, t.ex. etiska, estetiska, kulturella och ekonomiska, som har 
relevans i diskussioner exempelvis om människans sätt att leva tillsammans och använda 
naturen. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall  

beträffande natur och människa 

–ha kunskaper inom några naturvetenskapliga områden, 

– ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i vår och andra kulturer, 
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beträffande den naturvetenskapliga verksamheten 

– kunna utföra enkla systematiska observationer och experiment samt jämföra sina 
förutsägelser med resultatet, 

– känna till några episoder ur naturvetenskapens historia och därigenom ha inblick i olika 
sätt att förklara naturen, 

– ha inblick i olika sätt att göra naturen begriplig, som å ena sidan det naturvetenskapliga 
med dess systematiska observationer, experiment och teorier liksom å andra sidan det sätt 
som används i konst, skönlitteratur, myter och sagor, 

beträffande kunskapens användning 

– ha kunskap om hur människans nyfikenhet inför naturvetenskapliga fenomen lett till 
samhälleliga framsteg, 

– ha kunskap om resurshushållning i vardagslivet och om praktiska åtgärder som syftar 
till resursbevarande, 

– ha inblick i hur en argumentation i vardagsanknutna miljö- och hälsofrågor kan byggas 
upp med hjälp av personliga erfarenheter och naturvetenskapliga kunskaper. 

Tillgänglig: 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=23&skolform=
11&id=3878&extraId=2087 

Fysik 

Ämnets syfte och roll i utbildningen 

Fysikämnet syftar till att beskriva och förklara naturen ur ett naturvetenskapligt 
perspektiv. Samtidigt skall utbildningen befästa upptäckandets fascination och glädje och 
människans förundran och nyfikenhet såväl inför vardagslivets fenomen som inför mikro- 
och makrokosmos. Fysikämnet syftar vidare till förståelse av människans relation till 
naturen, särskilt sådant som handlar om energiförsörjning och strålning. 

Mål att sträva mot  

Skolan skall i sin undervisning i fysik sträva efter att eleven 

beträffande natur och människa 

– utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska begrepp inom områdena mekanik, 
elektricitetslära och magnetism, optik, akustik, värme samt atom- och kärnfysik, 
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– utvecklar kunskap om energi och energiformer, energiomvandlingar och energikvalitet 
samt samhällets energiförsörjning,  

– utvecklar kunskap om olika slag av strålning och dess växelverkan med materia och 
levande organismer,  

– utvecklar kunskap om fysikens världsbild utgående från astronomi och kosmologi, 

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten  

– utvecklar kunskap om den fysikaliska vetenskapens kunskapsbildande metoder, särskilt 
vad gäller formulering av hypoteser samt mätningar, observationer och experiment, 

– utvecklar kunskap om växelspelet mellan undersökningar och experiment å ena sidan 
och utveckling av begrepp, modeller och teorier å den andra, 

beträffande kunskapens användning 

– utvecklar sin förmåga att göra kvantitativa, kvalitativa och etiska bedömningar av 
konsekvenser av mänskliga verksamheter och olika tekniska konstruktioner från miljö-, 
energi- och resurssynpunkt, 

– utvecklar sin förmåga att använda fysikkunskaper samt etiska och estetiska argument i 
diskussioner om konsekvenser av fysikens tillämpningar i samhället. 

Ämnets karaktär och uppbyggnad  

Fysiken förklarar naturens mångfald av fenomen med ett begränsat antal begrepp och 
teorier. Till dessa begrepp hör t.ex. energi, rörelse och kraft. Fysiken innefattar studiet av 
objekt vars storlek omspänner en skala från de största avstånden i universum till de 
minsta beståndsdelarna i atomen. Fysiken omspänner även en tidsskala som sträcker sig 
från universums tillblivelse till de korta tider som rör händelser i atomernas värld. 

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. 
Till dessa kan också kopplas skönhetsupplevelser som kan uppstå såväl genom insikten 
av hur enskilda fenomen kan förklaras av generella principer som vid upplevelser av 
specifika naturfenomen såsom åsynen av en solnedgång, en regnbåge eller ett norrsken.  

