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SAMMANFATTNING:	  	  
Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som elever förväntas utveckla förmågor i under 
grundskolans alla årskurser. Trots detta är fysikundervisning inte en självklarhet i elevers 
skolundervisning. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare synliggör 
fysikundervisning bland elever i årskurs 1-3. Undersökningen utgår ifrån en kvantitativ 
enkätundersökning som administrerats över internet och semistrukturerade intervjuer. Studien 
visar att fysikämnet läses tematiskt och således sker undervisningen periodvis, vilket leder till 
att fysikämnet avviker från att vara ämnesspecifik och istället undervisas utifrån ett 
helhetsperspektiv. NTA verkar vara ett material som används av merparten av lärarna och där 
det undersökande arbetssättet tas tillvara genom att elever får arbeta med praktiska inslag av 
laborationer. Bortsett från detta visar undersökningen att fysikundervisning främst tar  
utgångspunkt i teorier och fysikaliska begrepp.  Studien visar även att de deltagande lärarna är 
intresserade och kunniga lärare som har en positiv inställning till att undervisa i fysik.   
 
 
.  
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1 INLEDNING 
Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) har begreppet fysik sitt etymologiska ursprung i den 
grekiska och latinska vetenskapen där begreppet fysik bland annat betyder naturlig samt läran 
om naturen. Ämnets huvudsyfte är att förklara världen ur ett naturvetenskapligt perspektiv 
med utgångspunkt i fysikaliska företeelser. Enligt Skolverket (2017) och Lgr-11 betraktas  
fysik vara ett eget skolämne genom grundskolans alla nio årskurser och bekräftas i sin tur av 
en egen kurs- och timplan. I och med denna bekräftelse förväntas grundskollärare att 
undervisa i ämnet och att fysik tar plats i skolutvecklingen. Skolinspektionen (2011) beskriver 
att i jämförelse med andra ämnen upplevs fysik vara ett förhållandevis litet ämne med ett 
komplicerat innehåll. Min uppfattning är att undervisningen därmed ställer krav på 
skolledning och lärare att de använder arbetsmetoder som får fysikämnet att förändras från det 
abstrakta till något mer konkret. Utifrån egna erfarenheter går det att notifiera att fysik numera 
kännetecknas av att tillsammans med biologi och kemi förenas under beteckningen NO 
(Naturorienterande ämnen). Beteckningen verkar vara vanligt förekommande under 
grundskolans första årskurser och syftar till att binda samman ämnena biologi, fysik och kemi.  
 
Jakobsson (2009) bekräftar att ett naturvetenskapligt kunnande har funnits i den svenska 
läroplanen sedan en lång tid tillbaka, men att NO- undervisning blev obligatorisk för 
grundskolans tidigare årskurser under år 1994 när det infördes i läroplanen. Detta var 
startskottet för att biologi, kemi och fysik skulle få egna kurs- och timplaner. Trots direktiven 
att elever skall utveckla ett naturvetenskapligt kunnande i årskurserna 1-3 hävdar Jakobsson 
att det däremot inte finns någon tradition att undervisa i dessa ämnen bland yngre elever.  
 
Även om naturvetenskap utpekas vara en del av den obligatoriska skolan och kan ha en 
positivt inverkan på elevers allmänbildning beskriver Ekstig (2002) att lärare generellt möter 
svårigheter i att omsätta och tillämpa de naturvetenskapliga ämnenas kursplan i skolans 
praktik. Detta förstärks ytterligare av Andreé (2007) som beskriver att ämnena många gånger 
framställs på sådana sätt som gör det svårt för elever att förstå och att den teoretiska 
strukturen leder till att elever bedömer ämnena som oväsentliga och tråkiga. Nilsson (2012) 
betonar i sin tur värdet av naturvetenskapligt kunnande och beskriver att det i skolan handlar 
om att försöka bemästra skolans naturvetenskap och sammanlänka den naturvetenskapen med 
den befintliga världen. Nilssons syn får medhåll av Nationellt resurscentrum (u.å.) i fysik som 
beskriver att en väsentlig och meningsfull fysikundervisning kännetecknas av att elever på 
skiftande sätt blir delaktiga i undervisningen genom att innehållet tar utgångspunkt i elevers 
tidigare erfarenheter. Genom att elevers vardag lyfts in i det naturvetenskapliga klassrummet 
främjas elevers förståelse och underlättar elevers anknytning till ämnet. 
	  

Min uppfattning är att svenska elever på den sista tiden uppmärksammats i olika 
kunskapsmätningar har lett till ett högt politiskt intresse för utbildning inom framförallt det 
svenska skolväsendet. Serder (2015) beskriver att de återkommande inslagen av försämrade 
resultat inom den svenska skolan har resulterat i ett flertal förändringar som bland annat 
genererat i en ny lärarutbildning, ett nytt betygssystem och reviderade läro- och kursplaner för 
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grundskolan. Redan under hösten 2018 är det enligt Utbildningsdepartementet (2017) dags för 
ytterligare en reviderad läroplan att träda i kraft, där timplanen lyfter de naturvetenskapliga 
ämnena och dess tillhörande undervisningstimmar.  
 
Nilsson (2012) uttrycker att ett arbete som lärare i grundskolans tidigare skolår kännetecknas 
av att lärare dagligen planerar och genomför undervisning inom samtliga skolämnen. 
Påföljden av detta blir att grundskollärare generellt är i behov av ämneskunskaper i samtliga 
läroämnen. I de flesta fall tenderar lärare att ha förhöjd kompetens inom ett fåtal läroämnen 
och att den förhöjda kompetensen i allmänhet faller under de samhällsvetenskapliga ämnena. 
Kontentan av detta blir att man slarvar med fysikundervisning och att de naturvetenskapliga 
ämnena hamnar i skymundan (Nilsson, 2012).  
	  

Andersson (1989) betonar det naturvetenskapliga kunnandet och menar att dessa kunskaper 
utan tvekan är väsentliga och absolut nödvändiga för majoriteten av människor. Tillägnandet 
av kunskap som syftar till att beskriva naturen leder till att man som person får en vetskap 
som behövs för att kunna bli medveten kring förbättringar som kan genomföras i vardagen, på 
arbetsplatsen och för samhällets utveckling. Huvudsyftet med naturvetenskaplig undervisning 
är enligt Sjøberg (2010) att kunna beskriva det levande och icke levande och att detta 
realiseras genom att binda samman det allmänbildande kunskapsinnehållet i ämnena biologi, 
fysik och kemi. Ett arbete som lärare innebär att man har ett gediget ansvar för att 
undervisningen planeras utifrån de riktlinjer som nämns i läroplanen och Johansson & 
Svedner (2010) menar att lärarens val av metod och sammanbindandet av undervisning har en 
inverkan på vad elever ska lära sig och har en direkt påverkan på elevers kunskapsinhämtning 
och deras lärandeprocesser.  
	  

Enligt Skolinspektionen (2011) är det väsentligt att införandet av naturvetenskap och inte 
minst fysik sker i anslutning med grundskolans tidigare årskurser, då elever generellt tenderar 
att ha positiv inställning och öppenhet till samtliga ämnen under lågstadiet. Med utgångspunkt 
i tidigare perioder av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) går det att intyga att fysikämnet 
tenderar att inta en undanskymd plats i skolan. Erfarenheterna intygar om att fysik är 
förhållandevis sällsynt och inget naturligt inslag i elevers undervisning. Förutom två 
fysiklektioner som planerades, tycktes fysikundervisning lysa med sin frånvaro under en 
tidsperiod på tio veckor. Avsaknaden av kunskapsmätningar inom de tidigare årskurserna och 
kombinationen av tidigare erfarenheter samt Skolinspektionens (2011) kvalitetsgranskningar 
som i sin tur signalerar om försämrade resultat i fysik medförde att det väcktes ett genuint 
intresse för ämnet. Eftersom kvalitetsgranskningarna är utförda inom grundskolans mellersta 
och högre årskurser, väcktes en nyfikenhet av att undersöka hur fysik däremot synliggörs 
bland grundskolans yngre elever. Av den anledningen väcktes ett intresse för att skriva 
examensarbete inom fysik, för att kunna undersöka lärares fysikundervisning i årskurs 1-3.  

2  Bakgrund  
De naturvetenskapliga ämnena har florerat inom den svenska skolan sedan lång tid tillbaka. 
Skiftande skolreformer har i sin tur varit en bekräftelse på att skolan handskas med de 
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naturvetenskapliga ämnena på olika sätt (Johansson & Wickman, 2012). Persson (2009) 
beskriver bland annat hur tidigare Lgr-80 fokuserade på ämnesintegrering mellan läroämnena. 
Undervisningen inriktades då mot att skapa en helhetssyn och för att kunna se samband. År 
1994 införde Lpo-94 som i sin tur frångick det ämnesintegrerade och inriktades mot att 
naturvetenskap istället skulle delades in ämnesvis i olika dicipliner. Syftet var att skilja 
ämnena åt och skapa gemensamma såväl som enskilda ämnesmål för biologi, fysik och kemi 
(Persson, 2009). Enligt Skolverket (2017) och den nuvarande läroplanen Lgr-11 förväntas 
elever att utveckla ett naturvetenskapligt kunnande redan under grundskolans årskurs 1-3. Av 
den orsaken kommer följande avsnitt att lyfta fysikämnets status och fysikundervisningens 
omfattning, med hänsyn till tidigare kvalitetsgranskningar, läroplanen och den kommande 
reviderade timplanen för ämnet fysik.  

2.1 Tidigare forskning 
Skolinspektionen (2011) rapporterar om nationella och internationella kunskapsmätningar 
som visar att elevers kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena har sjunkit och 
försämrats under de senaste femton åren, inte minst bland elever inom de svenska 
skolväsendet. Forskningen har verifierat en nedåtgående trend inom naturvetenskap som 
illustrerar att elever presterar allt sämre och att de tappar intresset för de naturvetenskapliga 
ämnena när de befinner sig i högstadiet och grundskolans senare årskurser. Utöver denna 
försämring meddelar Skolinspektionen att 10% av de elever som avslutade sina 
grundskolestudier under år 2009 lämnade skolverksamheten med ofullständiga betyg i fysik 
och inte hade uppnått de kunskapskrav som efterfrågats i kursplanen. Forskning pekar på att 
orsaken till de försämrade resultaten ofta besvaras av elevers bristande intresse för ämnet samt 
avsaknaden av motivation och en lust att lära (Skolinspektionen, 2011).  
 
I takt med de försämrade resultaten menar Skolinspektionen (2010) att elever nuförtiden 
behöver känna att fysiken berör dem, att elever kan relatera till vardagsnära företeelser för att 
undervisningen skall vara väsentlig och för att elever skall känna att läraren förmedlar 
meningsfull kunskap. För att klara av att tillgodose dessa behov krävs det att lärare och 
skolledning aktivt arbetar med att förnya och utveckla fysikämnet. För att ha en möjlighet att 
lyfta elevers kompetens inom fysik och uppnå framgång, menar Skolinspektionen att det 
krävs att fysikundervisning tar utgångspunkt i vardagsföreteelser, att innehållet är anpassad 
efter enskilda elevers förmågor, att elever tillåts få stöd om de är i behov av det, samt att de 
lärare som undervisar besitter en kompetens inom fysik.  
 
Skolinspektionen (2011) ger signaler om att den NO-undervisning som tillämpas under de 
tidiga skolåren många gånger inte motsvarar de krav som efterfrågas i de gällande 
kursplanerna. Med utgångspunkt i en lägesbedömning som Skolverket genomförde år 2009 
kunde det konstateras att orsaken till NO-undervisningens brister framförallt är ett resultat av 
lärarnas bristande kompetens. Att planera och genomföra undervisning inom ämnena biologi, 
fysik och kemi ställer krav på lärarens ämnesdidaktiska kompetens då det handlar om att tolka 
kurs- och läroplaner för att kunna omsätta dem i praktiken. Skolinspektionen beskriver en oro 
över denna lägesbedömning då elever i de tidiga skolåren är de som i högsta grad drabbas av 
denna försämring. Vidare spekuleras det kring att den bristfälliga undervisningen under 
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grundskolans tidigare årskurser skulle kunna vara en av orsakerna till elevers försämrade 
resultat i fysik bland grundskolans högre årskurser (Skolinspektionen, 2011). 

2.2 Fysikämnets utrymme i skolan 
I Skolinspektionens (2011) kvalitetsgranskningar rapporteras det om fysikämnets brister och 
ämnets bristfälliga existens bland grundskolans lägre och mellersta årskurser. Problemet 
bottnar i att det funnits svårigheter i att granska de naturvetenskapliga ämnenas fördelning i 
skolundervisningen, i förhållande till den timplan som finns då undersökningar signalerar om 
att majoriteten av skolor läser biologi, fysik och kemi i så kallade ämnesblock. Idag kan vi 
däremot se att de försämrade kunskapsmätningarna inom fysik har bidragit till att politiker 
genomfört förändringar i kommande reviderade läroplan, där fysikämnet uppmärksammas på 
ett annat sätt än tidigare (Skolinspektionen, 2011). Den reviderade läroplanen förstärks av 
Utbildningsdepartementet (2017) som bekräftar att de naturvetenskapliga ämnena skall 
garanteras 143 undervisningstimmar i lågstadiet, 193 undervisningstimmar i mellanstadiet och 
264 undervisningstimmar i högstadiet. Totalt skall 600 timmar fördelas på naturvetenskapliga 
ämnen under grundskolans alla nio årskurser. Genom att dividera 143 timmar med ämnena 
biologi, fysik och kemi går det att tyda att respektive ämne skall garanteras 47,6 timmar under 
grundskolans årskurs 1-3. För att precisera detta ytterligare handlar det om att få inslag av 
fysikundervisning cirka 40 minuter, en gång i veckan under årskurserna 1-3. 

2.3 Fysikämnet enligt Lgr-11 
Ett naturvetenskapligt kunnande skall enligt Skolverket (2017) ta tillvara på elevers naturliga 
nyfikenhet och väcka ett intresse för att vilja upptäcka omvärlden. Med utgångspunkt i 
fysikaliska begrepp, modeller och teorier förväntas eleven att utveckla en helhetsförståelse 
och värdefulla kunskaper för att kunna se mönster och samband. Nedan belyser Lgr-11 
fysikundervisning: 
 

”Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som 
energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och 
materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling” (Skolverket, 2017, 
s.166). 

 
Enligt Skolverket (2017, s.167) och Lgr-11 skall fysikundervisning i årskurserna 1-3 behandla 
följande fyra ämnesområden: året runt i naturen, kropp och hälsa, kraft och rörelse samt 
material och ämnen i vår omgivning. Utöver detta betonas att elever skall få ta del av 
berättelser om natur och naturvetenskap och få använda sig av metoder och arbetssätt som 
omfattar enklare fältstudier, enklare undersökningar och skiftande dokumentationsformer. 
Biologi, kemi och fysik kännetecknas av gemensamma kursplaner, vilket leder till att 
nedanstående punkter kan återfinnas bland samtliga ämnen. Därmed har jag valt att endast 
lyfta de centrala innehåll som är väsentligt för ämnet fysik vilket Skolverket (2017) skriver är: 
 

§ Året runt i naturen 
Jordens,  solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder 
och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. 
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§ Kropp och hälsa 
Människan upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen. 

 

§ Kraft och rörelse 

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och 
rutschbanor. 

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång 
och på gungbrädor. 

 

§ Material och ämnen i vår omgivning 

Egenskaper  hos material och hur olika föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, 
magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten. 
Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras. 

(Skolverket, 2017, s.167). 

