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Sammanfattning: Arbetets  syfte  är  att  ta  reda  på  några  föreställningar  kring 
fysikundervisningens roll i grundskolans tidigare år. Undersökningen har bestått av en 
intervjustudie  där  tre  tidigarelärare  och  tre  senarelärare  deltagit.  Intervjuerna  har 
dessutom kompletterats av en studie av kursplanens mål i fysik för det femte och nionde 
skolåret samt en lärobok för de tidigare åren och en lärobok för de senare åren. Lärarna 
har  fått  delge  sina tankar  och tolkningar  kring/av  målen  för  det  femte  skolåret  och 
utifrån detta har de didaktiska frågorna varför, vad och hur fått svar. Dessa svar har 
sedan  fått  tjäna  som  grunden  i  tolkandet  av  fysikens  roll  i  de  tidigare  skolåren. 
Undersökningen visar att undervisningen i de tidigare skolåren skall lägga grunden för 
undervisningen  i  de  senare  åren.  Det  viktigaste  i  den  grunden  är  ett  intresse  och 
motivation, det är detta som grundskolans tidiga fysikundervisning ska åstadkomma.
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1 INLEDNING
Det ni nu sätter  er  ner  för att  läsa är vad som kan kallas  slutprodukten av min 
utbildning  till  ma/no-lärare  för  grundskolans  tidigare  år.  Enligt  Johansson  och 
Svedner (2006) ska denna slutprodukt ha hjälpt mig att inse sambandet mellan den 
teori jag lärt mig under utbildningens gång och den verklighet jag kommer att möta 
när  jag  tagit  min  examen.  Det  sambandet  har  jag  fått  i  kontakten  med  min 
partnerskola men det finns en stor fråga som även kan intressera er. Det ämne som 
arbetet behandlar har en central roll i tidigarelärarens yrkesutövande. Carlgren och 
Marton (2002) skriver att läraryrket håller på att utvecklas till en vad-kultur. Läraren 
måste bli medveten om vad det innebär att lära sig saker och framför allt varför vi 
undervisar  om  det  vi  gör.  Carlgren  och  Marton  skriver  vidare  att  lärarens 
professionella  objekt  måste  bli  tydligare.  Mitt  arbete  handlar  om  den 
naturorienterande utbildningens plats i skolan och vad dess syfte är i grundskolans 
tidigare  år.  Med andra  ord  vill  jag  belysa  det  som några  no-lärare  ser  som sitt 
professionella objekt. 

Under merparten av den verksamhetsförlagda (VFU) delen av min lärarutbildning 
har jag mött lärare och elever som varit verksamma i skolans tidigare år (1-6). Jag 
har fått  vara med på lektioner  och temadagar  som behandlat alla de traditionella 
skolämnena. Något som jag som blivande matematik- och naturvetenskapslärare har 
reagerat på är att så lite tid ägnas åt naturämnena. De gånger som naturämnena har 
behandlats  har det  känts ogenomtänkt  och,  trots  att  intentionerna har varit  goda, 
överilat. Frågan är var fokuset låg i denna utbildning, visste någon av lärarna varför 
de överhuvudtaget startade ett projekt om till exempel rymden? Projektet motiveras 
av kursplanen men är det  nog, bör inte  varje  lärare kunna ge ett  vettigt  svar  på 
frågan ”varför?”. Min sista VFU-period spenderade jag på en 6-9 skola. Då fick jag 
möjlighet att verkligen se alla de ämnen som jag studerat och som jag i framtiden 
ska undervisa i. Nu fanns även en större säkerhet bland lärarna det verkade som om 
de hade ett mål med det de gjorde. Frågan, vad naturvetenskapen egentligen handlar 
om under grundskolans tidigare år väcktes.

Min egen skolgång under 1980 och 1990-talet ger inte heller någon förklaring till 
no-lärarens roll i skolans tidiga år. Då var de naturorienterande ämnena: fysik, kemi 
och biologi nya ämnen vid starten för år 7 eller  högstadiet  som det då kallades. 
Säkerligen gjorde vi saker under mina tidigaste skolår som kan kopplas till några av 
de naturorienterande ämnena men då handlade det om praktiska erfarenheter utan 
koppling till teorin. I dagens kursplan blir det tydligt att det inte bara handlar om 
praktiska  erfarenheter  utan  att  eleverna  även ska  lära  sig  en  hel  del  teori  under 
grundskolans  tidigare  år.  Vad  har  detta  för  funktion  och  vad  innebär  det  för 
undervisningen i grundskolans senare år? Kanske är det så att no-undervisningen i 
skolans  tidigare  år  handlar  om  en  förberedelse  för  no-undervisningen  i  skolans 
senare  år.  Vad  skulle  den  förberedelsen  innebära  för  tidigareläraren,  vad  ska 
eleverna ha med sig till grundskolans sista tre år? Behöver eleverna verkligen den 
förberedelsen? 
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Att hitta svaret på vad eleverna ska lära sig i grundskolan kan tyckas lätt. Svaren ska 
finnas i läroplanen (Lpo94) och kursplanens mål för det femte skolåret. Men vad 
innebär egentligen de punkter som tas upp? Målen är långt ifrån uttömmande i sina 
formuleringar,  de lämnar  gott  om utrymme  för egna tolkningar  dessutom verkar 
målen för det nionde skolåret innefatta det mesta av det som står i målen för det 
femte skolåret. Hur tolkas målen av lärare ute i verkligheten och hur viktigt är det att 
eleverna uppnår målen för år fem?

No-undervisningen består av tre skolämnen som var för sig är mycket komplexa. I 
detta arbete ska vi titta närmare på fysiken och dess roll i grundskolans tidigare år. 
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1.1 Bakgrund
Precis som Sjøberg (2005) utgår från det han kallar ämnesdidaktikens frågor: Vad? 
varför? Hur?  kommer även jag att  bygga mitt  arbete  kring dessa frågor.  Till  en 
början har jag i figuren här under klargjort det jag funnit intressant att veta mera om 
i sökandet av svaren på mina frågor. 