Studierna i fysik kan ta sin utgångspunkt i vardagen. Där ingår såväl naturfenomen som 
tekniska anordningar. Kunskap inom fysiken har sin grund i växelspelet mellan 
observationer av naturfenomen och systematiska experiment å ena sidan och begrepp, 
modeller och teorier å den andra. 
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Fysikämnet omfattar mekanik med akustik och vågrörelse, värmelära, optik samt 
elektricitetslära och magnetism med elektromagnetisk strålning. Därtill kommer 
astronomi, kosmologi, atom- och kärnfysik. Energi utgör ett för alla kunskapsområden 
gemensamt begrepp. Särskild uppmärksamhet riktas mot begrepp som kommer till 
användning i vardagsliv och teknik samt vid diskussion av miljö- och resursfrågor. 

Fysikens karaktär belyses genom dess historiska utveckling. Historien visar hur 
utvecklingen utgått från begrepp och förklaringar som står vardagserfarenheten nära. 
Under historiens gång har dessa begrepp efterhand ersatts av teoretiska begrepp och 
modeller. Fysikens historiska utveckling illustrerar kunskapens framväxt och utgör ett 
värdefullt stöd vid studierna. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall 

beträffande natur och människa 

– 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, 

– ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i vår och andra kulturer, 

beträffande den naturvetenskapliga verksamheten 

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

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

beträffande kunskapens användning 

– 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. 

Tillgänglig: 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=24&skolform=
11&id=3880&extraId=2087 
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Till föräldrar/vårdnadshavare angående enkätundersökning. 
 
Jag är studerande på Lärarlinjen (sista terminen): Naturkunskap i vardagen med 
förskoleinriktning, vid Karlstad universitet. I utbildningen ingår det att skriva ett 
examensarbete på 10 poäng (C-uppsats).  
Syftet med mitt arbete är  

• att på förskolenivå inspirera till att utveckla barnens nyfikenhet för frågor kring 
vardagsnära fysikaliska begrepp och fenomen, för vidare strävan att nå målen i år 5.  

• att undersöka förskolans möjligheter att uppmuntra barn till det naturvetenskapliga 
ämnet fysik – ”Föräldrars attityd till fysik i förskolan: vad anser föräldrar är 
viktigt för deras barn att känna till om i fysik på förskolan? 

 
Med anledning av detta önskar jag att Ni, som har barn inom förskoleverksamheten på x-
området, delger Era tankar och kommentarer på frågorna i enkäten. Enkäten beräknas ta 
cirka 15 min i anspråk. Enkätsvaren kommer jag att sammanställa och/eller behålla som 
bilaga. Inga namn kommer att förekomma i uppsatsen, varken på personer eller namnet 
på förskolan och det är helt frivilligt att medverka. Enkätsvaren kommer att behandlas 
konfidentiellt.  
Studien beräknas vara avslutad under Vt-07 och jag kommer sedan att anslå kopior på det 
färdiga arbetet till er på respektive förskoleavdelning, för dem som önskar läsa resultatet.  
 
Tacksam för svar senast torsdag 19 oktober, 2006 – lämna anonymt i kuvert som finns 
uppsatt på ditt/dina barns förskoleavdelning med påskriften ”ENKÄTSVAR på fysikfrågor”. 
 
Tack för Din/Er medverkan. 
 
Med vänliga hälsningar  
Katja Sundkvist 
 
 
Har ni några frågor? Hör av Er till: 
Katja Sundkvist 
Tel. xx eller e-mail: xx 
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Enkätfrågor till föräldrar/vårdnadshavare med barn på förskola  
(Skriv gärna ytterligare kommentarer på enkätens baksida om raderna inte räcker till.) 
 

 1  Vilken ålder har ditt barn?  
  Ange antalet barn i rutan om du har fler än ett barn på förskolan 

  1-3 år              4-6 år               
 
Fysik – Ordet fysik kommer från det grekiska physis som betyder natur. Fysik handlar 
om naturlagar, om energier av olika slag och om hur olika kroppar, föremål, förhåller sig 
till varandra. (http://www3.ur.se/vetenskap/templates/PuffPage____14426.aspx)  

 
2 Vad tycker Du är viktigt för Ditt barn att få lärande upplevelser av i sin 
 pågående utveckling på förskola? Rangordna från 1-5. 