 
Skolverket (2017) beskriver att undervisning i fysik syftar till att elever ur fysikaliska 
företeelser skall uppmuntras till att vilja undersöka och upptäcka omvärlden. Med 
utgångspunkt i vardagsföreteelser skall elever lära sig att se mönster och finna samband i 
omgivningen. Att elever innehar grundläggande fysikkunskaper innebär att de skall ha en 
förtrogenhet i att genomföra:  
 

§ ” Enkla fältstudier och observationer i närmiljön” 
 

§ ” Enkla naturvetenskapliga undersökningar” 
 

§ ” Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra 
uttrycksformer”  

 
(Skolverket, 2017, s.167) 

	  

3 Litteraturgenomgång 

3.1 Naturvetenskap som allmänbildning  
Sjøberg (2010) beskriver att för att ett ämne skall få en plats och inkluderas i den dagliga 
skolverksamheten krävs det att man kan motivera ämnets plats i skolan och menar att det 
sannolikt bedöms vara på samma sätt vid synliggörandet av de naturvetenskapliga ämnena. I 
regel präglas naturvetenskap av långa undervisningstraditioner där stoffet intar ett 
nyttoperspektiv som har som mål att förmedla kunskap inom områden som är ekonomiskt 
lönsamma och har en inverkan på elevers framtida yrke- och arbetsliv. Ett ställningstagande 
som däremot lyfter naturvetenskap ur ett bildningsperspektiv syftar till att elever utvecklar 
kunskaper som kan appliceras i situationer och sammanhang som berör den enskilda 
individen såväl som samhället. Att undervisa i naturvetenskap som allmänbildning leder till 
att undervisningsinnehållet når majoriteten av elever (Sjøberg, 2010). 
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Lunde (2014) åskådliggör sina tankar kring naturvetenskap som allmänbildning och menar att 
denna inställning och sätt att se på naturvetenskap syftar till att man handskas med ämnet 
utifrån tre dimensioner som belyser naturvetenskap som produkt, process och som social 
institution. Genom att förespråka dessa dimensioner menar Roberts att man ägnar sig åt två 
visioner av undervisning, där vision ett betonar naturvetenskap som produkt och process där 
kunskaper skall gå att tillämpa i ett vardags- och samhällsliv. Vision två strävar efter att 
naturvetenskap bör vara central och att förmedlandet av kunskap sker med anknytning till 
samhället. Sjøberg (2010) skriver att undervisning tar utgångspunkt i dessa tre dimensioner 
leder till att ämnesinnehållet gradvis ändrar karaktär och att stoffet anknyter till fenomen och 
vardagsnära företeelser som främjar elevers verklighetsförståelse. Förståelsen anknyter i sin 
tur till begrepp och förklaringar som beskriver omvärlden, vetenskapliga metoder och 
vetenskapens betydelse i det moderna samhället (Sjøberg, 2010). 
 
Trots allmänbildningens fördelar skriver Sjøberg (2010) om undervisningens stora prövningar 
och menar att lärare ofta möter svårigheter i att finna balans kring dessa tre kategorier då den 
traditionella undervisningen generellt har kännetecknats av uppmärksammandet av begrepp, 
lagar och teorier. Sjøbergs starka vision om naturvetenskap som allmänbildning förstärks 
även av internationell forskning som lyfter värdet av att barn och elever utvecklar kunskaper 
inom det naturvetenskapliga ämnena. Forskning pekar på att dessa kunskaper är absolut 
nödvändiga och bör prioriteras i lika hög utsträckning som utvecklandet av grundläggande läs, 
skriv- och räkne färdigheter, då NO- undervisning knappast bedrivs utan skäl. I och med detta 
menas att man skall kunna motivera ämnets plats i skolan, på samma sätt som man ger skäl 
för att elever skall utveckla vidare ämneskunskaper inom kärnämnena svenska och matematik 
(Sjøberg, 2010). 
 
På samma sätt som man bör motivera ämnets plats i skolan beskriver Harlen (1996) att NO- 
undervisning som introduceras i grundskolans tidigare årskurser har en positiv inverkan på 
elevers attityder och kommande inställning till ämnet. Introducerandet av NO- ämnena i 
grundskolan hindrar elever att utveckla felaktiga föreställningar om omvärlden genom att 
elevers intresse för de naturvetenskapliga ämnena tas tillvara i de yngre åldrarna.  Precis som 
Sjøberg (2010) illustrerar naturvetenskap som allmänbildning menar Helldén (2010) att 
kunskaper inom naturvetenskapens värld handlar om att utifrån olika byggstenar försöka bryta 
ner verkligheten i mindre beståndsdelar, för att på ett förenklat sätt försöka analysera och 
förstå omvärlden. Helldén betonar utvecklandet av begreppsförståelse och menar att en 
tillgång av naturvetenskapliga begrepp främjar och berikar elevernas förståelse för vår 
omgivning.  
 
Lunde (2014) menar att diskussionerna kring naturvetenskap länge har pendlat fram och 
tillbaka när det handlar om att bestämma om undervisning bör ha starka anknytningar till 
ämnet eller till aktuella samhällsfrågor. Kunskap som förmedlas till elever i skolan är en 
tolkning av ett tidigare kunnande och för tiden rådande samhällsstruktur. På så sätt går det att 
lägga märke till att det skett förändringar inom naturvetenskapens innehåll. 
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3.2 Fysikämnets utmaningar – Det ”egna” språket  
Helldén, Lindahl & Redfors (2005) beskriver utifrån Lemkes forskning från 1990 att den 
naturvetenskapliga undervisningen många gånger omfattas av ett fackspråk som är ovanligt 
och okänt bland elever och långt ifrån de ord som elever använder i det egna vardagsspråket. 
Att naturvetenskapens språk präglas av okända begrepp beskriver Strömdahl (2002) är ett 
hinder för att elever skall se ett naturvetenskapligt kunnande som en viktig del av vår kultur. 
Han beskriver att språkets karaktär inte enbart utmanar elevers sätt att kommunicera utan även 
det vardagliga sättet att tänka. På samma sätt som språket ställer krav på elevers 
begreppsförståelse är språket en förutsättning för att lärare och elever skall kunna 
kommunicera med varandra utifrån den kontext och språkliga sammanhang som de befinner 
sig inom. Nilsson (2014) anmärker på Wickman & Perssons studie från 2009 och menar att 
det är av stor betydelse och nödvändigt att elever utvecklar en begreppsförståelse oavsett om 
undervisning syftar till att förmedla spetskompetens eller allsidiga kunskaper. 
Begreppsförståelse uppnås när elever kommunicerar och tillsammans får analysera, hantera 
och bearbeta begreppen för att sedan kunna relatera till sammanhang inom- och utanför 
skolkontexten. Helldén (2010) berättar om intagandet av ett naturvetenskapligt perspektiv och 
menar att det främst sker i användandet av begrepp och arbetsmetoder som är karakteristiska 
för naturvetenskap.  

3.3 Lärares kompetens 
Lindström & Pennlert (2012) drar paralleller till lärares kompetens och berättar om hur skolan 
är beroende av lärare som innehar kunskap och en skicklighet, för att ha en möjlighet att öka 
kvaliteten på skolundervisning. De beskriver även hur viktigt det är att lärare innehar 
kännedom kring hur ämnesinnehåll kan samspela med varandra. Att tillämpa den didaktiska 
triangeln innebär att lärare skall vara medveten om att undervisning bygger på tre relationer 
som samspelar med varandra. Relationerna betonar samspelet mellan framförallt lärare och 
elever, och sambandet mellan elever och lärare, samtidigt som det är nödvändigt att lärare 
samspelar med undervisningens innehåll. Kärnan i detta är att inse att elevers lärande 
påverkas av den sociala kontexten, omgivningen och genom det sociala samspelet som läraren 
bjuder in till. Detta förstärks ytterligare av Dysthe (1996) som pekar på att lärares förmåga att 
se på kunskap och lärande speglas i den undervisning som planeras och genomförs och genom 
den strategi som lärare väljer att tillämpa. I och med detta går det att bekräfta att elever är 
beroende av lärares kompetens och yrkesskicklighet av att skapa lärandesammanhang, då det 
krävs att elever skall ges möjlighet att samspela med ämnesinnehållet. Ekborg & Lindahl 
(2007) skriver att grundskollärare för de yngre årskurserna har bristfälliga kunskaper inom 
naturvetenskap leder till att samspelet påverkas mellan lärare, elever och undervisning.  
 
För att skolväsendet skall ha en möjlighet att uppnå framgång och ett gott resultat inte minst i 
ämnet fysik menar Skolinspektionen (2011) att det är grundläggande att lärare och elever 
samspelar med varandra. Således är det nödvändigt att lärare huvudsakligen stimulerar och tar 
tillvara på elevers intressen under årskurserna 1-3 och att förmedlandet av kunskap i sin tur 
baseras på ett helhetsperspektiv.  
 



 8 

Skolinspektionen (2010) rapporterar även om lärarens betydelse och menar att kunniga och 
engagerade lärare är viktig för lusten att lära. Det centrala i läraryrket är att förmedla kunskap 
och besitta förmågor för att kunna motivera och inspirera elever till lärande. I takt med de 
försämrade resultaten i fysik rapporterar Skolinspektionen om att det är vanligt att lärare 
undervisar i fysik inom grundskolans årskurser fast de saknar utbildning och behörighet. 
Lärares undervisning och förhållningssätt har en avgörande inverkan på om elever blir 
intresserade för ämnet eller om de tappar intresset.  

3.4 Läromedel 
I grundskolan kännetecknas fysikämnet av att vara fri från läromedel, inte minst bland 
grundskolans mellersta årskurser. Granskningar pekar på att elever som befinner sig i 
årskurserna 4-6 inte tenderar att ha tillgång till en egen lärobok när de undervisas i de 
naturvetenskapliga ämnena. Lärare berättar om hur de på eget initiativ brukar producera ett 
eget material, eller hur de kopierar från andra läroböcker och hur de i sin tur använder sig av 
internet. Ingen tillgång på lämpliga läroböcker kan vara en anledning till varför fysiken inte 
kan framhållas starkare (Skolinspektionen, 2011).  
 
Däremot går det att tyda att fysikundervisningen ändrar karaktär under grundskolans senare 
skolår och där undervisningen kännetecknas av användandet av läroböcker. Forskning pekar 
på att lärares användande av läroböcker många gånger styr innehållet i undervisningen och att 
tillvägagångssättet återkommer bland de högre årskurserna och således skapar 
undervisningstraditioner. Utifrån tidigare kvalitetsgranskning som genomfördes av 
Skolinspektionen år 2010 går det att lägga märke till att många lärare förlitar sig på 
användandet av läroboken och tar för givet att läroboken uppfyller de nationella målen som 
elever förväntas uppnå. Vidare menar Skolinspektionen att det är svårt för läroböcker att 
fånga upp alla mål i kursplanen, vilket leder till att lärare är i behov av att komplettera 
undervisning på andra sätt för att elever skall uppnå de mål som efterfrågas 
(Skolinspektionen, 2010).  
 

3.5 Undersökande arbetssätt 
Högström, Ottander & Benckert (2010) beskriver i sin artikel att den naturvetenskapliga 
undervisningen i grundskolans högre årskurser ofta sker i kombination av att ämnena läses 
enskilt och genom att ämnena förenas och interagerar med varandra. Förklaringen till lärares 
användning av laborationer är att laborationer ses som ett pedagogiskt verktyg för att elever 
skall tillägna sig kunskaper kring fakta, begrepp och naturvetenskapliga fenomen. Studien 
tyder på att samtliga lärare lyfter det laborativa arbetet i undervisningen med en önskan om att 
elevers intresse för de naturvetenskapliga ämnena skall öka. Att laborationer kan användas 
som pedagogiskt verktyg stämmer överens med Andersson (2011) syn på fysiklaborationer 
och beskriver att det laborativa arbetssättet i fysikaliska sammanhang kan vara ett sätt att 
underlätta för elever att finna kopplingar och uppnå lärande. Vidare kritiserar Andersson sig 
själv och för hur han tidigare förlitat sig på användandet av experiment i undervisningen och 
hur han föreställt sig att kunskapen enkelt överförs från läraren, genom experimentet och hur 
kunskapen slutligen når eleverna. Hellden (2010) anger att det inte går att överföra kunskap 
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och ett särskilt sätt att tänka till eleverna. Johansson (2012) relaterar till Abd-El-Khalick & 
Lederman (2000), Trumbull, Bonney & Grudens- Schuch (2005) och beskriver att ett 
undersökande arbetssätt och inslag av laborationer inte leder till att elever automatiskt uppnår 
lärande. 
 
Helldén (2010) rapporterar i sin forskningsöversikt om en undersökning genomförd av 
Gardner (1975) vid University of Bristol School of Education, som belyser elevers ökade 
intresse för fysikämnet när undervisning uppmuntrar till ett undersökande arbetssätt. Där ett 
undersökande arbete följs av att elever binder samman arbetet med en diskussion. Utifrån 
Gardners studie beskriver Helldén (2010) att den traditionella undervisningen  i istället skulle 
ha begränsat det individuella lärandet. 
 
Nilsson (2005) har genom en studie 2009 konstaterat att praktiska experiment kan ha en 
inverkan på elevers kognitiva förmågor och att tillämpandet av praktiska experiment kan vara 
ett sätt för elever att närma sig fysikens diskurs. Studien åskådliggör hur elever tar sig an 
praktiska experiment och fysikaliska begrepp som gravitation, tröghet, rotation, acceleration, 
kraft och hastighet. Studien visar hur elever ena dagen arbetar med kommunikation i praktiska 
experiment i den vardagliga skolmiljön för att vid nästa lektion utföra praktiska experiment 
när de tillsammans med läraren befinner sig på nöjesfältet Liseberg. Pernilla beskriver hur 
elevers språkliga kommunikation succesivt förändrats under de två lektionerna och hur 
elevers egna föreställningar utmanas  när de försätts i situationer som ställer krav på att de 
skall försöka kommunicera kring de fysikaliska begreppen och sedan genom begreppen kunna 
förklara vad som inträffade i experimentet. Att kunna ett språk, att kunna kommunicera och få 
möjlighet till reflektion är grundläggande villkor för lärande, framförallt inom de 
naturvetenskapliga ämnena (Nilsson, 2005). 

3.6 Teknikdelegationen 
Teknikdelegationen (2010) skriver hur de har som uppdrag att aktivt arbeta för att öka 
intresset för ämnena matematik, naturvetenskap, teknik och IKT. Delegationens 
framtidsvision förklaras och systematiseras utifrån tre nivåer. Den första nivån strävar efter att 
Sverige kan upprätthålla en stabil välfärd. Den andra nivån uppger ett Sverige som kan 
hantera miljöfrågor, befolkningsfrågor och samhällsfrågor. För att slutligen förenas med nivå 
tre som strävar efter ett Sverige med hög potential och kan erbjuda medborgare den 
kompetens som krävs för att på ett demokratiskt sätt kunna delta i en teknik- och 
samhällsutveckling. Trots den höga framtidsvisionen varnar tidigare utredningsarbete om att 
Sverige står inför omfattande problem. Teknikdelegationen uttrycker en oro kring att färre 
personer väljer att vidareutbilda sig inom den naturvetenskapliga sektorn, vilket leder till att 
spetskompetensen för naturvetenskapliga yrken hotas. Jämsides med detta pekar 
undersökningar på brister inom skolsystemet, som berättar att den allmänbildande kunskapen 
har nedprioriterats och inte genomförts i den utsträckning som man önskat. Orsaken till denna 
försämring förklaras av att skolväsendet inte har den förmåga som krävs för att ta tillvara 
elevers intressen och att elevers studieval i allmänhet baseras på den enskilda individen och 
dess intresse. Det största hotet riktas framförallt mot skolverksamhetens brister i förmedlandet 
av allsidiga kunskaper och en likvärdig undervisning, då kunskapsmätningar pekar på 
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försämrade resultat och en oro att elevers kompetens inte har haft en tydlig progression 
genom hela skolsystemet.  