Det  första  och  mest  grundläggande,  på  ett  organisatoriskt  plan,  när  det  gäller 
fysikundervisningen  i  grundskolans  tidigare  år  är  hur  mycket  undervisningstid 
Sveriges elever ska få i ämnet. I timplanen som ligger som bilaga till skollagen står, 
att  varje  elev,  som gått  ut  grundskolans  nio årskurser  ska,  av totalt  minst  6 665 
undervisningstimmar  (á  60min),  ha  läst  minst  800  undervisningstimmar 
naturorienterad ämnen (biologi,  kemi,  fysik och  teknik).  Om dessa timmar skulle 
fördelas jämnt över alla nio skolåren skulle det innebära att eleven skulle få drygt 22 
undervisningstimmar  i  fysik  per  skolår  och  därmed  att  eleven  får  drygt  30  min 
fysikundervisning per vecka under hela sin skolgång. Tabellen i skolagens bilaga 
kan  dock  tolkas  olika  vilket  gör  att  uppfattningarna  av  minsta  antalet 
undervisningstimmar går isär.  I  Lärarens handbok  (2006) där Lärarförbundet  har 
samlat skolans styrdokument etc. finns en annan fördelning av timmarna som ger en 
mer  begränsad  tidsrymd  för  fysikämnets  undervisning. Jag  väljer  dock  att  följa 
Skolverkets (2010) tolkning som följer det jag presenterat här ovan. 
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Figur 1: Fysik som spindeln i det nät som undervisningen byggs utav
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Med en halvtimmes fysikundervisning i veckan under hela grundskolan bör eleverna 
ha en god uppfattning  om fysikämnet  när  de nått  det  sjunde skolåret,  men  som 
Lindalhs (2003) undersökning visar är detta inte självklart. De intervjuade eleverna i 
undersökning upplever  de naturvetenskapliga ämnena som helt  nya  i  övergången 
mellan skolans sjätte och sjunde år. Eleverna i undersökningen har uppfattningen att 
de  har  få  eller  inga  tidiga  erfarenheter  av  naturorienterande  ämnen  att  bygga 
kunskaperna i grundskolans senare år på. Ändå finns det tydliga mål för årskurs fem 
i  grundskolans  kursplan  för  vart  och  ett  av de  naturorienterande  ämnena.  På de 
målen som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret bygger sen målen 
som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret.

I Kursplan 2000 beskrivs fysik som ett ämne som syftar till att beskriva och förklara 
naturen ur ett naturvetenskaplig perspektiv. Vidare säger kursplanen att fysikämnet 
innehåller  viktiga  kunskaper  som  kommer  till  användning  när  naturen  och 
samhällets olika ställningstaganden ska förstås och förklaras. Det eleverna lär sig 
under  fysikundervisningen  ska  hjälpa  dem  att  aktivt  delta  i  samhällsdebatten 
gällande miljö- och resursfrågor. Även det etiska perspektivet belyses när det gäller 
argument för ställningstagande i värdefrågor. I kursplanen ses vardagen och fysikens 
historiska  utveckling  som  en  god  grund  att  bygga  undervisningen  på.  Även 
skönhetsupplevelser  både  när  det  gäller  vackra  naturupplevelser  och  fysikaliskt 
snillrika förklaringar nämns som något som är centralt i fysikämnet.

Kursplan 2000 bygger skolans fysikämne och de övriga naturorienterade ämnenas 
mål kring de tre aspekterna: 

• Natur  och  människa,  som  beskriver  innehållet  i  undervisningen,  alltså 
kunskaperna  i fysikens  olika  delområden  så  som astronomi,  meteorologi, 
magnetism, elektricitet, akustik, optik samt fysikens historia.

• den naturvetenskapliga verksamhet, vilken ska belysa det naturvetenskapliga 
arbetssättet,  dess  karaktär  och  naturvetenskapens  roll  i  samhället.  Här 
diskuteras också det etiska perspektivet. Eleverna ska också ha vetskap om 
att  det finns och har funnits  olika förklaringsmodeller  samt hur dessa har 
förändrat vår kultur och världsbild.

• Kunskapens användning, som belyser naturvetenskapen som en förklarings-
modell  att hämta argument  till  värderande ställningstaganden ur. Eleverna 
skall erhålla ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till egen samt andras 
argumentation.  Utbildningen  ska  också  ge  eleverna  ett  brett  spektrum av 
argument t ex etiska, estetiska, kulturella och ekonomiska.

När det gäller elevernas tidiga fysikundervisning finns mål för att eleverna ska ha 
erfarenheter och insikt i de delområden som nämnts här ovan. I målen finns uttryck 
som: känna till  och ha  inblick  i  samt  kännedom om  och  insikt  i.  Dessa  uttryck 
betecknar två av de tre kvalitativ kunskapsnivåer som finns för vart och ett av de 
kunskapsområden som nämns i kursplanens mål. Den första nivån, som betecknas 
med de två förstnämnda uttrycken, innebär att eleven känner igen något när denne t 
ex  läser  eller  hör  det.  Den andra  nivån innebär  att  eleven  aktivt  kan  delta  i  en 
diskussion eller en undersökning, här används uttrycken: kännedom om eller insikt i.  

4



Den  tredje  nivån  karaktäriseras  av  att  eleven  själv  kan  initiera  och  driva  en 
diskussion samt självständigt genomföra undersökningar, denna nivå betecknas av 
uttrycken  ha kunskap om  samt  kunna  (Skolverket  2000).  Förutom när det  gäller 
astronomi är målen öppna för tolkning av vad grundläggande kunskaper egentligen 
betyder  men  sammanfattande  för  alla  är  att  kursplanens  mål  är  ambitiösa  och 
erbjuder eleven, som uppnår dem, en god grund att bygga sin vidare utbildning på. 
Sist  men  inte  minst  bör  nämnas  att  kursplanen  i  fysik  framhåller  vikten  av  att 
utbildningen  ska  befästa  upptäckandets  fascination  och  glädje  samt  människans 
förundran och nyfikenhet.

I  läroplanen  (Lpo  94)  står  att  ett  av  skolans  uppdrag  är  att  ge  eleven  sådana 
kunskaper att han eller hon självständigt ska kunna ”...orientera sig i en komplex 
verklighet med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.” (Lpo 94). 
Eleverna måste med andra ord känna till metoder för att snabbt inhämta ny kunskap 
och samtidigt kunna värdera den kunskapen i fråga om relevans och verkan. Detta 
känns igen från kursplanen i fysik där förmågan att inta ett kritiskt och konstruktivt 
förhållningssätt till nya argument och fakta framhålls. Vidare står det i Lpo 94 att 
elevernas  nyfikenhet  och  lust  att  lära  ska  utvecklas.  Eleverna  ska  tränas  i  att 
formulera  och  lösa  problem genom diskussion  och argumentation,  de  ska  också 
enligt  läroplanen tränas i  informationssökning och lärande genom användning av 
informationsteknik. 

Inflytande  och  ansvar  är  två  ord  som  genomsyrar  läroplanen.  Inom 
fysikundervisningen ska eleverna få  möjlighet  att  genomföra  undersökningar  och 
experiment självständigt, läraren ska enligt  strävansmålen undervisa på ett sådant 
sätt att eleverna ska bli väl medvetna om hur det vetenskapliga arbetet går till i form 
av formulering av hypoteser  och val av metod.  Detta arbete kan tyckas  passa in 
under läroplanens mål om en ansvarstagande elev.

1.2 Litteraturgenomgång

1.2.1 Varför fysik eller naturvetenskap?

En fråga som elever ofta ställer, framför allt i högstadiet, är varför ska jag lära mig 
det här?  Sjøberg (2000) menar att ett skolämne utan  svar på frågan ”varför” eller 
utan motivering inte har något i skolan att göra. Hur ska vi då svara våra elever, vad 
är egentligen skolans uppdrag när det gäller undervisningen i fysik och de andra 
naturorienterande ämnena?