 
         Ljud och ljus 
        
  Luft och tryck  
 
  Värme och väder 

 
 Astronomi 

 
  El och Magnetism 
 
Kommentarer:____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
3 Vilket/vilka av ovanstående ämnen (fråga 2) tror du att Ditt barn skulle vara  
 intresserad av att på ett lekfullt forskande sätt lära sig mera om? 
 Utveckla gärna Din tanke med ”varför Du tror så...”  
 
Kommentarer:____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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Intro till fråga 4: Vi har mängder av saker omkring oss – djur, böcker, tofflor, sladdar, 

 tulpaner, stjärnor, båtar, spikar, telefoner, kanelbullar, ballonger m.m. Ditt barn har säkert 
 idéer om hur saker och ting fungerar och/eller omvandlas etc. Exempelvis frågor som:  

”Varför är det mörkt på kvällen? Hur vattnet blir varmt? Vad är allting gjort av? Väger luft?” 
 

 4 Vad frågar Ditt barn om hemma, vad gäller fysikaliska fenomen?  
 
Kommentarer:____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
5 Vilka förutsättningar i förskolans lärmiljö tror Du har betydelse för ett lek- och  
 lustfyllt lärande? Vad anser Du vara drivande för barn till lusten att  
 vidareutveckla i det naturvetenskapliga ämnet fysik? Rangordna från 1-7 
 
  Eget genuint (nyfiken-på) intresse hos barnet  
 
  Faktakunskaper hos pedagogen och vetskap om var fakta finns att tillgå 
 
  Experiment och enkla försök som visar på orsakssamband 
 
  Entusiasmerande medvandrande pedagoger 
  
  Tillåtande klimat – försök och misslyckanden 
  
  Uppmuntrande och inspirerande lärmiljö (inom- och utomhus)  
   
  Förförståelse hos barnet som lockar fram nyfikenheten än mer 
 
Kommentarer:____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Enkäten lämnas i ett stort kuvert som finns uppsatt på ditt/dina barns förskoleavdelning  
med påskriften ”ENKÄTSVAR på Fysikfrågor”. Återigen, TACK för Din medverkan! 
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3.2 Vad tycker Du är viktigt för Ditt barn att få lärande upplevelser 

av i sin pågående utveckling på förskola? Rangordna från 1-5. 

Föräldrarnas kommentarer: 

• Det känns som att Astronomi och El och magnetism är lite överkurs. Det är väl bra 

om barnet får hinna undra själv om saker och fråga om dem. Det är givetvis fler saker 

som är viktiga att lära sig på dagis men många av dem är inte nämnda här. 

• Att lära sig är roligt! 

• Detta är vad jag anser viktigt (i rangordning) men jag tror inte mitt barn skulle 

rangordna på samma sätt. Jag tror att astronomi och sedan el och magnetism skulle 

komma först hos barnet. Jag tror även att om intresse finns på ett område så ska man 

uppmuntra där för att sedan bygga vidare till nästa område. Att det ger sig självt och att 

intresset fortsätter att ”smitta av” sig. 

• 1 (Ljud och ljus), 2 (Värme och väder) och 3 (Luft och tryck) är något som de 

”tänker” på varje dag. 4 (El och Magnetism), 5 (Astronomi) känns mer ”avancerade”. 

• 1 (Ljud och ljus) som viktigast, eller hur? 

• Viktigt med el eftersom det finns så otroligt mycket elektronik i dagens samhälle. 

Astronomi likaså eftersom det handlar om jordens plats i universum och om orsak till dag 

och natt och olika årstider. 

• Härligt om de får lära sig om stjärnorna, vilket en annan helt har tappat. 

• På grund av mitt barns ålder är det enklare att ”leka” med ljud, ljus, värme och väder 

än el och magnetism. 

• Rangordning efter möjligheter till att göra resonemangen så enkla och vardagsnära 

som möjligt och så lite skola som man kan. Utgå från barnens nyfikenhet och frågor och 

jobba vidare med dessa. 