3.7 Fysik och ett tematiskt arbetssätt 
Skolinspektionen (2011) signalerar om en oro kring fysikämnet och att ämnet skall vara 
bortglömt under grundskolans tidiga och mellersta årskurser. Däremot talar ytterligare 
forskning för att fysikämnet inte är övergivet, men att ämnet tenderar att vara instoppad i 
ämnesövergripande teman. Genom att skolan är koncentrerad på att elever skall uppnå 
lärandemål inom ämnena svenska, engelska och matematik tenderar stödet för ämnet fysik att 
upphöra att synas.  
 
Kvalitetsgranskningar pekar på att det finns flera strategier att använda sig av för att undervisa 
i fysik. Det beskrivs att ett tematiskt arbetssätt och ämnesövergripande kan vara ett sätt att 
framhäva ämnet samtidigt som undervisning skall kunna hantera fysik som ett fristående 
ämne. Ytterligare kvalitetsgranskningar genomförd av Skolinspektionen (2011) pekar på att 
nio av 29 skolor fördelar störst antal undervisningstimmar på att undervisa i biologi än på 
fysik och kemi. Orsaken verkar vara lärares bristande kompetens och lärares egna intresse. En 
lärare uppger att det är enklare att framställa moment inom biologi och att personen känner 
sig relativt trygg i att undervisa i det. På samtliga 29 skolor observerades att 
fysikundervisning läses tematiskt eller i ämnesövergripande teman. En lärare utvärderar 
användandet av tematisk undervisning och uppger att de möter svårigheter i att bedöma målen 
i kursplanen gentemot den undervisning som genomförs. Därmed är det svårt att i tematiska 
arbeten bedöma vad eleverna kan, då det till störst del bara handlar om att omsätta arbetssättet 
i praktiken. 
 
Granskningar pekar på fysikämnets svagheter och lyfter hur ämnet tenderar att inta en 
undangömd plats i undervisningen. Mycket tyder på att lärare upplever en osäkerhet i att 
undervisa i ämnet och att de reflekterat över den bristfälliga kompetensen. I och med att detta 
är två stora faktorer som påverkar kvalitén på undervisning blir konsekvensen att svenska 
grundskoleelever inte får en likvärdig utbildning och ges samma möjligheter till att lära fysik. 
Ytterligare svagheter pekar på att fysikundervisning i grundskolan brukar ha för låga 
ambitioner där lärare inte har någon större målsättning av att utmana elevers föreställningar 
eller att elever utvecklar en djupare förståelse för fysikämnet. I takt med att undersökningar 
signalerar om fysikämnets svagheter är det nödvändigt och grundläggande att lärare innehar 
kompetens inom fysik då resultat visar att skickliga och kunniga lärare har ett driv av att 
inspirera och utmana elever till fortsatt lärande. Kunniga lärare kännetecknas av att de vågar 
använda sig av ett undersökande arbetssätt och tillämpa diskussioner för att elever i samspråk 
med klasskamrater skall diskutera kring fysikens användning (Skolinspektionen, 2011). 
 
Genom att fysikämnet många gånger integrerar med andra naturvetenskapliga ämnena hamnar 
det enskilda ämnet lätt i skymundan och elever uttrycker att det inte vet när de läser fysik i 
skolan, i och med att lärare inte talar om att nu har vi fysik. Att ämnet inte har någon identitet 
för elever sägs hänga ihop med det tematiska arbetssättet som lärare väljer att tillämpa. Vidare 
beskriver elever att undervisningen kännetecknas av att lärare bara säger vad dom ska göra. 
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För att fysikämnet skall gynnas och få en plats i skolundervisningen menar man att rektorer 
bör bli mer insatta i hur lärare tillämpar ämnet i praktiken, men också att lärare bör stöttas i 
högre utsträckning genom att öka förutsättningarna för att uppnå skolutveckling 
(Skolinspektionen, 2011).   

3.8 Laborationer i fysik 
Enligt Högström, Ottander & Benckert (2006) är laborationer nuförtiden en del av de 
naturvetenskapliga ämnena och vanligt förekommande när lärare vill att elever skall 
introduceras för ett vetenskapligt arbetssätt. Laborationer ger elever en möjlighet att på ett 
praktiskt sätt bearbeta fysikaliska begrepp och tankesätt. Ett praktiskt kunnande leder till att 
elever utvecklar färdigheter som är nödvändiga i det naturvetenskapliga arbetet. Målet med 
det laborativa arbetet kan till största del delas in i tre kategorier. Den första kategorin betonar 
de kognitiva lärandet och syftar till att prioritera elevers förståelse och kunskaper. Den andra 
kategorin inriktas mot de emotionella (affektiva) lärandet och fokuserar på att stimulera 
elevers intresse och attityder för ämnet. Den tredje och sista kategorin lyfter det 
psykomotoriska lärandet som inriktas mot elevers sätt att arbeta och  de laborativa färdigheter 
som utvecklas. Beroende på vilka mål som prioriteras i undervisningen och hur målen 
kombineras kommer synen på laborationer att förändras och resultera i stort urval av 
tillvägagångssätt (Högström, Ottander & Benckert, 2006). 
 
Skolverket (2015a) lyfter laborationer i skolundervisningen och menar att laborationer är 
nödvändigt för att elever skall utveckla en förståelse för hypoteser, teorier, lagar och 
modelltänkande. Om undervisning däremot inte skulle anknyta till naturvetenskapliga teorier 
kommer elever senare att ha svårigheter i att förstå sambandet mellan teori och laborationer 
och hur de i sin tur kan styra varandra. Vidare beskriver Strömdahl (2002) att användandet av 
laborationer kan vara ett sätt för lärare och elever att mötas och förenas, genom att de vid 
ögonblicket befinner sig vid samma punkt och innehar samma förståelse.  

3.9 Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) 
Svärdh (2013) beskriver att NTA är ett välkänt koncept som används inom flertalet 
kommuner och skolor i Sverige. Konceptet är tänkt att vara ett stödmaterial för lärare inom 
ämnena naturvetenskap och teknik. NTA är skapad för att vara ett verktyg för att stimulera 
elevers lärande genom att eleven hamnar i centrum och blir aktiv i den egna lärandeprocessen. 
Målet med undervisningen är att engagera elever i naturvetenskap och teknik. Tidigare studier 
signalerar också om att lärare är nöjda med användandet av NTA.  Effektstudier som syftar 
till att mäta vilken inverkan konceptet har haft på elevers lärande visar på en betydelsefull 
ökning, inte minst inom ämnet fysik. Effekterna i biologi och kemi förblir däremot 
oförändrade och visar inga tecken på ett förändrat resultat. Under 2013 användes NTA av 110 
kommuner i Sverige vilket är en omfattning av cirka 180 000 grundskoleelever (Svärdh, 
2013). 
 
Johansson & Wickman (2013) beskriver att man som lärare inte kan förlita sig på 
användandet av material ur NTA utan beskriver att en aktivitet som syftar till att vara 
utgångspunkten i ett lärandesammanhang alltid är unik och sker i ett sammanhang. Med detta 
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menas att lärares användning av NTA och uppmuntran till det undersökande arbetssättet inte 
enbart stimulerar elevers lärande utan det handlar om att som lärare försöka tillvara aktiviteten 
och knyta samman undervisningen utifrån ett större sammanhang som göra innehållet relevant 
för eleverna.  
 
En studie genomförd av Ekborg & Lindahl (2007) talar för att användandet av NTA har 
skapat en stabil grund för skolor att bygga på när det gäller undervisning inom naturvetenskap 
och teknik. Att konceptet tillhandahåller material och lärarhandledningar som är lättillgängligt 
för lärare är tidseffektivt och underlättar uppläggandet av lektioner. Studien beskriver hur 
lärare  äntligen vågar undervisa i ämnena när de har stöd av NTA. Att lärare tidigare har känt 
sig osäkra har varit en orsak till att undervisning i fysik, kemi och teknik har presenterats i 
senare årskurser. Många av lärarna tillkännager att de tidigare inte reflekterat kring betydelsen 
av naturvetenskap och teknik. Däremot uttrycker utbildade lärare inom naturvetenskap och 
teknik hur de ibland begränsas i användandet av NTA, då de fråntas möjligheten att själva 
planera och utveckla ämnesinnehållet. Ett kunnande som värderas vara viktig för lärares 
professionella utveckling. Vidare relaterar Ekborg & Lindahl (2007) till Gisselberg (2001) om 
hur stoffets struktur baseras på temaområden som skall leda till att elever steg för steg 
utvecklar ett naturvetenskapligt kunnande. Att undervisningen följer en struktur leder ofta till 
att elever ges för lite tid till reflektion. Ekborgh & Lindahl beskriver att ett sådant arbete 
stundtals tenderar arbetet att i högre utsträckning fokusera på elevers görande och i liten grad 
på reflektion.   
 
Denna syn får medhåll av Andersson (2015) som beskriver att den vanligaste laborationsstilen 
ofta kallas för kokbokslaborationer och menar att dessa laborationer kännetecknas av att 
lärare ger tydliga instruktioner om hur elever stegvis skall utföra laborationen. Genom att 
laborationsstilen har en sluten karaktär menar Skolinspektionen (2011) att elever tenderar  att 
inte ha någon direkt inverkan på innehållet i undervisningen. Saknaden av elevinflytande och 
reflektion leder till att elever begränsas i sin förståelse och möter ett hinder i att utveckla en 
förståelse för de naturvetenskapliga lärandesammanhangen. Det finns en risk att elevers 
nyvunna kunskaper går förlorad om  man inte ser till att det finns tid för diskussion och 
reflektion (Skolinspektionen, 2011).  

4 Syfte och frågeställningar 
I jämförelse med andra ämnen är fysik ett relativt litet läroämne som kännetecknas av att det 
tillsammans med biologi och kemi förenas under beteckningen NO (Skolinspektionen, 2011). 
Trots att ämnena förenas under samma beteckning handlar det om att lärare skall kunna 
omsätta och tillämpa respektive kursplan inom såväl biologi, fysik och kemi. Syftet med 
undersökningen är att ta reda på hur fysikämnet synliggörs i skolundervisningen och få en 
ökad förståelse för ämnets plats och lärares attityder mot fysik och liknande i skolan. De 
frågeställningar som jag valt att undersöka är:  
 

1. På vilket sätt synliggörs fysikämnet i grundskolans årskurs 1-3 i förhållande till 
tid, stimulerande lärmiljöer och undervisningsmaterial? 
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2. Finns utrustningen och inte används, eller finns inte utrustningen varpå ingen 
fysikundervisning bedrivs?  

3. Är det den nationella satsningen på NTA som utnyttjas när ämnet läses tematiskt 
eller brukar lärare samla in eget material som används i undervisningen? 

5 METOD 

5.1 Urval 
Eftersom undersökningen syftar till att undersöka lärares fysikundervisning i grundskolans 
tidigare årskurser föll valet av deltagare på pedagoger som har erfarenhet av ett arbete inom 
skolverksamheten. Detta för att undersökningen skulle resultera i personer som är bekanta 
med undervisning inom naturvetenskap och teknik. Lärarna har kontaktats genom 
Facebookgrupper ämnade för lärare och utifrån de sociala kontakter som skapats under 
utbildningstiden.  
 
På grund av att enkäten spridits i grupper ämnade för lärare är deltagarna slumpmässigt 
utvalda. Utöver dessa deltagare har fem stycken lärare kontaktats som senare medverkat i 
kortare intervjuer. De deltagande lärarna har valts ut genom att de har erfarenhet av 
fysikundervisning i förskolan och grundskolans samtliga årskurser. Lärarna är hemmahörande 
i två olika kommuner och ger en bild av hur fysik synliggörs i undervisningen. I och med att 
enkätundersökningen spridits i sociala medier fanns en förhoppning om att få en större 
geografisk spridning, men genom att undersökningen saknar en fråga som fastställer var 
läraren är verksam kan jag inte kartlägga i vilken del av Sverige de deltagande lärarna är 
hemmahörande i. Om undersökningen däremot hade garanterat en nationell bredd hade 
resultatet stärkt studiens reliabilitet. Denna bristfällighet leder till att det inte går att ha 
kännedom kring om studien enbart är lokalt representativt eller inte. Lärarna som har 
medverkat i kortare intervjuer har personligen kontaktats av mig via epost.  
 

5.2 Etiska överväganden 
I studien har tillämpandet av enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer medfört att 
studien stöttats av etiska riktlinjer för att belysa att undersökningen genomförs på ett 
anständigt sätt som värnar om deltagarnas integritet (Merriam, 1994). Hänsynstagandet till de 
etiska riktlinjerna medför att deltagare blir medvetna om de rättigheter de har, samt vilka krav 
de kan ställa på mig som undersökare (Bell, 2006). Att studien stöttas utifrån de etiska 
principerna förstärks av Bryman (2011) och Johansson & Svedner (2010) resonemang kring 
forskningsarbeten och avser anvisningar angående informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Hänsynstagandet till dessa principer innebär att 
visa respekt och hänsynsfullhet för de personer som väljer att delta i undersökningen. I detta 
avseende har ett missivbrev (se bilaga 2) utformats där deltagare tilldelats information kring 
studiens syfte och är införstådda med att deltagarna själva bestämmer över sitt deltagande. I 
och med detta uppmärksammas frivilligt deltagande, rättigheten till anonymitet och att 
insamlad data behandlas konfidentiellt och enbart används i forskningssyfte. Dessutom är 
lärarna införstådda med att de kan avböja och avsluta undersökningen när som helst under 
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studiens gång (Bryman, 2011;Johansson & Svedner, 2010). Ett examensarbete som 
tillgodoser de etiska riktlinjerna har enligt Vetenskapsrådet (2011) använt forskningsetiken på 
ett tillförlitligt och ansvarsfullt sätt som värnar om deltagarnas integritet. Arbetet har i sin tur 
aktivt tagit hänsyn till forskningsetiken och de allmänna huvudkraven.  

5.3 Datainsamlingsmetoder 
Metoderna som använts i arbetet för att undersöka lärares fysikundervisning i grundskolans 
tidigare år utgår ifrån en internetbaserad enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer. 
Enkätundersökningen tillhör den kvantitativa ansatsen och syftar till att uppnå svar från ett 
flertal personer. Interjvuerna syftar till att vara kvalitativa då jag som undersökare förväntar 
mig att jag kan få reda på mer detaljerad information kring de ställda frågeställningarna. För 
att få reda på hur fysikämnet synliggörs i årskurserna 1-3 får lärare svara på hur ofta de 
undervisar i ämnet, på vilket sätt de undervisar, om utrustning finns för att undervisa i ämnet 
samt vilket stöd som finns för att vidareutveckla arbetet inom fysik. På så sätt berikas 
undersökningen av lärarnas svar och besvarar studiens övergripande frågeställning. 
Enkätundersökningen baseras i huvudsak på frågor som skall ge en insyn i hur lärarna arbetar 
med att synliggöra fysikämnet. Frågeställningarna består av flervalsfrågor, kategorifrågor och 
värderingsfrågor. Vidare menas att somliga frågor skall besvaras genom att ange ett svar, flera 
svar och uppskattningsfrågor där lärarna skall värdera och placera sitt svar på en skala mellan 
ett och tio (se bilaga 1). 
 