I USA har, sedan mitten av 1900-talet,  begreppet Scientific Literacy (SL)  florerat 
inom naturvetenskapsundervisningen, begreppet blev enligt Roberts (2007) särskilt 
stort under 1970-talet i ett försök att visa att Naturvetenskapsundervisningen är lika 
viktig som läs- och skrivundervisningen.  Sadler (2007) jämför  SL med läs- och 
skrivkunnighet  och poängterar att den sistnämnde handlar om mycket  mer än att 
kunna avkoda ord, på samma sätt handlar naturvetenskap om mer än att kunna tolka 
lagar och teorier. SL för Sadler är allt det som eleverna ska kunna, förstå eller kunna 
göra i relation till vetenskap. Men att bara titta på vad eleverna ska lära sig är inte 
nog. Enligt Roberts (2007) innefattar SL även svaret på frågan ”varför”. Att ringa in 
betydelsen av  Scienctific Literacy mer är så är mer eller mindre omöjligt. Roberts 
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(1988) menar att svaret på frågan varför eller vad är beroende av situationen i vilken 
frågan är ställd. Svaret är sociokulturellt snarare än teoretiskt vilket gör att ingen 
forskning i världen kan frambringa ett svar som är tillfredsställande. Detta gör att SL 
ser olika ut i alla klassrum och alla kulturer.

Även om definitionen är svår har Roberts (2007) hittat det han kallar vision I och II. 
Dessa visioner är  två sidor av samma mynt eller två ytterligheter av vilka SL är 
uppbyggd.  Vision  I  handlar  om  att  skapa  elever  som  tänker  på  världen  som 
vetenskapsmän, du tittar in i naturvetenskapen och lär dig begrepp, lagar, teorier och 
det vetenskapliga arbetssättet med hypotes, försök och slutsatser. Vision II handlar 
om att skapa elever som tänker på världen som välinformerade medborgare. Du tittar 
utåt på situationer i vilka naturvetenskapen har en viktig roll. Det är en fråga om att 
ha kunskap i eller om naturvetenskap.

Att översätta begreppet Scientific Literacy till svenska är svårt då vi i svenskan inte 
finner något ord som motsvarar  engelskans literacy.  Jakobson (2009) har valt  att 
likställa  begreppet  med naturvetenskaplig  allmänbildning  och med  inspiration  av 
Roberts  (2007)  visioner  säger  hon  att   naturvetenskapsundervisningen  har  två 
uppdrag. Dels att utbilda framtida vetenskapsmän som tänker som sådana och dels 
att erbjuda en allmänbildning för de elever som i framtiden ska agera som medvetna, 
välinformerade medborgare.

Sjøberg  (2000)  skriver  att  en  kursplan  som  ska  leda  till  att  eleverna  får  en 
naturvetenskaplig  allmänbildning  eller  SL  måste  balanseras  av  tre  dimensioner. 
Eleverna behöver förståelse för:

• Vetenskapens produkter – vetenskapen som substantiv, den finns nedtecknad 
i böcker i form av begrepp, tankar, lagar och teorier.

• Vetenskapens processer – vetenskapen som verb, metoder och arbetsätt. Ett 
sätt att agera som är värdefullt inte bara i naturvetenskapliga situationer utan 
även i andra sammanhang.

• Naturvetenskapen som en social institution – naturvetenskapen som en del av 
samhällets ekonomiska och teknologiska utveckling.

En  kursplan  uppbyggd  av  dessa  dimensioner  innebär,  enligt  Sjøberg  (2000),  att 
majoriteten av elevernas behov uppfylls. Majoriteten är i detta fall de elever som i 
framtiden ska bli de välinformerade medborgare som Jakobson (2009) skriver om. 
Sjøberg  (2000)  menar  med  andra  ord  att  de  elever  som  ska  bli  våra  framtida 
naturvetare inte kommer att gynnas av en kursplan som skapats för att eleverna ska 
få  en  naturvetenskaplig  allmänbildning.  Case  (2007)  visar  dock  med  sin 
undersökning  att  ingenjörens  yrkeskompetens  gynnas  av  en  bredare 
naturvetenskaplig  allmänbildning.  Även  ingenjörerna  ska  vara  medvetna 
medborgare. Så att skapa en kursplan utifrån de nämnda dimensionerna borde gynna 
alla elever både de blivande naturvetarna och de blivande medvetna medborgarna.

Skolans kursplan 2000 genomsyras  av fysikens och naturvetenskapsutbildningens 
allmänbildande  karaktär,  målet  är  att  eleverna  ska  bli  individer  som  har  goda 
kunskaper  med  vilka  de  kan  delta  i  samhällsdebatten  gällande  miljö-  och 
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resursfrågor. Vidare ska eleverna  förstå naturvetenskapens betydelse för kulturen 
och  samhällsutvecklingen.  Eleverna  ska  bli  ansvarstagande  människor  som  har 
kunskap nog att förstå och finna ”sanningen” bland den information som ständigt 
finns tillgänglig och utifrån den blida sig en egen uppfattning och finna argument till 
att ta ställning i samhällsfrågorna. I Kursplanen 2000 hittar vi därmed vad Carlgren 
(2005) beskriver som de nya kraven på individen. Hon menar att det skett ett skifte i  
syftet  med skolans undervisning och att undervisningen därför måste ändras. När 
den svenska folkskolan byggdes var det värdefullt med individer som kunde inordna 
sig och passa tider utan att ifrågasätta den information som nådde folket. I dagens 
informationssamhälle krävs att individen har kunskaper som hjälper denna att tolka 
ny  information.  Dagens  människa  ska  vara  en  självgående,  flexibel  och  lärande 
individ och detta ställer nya krav på utbildningen. 

Genom att granska amerikanska läro- och kursplaner har Roberts (1988) tagit fram 
sju olika emfaser med vilka undervisningen av naturvetenskap har motiverats:

1. Everyday copying - naturvetenskapen skall användas till att förstå händelser 
och fenomen i vardagen

2. Structure of science - naturvetenskapen är en intellektuell verksamhet, att få 
en  sann  förståelse  för  sambandet  mellan  teori,  verklighet  och 
modelltänkande.

3. Science, Technology and Decisions -  naturvetenskaplig kunskap handlar om 
medborgarskap och hur kunskapen är viktig i deltagandet i en demokratisk 
process.

4. Scietific  Skill  Developoment –  naturvetenskaplig  kunskap  handlar  om att 
förstå  den  naturvetenskapliga  metoden,  att  ställa  hypoteser  och  formulera 
modeller för att pröva hypotesen.

5. Correct Explanations – slutprodukten är det viktiga, lär dig för att det är rätt.
6. Self as Explainer – det viktiga är förklaringsprocessen, förståelse genom att 

se hur kunskapen vuxit fram genom historien.
7. Solid Foundation – lära för framtida studier eller nästa kurs.