3.3 Vilket/vilka av ovanstående ämnen tror du att Ditt barn skulle vara 

intresserad av att på ett lekfullt forskande sätt lära sig mera om?  

Föräldrarnas kommentarer: 
• Värme och väder, det är så påtagligt varje dag och bestämmer klädval. Det är inte 

abstrakt. Detsamma gäller ljus och ljus, det är lätt att laborera med. 
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• Ljud och ljus. Mina barn tycker om musik och att dansa. 

• Värme och väder. Tror att han kan tycka det är intressant för han frågar mycket om 

just väder. 

• Värme och väder, han har mycket frågor redan idag om regn, sol, vind, varmt, kallt, 

snö osv. Och han söker svar hela tiden till dessa funderingar och tankar. 

• Ljud och ljus. 

• Ljus och ljud, Värme och väder... fast jag tror att om man bara gör dem 

uppmärksamma på de andra ämnena skulle de lära sig på ett lekfullt sätt av dem också. 

De är intresserade av det mesta bara man hjälper dem lite på traven. 

• El och magnetism samt värme och väder. Det är något han redan börjat fråga om. 

• Ljud och ljus. 

• Mitt barn tycker mycket om solen och månen, samt stjärnorna. Det tror jag hon skulle 

tycka var kul att lära sig mer om. 

• Allt. 

• Rymden, universum – teateruppsättning och rollspel, gå och se på teater – sång, 

musik eller liknande. Vi tittar ofta på stjärnor, måne osv. hemma. 

• Astronomi. Spännande att lära om rymden. Det finns nog många frågor om planeter 

och solen, månen, Pluto – hur långt bort? m.m. 

• Astronomi då det finns viss mystik i ämnet med rymdvarelser osv. Stjärnor och 

planeter är ju något man kan se och utforska på ett konkret sätt än t ex luft, ljud, ljus. Med 

samma motivering tror jag även på att el och magnetism är spännande – att man mer 

konkret kan leka och göra roliga experiment. 

• Man kan få många olika effekter med ljud och ljus. Och det är något som alltid finns 

runt omkring barnen, både hemma och i förskolan. Värme och väder är nog fascinerande, 

just om varför, hur, när, vad osv. 

• Astronomi, väder, ljud. 

• Astronomi. Det är spännande med stjärnor och planeter. 

• Ljud och ljus. Med ljud och ljus kan man hitta på oändligt många övningar som är 

roliga, spännande och väcker fortsatt nyfikenhet. Det kan säkert lätt leda vidare till några 

av de andra ämnena i fråga 2. 
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• Ljud och ljus är ett lätt sätt att få barns uppmärksamhet. Ex slå ihop händerna ”klapp” 

och barnet ser åt ditt håll. Ex 2 tänd en ficklampa i ett mörkt rum, utforska skuggor. 

• Ljud och ljus. Ljud och ljus är något som barnet kan relatera till. Astronomi är nog 

svårare för ett barn att förstå. 

• Tror att de är intresserade av alla ovanstående områden om man med olika konkreta 

exempel kan visa vad olika vardagsfenomen beror på. 

• Stjärnorna. 

• Ljud och ljus. Jag tror det går att göra roliga, enkla lekar i detta ämne. 

• Alla – mitt barn är nyfiken på det mesta och vill veta mycket redan, tycker om att 

man berättar saker och hur det funkar. 

 

3.4 Vad frågar Ditt barn om hemma, vad gäller fysikaliska fenomen?  

Föräldrarnas kommentarer: 

• Varför är det mörkt på morgonen, när det inte är natt? 

• Hur stjärnorna kan lysa och varför de följer efter oss? Hur kan ljud finnas på cd-

skivor? Varför regnar det? Hur kan flygplan flyga? 

• Vad är dimma? Varför lyser månen? Vad är solen? Varför åskar det? Kan man gå på 

moln? Vad är moln? Vart sover solen? Varför regnar det? Vad är frost? Hur kan man 

ringa till nån när det inte finns någon sladd? 

• Varför är det kväll? Varför är månen uppe på natten och solen på dagen? Vad är snö? 