Att forskningsarbetet utgår ifrån kvantitativa och kvalitativa metoder tyder enligt Merriam 
(1994) på att studien kännetecknas av metodtriangulering. Metodtriangulering syftar till att 
man på skilda sätt undersöker samma sak och att en kombination av metoder kan leda till att 
studiens reliabilitet och validitet stärks. Med en förhoppning om att enkätundersökningen 
skulle få en större geografisk spridning och generera fler svar föll valet av metod på 
Facebook-grupper. Däremot går det inte att garantera och fastställa vilken geografisk 
spridning enkäten egentligen har fått. Bryman (2011) beskriver att enkäter och 
surveyundersökningar som publiceras online har en tendens att få ett högre gensvar och en 
ökad svarsfrekvens i jämförelse med allmänna postenkäter. Trots den ökade svarsfrekvensen 
generar enkätundersökningar även i ett högre bortfall då undersökningen sprids till fler 
personer men att man som undersökare inte kan förvänta sig att samtliga personer väljer att 
delta (Bryman, 2011).   

5.4 Tillvägagångssätt enkätundersökning   
I bilaga 1 visas den internetbaserade enkätundersökningen som är skapad i det digitala 
verktyget Google formulär och består av 19 frågeställningar. Frågeformuläret bifogades 
tillsammans med ett missivbrev som anger information om studiens syfte och med en kortare 
presentation om mig som genomför undersökningen (se bilaga 2). Patel & Davidsson (2011) 
och Johansson & Svedner (2010) menar att sådan information är väsentlig för att deltagare 
skall överväga att delta i en enkätundersökning. Den allmänna informationen om studien och 
mig som undersökare syftar till att deltagare skall motiveras att delta, att de får vetskap om att 
deras svar bedöms ha stor betydelse och att de bidrar till mitt examensarbete genom att delta i 
undersökningen. Ytterligare ett missivbrev skapades som skickades över mail till de lärare 
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som jag valde att kontakta för intervju (se bilaga 3). Intervjuerna var i sin tur individuella 
intervjuer som ägde rum i respondenternas vardagliga skolmiljö. 
 
Enkätundersökningen omfattade totalt 19 frågor med bestämda svarsalternativ. Somliga 
frågor var tilldelade svarsalternativet övrigt, där deltagare får möjlighet att besvara frågan 
med egna ord om inget av de nämnda svarsalternativen skulle vara passande. Enkäten börjar 
med bakgrundsfrågor som tar reda på ålder, kön, utbildning och arbetslivserfarenhet. Övriga 
frågeställningar berörde naturvetenskap och teknik i allmänhet, för att sedan avslutas med sex 
frågeställningar som direkt undersökte de ställda forskningsfrågorna kring lärares användning 
av fysikundervisning i grundskolans tidigare år (se fråga, 13-18 i bilaga 1). Skälet till att 
enkäten även innehåller allmänna frågor gällande naturvetenskap och teknik är för att 
frågeställningarna skall ses som en ingång till de frågor som sedan är specifikt inriktade mot 
fysik.  I enkäten förekommer även två värderingsfrågor som innebär att lärarna utifrån en 
skala mellan ett och tio skall värdera sitt svar. Genom att använda en tiogradig skala är min 
strävan att lärarna skall undvika att värdera sitt svar i mitten av skalan, utan att det krävs 
eftertanke kring hur svaret ska värderas. Vidare beskriver Bryman (2011) att tillämpandet av 
en omfångsrik skala syftar till att motverka den så kallade centraltendensen, vilket innebär att 
man använder sig av en expanderad skala med flera intervaller för att motverka att deltagarnas 
svar spontant värderas och drar sig mot mitten av skalan (Bryman, 2011). Nyttjandet av denna 
enkät bidrar till att man med utgångspunkt i frågeställningarna får en inblick i lärares 
uppfattningar och kan tyda eventuella likheter och olikheter. Genom att använda denna 
struktur i en enkätundersökning menar Johansson & Svedner (2010) att det går att analysera 
samband utifrån de svar som man har mottagit, att det går att se samband kring 
bakgrundsfrågor och de typiska forskningsfrågorna som man har som syfte att undersöka.  

5.5 Genomförande 
Innan undersökningen påbörjades var det av relevans att ta reda på hur enkät- och 
intervjufrågor formuleras omfångsrikt sett till studiens syfte. Genom att granska tidigare 
examensarbeten i kombination med litteratur kunde jag finna idéer till lämpliga 
frågeställningar som kunde ingå i enkätundersökningar och intervjuer. Frågeställningarna har 
sedan i samråd med handledaren justerats och anpassats för att undersökningen skall generera 
i ett viktigt innehåll som bidrar till undersökningen. Innan enkäten distribuerades i de olika 
Facebookgrupperna tillämpades Bells (2006) strategi gällande provförsök med 
försökspersoner. De fyra försökspersonerna var oberoende av varandra men utvalda utifrån en 
sammansättning som kan jämföras med de personer som slutligen deltar i undersökningen. 
Även intervjufrågorna genomgick provförsök då jag valde att intervjua en nära bekant som 
har anknytning till läraryrket. Vidare menas att försökspersonerna i denna studie har 
erfarenhet inom skolverksamheten. Syftet med provförsöken var att få konstruktiv kritik och 
vetskap kring hur enkäten uppfattas av utomstående samt åtgärder som eventuellt bör 
genomföras för att förbättra enkäten innan den publiceras (Bell, 2006).  
 
Slutligen administrerades enkätundersökningen i olika Facebook-grupper ämnade för 
pedagoger och lärare. Enkäten publicerades i fem olika omgångar, i olika grupper för att 
enkäten skulle generera i så många svar som möjligt. Två av grupperna var inriktade på 
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naturvetenskap och teknik i grundskolan, medan resterande tre grupper var mer allmänna 
grupper som hade en större spridning inom skolans alla ämnen. I dessa Facebook-grupper 
delar lärare och pedagoger med sig av värdefulla tips och idéer kring undervisning i förskolan, 
förskoleklass och grundskolan. De fem Facebook-grupperna hade 2018.03.12 totalt 33 320 
antal medlemmar.  
 
Intervjuerna har i sin tur stöttats av Bryman (2011) riktlinjer gällande användandet av en 
intervjuguide. Intervjuguiden bygger på öppna frågor inom specifika frågeområden som ger 
de deltagande lärarna frihet och möjlighet att utifrån det egna ordförrådet utforma sina svar. 
Tillvägagångssättet med de semistrukturerade intervjuerna syftar till att framställa en 
datainsamling som stödjer den kvalitativa forskningsmetoden (Bryman, 2011). Samtliga 
intervjuer spelades in via röstinspelning på mobiltelefonen. Utöver detta fördes anteckningar 
för att kunna notera om deltagare lade tonvikt på något under intervjun som betraktades vara 
extra viktigt. Patel & Davidsson (2011) beskriver att genom att intervjustudien har sin 
utgångspunkt i den fenomenografiska metodansatsen uppmanas man som undersökare att 
vidare tolka svaren som intervjuerna lämnat. Studien tillgodoser den fenomenografiska 
forskningsansatsen vilket innebär att undersökningen syftar till att utifrån ett annat perspektiv 
undersöka lärares olika uppfattningar kring ett specifikt fenomen (Patel & Davidsson, 2011).  

5.6  Analysmetoder 
Metoderna tar utgångspunkt i en internetbaserad enkätundersökning och semistrukturerade 
intervjuer och således har kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder tillämpats. När 
datainsamlingen har genomförts handlar det om att försöka bearbeta och kategorisera det 
material som man har fått in. Genom att enkäten har skapats i det digitalt verktyget Google 
formulär används statistik för att visa studiens resultat. Statistiken är induktiv och syftar till att 
beskriva företeelser med utgångspunkt i lärares erfarenheter. Enkäten syftar till att uppnå ett 
större antal medverkande medan intervjuerna syftar till att bredda och fördjupa 
undersökningen genom att samla in detaljerad information från ett färre antal personer. 
Datainsamlingsmetoderna stärks av Bells (2006) syn på kvantitativ och kvalitativ forskning 
och menar att studier som omfattar flera metoder vanligtvis innehar en kärna av kvalitet. 
Således arbetar man på detta sätt fram en trovärdighet och en tydligare bild kring de 
forskningsfrågor som man valt att undersöka. Bearbetningen av data resulterade i att jag 
eliminerade två personer från undersökningen då de angett att de innehar en utbildning som 
statsvetare respektive biolog. Motivet till att dessa två togs bort baseras framförallt på att 
svaren inte är relevanta då undersökningen syftar till att vända sig emot pedagoger och lärare 
med någon form av pedagogisk utbildning.  
 
Undersökningen baseras på fenomenografi och en fenomenografisk analys (Patel & 
Davidsson, 2011) där huvudsyftet är att undersöka uppfattningar kring olika företeelser, 
synnerligen inom pedagogiken. Analysen beskriver utifrån fyra steg hur empiriskt material 
gradvis kan hanteras. Att genomföra analysen innebär att forskaren skall ha: 1) bearbetat 
insamlad data för att skapa en helhetsbild, 2) observerat likheter och olikheter, 3) gruppera 
och kategorisera insamlad data, 4) analyserat insamlad data för att vidare kunna sortera och 
finna ett underliggande mönster. Genom att studien stöttas av denna metodanalys kan det 
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konstateras att insamlingen av data har bearbetats i omgångar och i olika processer (Patel & 
Davidsson, 2011). 
 
Enkäten stängdes ner efter ungefär fjorton dagar, detta i samband med att intresset för 
undersökningen avtog. När enkäten hade stängts ner beslutade jag mig för att granska den 
slutgiltiga statistiken för att få en insikt i hur frågeställningarna har besvarats. Med hänsyn till 
Bell (2006) har enkäterna och intervjuerna sedan bearbetats en i taget, där intervjuerna har 
transkriberats och behandlats med hjälp av kodning av färgpennor. Att enkäterna har 
analyserats en i taget leder till att det går att uppmärksamma befintliga likheter och olikheter. 
På så sätt leder kodningen till att innehållet kan kategoriseras och föras samman för att finna 
samband, samt ge en övergripande inblick i studien och deltagarnas uppfattningar. Genom att 
bearbeta datainsamlingen på detta sätt kan likheter och olikheter uppmärksammas och 
jämförelser genomföras.  

6 RESULTAT 
I denna del redovisas resultatet av en internetbaserad enkätundersökning och fem 
semistrukturerade intervjuer. Totalt har 85 lärare medverkat i undersökningen. 81 av lärarna 
har deltagit i enkätundersökningen och ytterligare fyra lärare har deltagit i intervjuer. Av 
dessa personer var tre stycken män, 81 stycken kvinnor och en person som inte ville ange. 
Resultatet kommer att presenteras i ord där även figurer och tabeller kommer att användas 
som redskap för att förtydliga resultatet. I slutet av resultatavsnittet går det att finna en 
sammanfattning av enkätundersökningen som sedan följs av resultatet ur intervjuerna. Svaren 
på enkätens frågor redovisas nedan. Eftersom några av frågeställningarna är flersvarsfrågor 
där lärarna fick möjligheten att besvara frågan med mer än ett svar kan det i vissa diagram och 
tabeller se ut som att fler lärare deltagit i undersökningen.  

6.1 Enkätundersökning 
De lärare som valde att delta i enkätundersökningen (se bilaga 1) visade sig ha en ålder från 
20 år och  äldre än 61 år. I tabell 1 går det att tyda lärarnas åldersfördelning.  
 
Tabell 1: Tabellen visar lärarnas åldersfördelning och visar att majoriteten av lärarna är mellan 41 
och 50 år. Däremot går det att tyda att undersökningen fångat unga lärare såväl som lärare som 
befinner sig i medelåldern samt äldre lärare. 
Ålder 20-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år Äldre än 61 år 
Antal 14 16 30 18 3 

 
Studien visar att lärarna har varierande utbildningar men att majoriteten av de deltagande 
lärarna är grundskollärare. Nedan presenteras en lista som tydliggör fördelningen av 
utbildningar: 
 

• 63st  Grundskollärare 
• 4st Förskollärare 
• 5st  Lärarstudenter 
• 1st  Förskollärare & grundskollärare 
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• 1st  F-6 lärare 
• 1st  Grundskollärare och fritidshem 
• 1st  Fritidshemslärare 
• 1st  Förskollärare, grundskollärare & speciallärare 
• 1st  SV/SO årskurs 1-7 
• 1st Specialpedagog 
• 1st F-3 

 
Fråga 3: Antal år som du har arbetat som lärare? 
I tabell 2 går det att på ett ungefär tyda hur många års arbetslivserfarenhet de deltagande 
lärarna har.  
 
Tabell 2: Tabellen visar hur många års arbetslivserfarenhet de deltagande lärarna har. Majoriteten 
av lärarna har arbetat i mindre än fem år eller mellan 16 till 20 år. Resultatet visar att 
undersökningen fångat relativt nya lärare såväl som erfarna lärare.  
Antal år Mindre 

än 5 år 
5-10 år 10-15 år 16-20 år 21-30 år 31-40 år 

Antal 22 10 14 22 9 3 
 
Fråga 5: Årskurser du undervisar i?  
I tabell 3 går det att se vilka årskurser lärarna undervisar i. Svaren visar en spridning på 
årskurser med start från förskolan upp till grundskolans årskurs nio. 
 
Tabell 3: Tabellen visar vilka årskurser lärarna undervisar i.Utifrån resultatet är det möjligt att 
notera att flertalet av lärarna undervisar i flera årskurser då det totala antalet överstiger antalet 
lärare. Majoriteten av lärarna i denna undersökning verkar undervisa i årskurs 3 men att 
tyngdpunkten framförallt faller på de tidigare årskurserna 1-3. 
Årskurs F-klass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Antal 7 26 32 40 20 21 16 4 2 2 

 
Fråga 6: Undervisas det i naturvetenskap och teknik i grundskolans F-3 på din skola? 
77 av lärarna har svarat ja och 4 har svarat nej.  
 
Fråga 7: Om du svarade ja på föregående fråga, vilket/vilka ämnen är det då som du vet att 
undervisningen främst fokuserar på? 
Svaren har systematiskt intagit en ordning som visar att de deltagande lärarna undervisar i 
biologi i större utsträckning än alla andra ämnen som går under NO och att kemi och teknik är 
de ämnen som prioriteras i lägre grad än biologi och fysik. Lärarna som har valt att använda 
svarsalternativet annat har uttryckt att ämnena tillsammans med det centrala innehållet är 
uppdelade i tårtbitar som sedan är fördelade i årskurserna 1 till 3. En person menar att man 
följer det centrala innehållet och fördelar tiden lika i naturvetenskap och teknik och att man 
tar till NTA-lådorna som hjälp. En annan lärare hävdar att kemi, fysik och biologi utgör ett 
block i årskurserna 1-3 och att ämnet teknik åsidosätts. En sista person har medgett att 
undervisningen främst inriktar sig på att undervisa elever inom miljö.  
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Fråga 8: Undervisar du i naturvetenskap och teknik?  
78 av lärarna har svarat ja och 3 har angett att de inte undervisar i något av dessa ämnen.  
 
Fråga 9: Känner du att du har tillräckligt med ämneskunskaper för att känna dig trygg i att 
undervisa i naturvetenskap och teknik? 
I tabell 4 går det att  tyda en stor spridning på lärarnas ämneskunskaper, dock att lärarnas 
kompetens är förskjuten mot den högre delen av skalan.  
 