Roberts (1988) har sett att de olika emfaserna är beroende av vilka vindar som blåser 
i samhället och att varje emfas har sina intressenter. Han påpekar också att det inte 
handlar  om  att  välja  den  rätta  utan  att  alla  sju  är  viktiga  beroende  på 
undervisningssituation. Precis som Roberts har Sjøberg (2000) diskuterat syftet med 
utbildningen utifrån en rad olika punkter. Sjøberg (2000) menar att det finns två sätt 
att motivera varför kunskapen behövs. Genom tiderna har kunskap eller vetenskap 
motiverats antingen ur ett mer konkret nyttoperspektiv där kunskapen ses som en 
väg  till  makt  och  kontroll  eller  så  har  motiveringen  skett  ur  ett  abstrakt 
bildningsperspektiv,  kunskapen  har  värde  i  sig  själv.  Enligt  Sjøberg  (2000)  har 
naturvetenskapen  historiskt  sett  motiverats  av  bildningsargumenten  men  under 
senare år, och framförallt i skolans värld, har fokus hamnat i nyttoperspektivet. För 
att ytterligare förtydliga de olika perspektiven har Sjøberg (2000) presenterat fyra 
olika typer av argument varav de två första har ett nyttoperspektiv och de två senare 
har ett bildningsperspektiv:
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• Ekonomiargumentet – naturvetenskaplig kunskap är viktig både i personlig 
mening och i samhället i stort. Kunskapen leder till god personlig ekonomi 
genom  välbetalda  yrken  och  en  befolkning  med  hög  naturvetenskaplig 
allmänbildning är ett krav för nationens välfärd i det högteknologiska och 
vetenskapsbaserade samhälle vi lever. 

• Nyttoargumentet  –  naturvetenskaplig  allmänbildning  hjälper  individen  att 
praktiskt  bemästra  vardagslivet  som är  fyllt  med  vetenskap  och  tekniska 
apparater.  Kunskapen är helt  enkelt  viktig  för att  vi  ska kunna förstå det 
högteknologiska samhället.

• Demokratiargumentet  –  naturvetenskaplig  allmänbildning  behövs  för  att 
kunna fatta beslut i en demokratisk anda. Kunskapen är viktig för individen 
när denne ska agera självständigt och med kunskapen ska det inte vara lika 
lätt att bli lurad eller manipulerad. Att bara ha kunskaper i naturvetenskap 
räcker inte, utan etik och moral är minst lika viktiga.

• Kulturargumentet  –  Naturvetenskapen  är  en  av  mänsklighetens  viktigaste 
kulturprodukter. Då skolans uppgift är att ge eleverna kännedom om de olika 
formerna av mänskligkultur måste alla läsa naturvetenskapliga ämnen. Även 
i detta argument räcker det inte med att lära sig naturvetenskapens produkter 
utan dess ideal, värderingar och etik är också av kulturellt intresse.

Varje  argument  har  sina  motargument  och  kanske  är  det  så  att  elevernas 
föreställningar inte alltid stämmer överens med lärarens. Sjøberg (2000) menar att 
eleverna har sina skäl när de väljer bort de naturvetenskapliga ämnena. Det finns 
både snabbare och enklare sätt att tjäna pengar på än en naturvetenskaplig utbildning 
och att välja ett ämne för att det är det som samhället behöver känns inte som ett 
hållbart argument. Nog klarar även de flesta elever, kanske till och med bättre än 
professorn i fysik, den praktiska utmaning som det högteknologiska samhället utgör. 
Sjøberg (2000) tror att de två senare argumenten är vad som skulle kunna motivera 
dagens elever.

Ett  av  de  största  motiven  för  undervisningen  i  naturvetenskap  under  de  tidigare 
skolåren är kanske ändå att skapa ett intresse och en trygg grund att bygga vidare på. 
Resultaten av Lindahls (2003) undersökning visar att elevernas yrkesdrömmar som 
de har i  slutet  av de femte skolåret  ofta står fast och Osborne (2007) skriver att  
elevernas intresse är stort i  10-årsåldern medan det är lågt när eleverna är 14 år. 
Lindahl  (2003) och Harlen (1996) menar  att  det  sjunkande intresset  beror  på att 
eleverna är dåligt förberedda för högstadiets undervisning, med andra ord så är den 
naturvetenskapliga undervisningen i skolans tidigare år viktig dels för att eleverna 
överhuvudtaget ska få ett intresse men också för att intresset ska hålla i sig.

1.2.2 Vad räknas som naturvetenskaplig undervisning?

Detta försöker Roberts (1988) utreda i sin text och kommer fram till att svaret på 
frågan är olika i varje klassrum och för varje lärare. Enligt Roberts (1988) består 
undervisningen av ett val, angående ämnesstoft och djup, som läraren fattar utifrån 
undervisningssituation och elevgrupp. Beslutet ska vara försvarbart, undervisningen 
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sker inte i vakuum utan undervisningen har ett syfte och sker i en kontext som ger 
undervisningsstoftet  en  mening.  Avslutningsvis  säger  Roberts  (1988)  att  ingen 
naturvetenskaplig undervisning är universell, men även om det är så måste det gå att 
bena upp undervisningen i stora drag för i grundskolan ska vi alla vara på väg åt 
samma håll.

Målet  med  skolans  naturvetenskapsundervisning  är  att  eleverna  ska  nå  en 
naturvetenskaplig  allmänbildning  eller  Scientific  Literacy,  men  är  detta  möjligt? 
Enligt Zeidler (2007) är det omöjligt att uppnå SL då målet är under ständig rörelse 
eller som Zeidler (2007) uttrycker det ”a moving target”.  Människans behov och 
kunskap är under ständig förändring och därför går det inte att sätta fingret på vad 
Scientific Literacy är. Vi kan bara ge eleverna det vi vet, vad de kommer att behöva 
i framtiden kan bara framtiden utsäga.

Arbetssättet

Det vi kan ge eleverna är kunskap i hur de bör förhålla sig till ny kunskap och fakta. 
Roden och Ward (2007) skriver att naturvetenskap är en kropp av kunskap samt ett 
arbetssätt. Fokuset i deras text ligger i den andra ingrediensen av naturvetenskapen. 
De skriver att  det naturvetenskapliga arbetssättet liknar barns utforskande av sin 
omvärld  men  som Elfström,  Nilsson,  Sterner  och  Wehner-Godée  (2008)  skriver 
finns  naturligtvis  även  stora  skillnader  mellan  barnet  och  forskaren.  Viktigt  att 
poängtera  är  ändock att  skolans  laborationer  utgör  en sämre  grund att  bygga en 
förståelse för det naturvetenskapliga arbetssättet  på än det experimenterande som 
barn  utför  spontant.  Enligt Jakobson  (2008)  är  släktskapet  mellan  skolans 
laborationer och det naturvetenskapliga arbetssättet mycket litet.