• Var månen är på dagen? Det var väl det jag kan komma på. 

• Varför är det kväll (mörkt) på morgonen? 

• Solen, månen.  

• Hur kan fåglar flyga? Varför är solen gul? Hur gör man hus etc.? 

• Han är för liten ännu... 

• Hur långt är 15 min (kvart, halvtimme)? Varför finns det inte moln på backen? Varför 

åskar det? Varför blir man blöt? m.m. 

• Varför kan/får man inte dricka varmvatten ur kranen? Finns det rymdvarelser? Varför 

får man inte titta på TV när det åskar/blixtrar. 
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• Varifrån kommer vatten in, vart går det ut, vart tar det vägen (t ex i badrummet)? 

Varför är månen som en banan ibland eller stor och rund? 

• Vad det finns i molnen? Hur musiken hamnar i radion? 

• Varför är det mörkt på morgonen på hösten? 

• Just nu pratar vi en del om döden hemma. Och en del om änglar. Kan änglar sitta på 

moln? Kanske mer filosofi än fysik, men... 

• Varför är stjärnorna bara tända på natten? 

• Min pojke som är 4,5 år är inte inne i någon frågvis period just nu. Han funderar mer 

på om dörren är låst på natten, så inga tjuvar kan komma in. 

• Han har inte sagt något sådant ännu vad jag kan komma på. 

• Varför blir det mörkt? Vad är eld? Hur stor är himlen? Varför snöar/regnar det? 

• Hur gör man ost? Hur gör man ballonger och godis? Varför finns det stjärnor? 

• Dom frågorna har inte kommit än. 

• Hur blir det snö? När blir det is? Hur kan flygplan flyga? Varför kan maskar inte 

simma? Varför är månen uppe när solen är uppe? Varför är månen full ibland och halv 

ibland? Varför ser vi inte stjärnorna varje kväll? 

 

3.5 Vilka förutsättningar i förskolans lärmiljö tror Du har 

betydelse för ett lek- och lustfyllt lärande? Vad anser Du vara 

drivande för barn till lusten att vidareutveckla i det 

naturvetenskapliga ämnet fysik? Rangordna från 1-7. 

Föräldrarnas kommentarer: 

• Det var svårt att rangordna. Faktorerna spelar olika roll i olika situationer men 

utgångspunkten är ändå barnets intresse – väcka nyfikenheten hos honom/henne. 

• Jag skulle vilja påstå att dessa olika punkter behövs i en samverkan. Det spelar ingen 

roll hur nyfiken barnet är om det inte befinner sig i en tillåtande, inspirerande lärmiljö 

med vuxna som fångar upp deras intresse och kunskapslust. 

• Det är viktigt att personalen tillvaratar och bygger vidare på barnens intressen. 
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• Om de är intresserade själva och blir uppmuntrade kan de hålla på hur länge som 

helst med saker, de blir mer uppmärksamma och tar in saker. Experiment är intressanta 

men är inte lika viktigt om de lyckas eller ej. 

• En blandning av alla sju. Helt perfekt. 

• Om barnets lust till att lära sig nya saker stimuleras redan i förskolan, kommer detta 

att vara till nytta under hela dess skolgång. 

• Tror att det är viktigare att barnen är i centrum... tycker de om t ex rymden så är det 

bättre de får utforska själva, men att pedagogen vet vart de skall söka info. 

• Det är svårt att rangordna, alla är lika viktiga. Det ena ger det andra. 

• Jag tror att alla dessa förutsättningar behövs mer eller mindre, att det är svårt att vara 

utan någon av förutsättningarna för att väcka lusten eller intresset att fortsätta. 

• Om pedagogen kan locka fram nyfikenhet behövs inga förkunskaper! Förförståelse i 

den mening att barnet är moget att förstå, ja. Men en duktig pedagog kan presentera 

ämnet på rätt nivå. 

• Experiment säger mer än ord. Då kan barnet se saker hända och inte bara lyssna på 

ord/fakta som berättas. 

• I just ”fysik” vet jag inte. Men i mitt barns ålder så är ”nyfikenhet” grunden i allt 

lärande tror jag. 

 

 