Tabell 4: Tabellen visar hur deltagande lärare på en skala från ett  till tio har fått värdera sina 
ämneskunskaper i fysik. Där kolumn ett representerade svarsalternativet inte alls och där kolumn tio motsvarade  
svarsalternativet mycket. Ingen av lärarna värderade sitt svar i de två första kolumnerna. Däremot går det att 
tyda att majoriteten av lärarna  upplever att de har tillräckliga ämneskunskaper för att känna sig trygga i att 
undervisa i naturvetenskap och teknik.  
Skala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Antal 0 0 2 2 5 5 11 22 9 29 

 
Fråga 10: Är du behörig att undervisa i fysik i årskurs. 1-3? 
66 har angett att de innehar behörighet att undervisa i fysik årskurs 1-3, 14 har svarat nej och 
ytterligare 1 har svarat vet ej. 
 
Fråga 11: När börjar man med fysikundervisning på din skola?  
I tabell 5 går det att tyda i vilken/ vilka årskurser lärare tenderar att introducera fysikämnet för 
eleverna. 
 
Tabell 5: Tabellen visar när lärarna  tenderar att påbörja arbetet med fysik. Resultatet visar att ämnet 
fysik i de flesta fall introduceras och hantera i årskurs ett men att  ämnet även förekommer i stor 
utsträckning under förskoleklass. Fyra av lärarna har angett att de inte vet i vilken årskurs elever 
befinner sig i när de introduceras för fysik. Två av dessa lärare lyfter att de inte finns någon lokal 
kursplan för fysikundervisning vilket innebär att det är upp till varje lärare att strukturera och fördela 
undervisningstimmar och få med alla ämnen. En lärare nämner att de har olika temaområden som de 
skall arbeta med inom NO och SO, i årskurserna F-3 och av den orsaken kan det vara olika i vilken 
årskurs elever arbetar med fysik.  
Årskurs Förskolan F-klass 1 2 3 Vet ej 
Antal 1 23 46 7 3 4 

 
Fråga 12: Undervisar du i fysik? 
I tabell 6 går det att tyda att majoriteten av lärarna undervisar i fysik. 
 
Tabell 6: Tabellen visar om de deltagande lärarna undervisar i fysik eller inte. Lärarnas svar 
signalerar om att majoriteten brukar bedriva fysikundervisning..  
Svar Ja Nej 
Antal 75 6 
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Fråga 13: Hur ofta undervisar du i fysik? 
I figur 1 går det att tyda hur ofta deltagande lärare undervisar i fysik. Fem personer har 
besvarat frågan utifrån egna ord och gentemot de angivna svarsalternativen. De beskriver att 
fysikundervisning läses ett par timmar per termin, eller varje dag, eller i perioder då terminen 
delas upp i olika delar för att omfatta de naturvetenskapliga ämnena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Stapeldiagrammet visar att majoriteten av lärarna  har angett att fysik läses tematiskt tillsammans med 
andra NO- ämnen. Vidare menas att fysikundervisning inte tenderar att ha någon kontinuitet och förekommer 
varje vecka utan synliggörs i arbetet  med olika temaområden.  
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Fråga 14: Hur undervisar du i fysik? 
I figur 2 kan man se hur ofta deltagande lärare bedriver fysikundervisning. De sju personer 
som har kategoriserat sitt svar under rubriken annat beskriver att man undervisar utifrån ett 
språkutvecklande arbetssätt utifrån olika nyckelscheman, att elever får tillverka egna texter 
utifrån genomgångar, att utomhuspedagogik tillämpas och att det förekommer ett användande 
av faktaböcker. En lärare har uttryckt att de har tillgång till ett inhouse science center när de 
undervisar. Ett inhouse science center är en anläggning som syftar till att vara ett komplement 
till den teoretiska undervisningen som man bedriver inom naturvetenskap och teknik. Enligt 
Skolverket (2015b) strävar sådana anläggningar att sprida kunskap och ett intresse bland 
eleverna genom att aktiviteterna stimulerar elevers nyfikenhet och stärker det undersökande 
arbetssättet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Stapeldiagrammet visar att fysikundervisning generellt präglas av praktiska inslag av laborationer och 
av samtal om begrepp och teorier. Användandet av andra läromedel (NTA, film etc.) tycks också vara vanligt 
förekommande inslag i undervisningen.  
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Fråga 15: Hur väljs kunskapsinnehållet ut i fysik? 
I figur 3 går det att utläsa hur deltagande lärare väljer ut kunskapsinnehållet i fysik. Sex 
personer anger svarsalternativet annat. Fyra av de personerna har svarat att de utgår ifrån 
barnens intressen. En person anger att man försöker hålla sig uppdaterad kring de nationella 
proven och uppmärksamma de delar som elever har svårigheter med. En sista person svarar 
att innehållet i undervisningen kopplas till något som är aktuellt i samhället.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Stapeldiagrammet visar att majoriteten av lärare  planerar sin fysikundervisning utifrån riktlinjerna i 
Lgr-11 och att flertalet av lärarna  använder sig av NTA och har dess material och handledningar som 
utgångspunkt i fysikundervisningen.  
 
 
Centrala innehållet i Lgr-11 belyser att fysikundervisning i årskurs 1-3 skall omfatta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens 
olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. 

§ Människans upplevelser av ljus, ljud och temperatur. 
§ Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till 

exempel i gungor och rutschbanor. 
§ Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras  i lek och rörelse, till 

exempel vid balansgång och på gungbrädor.  
§ Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter 

egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter 
eller sjunker i vatten. 

§ Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras 
 

(Skolverket, 2017, s.167) 
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Fråga 16: Vilka förutsättningar har din skola för att undervisa i fysik?   
Figur 4 visar en fördelning av vilka förutsättningar som finns för att undervisa i fysik. Tre 
personer beskriver att de använder sig av Ipads/datorer, interaktiv smartboard, applikationer 
för simulering samt att det förekommer att man tar med material hemifrån och kopierar upp 
från gamla böcker. Fyra personer beskriver utöver svarsalternativen att det tyvärr inte finns 
goda förutsättningar för fysikundervisning på deras skola då de upplever en begränsad 
tillgång av material.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Stapeldiagrammet  visar att de deltagande lärarna  upplever att de har goda möjligheter att utnyttja 
material och tillgång till omgivningar som stimulerar elevers lärande. Lärarna upplever att de har goda 
förutsättningar och tillgång till de material som behövs för att genomföra fysikundervisning.  
 
Fråga 17: Finns det ett stöd hos kollegor och/eller skolledning när det gäller att undervisa i 
naturvetenskap och teknik? 
Figur 5 visar i vilken utsträckning de deltagande lärarna upplever att undervisningen i 
naturvetenskap och teknik stöttas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Stapeldiagrammet visar att merparten av lärarna upplever att det finns ett tillräckligt stöd för att 
undervisa i naturvetenskap och teknik. I förhållande till lärarnas svar är det relativt få lärare som har angett att 
undervisningen stöttas i liten utsträckning. Att enbart två lärare svarat att det inte alls finns något stöd  för att 
undervisa i naturvetenskap och teknik gör det möjligt att tolka att de skolor som lärarna är verksamma i har ett 
aktivt stöd i undervisningen.  
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Fråga 18: Hur stöttas undervisningen i fysik av kollegor och/eller skolledning på din skola? 
Figur 6 visar att majoriteten av lärarna upplever att de stöttas av att planera undervisning 
tillsammans med kollegor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Stapeldiagrammet visar att det stöd som lärarna upplever från kollegor och/eller skolledning i huvudsak 
sker genom planering tillsammans med kollegor. Tätt efterföljandes av att lärarna upplever brister i stöttningen. 
Enbart ett fåtal av lärarna har angett att de upplever att de stöttas i undervisningen genom att erbjudas 
fortbildning.  
 
Fråga 19: Hur viktigt tycker du att det är att elever utvecklar kunskaper inom fysik i 
grundskolans tidigare år?  
I tabell 7 går det att tyda att majoriteten av lärarna anser att det är mycket viktigt att elever 
utvecklar fysikaliska kunskaper under årskurserna 1-3 och att deltagarnas svar är förskjuten 
till den högre delen av skalan.  
 
Tabell 7: Tabellen visar hur de deltagande lärarna på en skala från ett till tio har fått värdera hur 
viktigt det är att elever utvecklar kunskaper inom fysik under årskurser 1-3. Där kolumn ett 
representerade svarsalternativet inte alls och där kolumn tio motsvarade svarsalternativet mycket 
viktigt. Utifrån resultatet går det att tyda att ingen av lärarna har värderat sitt svar i kolumnerna ett, 
två och tre. Däremot går det att tyda att merparten av svaren befinner sig inom den högre delen av 
skalan.  
Skala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Antal 0 0 0 1 3 3 7 12 11 44 

 

6.2 Sammanställning av enkätundersökning  
§ Majoriteten av lärarna är 41-50 år. 
§ Majoriteten av lärarna är utbildade grundskollärare. 
§ Majoriteten av lärarna har arbetat i mindre än fem år och mellan 16-20 år. 
§ Majoritenen av lärarna undervisar idag i årskurs 3. 
§ Att lärarna undervisar i biologi i högre utsträckning än något av de andra ämnena som 

går under NO. 
§ Fysik introduceras huvudsakligen i årskurs ett men förekommer även i förskoleklass. 
§ 66 lärare anger att fysik läses tematiskt med andra NO- ämnen. 
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§ Enbart sex stycken av lärarna anger att de bedriver regelbunden fysikundervisning. 
§ Fysikundervisning kännetecknas framförallt av praktiska inslag av laborationer. 
§ Kunskapsinnehållet i fysik baseras främst på riktlinjerna ur Lgr-11 och i användandet 

av NTA- lådor. 
§ Lärarna upplever att de har tillgång till material och goda förutsättningar för att 

bedriva fysikundervisning. 
§ Lärarna upplever att de har tillräckliga ämneskunskaper för att undervisa i fysik. 
§ Att undervisning stöttas i stor utsträckning av kollegor och/eller skolledning. 
§ Stödet visar sig främst i form av fortbildning inom NTA och planering av 

undervisning tillsammans med kollegor.  
§ Majoriteten av lärarna tycker att det är mycket viktigt att elever utvecklar kunskaper i 

fysik redan under grundskolans tidigare årskurser. 

6.3 Intervjuer 
I denna av undersökningen redovisas  resultatet av intervjuer med fyra olika lärare. 
Intervjuerna är så kallade semistrukturerade intervjuer vilket innebär att de stöttas av en 
intervjuguide. Intervjuguiden syftar till att jag som undersökare skall kunna vägleda 
respondenten genom intervjun och se till att de olika frågeområdena besvaras. Intervjuerna 
har genomförts en och en, vilket betyder att respondenterna har intervjuats enskilt vid olika 
tillfällen. Nedan kommer respektive lärare att presenteras utifrån ett fåtal bakgrundsfrågor. 
Intervjuerna kommer sedan att redovisas i berättande form, utifrån respektive respondent. I 
avsnittet kommer jag att använda mig av begreppet NTA vilket är en förkortning av 
Naturvetenskap och teknik för alla. Med hänsynstagande mot de medverkande har jag valt att 
ändra respondenternas namn till D1, D2, D3 och D4.  
 
Intervjuerna pekar på att lärarna i undersökningen har mellan 12 år till 40 år 
arbetslivserfarenhet inom läraryrket. Studien visar på en stor spridning kring de årskurser 
lärarna undervisar i och att nuvarande undervisning sträcker sig från förskolan upp till 
grundskolans årskurs nio. Samtliga lärare anger att de har behörighet att undervisa i 
naturvetenskap och teknik. Majoriteten av skolorna har inslag av de naturvetenskapliga 
ämnena reda under förskoleklass och under årskurs ett.  

6.4 Intervju med D1 
 
D1: Är 61 år gammal och har 40 års arbetslivserfarenhet inom läraryrket. Är utbildad 
grundskollärare. Har den äldre utbildningen av lågstadielärare. Undervisar idag i 
förskoleklass, årskurs ett och årskurs två. Är behörig att undervisa i naturvetenskap och 
teknik. NO- undervisning introduceras i förskoleklass.  
 
D1 beskriver att skolan använder sig av konceptet NTA och att undervisning i naturvetenskap 
och teknik framförallt planeras och genomförs med utgångspunkt i detta material. D1 uppger 
att hen har en positiv inställning till konceptet och antyder att experimentlådorna berikar och 
ger tillgång till relevant och bra material. D1 beskriver att utrustningen kommer i blåa lådor 
med tillhörande lärarhandledningar som är enkla att använda. Genom att skolan aktivt arbetar 
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med NTA utformas fysikundervisning i enlighet med det material som finns att använda. 
Förutsättningar för att undervisa i naturvetenskap och teknik i detta avseende handlar om att 
lärare vid behov får möjligheten att genomgå fortbildning. Fortbildning som numera har 
anknytning till Naturskolan och NTA- lådor. Därmed säger D1 att de inte finns några 
väsentliga för- och nackdelar med att undervisa i fysik då experimentlådorna är godkända och 
till stora delar följer riktlinjerna i Lgr-11. D1 tycker att det underlättar att undervisa i de 
vetenskapliga ämnena när de finns material att använda och uttrycker en lättnad kring att det 
slipper leta reda på eget undervisningsmaterial för att kunna genomföra fysikundervisning. D1 
berättar att fysik läses tematiskt cirka en gång i veckan.  
 

D1:- ”Fysikämnet läses tematiskt, och när vi väl gör det använder vi oss av 
NTA- lådor. Lådorna underlättar arbetet med NO- ämnena då vi inte behöver 
leta reda på eget material. Användandet av lådorna gör att vi lärare sparar tid 
som kan fördelas på någonting annat ”.  
 
D1:- ”Jag är jättenöjd med användandet av NTA då det finns bra utbildningar 
och att material och handledningar finns med i lådorna”.  

 
Det visade sig att D1 inte hade någon vetskap kring den kommande reviderade timplanen för 
de naturvetenskapliga ämnena. Däremot uttryckte personen att det är bra att skolor får 
anvisningar om att fysikämnet bör framhävas och bli mer tydligt i skolundervisningen, då det 
är lätt hänt att fysik hamnar lite i skymundan. Efter 40 år som lärare uttrycker D1 att hen 
besitter tillräckligt med ämneskunskaper för att undervisa i naturvetenskap och teknik och 
menar att om man upplever en avsaknad och otillräcklighet av något, får man på eget initiativ 
läsa in sig på det området som är av intresse. Den stöttning som D1 uppmärksammat är att 
skolledning driver skolverksamheten till att använda sig av NTA. Användandet av konceptet 
och med tillhörande fortbildning leder till att fortsatt utbildning inom fysik baseras på samma 
kurser.  
 

D1:- ”Utbildning för NTA- lådor får alla lärare gå. Naturskolan har 
utbildningar och kommer ut till skolorna”.  

 
D1:- ”Vi är ett bra arbetslag där alla stöttar varandra och delar med sig, så på 
det sättet hjälps vi åt och tar del av varandras idéer”. 

6.5 Intervju med D2 
 
D2: Är 40 år gammal och har 18 års arbetslivserfarenhet inom läraryrket. Är utbildad 
grundskollärare årskurs 1-7. Undervisar idag i årskurs 4-6. Är behörig att undervisa i 
naturvetenskap och teknik. NO-undervisning introduceras generellt under årskurs ett men 
även i förskoleklass.  
 
D2  beskriver att den fysikundervisning som personen ägnar sig åt framförallt planeras utifrån 
Lgr-11 men att undervisningen vid vissa tillfällen präglas av användandet av NTA och det 



 27 

material som finns att använda. D2 menar på att konceptet innehar ett väldigt bra material och 
beskriver att införandet av NTA har bidragit till att förutsättningarna inom ämnet fysik har 
förändrats från det godtagbara till det bättre på den skolan där D2 arbetar.  
 

D2:- ”Jag tycker NTA är ett väldigt bra material. Vi använder oss av det när vi 
undervisar i samtliga NO- ämnen. Att vi använder oss av NTA har gjort det 
ännu lite bättre”. 