Elfström  m  fl  (2008)  skriver  att  det  mest  grundläggande  i  genomförandet  av 
vetenskapliga undersökningar är att de är rättvist utförda. Det handlar om att kunna 
urskilja  beroende  variabler  (de  som  ska  mätas),  oberoende  variabler  (det  som 
ändras) och kontrollvariabler  (det som inte ändras). I ett  rättvist  försök använder 
forskaren  ”samma”  utrustning,  lika  stor  volym,  samma  temperatur  och  väljer  en 
variabel som ändras för att testa en hypotes, de övriga variablerna måste kontrolleras 
så att dessa inte ändras. Elfström m fl (2008) ger exempel på hur små barn (tre år) 
har förmågan att spontant genomföra dessa rättvisa försök men denna förmåga tycks 
försvinna  när  barnen blir  äldre.  Enligt  Elfström m fl  (2008) visar  internationella 
undersökningar  att  svenska  elevers  kunskaper  i  att  genomföra  rättvisa  försök  är 
bristande. Undervisningen måste, enligt Elfström m fl (2008), initiera en reflektion 
kring huruvida en undersökning är rättvis eller ej.

Roden och Ward (2007) skriver att förmågan att vara vetenskaplig har en stor del i 
det vetenskapliga arbetssättet. Att vara vetenskaplig handlar om att lära sig en attityd 
eller ett förhållningssätt vilket i naturvetenskapliga sammanhang handlar om att vara 
nyfiken  och att  ha respekt  för  bevis.  Men även om eleverna  ska  ha respekt  för 
bevisen måste de ha klart för sig att naturvetenskapen är under ständig förändring. 
De ska också veta att kreativitet och nya frågor premieras inom naturvetenskapen. 
Det hela handlar om att vara kritisk till alla ”sanningar” tills de är prövade. Detta är 
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enligt Harlen (1996) en frukt av syftet med den naturvetenskapliga träningen eller 
undervisningen.  Undervisningen handlar  enligt  Harlen (1996) om att  ”...inspirera 
barnen  att  vilja  undersöka  och  att  förse  dem  med  möjligheter  att  göra 
det.”(1996:s11)

Att  lära  sig att  utföra enkla  experiment  innefattar  även en del  praktisk kunskap. 
Sjøberg (2000) nämner kunskaper i att kunna använda, avläsa och tolka utrustning 
så som linjaler, termometrar och vågar. Han skriver även att de praktiska arbetet 
innebär att eleverna ska kunna samarbeta och kommunicera med varandra. Som det 
står här ovan är undersökningar som innefattar experimenterande, observation och 
sortering något som faller sig naturligt för människan redan i unga år men Sjøberg 
(2000) skriver att det inte duger med vilken sortering, observation eller experiment 
som helst  utan  den  handlar  om den  typ  som varit  fruktbar  i  naturvetenskapliga 
sammanhang därför behövs kunskap tillföras.  

Vad är naturvetenskap?

Naturvetenskaper de vetenskaper som behandlar naturen (till  skillnad 
från  human-  och  samhällsvetenskaper).  De  indelas  ofta  i  fysiska 
vetenskaper  (fysik, astronomi, kemi),  geovetenskaper  (geofysik, geologi 
m.fl.),  och  biovetenskaper  eller  livsvetenskaper  (zoologi,  botanik, 
anatomi, fysiologi, medicin etc.). (Naturvetenskaper, 1996)

Brickhous  (2007)  tar  avstamp  i  sin  syn  på  lärande  i  beskrivningen  av  vad 
naturvetenskap  är  och  där  med  vad  som  måste  ingå  i  en  naturvetenskaplig 
allmänbildning. Enligt Brickhous (2007) innebär ”att lära sig” att inta en roll i en 
speciell diskurs, det innefattar inte bara kunskap i ämnet utan även om känslor och 
attityder. Frågan är inte vad som är naturvetenskaplig allmänbildning utan vem som 
är naturvetenskapligt allmänbildad och vad  en sådan person gör. När vi vet det, då 
kan vi enligt Brickhous (2007) besvara frågan, ”vad eleverna ska lära sig”. Detta 
verkar enkelt, men som Sjøberg (2000) skriver så är detta en av de svåraste frågorna 
att ställa för vem har kunskap att svara? Likväl som en fågel, som kan flyga, inte 
kan svara på frågor om aerodynamik kan heller inte de flesta vetenskapsmän och 
forskare, som är väl insatta i det vetenskapliga arbetet, svara på frågor om det som 
Lederman (2007) och Sjøberg (2000) kallar naturvetenskapens väsen.

Att förstå naturvetenskapens väsen är enligt Lederman (2007) och Sjøberg (2000) en 
av de viktigaste byggstenarna i bygget av en naturvetenskaplig allmänbildning. I 
dess skepnad hittar vi vad en vetenskapsman är och gör, vad naturvetenskapen har 
för  betydelse  i  samhället  samt  naturvetenskapens  värdegrund.  Sjøberg  (2000) 
diskuterar  naturvetenskapens  väsen  både  ur  ett  internalistiskt  (blicka  inifrån 
naturvetenskapen)  och  ett  externalistisktperspektiv  (titta  utifrån)  begrepp  som 
påminner  om  Roberts  (2007)  visioner.  Inifrån  ger  vetenskapsteoretikerna  en 
konstruktivistisk  syn  på  hur  naturvetenskapens  forskare  bygger  sina  teorier  och 
lagar. Utifrån ser kritikerna en vetenskap färgad av den kultur i vilken den har vuxit 
och frodas. De ser vita män i vita rockar som styrs av de anslag de kan få från 
rådande regering eller intresserade företag. Jakobson (2009) skriver att barn ofta har 
en liknande stereotyp bild av naturvetare, vilket visar sig i deras teckningar. Men 
vad ska då eleverna lära sig för att förstå naturvetenskapens väsen?
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Enligt de punkter som Lederman (2007) tagit fram för att beskriva vad lärandet av 
naturvetenskapens väsen innebär ska eleverna förstå:

• skillnaden mellan observation och slutsats
• skillnaden mellan naturvetenskapliga lagar och teorier
• att naturvetenskaplig kunskap involverar fantasi och kreativitet
• att  naturvetenskaplig kunskap är subjektiv (en forskares forskningsobjekt 

och tolkningar är påverkade av forskarens tidigare erfarenheter, alltså blir 
forskningen på ett vis personlig för just den forskaren)

• att naturvetenskap praktiseras i ett kulturellt sammanhang och att forskarna 
är en produkt av den kulturen

• att naturvetenskaplig kunskap aldrig är absolut eller säker, utan provisorisk 
och föremål för förändring

Enligt Sjøberg (2000) är naturvetenskapens tankevärld skapad av människan för att 
skapa ordning i en annars kaotisk verklighet. Naturvetenskapen försöker beskriva 
och förklara verkligheten på ett sätt som är enkelt och entydigt dessutom ska idéerna 
gå att pröva och revidera vid nya observationer. Naturvetenskapen byggs upp av väl 
definierade begrepp och samband mellan flera begrepp blir till hypoteser eller lagar. 
Finns  det  samband  mellan  flera  lagar  kallas  detta  för  en teori  och slutligen  kan 
teorierna och lagarna tillsammans skapa en modell.  Den del av naturvetenskapens 
väsen som eleverna  möter  i  skolans  undervisning och böcker  kan enligt  Sjøberg 
(2000) lätt ge en bild av en klump med gamla stabila fakta, han menar att det är svårt 
att komma ifrån detta men att undervisningen, så klart, måste balanseras upp av det 
nya, osäkra men spännande idéerna från forskningsfronten. Utan den ingrediensen 
kan eleverna inte fullt ut förstå vad naturvetenskapens väsen är för något.

Vad är fysik?

I skolans naturorientering stöter eleverna på de ämnen som Sjøberg (2000) kallar för 
”de tre stora”, nämligen biologi, kemi och fysik. Att denna indelning finns är enligt 
Sjøberg  (2000) en  mänsklig  konstruktion  som är  skapad av  utbildningsväsendet. 
Även om ”de tre stora” är de som de flesta känner till så delas vart och ett av dem in 
i ytterligare kategorier dessutom finns det hybrider mellan dem. I detta arbete har jag 
valt att titta närmre på ett av ”de tre stora” nämligen fysik.     

Fysik …var ursprungligen benämningen på all ”naturvetenskap” men är 
idag  studiet  av  materians  och  energins  enklaste,  mest  grundläggande 
reaktioner  och  indelas  ofta  i  klassisk  fysik,  relativistisk  fysik och 
kvantfysik.  Den klassiska  fysiken  har  traditionellt  uppdelats  i  mekanik, 
läran om krafters jämvikt och kroppars rörelse,  akustik, läran om ljudet, 
optik,  läran  om  ljusfenomen,  värmelära och  elektricitetslära.  (Fysik, 
1996)

I skolans Kursplan 2000 för fysik finner vi i målen för år fem krav på kunskaper i en 
rad olika delområden. Andersson (2008) har i sin bok, där han sammanfattar resultat 
från flera utvärderingar av elevers kunskaper, tydliggjort vad det innebär att förstå  
skolans naturvetenskap.  Hans Persson är en känd föreläsare och mellanstadielärare 
som åker världen runt för att föreläsa om hur naturvetenskap kan göras intressant för 
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elever i  de tidigare skolåren (Hans Persson 2010). Anderssons (2008) åsikter  får 
tillsammans  med  Hans  Perssons  (2004)  lärobok  Boken  om  kemi  och  fysik  samt 
kursplanens mål visa vad eleverna ska lära sig i grundskolans första fem år.

Astronomi –  vetenskapen  om  himlakropparna  eller  studiet  av  världsalltet 
(Astronomi, 1993). Enligt skolans kursplan 2000 ska eleverna ha kunskaper i hur 
vårt solsystem är uppbyggt, hur planeterna rör sig runt solen samt hur jorden och 
månen rör sig i förhållande till varandra och rörelsernas samband med tideräkning 
och årstider. För att eleverna ska uppfylla detta mål är det enligt Andersson (2008) 
förs och främst nödvändigt att  eleverna kan inta ett  perspektiv från vilket de ser 
jorden, solen och månen från en observationspunkt ute i rymden. Från denna punkt 
kan sen förståelsen kring jordens och månens rörelse skapas. Även Persson (2004) 
börjar sitt kapitel om astronomi med att föra eleverna till en observationspunkt ute i 
rymden genom att skriva om jorden som del i solsystemet, galaxen och universum.

I kursplanens mål är förståelsen av vår tideräkning central. För att förstå ursprunget 
till dygn och år krävs enligt både Andersson (2008) och Persson (2004) att eleverna 
har insikt i jordens rörelse kring sin egen axel samt rörelsen runt solen. För att förstå 
ursprunget till  månader menar Andersson (2008) att eleverna bör ha kunskap om 
ljusets utbredning och reflektion och hur denna reflektion sker mot månen. Vidare 
bör eleverna ha förståelse kring månens rörelse kring jorden, dessa punkter nämns 
även  i  Perssons  (2004)  lärobok.  Kursplanen  nämner  även  att  eleverna  ska  ha 
kunskap  om  årstidernas  samband  med  rörelserna  i  solsystemet.  Här  skriver 
Andersson  (2008)  och  Persson  (2004)  om  kunskapen  om  jordaxelns  lutning  i 
förhållande till banplanet och dess betydelse för solinstålningen på norra och södra 
halvklotet.

Utöver det som står i  kursplanens mål  beskriver Persson (2004) även detta  i  sin 
lärobok:

• solen som energibringare
• avstånden, skala (ljusår)
• gravitationen
• rymdfärder
• universums historia
• stjärnbilder

Meteorologi  – vetenskapen  om  atmosfärens  tillstånd  och  förändringar  och  om 
väderfenomen (Meteorologi, 1993). Eleverna ska ha grundläggande kunskaper om 
meteorologiska fenomen och sammanhang (kursplan 2000). Detta ämnesområde har 
inte  fått  någon  egen  rubrik  i  Anderssons  (2008)  bok  men  i  sin  diskussion  om 
elevernas  förståelse  för  jordens  energiflöde,  vattnets  kretslopp  samt  atmosfären 
framkommer en rad punkter som kan innefattas i de grundläggande meteorologiska 
fenomenen och sammanhangen. Inte eller Persson presenterar meteorologi i ett eget 
kapitel  men begreppet finns presenterat  under rubriken  Värme  dessutom finns ett 
helt kapitel tillägnat Luft och tryck.
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Både Andersson (2008) och Persson (2004) är överens om att solens roll som motor 
i väderfenomenen hör till en av de mest grundläggande kunskaperna i meteorologin. 
En annan punkt där de båda författarnas texter tangerar varandra är kunskapen om 
vattnets kretslopp. Inom meteorologin handlar det främst om den atmosfäriska delen 
som bland annat innefattar molnbildning och regn. Vidare tycker både Andersson 
(2008) och Persson (2004) att eleverna bör ha kunskaper om växthuseffekten och 
dess betydelse för livet på jorden. Att ta upp sådant som nämns i media angående 
vår miljö verkar även det viktigt för båda författarna, därför finns information om 
den  ökande  växthuseffekten  i  Perssons  (2004)  lärobok  och  Andersson  (2008) 
nämner  både ökningen samt  en först  insikt  i  ozonlagrets  betydelse  och vad som 
menas med hål i det samma.

Att förståelsen för att luft finns och att den har egenskaper som till exempel att den 
väger verkar centralt för Persson (2004). Utifrån detta skapas i läroboken förståelse 
kring atmosfärens tryck och hur lufttrycket påverkar vädret. Vidare finns i läroboken 
information om vad det innebär att mäta temperatur samt vilken skala som används. 
Det står om vad en meteorolog är och begrepp som denne använder. Som kuriosa 
kan eleverna även koppla meteorologin till  elektricitet i och med väderfenomenet 
åska. 

Elektricitetslära och magnetism – eleverna ska ha insikt i tillämpningar av den 
elektriska kretsen och permanentmagneter (kursplan 2000). Precis som i målen för 
år fem i skolans kursplan har Andersson (2008) valt att behandla elektricitet  och 
magnetism under samma kapitel. Persson (2004) har däremot skiljt områdena i sin 
lärobok  men  låter  kapitlen  följa  varandra,  dessutom  dras  paralleller  emellan 
områdena. Av de undersökningar som Andersson (2008) presenterat har merparten 
medverkande varit elever i år 8 eller äldre, trots detta framgår att de tidigare årens 
undervisning först och främst handlar om ett experimenterande och att de genom 
detta experimenterande ska få kunskap inom områdena.