 
D2 berättar om hur hen och tillhörande arbetskollegor fått ett förslag av skolledningen kring 
den kommande reviderade timplanen i NO- ämnena och förklarar att de har uttryckt tankar 
kring det förslaget som lagts fram. Med detta för hen en talan om att hen och tillhörande 
arbetskollegor uppger att de inte upplever att det blir någon större skillnad av den nya 
timplanen.  
 

D2:- ”Tror inte att det blir sån stor skillnad. Många av kunskapskraven är 
väldigt lika och därför går man redan nu in i varandra med de olika ämnena”  

 
D2 uttryckte att lärarna inte hade fått inspektera det slutgiltiga förslaget ännu, men förväntar 
sig inte att det skulle bli några drastiska skillnader genom att de redan arbetar på det sättet 
som de gör. Efter 18 år som klasslärare beskriver D2 att hen har tillräckligt med 
ämneskunskaper för att undervisa i naturvetenskap och teknik, men menar att det självklart 
alltid går att lära sig mer och att det då främst handlar om att utifrån ett eget engagemang 
försöka samla information och läsa in sig på området. Genom att D2 arbetar med inslag av 
NTA inriktas stöttningen av skolledningen framförallt på fortbildning inom NTA. Därefter 
menar hon att arbetskollegorna stöttas av kollegiala samtal och uppmuntran till att gå 
utbildningar.  
 

D2:- ”På vår skola använder vi oss av kollegiala samtal plus att skolledningen 
uppmuntrar oss till att gå utbildningar”. 

 
Deltagaren berättar att de undervisar i två stycken NO- ämnen per termin och att orsaken till 
att undervisningen utformats på detta sätt baseras på den begränsade tillgången av material 
(läroböcker), som enbart finns till en helklass. I och med denna begränsning utformas 
undervisningen på så sätt att två ämnen läses parallellt med varandra under respektive termin. 
Utifrån detta arbetssätt uttrycker D2 att inget av de naturvetenskapliga ämnena framhävs mer 
än det andra, motivet till att hon inte upplevt någon ojämn fördelning riktas i första hand mot 
det sätt som de arbetar på.  
 

D2:- ”Vi har delat upp det så vi undervisar i två NO- ämnen per termin i 
årskurs 4-6. Detta för att vi endast har böcker till en helklass”. 
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6.6  Intervju med D3 
 
D3: Är 37 år gammal och har 12 års arbetslivserfarenhet inom läraryrket. Är utbildad 
grundskollärare årskurs 1-7 med inriktning specialpedagogik, matematik och NO. Innehar 
även förskollärarexamen. Undervisar idag inom förskolan. Är behörig att undervisa i 
naturvetenskap och teknik. NO-undervisning introduceras generellt under årskurs ett men 
även i förskolan.  
 
D3 beskriver att fysikundervisning som tillämpas för de mindre barnen läses tematiskt och att 
det framförallt använder sig av material ur NTA- lådorna. D3 berättar att materialet väljs ut 
och plockas ihop utifrån de temaområden som de just nu arbetar med.  
 

D3:- ”Vi plockar delar från lådorna som passar till teman vi arbetar med. Ett 
exempel på tema är tema luft där barnen har fått leka och experimentera”. 
 
D3:- ”Då vi inom förskolan arbetar med olika temaområden blir det så att fysik 
automatiskt läses tematiskt och interagerar med andra NO- ämnen, för att det 
inte ska bli för svårt för barnen”.  

 
Undervisning planeras med hänsyn till förskolans läroplan och barnens intressen men där 
NTA konceptet har blivit en del av undervisningen. I och med användandet av konceptet 
berättar D3 om förutsättningar för att undervisa i fysik främst baseras på NTA och dess 
innehåll. Vidare beskrivs att användandet av konceptet har medfört att undervisningen 
förbättrats till det godtagbara, då med motivet att lådorna består av material och färdiga 
handledningar. På så sätt underlättar det att genomföra lektioner och man utesluter att 
pedagogen skall behöva samla in material på egen hand. D3 uttrycker att stödet för att 
vidareutveckla undervisning inom naturvetenskap och teknik i allmänhet omfattar möjligheter 
till fortbildning.  
 

D3:- ”Absolut finns det ett stöd för att utveckla ämnet fysik, nu är det mest i 
form av NTA- utbildningar”.  
 

I och med att skolverksamheten erbjuder fortbildning känner D3 att hen får tillräckligt stöd av 
kollegor och skolledning för att förbättra förutsättningarna inom naturvetenskap och teknik.  

6.7 Intervju med D4 
 
D4: Är 42 år gammal och har 16 års arbetslivserfarenhet inom läraryrket. Är utbildad 
grundskollärare årskurs 4-9. Undervisar idag i årskurs 4-9. Är behörig att undervisa i 
naturvetenskap och teknik. NO- undervisning introduceras under årskurs ett.  
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D4  beskriver att undervisning som genomförs i NO- ämnena främst fokuserar på grunder och 
forskningsmetoder. Vidare förklarar D4 att arbetssättet fokuserar på att elever skall få 
möjlighet att arbeta lite som forskare gör. Att undervisning skall syfta till att i kombination 
med begrepp och teorier och vetenskapliga metoder skall upptäcka hur saker och ting hänger 
samman när de utvecklar grundläggande kunskaper i fysik. D4 uttrycker att 
kunskapsinnehållet i undervisningen alltid baseras utifrån riktlinjerna i Lgr-11 men förklarar 
att undervisningsinnehållet ibland utgår mer från elevers intressen och något som är aktuellt i 
samhället. D4 beskriver att NTA även är ett vanligt inslag i fysikundervisningen:   
 

D4:- ” Jag vet att NTA används bland lärare som undervisar i de tidigare 
årskurserna och det är även ett material som ofta förekommer hos oss i 
mellanstadiet. Det finns experimentlådor som är gjorda för att användas i 
mellanstadiet och högstadiet”.  
 
D4:- ”Självklart följer jag alltid Lgr-11, men ibland ser jag till att 
undervisningen utgår mer från elevers intressen och att innehållet kan kopplas 
till något som är aktuellt i samhället och relevant för eleverna”. 

 
D4 beskriver att hen har en positiv inställning till de naturvetenskapliga ämnena, inte minst 
fysik. Då hen uttrycker att det är fantastiskt att undervisa inom ämnet och antyder att de finns 
hur mycket förutsättningar som helst att undervisa i fysik. Hen menar att det egna intresse har 
varit en inspiration till att driva undervisningen framåt. D4 berättar hur hen undervisar i fysik 
fyra till fem dagar i veckan då hen är verksam inom årskurserna 4-9. D4 uttrycker att det är 
viktigt att undervisning finner ett sammanhang för att elever inte skall uppleva ämnet som 
krångligt och komplicerat. Hen menar att undervisning som utgår ifrån att finna sammanhang 
bidrar till att de blir lättare för elever att tillägna sig kunskap, memorera den och kunna 
använda kunskapen senare vid någon annan situation. D4 uttrycker att hen har hört talas om 
den kommande reviderade timplanen men att hen inte upplever att den egna undervisningen 
påverkas i så hög utsträckning då D4 redan genomför undervisning och aktivt arbetar med att 
fysikämnet skall synliggöras.  
 
D4 uttrycker även att hen inte upplever någon ojämnfördelning av de naturvetenskapliga 
ämnena, men förklarar att hen kan ha förståelse för de lärare som är ängsliga för att 
genomföra undervisning inom dessa ämnen genom att lärare vanligtvis inte har fått så mycket 
utbildning inom just NO.  
 

D4 :- ”Idag är det tyvärr vanligt att studenter som studerar  inom 
lärarutbildningen inte får tillräckligt med utbildning inom de olika NO- ämnena. 
Så jag förstår om lärare sen känner sig ängsliga för att undervisa inom dessa 
ämnen när det väl kommer ut i arbetslivet och skolverksamheten”. 

 
D4 menar personligen att det är minst lika viktigt att utveckla kunskaper i fysik såväl som det 
är i biologi. Genom att NTA förekommer i undervisningen stöttas kollegor av att de får 
fortbildning som har anknytning till experimentlådorna och det övergripande konceptet.   
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7 DISKUSSION 

7.1 Sammanfattning 
Undersökningen av lärares fysikundervisning i grundskolans tidigare skolår visar att 
fysikämnet i de flesta fall inte präglas av en kontinuitet då ämnet tenderar att synliggöras i 
tematiska arbeten. Deltagarnas svar ger stöd åt den ställda hypotesen om att fysik läses 
tematiskt och att fysik tenderar att interagera med andra NO- ämnen. Bearbetningen av 
lärarnas svar visar även att fysikundervisning i grundskolans tidigare skolår omfattar såväl 
teoretiska som praktiska inslag där lärare samtalar om begrepp och teorier och där NTA är 
återkommande inslag i undervisningen. Merparten av lärarna bedömer att de är nöjda och har 
god tillgång till material som behövs för att bedriva fysikundervisning i årskurs 1-3. Utöver de 
goda förutsättningarna för att undervisa i fysik pekar studien på att lärararna finner ett stöd i 
naturvetenskap och fysik, där stödet främst visar sig genom NTA- utbildningar och att lärare 
planerar undervisning tillsammans med kollegor.  

7.2 Diskussion av resultat 
I följande avsnitt kommer studiens övergripande frågeställningar att diskuteras tillsammans 
med det resultat som skapats med hjälp av enkätundersökningen och intervjuerna och vävs 
samman med tidigare forskning. Diskussionen kommer att delas in i två avsnitt där respektive 
frågeställning behandlas. Studiens övergripande frågeställningar besvaras i fråga 13, 14, 15, 
16, 17 och 18 (se bilaga 1) där de deltaganade lärarna ombads att lämna svar på frågor som 
undersöker hur de handskas med fysikämnet i skolan.  
 
7.2.1 På vilket sätt synliggörs fysikämnet i grundskolan årskurs 1-3?  
 
Enligt resultaten är det möjligt att bekräfta att fysikämnet existerar under grundskolans 
tidigare skolår, men att ämnet tenderar att synliggöras av lärare i omgångar och i olika 
utsträckningar. Det är tydligt att fysik kännetecknas av en tematisk undervisningsform där 
lärare väljer att undervisa i fysik tillsammans med andra NO- ämnen (se figur 1 i avsnitt 6). 
Att fysik läses tematiskt visar även på att ämnets kontinuitet påverkas och på så sätt stöds 
Skolinspektionens (2011) förklaring kring att fysikämnet tenderar att inte ha en garanterad 
plats i den dagliga undervisningen. Det tematiska arbetssättet menar Skolinspektionen kan 
vara ett enkelt sätt att framhäva fysikämnet på men tillvägagångssättet innehar även 
konsekvenser som medför att fysik som fristående ämne hamnar i skymundan och inte får en 
egen identitet. Med detta menas att det tematiska arbetssättet kan försvåra för elever att 
avgöra när de har fysik, vilket kan påverka barnens inlärning negativt när läraren inte 
tydliggör för eleverna att det är fysik de arbetar med. Det kan bero på att fysik många gånger 
interagerar med andra ämnen. Eftersom ämnet interagerar med andra NO- ämnen riskerar 
fysik att sakna en ämnesspecifik kontext som generellt ställer krav på omgivningen och det 
språkliga sammanhanget.  
 
Resultatet visar att den fysikundervisning som väl bedrivs framförallt kännetecknas av 
praktiska inslag av laborationer och av samtal om begrepp och teorier. Ett återkommande 
inslag i enkäten såväl som intervjuerna är att merparten av deltagarna använder sig av 
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konceptet NTA (Naturvetenskap och teknik för alla). NTA beskrivs av Svärdh (2013) som ett 
koncept som skall vara ett stödmaterial för lärare när de undervisar inom naturvetenskap och 
teknik. Det som NTA framförallt lägger tonvikten på och strävar efter är att stimulera elevers 
lärande genom att eleven själv hamnar i centrum och blir aktiv i den egna lärandeprocessen. 
På detta sätt introduceras elever för laborationer och ett undersökande arbetssätt. Precis som 
Andersson (2015) beskriver kan laborationer vara ett sätt för elever att se samband mellan 
teori och praktik, för att det senare skall vara möjligt för elever att uppnå lärande. Utifrån 
resultatet går det även att tolka att en liten mängd av lärarna har angett att de undervisar i 
fysik utifrån läroböcker (se figur 2 avsnitt 6). Detta svar kan kopplas till avsnitt 3.4 där 
Skolinspektionen (2011) signalerar om att fysikämnet i grundskolans mellersta årskurser har 
en viss tendens att vara fri från läromedel. De menar att orsaken till att skolor inte förser 
elever med läroböcker kan vara att man inte anser att ämnet är så viktigt. Utifrån studiens 
resultat är det svårt att fastställa om deltagande lärare även förser elever i årskurs 1-3 med en 
egen lärobok eller om lärarna enbart använder läroboken som hjälpmedel vid struktureringen 
av undervisning.  
 
En övervägande del av undersökningen pekar på att lärare planerar sin fysikundervisning 
utifrån det som står skrivet i Lgr-11 och utifrån användandet av NTA- lådorna (se figur 3 i 
avsnitt 6). Av den orsaken går det att finna kopplingar till Ekborg och Lindahl (2007) som 
beskriver att användandet av NTA ger lärare en stabil grund att bygga vidare på, då de menar 
att materialet i huvudsak är tidseffektivt och underlättar för lärare. Detta stärks även av D1 
som uttrycker i att det är en lättnad att slippa leta reda på eget undervisningsmaterial när NTA 
lådorna förser lärarna med material och tillhörande lärarhandledningar. 
 
Skolinspektionen (2011) rapporterar om lärares bristande kompetens och trycker på att lärares 
kompetens och förhållningssätt till fysik har en stor inverkan på hur elever bemöter 
undervisningen och att läraren spelar en avgörande roll för om eleverna blir intresserade för 
ämnet eller inte. Vidare lyfter Skolverket att en kombination av lärares bristande kompetens 
och bristen på fysikundervisning i grundskolans lägre skolår kan vara ett resultat av elevers 
försämrade resultat under grundskolans högre årskurser. Resultaten i denna studie pekar 
däremot på att lärare har relativt god kompetens och bedriver fysikundervisning. Visserligen 
arbetas det med NTA i stort medan Skolinspektionen säger att lärare kanske inte alls har god 
kompetens för att undervisa i fysik. Anledningen till att studien visar goda resultat har att göra 
med att undersökningen fångat en disposition av lärare som tycker att fysik är viktigt och som 
tycker att naturvetenskap och teknik är viktigt. Att undersökningen fångat intresserade och 
kunniga lärare leder till att de givetvis bedömer att de själva har goda kunskaper för att 
undervisa i fysik (Skolinspektionen, 2011). 
 
I Lgr-11 går det att finna och tyda fysikämnets kursplan. Kursplanen visar vad elever 
förväntas lära sig under grundskolans första tre årskurser. Det centrala innehållet i Skolverket 
(2017, s.167) betonar att undervisning bör ske utifrån fyra huvudområden ”året runt i naturen, 
kropp och hälsa, kraft och rörelse samt material och ämnen i vår omgivning”. Under dessa 
restriktioner listas punkter som är gemensamma för biologi, fysik och kemi. Det medför att 
läraren bör analysera vilka moment som tillhör just ämnet fysik. Sedan är det upp till läraren 
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att tolka läroplanen för att sedan aktivt arbeta för att elever skall uppnå de lärandemål som 
efterfrågas. Att fysik har en egen kursplan medför att det krävs undervisning inom dessa delar 
för att elever skall uppnå lärande och utveckla de förmågor som elever förväntas åstadkomma. 
Genom att kursplanen betonar fältstudier och naturvetenskapliga undersökningar är det 
väsentligt och nödvändigt att lärare undervisar utifrån praktiska inslag av laborationer. 
Däremot krävs det att ämnet synliggörs och framträder i schemat för att elever skall ha en 
möjlighet att utveckla de förmågor som kursplanen redogör för.  
 
7.2.2 Finns utrustning och inte används, eller finns inte utrustningen varpå 
ingen fysikundervisning bedrivs? 
 
Undersökningen visar att de deltagande lärarna känner att de har god tillgång till utrustning 
för att bedriva fysikundervisning. Merparten av lärarna har uppgett att de har tillgång till 
stimulerande miljöer såväl som material och NTA- lådor (se figur 4 i avsnitt 6 ). Endast fyra 
lärare har uttryckt att det inte finns några förutsättningar alls för att genomföra 
fysikundervisning. Därmed är det möjligt att tyda att dessa skolor verkar har goda 
förutsättningar för att bedriva fysikundervisning. Enkätundersökningen och intervjuerna 
bekräftar således att det finns utrustning och att merparten av lärarna som medverkat i studien 
använder sig av den utrustning som finns att nyttja.  
 
Ur ett nationellt perspektiv rapporterar Skolinspektionen (2010) om att lärare inte känner sig 
trygga i att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena och att omsätta kursplanen i praktiken. 
Forskning pekar dessutom på att lärare inom grundskolans tidigare skolår inte är tillräckligt 
intresserade av att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena och att lärare utöver detta även 
uttrycker en osäkerhet kring att undervisa i naturvetenskap och teknik, inte minst i fysik. 
Skolinspektionen lyfter hur man satsar på att öka tillgången på undervisningsmaterial och 
lärares kompetensutveckling för att ha en möjlighet att lyfta och öka intresset för fysik i 
lågstadiet och mellanstadiet. NTA är såldes en av satsningarna som har införts för att uppnå 
skolutveckling och som syftar till att vara ett verktyg och stöd för lärare när det gäller att 
undervisa i naturvetenskap och teknik. Resultaten i denna studie pekar däremot på att studien 
lyckats fånga starka och positiva lärare som är duktiga på att undervisa i fysik. I och med 
detta omfattas studien av en polariserad grupp som visar att de inte har bristande kompetens 
inom fysik. Studien visar även att kunniga lärare använder sig av den specifika NTA- 
utrustningen och undervisar utifrån det material som finns att nyttja. I och med detta går det 
att uppmärksamma att NTA konceptet används av såväl oerfarna lärare som av erfarna och 
kunniga lärare.  
 
7.2.3 Är det den nationella satsningen på NTA som utnyttjas när ämnet läses 
tematiskt eller brukar lärare samla in eget material som används i 
undervisningen? 
 
Utifrån resultatet går det att tyda att NTA- utrustning används av merparten av lärarna och att 
majoriteten av skolorna satsar på användandet av material ur NTA. Att lärarna använder 
konceptet med tillhörande lärarhandledningar gör det möjligt att relatera till Nilssons (2005) 
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studie som signalerar om att de praktiska inslagen i fysikundervisningen kan vara ett sätt att 
närma sig fysikens diskurs. Utifrån de resultat som presenteras är det möjligt att tolka att de 
deltagande lärarna är starka lärare som tycker att fysik är ett viktigt läroämne då resultatet gett 
ett otroligt positivt resultat. Min förmodan är att fysikundervisning får en annan riktning när 
lektionerna hålls av kunniga och erfarna lärare då de förhoppningsvis vet hur de skall 
undervisa och använda sig av det material som finns att använda. Det leder till att mina tankar 
sammanfaller med Lindström & Pennlert (2012) som belyser lärares kompetens och att 
kompetensen är betydande för att man skall ha en möjlighet att tillhandahålla en undervisning 
med hög kvalitét. Med utgångspunkt i resultaten går det att tyda att enbart en lärare uppgett att 
hen samlar ihop eget material som sedan används i undervisningen. Läraren beskriver att det 
förekommer att hen tar med sig passande material hemifrån men uttrycker även att det är 
vanligt förekommande att hen kopierar från andra läroböcker. Tidigare hade jag en hypotes 
om att NTA- utrustning enbart används av nya och okunniga lärare, men utifrån resultatet i 
denna studie har jag uppmärksammat att material från NTA används av oerfarna såväl som 
efarna och kunniga lärare.  

7.4 Trovärdighet 
I detta avsnitt redogör jag för de metoder som används i denna studie samt vilka 
överväganden som har gjorts för att fastställa studiens  reliabilitet och validitet.  
 
7.4.1 Metodkritik 
 
Att valet föll på att använda en internetbaserad enkätundersökning och semistrukturerade 
intervjuer var för att snabbt nå ut till en större mängd personer på kort tid. Vid valet av den 
internetbaserade enkätundersökningen togs Bryman (2011) resonemang i beaktande och där 
det visat sig att enkäten enkelt kan skapas i olika datorprogram, att man som undersökare 
snabbt får in svar, att deltagarna kan besvara enkäten när de själva har tid och möjlighet till 
det och att undersökningen inte genererar i direkta kostnader. Skälet till att enkätundersökning 
används baseras framförallt på min förmodan om att de flesta personer idag använder sociala 
medier och att det dessutom är lättare för personer att  besvara enkäten när den består av 
bestämda svarsalternativ. Min förmodan är att bestämda svarsalternativ leder till att fler 
personer väljer att delta då undersökningen inte har som huvudsyfte att deltagarna skall 
formulera egna svar. De semistrukturerade intervjuerna används sedan som komplement till 
enkätundersökningen för att upptäcka mönster kring hur fysikämnet synliggörs i 
undervisningen. Intervjuerna används således som komplettering till enkätundersökningen för 
att kunna uppmärksamma eventuella likheter och olikheter.  
 
Det finns även flera nackdelar vid användandet av en internetbaserad enkätundersökning som 
administrerats via sociala medier. Framförallt handlar det om att ta i beaktande att 
medlemmar inte längre är aktiv i gruppen, att de finns de som inte svarar ärligt och att det 
finns medlemmar som gått miste om att enkäten publicerats. Detta förstärks av Bryman 
(2011) syn på enkätundersökningar och menar att bortfallet blir betydligt högre vid 
tillämpandet av internetbaserade undersökningar då enkäten når ut till fler deltagare men att 
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man som forskare inte kan ta för givet att majoriteten av personer väljer att svara. En 
ytterligare nackdel är att det inte går att assistera och förtydliga frågor i en enkätundersökning. 
Nackdelen med användandet av intervjuer är att respondenterna kan känna att de befinner sig 
i en ovan situation som kan leda till att man får innehållsfattiga svar och att deltagarna känner 
att de inte kan besvara frågorna på det sättet som de vill när man träffas och genomför 
individuella intervjuer.  
 
7.4.2 Reliabilitet och validitet 
 
När en studie har hög reliabilitet innebär det att datainsamlingen har genomförts på ett 
tillförlitligt sätt som gör det möjligt att upprepa studien och erhålla samma resultat som vid 
första utförandet. En studie med hög reliabilitet ökar även möjligheten till att man kan 
generalisera studiens resultat. En studie som däremot har hög validitet handlar om att studien 
på ett trovärdigt sätt undersöker det som är tänkt att undersökas (Bryman, 2011). I denna 
studie kombineras användandet av en internetbaserad enkätundersökning och 
semistrukturerade intervjuer med en förhoppning om att öka studiens validitet. Studiens 
reliabilitet påverkas redan vid igångsättning då enkäten beslutades att fördelas i 
Facebookgrupper ämnade för lärare. Att enkätundersökningen fördelats över internet medför 
att studien har låg reliabilitet, då man möter svårigheter i att genomföra denna del av 
undersökningen igen. Med detta menas att det kan vara svårt att ur ett godtyckligt urval av 
lärare uppnå samma resultat då enkäten inte medvetet har riktats mot deltagare som är starka 
inom fysikämnet. Följaktligen går det att notera att studien även har en låg validitet då 
undersökningen är i behov av frågeställningar som undersöker de materiella tingens värde för 
undervisningen, så som exempelvis läroböcker och andra läromedel. För att få en mer 
detaljerad bild kring hur lärare  arbetar med  att synliggöra fysikämnet bland grundskolans 
yngre elever.  
 
Bell (2009) menar att en kombination av datainsamlingsmetoder ökar studiens validitet såväl 
som reliabilitet. Vidare talar Bell för reliabilitet och menar att en undersökning som besvaras 
av fler personer stärker studiens reliabilitet. Johansson & Svedner (2010) beskriver att det 
finns en risk att undersökningar i slutändan inte speglar en sann bild om det som man valt att 
undersöka. Att denna studie uppnår 85 stycken lärare och dessutom visar en stor ojämn 
könsfördelning av kvinnor och män resulterar i att jag drar slutsatsen att studien kan vara ett 
exempel på lärares fysikundervisning i grundskolans tidigare skolår och inte behöver spegla 
en generell bild som inbegriper samtliga skolor i Sverige (Johansson & Svedner, 2010). I och 
med denna oförmåga att generalisera har studien en låg grad av reliabilitet. Bryman (2011) 
beskriver att användandet av semistrukturerade intervjuer även ökar risken för att resultatet 
kan förändras då respondenternas svar kan ändras över tid, även fast man väljer att utgå ifrån 
samma frågor. Min förmodan är att att en ytterligare undersökning vid ett annat tillfälle 
möjligtvis hade bidragit till att respondenterna besvarat frågorna annorlunda. Detta leder till 
att studien behåller en låg reliabilitet. Möjligen passade inte vissa frågor att använda sig av 
vid utförandet, eventuellt var frågorna inte tillräckligt välformulerade eller så fanns det 
underliggande skäl till att frågorna inte besvarades i den utsträckning som tänkt. Eftersom 
situationen inte direkt lyckades uppmuntra till följdfrågor resulterade det i att frågorna ställdes 
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efter varandra. Trots tidigare förförsök kan min ovana att leda intervjuer ha speglats vid de 
tillfällen intervjuerna genomfördes. Att frågorna blev sparsamt besvarade kan även beror på 
skäl som avser att deltagarna befinner sig i en ny situation och inte upplevde att de kunde 
besvara frågorna med den känslan av anonymitet som de tänkt.  
 
Att enkäten fördelats på internet och inte tagit fasta på vilka kommuner deltagarna är 
verksamma i leder till att det inte går att fastställa inom vilket geografiskt område enkäten 
sträcker sig. Av den anledningen går det inte att fastställa om undersökningen är lokalt 
representativ eller om undersökningen har en större utsträckning. Att studien även saknar en 
meta-fråga som uppmanar deltagare att svara på varför de väljer att svara eller inte svara på 
enkäten, leder till att jag möter svårigheter i att hantera det externa bortfallet som således 
påverkar studiens reliabilitet. Johansson & Svedner (2010) och Bell (2006) beskriver även att 
en enkätundersökning som syftar till att vara kvantitativ, många gånger tenderar att få ett 
högre bortfall som i sin tur kan leda till en vilseledande bild kring det man valt att undersöka.  
 
Genom att kombinera användandet av enkätundersökningen och de semistrukturerade 
intervjuerna har studiens frågeställningar kunnat besvaras. Datainsamlingen har till stor del 
samlats in med hjälp av det digitala verktyget Google formulär, som är ett lämplig redskap att 
använda sig av vid genomförandet av enkätundersökningar. Det digitala verktyget har sedan 
automatiskt sammanställt deltagarnas svar och samlat svaren i ett eget dokument. Att 
deltagarnas svar förenas i ett enskilt dokument minskar risken för att svaren skall misstolkas 
av mig som undersökare. Däremot har jag varit i behov av att granska enkäterna en och en för 
att få uppfattning om vilken inställning lärarna har till ämnet fysik. Innan 
enkätundersökningen offentliggjordes och fördelades i olika Facebook-grupper testades 
enkäten av ett fåtal försökspersoner. Responsen som uppkom ur dessa testtillfällen resulterade 
i att jag kunde kontrollera om frågorna mätte de jag hade som avsikt att mäta. Efter att ha 
genomfört mindre ändringar kunde jag notera att enkäten slutligen gav svar på det jag hade 
som syfte att undersöka. Även intervjuerna genomgick ett fåtal testförsök där syftet var att få 
konstruktiv kritik för att ha en möjlighet att uppmärksamma vad som behöver förbättras. De 
semistrukturerade intervjuerna har i sin tur ägt rum i två kommuner i mellersta Sverige där 
respektive intervju har genomförts i respondenternas vardagliga skolmiljö.  
 
I och med att jag uppmärksammat den ojämna könsfördelningen och noterat antalet 
medverkande, på samma gång som studien begränsas till grundskolans tidigare årskurser, 
finns det en risk att endast lärare med vissa dispositioner valt att delta i undersökningen. 
Bakgrundsfrågorna i enkätundersökningen pekar däremot på att studien fått en relativt god  
spridning på deltagarnas ålder, men att undersökningen är i behov en större mängd manliga 
deltagare för att resultatet skall vara möjligt att generalisera. Den ojämna könsfördelningen av 
kvinnor och män i detta avseende behöver inte påvisa ett negativt resultat utan visar en 
verklighet där kvinnor är överrepresenterade i skolans lägre åldrar. Min hypotes är att en 
enkätundersökning som inriktats mot grundskolans högre årskurser skulle ha haft ett ökat 
antal manliga medverkande. Genom att undersökningen består av en specifik grupp av starka 
lärare är det troligtvis svårt att generalisera när studien redan vid igångsättning vänder sig till 
en specifik grupp av lärare i och med att syfte och frågeställningar tydligt framgår i 
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missivbrevet. Detta leder till att starka och kunniga lärare som har ett intresse för fysik och 
tycker att fysik är ett viktigt ämne väljer att delta i undersökningen. Detta påverkar således 
studiens reliabilitet. Att jag sedan genomfört förförsök av både enkätundersökningen och 
intervjufrågorna var för att jag ville försäkra mig för det som var relevant att undersöka. 
Förförsöken resulterade i att jag fick ändra frågeställningar för att få fram mer relevant data. 
Således har jag strävat efter att uppnå högre validitet.  
 
I och med de begränsade svarsalternativen i enkätundersökningen kunde jag i efterhand notera 
att flera av de deltagande lärarna undervisade bland grundskolans tidigare och mellersta 
årskurser. Att lärare i andra årskurser dessutom besvarat enkäten leder till att studien validitet 
påverkas då jag anser att undersökningen inte enbart fångat den målgrupp med lärare inom 
årskurs 1-3 som jag hade som syfte att undersöka. Däremot anser jag att lärarnas svar förser 
mig med information som leder till att jag kan se mönster i hur fysikundervisning synliggörs 
inom grundskolans årskurser. Att de semistrukturerade intervjuerna i sin tur visar en spridning 
av grundskolans samtliga årskurser och inte är utmärkande för undervisning i årskurs 1-3 
medför att det inte möjligt att generalisera resultatet. Däremot är det möjligt att med hjälp av 
enkätundersökning och intervjuerna tyda mönster kring hur fysikämnet synliggörs i 
grundskolan. 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom studien inriktats mot grundskolans tidigare årskurser finner jag att det vore av 
intresse om fortsatt forskning undersökte lärares användning av fysikundervisning under 
grundskolans mellersta och högre årskurser. Min förmodan är att en studie som inriktas mot 
grundskolans samtliga årskurser skulle bidra till en intresseväckande kontrast som är värd att 
analysera och arbeta med. En studie som undersöker lärares fysikundervisning under 
grundskolans samtliga årskurser skulle möjligtvis leda till att det går att väga studiernas 
resultat mot varandra för att se eventuella likheter och olikheter. Vidare menas att resultatet ur 
exempelvis årskurs fyra kan användas för att jämföras med resultatet i denna studie som är 
inriktade på årskurserna dessförinnan. Min hypotes är att vidare forskning skulle leda till att 
undersökningen får ett mer representativt urval av kvinnor och män. Som i sin tur skulle 
kunna leda till att resultatet kan generaliseras och appliceras mot en större mångfald.  
 