Andersson (2008) menar att eleverna bör ha insikt i att magnetism och elektricitet 
liksom gravitationen är fundamentala  egenskaper hos materian,  detta  verkar  vara 
något  som  Persson  (2004)  håller  med  om.  I  Perssons  (2004)  lärobok  beskrivs 
magnetism  och  elektricitet  som   just  en  egenskap  hos  materian.  När  det  gäller 
grundläggande  begrepp  verkar  författarna  överens,  både  Andersson  (2008)  och 
Persson  (2004)  nämner  slutna  kretsen,  ledare  och  isolator.  Förutom  detta  vill 
Persson  (2004)  skilja  på  statisk  elektricitet  och  elektrisk  ström detta  genom att 
fokusera  på  elektronerna.  När  det  gäller  de  tekniska  tillämpningarna  beskriver 
Persson (2004) glödlampan, batteriet, strömmens väg till huset och säkringar.

När  det  gäller  magnetismen  ska eleverna  enligt  Andersson (2008) ha  erfarit  hur 
magneter växelverkar med olika objekt detta framhåller även Persson (2004) i sin 
lärobok.  Andersson  (2008)  anser  vidare  att  eleverna  bör  veta  vad  en  stark/svag 
magnet är. I Perssons (2004) lärobok får eleverna testa hur stark ”deras” magnet är. 
Att knyta magnetismen till vår vardag verkar viktigt för både Andersson (2008) och 
Persson (2004),  det handlar om magneter  i  till  exempel  köksskåpen, elmotorerna 
eller kontokortet. Eleverna bör också enligt både Andersson och Persson ha kunskap 
om jordens magnetfällt och hur detta spelar en roll när vi använder en kompass.
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Utöver detta kan eleverna läsa i läroboken om var magneterna kommer ifrån, hur 
magnetismen  upptäcktes  och  hur  den  använts,  de  får  pröva  på  att  bygga  egna 
elektriska  mageter  och  slutligen  får  de  information  om hur  djuren  dra  nytta  av 
jordens magnetfält.

Akustik – del av fysiken som behandlar ljud (Akustik, 1993). I kursplanens mål står 
att eleverna ska ha insikt i grunderna för ljudets utbredning och hörseln. När det 
gäller  akustiken  är  de  båda  författarna,  Andersson  (2008)  och  Persson  (2004), 
rörande överens. De menar att grunderna innefattar:

• hur ljud uppstår, att det är luften som sätts i rörelse och att denna rörelse har 
betydelse för hur starkt/svagt och högt/lågt ljudet är.

• hur ljud överförs, att ljudet rör sig olika fort i olika medier och vad detta har 
för betydelse för ljudisolering. Även hur eko uppstår.

• grunderna i ljudets natur (energi och ej en substans), att det är luft som trycks 
ihop och slungas iväg som tryckvågor, ljudvågor.

• ljud- och hörselhälsa
• örats uppbyggnad och hur vi kan höra.

I Perssons (2004) lärobok får eleverna även information om hur ljud sparades förr 
och hur vi sparar det nu. Hur telefoner och mobiler fungerar samt hur några djur 
utvecklat sin hörsel.

Optik – del av fysiken som berör ljuset, dess egenskaper och fortplantning (Optik, 
1993).  Eleverna  ska,  enligt  kursplanens  mål,  ha  insikt  i  grunderna  för  ljusets 
egenskaper  och  ögats  funktion.  Andersson  (2008)  utgår  från  Keplers 
grunduppfattning  av  ljuset  och  menar  att  denna  teori  fungerar  bra  i  skolan. 
Andersson (2008) anser att  grunden är att förstå optikens ”nyckelidé” vilken kan 
sammanfattas:  ljuset  existerar  och  utbreder  sig  längst  räta  linjer  (strålar)  mellan 
källor och effekter. När eleverna känner till detta kan nyckelidén användas för att 
beskriva  fenomen  i  omgivningen  som  till  exempel  skuggor.  Persson  (2004) 
använder sig av optikens nyckelidé i sin lärobok, han skriver att ljuset går rakt fram 
och att det är därför som skuggbilden ser ut som föremålet som stoppade ljuset. Det 
finns även en diskussion gällande vad som är en ljuskälla och att vi utan dessa inte 
skulle se någonting.

Både Andersson (2008) och Persson (2004) anser  att  grunderna i  ögats  funktion 
innefattar en förståelse för hur ljuset reflekteras eller studsar mot olika föremål och 
att  vi  ser  när  någon  av  de  reflekterade  strålarna  når  ögonen.  Persson  väjer  att 
informera  om olika  synfel  och  hur  de kan korrigeras  med  olika  linser,  eleverna 
kommer  på  så  sätt  i  kontakt  med  begreppen  brännpunkt,  konvex/konkav  och 
samlings/spridnings lins. Andersson (2008) poängterar att det är bra om eleverna blir 
medvetna om att ljus inte går att se på sin färd mellan källa och effekt men att det 
finns där ändå.
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Grunderna för ljusets egenskaper innefattar också enligt Persson (2004) att ha insikt 
i hur vi kan se färger. Med andra ord ska eleverna känna till att vitt ljus innehåller 
alla  färger  och att  vi,  när  vitt  ljuse bryts  eller  reflekteras,  ser de olika färgerna. 
Eleverna ska således även veta att ljus bryts eller ändrar riktning när det går från ett 
material  till  ett  annat.  Utöver  detta  finns,  i  läroboken,  information  om 
ljushastigheten, speglar, röntgen, mikrovågor samt några djur med speciella ögon.

Grundskolans  fysikundervisning  innehåller  med  andra  ord  en  hel  del  kunskaper 
redan under grundskolans tidigare år. Eleverna ska inte bara få insikt i eller kunskap 
om  en  rad  fakta  utan  även  bli  medveten  om vad  det  är  att  vara  vetenskaplig.  
Eleverna ska lära sig ett  förhållningssätt  på vilket undervisningen i  grundskolans 
senare år ska bygga vidare.

1.2.3 Hur ska undervisningen gå till?

Den  moderna  undervisningen  i  naturvetenskap  bygger  enligt  Sjøberg  (2000)  på 
Piagets och Vygotskijs teorier om lärande. I Piagets teori hittar vi stadieteorin samt 
tankar om att  människan på egenhand skapar sina begrepps- och tankestrukturer. 
Det  är  på  Piagets  teori  om  begreppsbildningen  och  elevernas  egna 
begreppsföreställningar,  vardagsbegreppen,  som dagens konstruktivistiska  syn  på 
lärande  bygger,  en  syn  som  enligt  Sjøberg  (2000)  har  stor  släktskap  med 
vetenskapsteorins  tankar.  Vygotskij  har  fokuserat  på  kommunikationens  och 
språkets roll  i  lärandet.  Lärandet  ses ur ett  socialkonstruktivistiskt  perspektiv där 
elevernas uppväxtmiljö har stor betydelse för hur väl skolans naturvetenskap blir 
mottagen.  