Vid fortsatt forskning skulle man kunna förbättra frågeställningarna i enkätundersökningen 
och intervjuerna och addera frågor som i detalj undersöker vilka läroböcker som används och 
vilka andra läromedel som lärare väljer att nyttja. Att även undersöka vilka teman och 
begrepp lärare undervisar i inom fysik hade varit av värde för att få reda på mer i detalj vad 
lärare och elever arbetar med i undervisningen. Vidare skulle man kunna addera en 
frågeställning som undersöker om de deltagande lärarna arbetar kommunalt eller inom en 
friskola. Denna tillämpning skulle leda till att man kan undersöka om det finns skillnader att 
undervisa i fysik på en kommunal skola gentemot en friskola. Ett ytterligare förslag skulle 
vara att man utformar ett missivbrev som är allomfattande men innehar en mystik som döljer 
undersökningens syfte och frågeställningar. Genom att ta detta i beaktande och även addera 
en meta-fråga som handlar om att deltagare skall kunna svara på varför de väljer att svara 
eller inte svara på enkäten är min förmodan att undersökningen skulle till leda att fler personer 
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väljer att delta i intervjustudien. Att i missivbrevet dölja undersökningens syfte och 
frågeställningar leder till att undersökningen inte får en uttalad inriktning och att man minskar 
risken för att lärare från enbart bestämda dispositioner väljer att delta. Vidare menas att 
enkäten skulle uppmuntra samtliga lärare att delta oavsett tidigare erfarenheter och 
ämneskompetens. Att undersöka hur fysikämnet synliggörs med utgångspunkt i övergripande 
frågeställningar medför att man kan använda flera frågor som undersöker samma sak, för att i 
detta fall undersöka  korrelationen mellan dessa frågor. Utöver detta hade det varit värdefullt 
att genomföra ett fåtal nya intervjuer, med lärare som är verksamma inom just årskurs 1-3 och 
med en förhoppning om att nya frågeformuleringar skulle leda till en ökad respons av 
respondenterna och att man skulle kunna ställa fler följdfrågor. Att denna studie redan vid 
igångsättning detaljerat har uttryckt syftet för undersökningen och utgett information gällande 
vilket lärosäte jag tillhör, finns en risk att de deltagande lärarna har någon form av aknytning 
till lärosätet och känner att de vill delta i undersökningen av den anledningen.  
 
I och med att syftet med denna studie var att undersöka hur lärare arbetar med att synliggöra 
fysikämnet i förhållande till den tid och undervisningsmaterial som finns att tillgå är min 
förhoppning att med denna studie kunna inspirera lärare och pedagoger till att vilja fortsätta 
undervisa i fysik och inte blir avskräckt av de försämrade resultaten som Skolinspektionen 
rapporterar om. Att fysik intar en undanskymd roll i skolundervisningen är något som du som 
ansvarig lärare kan förändra. Våga ta dig an fysikundervisning, var intresserad och var 
nyfiken och våga ta hjälp av kollegor och det kollegiala lärandet för att ni som arbetslag 
tillsammans skall ha en chans lyfta fysikämnets existens. Utifrån denna studie vill jag visa en 
positiv bild av fysik och visa att det är möjligt att undervisa inom ämnet även bland yngre 
elever.  
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Bilaga 1: Internetbaserad enkätundersökning 
 

Lärares fysikundervisning i grundskolans tidigare år 
 
Är du: 

§ Man  
§ Kvinna 

 
Hur gammal är du? 

§ Yngre än 20 
§ 20-30 år 
§ 31-40 år 
§ 41-50 år 
§ 51-60 år 
§ Äldre än 60 
§ Vill ej ange 

 
 
Antal år som du har arbetat som lärare? 
(Om inget av tidsintervallerna passar kan du fylla i rätt årtal under rubriken övrigt). 

§ Mindre än 5 år 
§ 5-10 år 
§ 11-15 år 
§ 16-20 år 

 
Övrigt: __________________________________________________________________ 

 
Vad har du för lärarutbildning? 
(Om din utbildning inte nämns bland svarsalternativen kan du fylla i vilken utbildning du har under 
rubriken övrigt). 

§ Förskolelärare resp. grundskolelärare 
§ Har ingen utbildning 
§ Studerar till lärare 

 
Övrigt: __________________________________________________________________ 

 
Årskurser du undervisar i? 
(Om de årskurser du undervisar i inte nämns bland svarsalternativen kan du fylla i de aktuella 
årskurserna under rubriken övrigt). 

§ Förskoleklass 
§ Årskurs 1 
§ Årskurs 2 
§ Årskurs 3 

 
Övrigt: __________________________________________________________________ 
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Undervisas det i naturvetenskap och teknik i grundskolans F-3 på din skola? 
(Om du svarar ja, vilka ämnen är det så som du vet att undervisningen främst fokuserar på? 
Svara gärna på detta under rubriken övrigt). 

§ Ja 
§ Nej 
Övrigt: __________________________________________________________________ 
 

Om du svarade ja på frågan om naturvetenskap och teknik i grundskolans F-3, 
vilket/vilka ämnen är det då som du vet att undervisningen främst fokuserar på? 

§ Biologi 
§ Fysik 
§ Kemi 
§ Teknik 
§ Alla 
Övrigt: __________________________________________________________________ 

 
Undervisar du i naturvetenskap och teknik? 
(Om du svarar ja på denna fråga är det av betydelse att du hänvisar till exempelvis antal ggr 
i veckan, antal minuter, eller temaveckor under rubriken övrigt).   

§ Ja 
§ Nej 

 
Övrigt: __________________________________________________________________ 
 
 

Känner du att du har tillräckligt med ämneskunskaper för att känna dig trygg i att 
undervisa i naturvetenskap och teknik? (På en skala mellan ett och tio, där kolumn ett 
motsvarar svarsalternativet inte alls och där kolumn tio representerar svarsalternativet 
mycket). 
 
Skala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Antal           

 
 
Är du behörig att undervisa i fysik åk. 1-3? 

§ Ja 
§ Nej 
§ Vet ej 

 
När börjar man med fysikundervisning på din skola? 
(Om rätt årskurs inte nämns bland svarsalternativen kan du fylla i rätt årskurs under rubriken övrigt). 

§ I förskoleklass 
§ I årskurs 1 
§ I årskurs 2 
§ I årskurs 3 
§ Vet ej 

 
Övrigt: __________________________________________________________________ 
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Undervisar du i fysik? 

§ Ja 
§ Nej 
 

Hur ofta undervisar du i fysik?  
(Här kan du kryssa i flera svarsalternativ. Om inget av svarsalternativen passar in kan du 
fylla i ditt svar under rubriken övrigt). 

§ Aldrig 
§ Minst 1 gång i veckan 
§ 1-2 gånger i månaden 
§ Fysik läses tematiskt med andra NO ämnen 

 
Övrigt: _______________________________________________________________ 

 
 

Hur undervisar du i fysik?  
(Vad utgår du ifrån i din undervisning? Här kan du kryssa i flera svarsalternativ. Om inget av 
svarsalternativen passar kan du fylla i ditt svar under övrigt). 

§ Samtal om begrepp och teorier 
§ Praktiska inslag av laborationer 
§ Utifrån läroböcker 
§ Utifrån andra läromedel (exempelvis NTA, film etc.) 

 
Övrigt: _______________________________________________________________ 
 

 
Hur väljs kunskapsinnehållet ut i fysik? 
(Här kan du kryssa i flera svarsalternativ. Om rätt alternativ inte anges kan du fylla i hur 
kunskapsinnehållet väljs under rubriken övrigt). 

§ Enligt Lgr11 
§ Utifrån egna intressen och erfarenheter 
§ NTA- lådor 
§ Läromedel 

 
Övrigt: _______________________________________________________________ 

 
 

Vilka förutsättningar har din skola för att undervisa i fysik? 
(Här kan du kryssa i flera svarsalternativ. Om inget av svarsalternativen passar in på ditt svar kan du 
fylla i ditt svar under rubriken övrigt). 

§ Tillgång till material 
§ Tillgång till olika miljöer (lokal, lekyta, närområde, lekpark, skog, grönområde) 
§ NTA lådor 

 
Övrigt: ___________________________________________________________________ 
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Finns det ett stöd hos kollegor och/eller skolledning när det gäller att undervisa i 
naturvetenskap och teknik? 

§ I stor utsträckning 
§ Delvis 
§ I liten utsträckning 
§ Inte alls 

 
Hur stöttas undervisningen i fysik av kollegor och/eller skolledning på din skola? 

§ Genom fortbildning 
§ Planering av undervisning tillsammans med kollegor 
§ Genom ämnesintegrerad undervisning 
§ Kollegialt lärande 
§ Upplever brister i stöttningen 

 
Övrigt: __________________________________________________________________ 
 

 
Hur viktigt tycker du att det är att elever utvecklar kunskaper inom fysik i 
grundskolans tidigare år? (På en skala mellan ett och tio, där kolumn ett motsvarar 
svarsalternativet inte alls och där kolumn tio representerar svarsalternativet mycket viktigt). 
 
Skala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Antal           

 
 
Tack för att du tagit dig tid till att delta och besvara denna enkät. 
Dina svar är av stor betydelse och har bidragit till mitt examensarbete! 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

Bilaga 2: Missivbrev för enkätundersökning 
Hej! 
Jag heter Katja Uitto och studerar mitt sista läsår på grundlärarutbildningen med inriktning 
förskoleklass och årskurs 1-3, på Högskolan i Gävle. Nu under vårterminen 2018 skriver jag 
mitt slutgiltiga examensarbete inom ämnet fysik. Syftet är att undersöka hur lärare och 
pedagoger prioriterar och bedriver fysikundervisning i grundskolans tidigare år, gentemot den 
aktuella timplanen som finns inom de naturvetenskapliga ämnena. Avsikten är att undersöka 
lärares fysikundervisning och undersöka om fysik bortprioriteras och osynliggörs i 
grundskolans tidigare år?  
 
Känner du att du vill hjälpa till och besvara denna enkät?  
 
Deltagandet i enkätundersökningen är frivilligt vilket innebär att du enkelt kan avsluta din 
medverkan genom att när som helst stänga ner enkäten. Uppgifterna utifrån denna studie 
betonar anonymitet vilket betyder att svaren du lämnar behandlas konfidentiellt. Ingen 
kommer att få veta din identitet eller hur du har besvarat frågorna i denna studie. Svaren som 
du lämnar kommer enbart att användas i forskningssyfte av detta examensarbete.  
Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig via epost.  
 
Enkäten hittar du via denna länk: 
https://docs.google.com/forms/d/1zq2QGCbpsCgZaQzUHVgIhUq6fJ0iUjZBMASS_NyLV-
o/edit?usp=sharing 
 
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga Hälsningar 
Katja Uitto 
Ofk14kuo@student.hig.se 
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Bilaga 3: Missivbrev till intervjuerna 
 
Hej! 
Jag heter Katja Uitto och studerar mitt sista läsår på grundlärarutbildningen med inriktning 
förskoleklass och årskurs 1-3, på Högskolan i Gävle. Nu under vårterminen 2018 skriver jag 
mitt slutgiltiga examensarbete inom ämnet fysik. Syftet är att undersöka hur lärare och 
pedagoger prioriterar och bedriver fysikundervisning i grundskolans tidigare år, gentemot den 
aktuella timplanen som finns inom de naturvetenskapliga ämnena. Avsikten är att undersöka 
lärares fysikundervisning och undersöka om fysik bortprioriteras och osynliggörs i 
grundskolans tidigare år?  
 
Vill du hjälpa mig med denna undersökning och delta i en intervju? 
 
Deltagandet i undersökningen är frivilligt vilket innebär att du enkelt kan avsluta din 
medverkan om du så vill. Uppgifterna utifrån denna studie betonar anonymitet vilket betyder 
att svaren du lämnar behandlas konfidentiellt. Ingen kommer att få veta din identitet eller hur 
du har besvarat frågorna i denna studie. Svaren som du lämnar kommer enbart att användas i 
forskningssyfte av detta examensarbete. Har du några frågor är du välkommen att kontakta 
mig via epost.  
 
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga Hälsningar 
Katja Uitto 
Ofk14kuo@student.hig.se 
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Bilaga 4: Inbjudan till enkätundersökning via Facebook 
Hej! Vad kul att se så många medlemmar i denna grupp! Jag läser sista terminen på 
lärarutbildningen och skriver just nu mitt examensarbete i fysik. På sistone har jag intresserat 
mig för hur naturvetenskapliga ämnen framhävs i grundskolans tidigare årskurser. Av den 
orsaken genomför jag en enkätundersökning som undersöker lärares fysikundervisning i 
grundskolans tidigare år. Nu vänder jag mig till Er verksamma lärare och hoppas på lite hjälp. 
Enkäten tar enbart några minuter att besvara och jag hoppas att ni kan hjälpa mig genom att 
besvara enkäten. Anonymiteten betonas och du kan avbryta undersökningen när du själv vill. 
Mer information om studien och enkäten finner du via nedanstående länk. 
 
Enkäten finner du här; 
https://docs.google.com/forms/d/1zq2QGCbpsCgZaQzUHVgIhUq6fJ0iUjZBMASS_NyLV-
o/edit?usp=sharing  
 
Tack på förhand! Med Vänliga Hälsningar, Katja  
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Bilaga 5: Intervjufrågor 
 
Hur gammal är du?  
 
Hur många år har du arbetat som lärare? 
 
Vad har du för lärarutbildning? 
 
Vilka årskurser undervisar du i idag?  
 
I vilken årskurs börjar undervisningen i naturvetenskap och teknik på din skola? 
 
Har du behörighet att undervisa i naturvetenskap och teknik? 
 
När du tänker på begreppet naturvetenskap, vad tänker du på då? 
 
Undervisar du i naturvetenskap och teknik? 
 
Undervisar du i fysik?  
 
Tar du hänsyn till kunskapsinnehåll som presenteras i Lgr11 när du planerar din undervisning 
i fysik? Eller utgår du ifrån annat material? 
 
Hur ofta undervisar du i fysik? 
 
Använder du dig av NTA när du undervisar i fysik? 
 
Vilka förutsättningar finns för att undervisa i fysik på din skola? 
 
From HT 2018 träder nya timplanen i kraft för de naturorienterande ämnena. Då fysik ska få 
47 timmars undervisning under årskurs 1-3, är det något du har blivit informerad om? 
 
Vad har du för tankar kring att biologi och fysik ska ges samma antal undervisningstimmar 
from HT 2018 i årskurserna 1-3? 
 
Känner du att du har tillräckligt med ämneskunskaper för att känna dig trygg i att undervisa i 
fysik? 
 
Varför ska elever undervisas i fysik och naturvetenskap, tycker du? 
 
Finns det något stöd på skolan för att utveckla fysikämnet? Hur ser möjligheterna ut till 
fortbildning? 
 
Känner du att kollegor och/eller skolledning stöttar dig i ditt arbete i naturvetenskap och 
teknik?  
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På en skala 1-10, hur viktigt tycker du att det är att elever utvecklar kunskaper inom fysik i 
grundskolans tidigare år? (Kolumn ett representerar svarsalternativet inte alls och där kolumn 
tio motsvarar svarsalternativet mycket viktigt).  
 
Skala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Antal           

 