Marton  och  Booth  (2000)  ifrågasätter  både  det  individuellt  konstruktivistiska 
(Piaget) och det socialkonstruktivistiska synsättet på lärande. De menar att det inte 
finns någon universell metod för lärande men att lärandet har vissa grundläggande 
aspekter. Enligt Marton och Booth är det vårt sätt att erfara handlingar, situationer 
och fenomen som är grunden i allt lärande. Sättet att erfara är nyckeln till lärandet 
men det finns lika många nycklar som inlärningssituationer. Hur någonting erfars är 
beroende av vad som fokuseras och i vilket sammanhang erfarandet görs. När vi 
erfar ser vi inte bara föremålets verkliga gränser utan även det vi associerar med 
föremålet. Detta gör att det enda en lärare kan vara säker på är att eleven lär sig 
något men inte vad eleven väljer för perspektiv eller fokus på  sitt erfarande. För 
Marton och Booth (2000) har pedagogiken en viktig roll, pedagogiken handlar om 
att  åstadkomma  förändringar  i  erfarande  och  medvetande  men  att  samtidigt  ha 
förmågan  att  bedöma  om  prestationen  är  framgångsrikt  utifrån  den  andres 
perspektiv.

Experimenterande

Som  jag  visat  här  ovan  är  experimenterande  och  observerande  en  viktig  del  i 
naturvetenskapens väsen. Både Harlen och Synnington (1996) och Elfström m fl 
(2008) påpekar att förmågan att göra iakttagelser måste underhållas och utvecklas 
under  elevernas  skolgång.  Iakttagelser  och  observationer  görs  utifrån  vår 
förförståelse vilket gör att läraren måste vara uppmärksam på om eleverna iakttar 
”rätt” saker.  Genom att  tillhandahålla  material,  tid  och möjlighet  till  samtal  kan 

15



lärares  mål  uppnås.  En  annan  del  av  det  vetenskapliga  experimenterandet  är 
förmågan att kunna planera sitt arbete. Denna förmåga tränas enligt Harlen (1996b) 
bäst genom att eleverna får möjlighet att planera,  viktigt är dock att det finns en 
betoning på att  det  som planeras  ska  genomföras.  Läraren  kan också  genom att 
tillhandahålla  en  grundläggande  struktur  skapa  reda  i  elevernas  planering  och 
fördjupa skickligheten i att skapa en hållbar planering.

Enligt  Sjøberg  (2005)  är  det  praktiska  arbetet  alldeles  ypperligt  när  praktiska 
kunskaper, motivation, självförtroende eller arbetsvanor ska läras in. Men om målen 
med undervisningen är andra exempelvis att lära sig nya begrepp och teorier då är 
metoden  tveksam  för  måluppfyllelse.  Även  undersökningar  som  exempelvis 
Lindahls (2003) har visat att experimenten och observationerna snarare förvirrar än 
utvecklar förståelsen. Eleverna har svårt att knyta experimenten till något teoretiskt 
innehåll  och  lär  sig  då  istället  att  naturvetenskap  är  svårt  och  att  de  själva  inte 
förstår. För att experimenten ska bli lyckade tillfällen för fördjupning av kunskap 
måste frihetsgraden och förkunskaperna stämma överens. Jakobson (2009) skriver 
att de styrda experimenten som eleverna ofta möter i skolan ger en dålig bild av det 
naturvetenskapliga  forskningsarbetet,  genom att  öka frihetsgraden blir  förståelsen 
bättre.  Men Wickman (2002) har sett  att  eleverna i  de fria laborationerna verkar 
vilsna och oaktiva. Utan kunskap i området vet inte eleverna vilka frågor de ska 
ställa och de vet inte heller vad det är de ska titta efter. Även Marton och Booth 
(2000) uppmärksammar detta problem: Allt vi lär oss är beroende av det vi redan 
vet. 

Till  skillnad  från  Sjøberg  (2005)  anser  Elfström  mfl  (2008)  att  det  är  i 
experimenterandet och undersökandet av omvärlden som begreppen skapas. Deras 
undervisning bygger på det de har sett av hur förståelsen för nya begrepp bildas. De 
menar att  ”om förutsättningarna finns för att kunna utforska och undersöka finns 
samtidigt förutsättningarna för att bilda begrepp i förhållande till vad man håller på 
med.”(Elfström mfl 2008 s24). Anledningen till den avvikande uppfattningen kan vi 
finna  i  Elfstöms  mfl  (2008)  definition  av experimenterande/utforskande.  Sjøberg 
(2005) ser till  den praktiska biten och räknar  inte  in reflektionen som en del  av 
experimenterandet  medan  Elfström  m  fl  (2008)  ser  experimenterandet  i  en 
helhetsbild byggd av flera komponenter. 

Begreppsbildning 

Elfström mfl (2008) visar i sina exempel  från förskolan hur begreppen föds i en 
dialog och ett utforskande av materialen och tingen som finns i omgivningen. De 
menar  att  begreppsbildningen  kan ske  på  två  sätt,  antingen  kommer  orden först 
vilket leder till  ett  sökande efter begreppen som orden representerar eller  så sker 
begreppsbildningen  i  omvänd  ordning.   Begreppen  befästs  enligt  Elfström  m fl 
(2008)  och  Andersson  (2008)  genom  en  repetition  i  en  gemenskap/kultur,  men 
repetitionen består inte bara i att upprepa orden som i ett mantra. Andersson (2008) 
säger att det krävs många olika experimentella erfarenheter för att skapa en generell 
föreställning om ett fenomen och  Elfström m fl (2008) säger att begreppsbildningen 
tar hela kroppen och alla sinnen i anspråk. Det är detta som en naturvetenskaplig 
utforskande kultur innebär enligt Elfström mfl (2008), att få möjlighet att undersöka 
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med hela  sin  kropp.  Denna tanke  belyses  med  exempel  om hur  arbetet  med  de 
naturorienterande ämnena kan ta avstamp i en estetisk verksamhet så som en saga 
och  hur  förståelsen  kan  fördjupas  genom dans  eller  sång.  Elfström m fl  (2008) 
diskuterar begreppet ”ett vidgat språkbegrepp” i vilket inte bara det talade, skrivna, 
kroppens  eller  det  tänkta  språket  räknas  in  utan  även  de  uttryck  som  kanske 
framförallt räknas till estetiken: dans, sång, sagor, fantasi mm.

Sjøberg (2005) betonar även han att begreppsförståelse handlar om mer än att bara 
lära  sig  ett  nytt  ord.  Han  problematiserar  svårigheten  att  inlärning  av  ett 
naturvetenskapligt begrepp kan innebära att helt förkasta den teori som tidigare varit 
giltig och förståelig i den kontext som barnet/eleven tidigare verkat. Sjøberg (2005) 
skriver  om  begreppet  alternativa  paradigm som  innebär  att  elevernas 
begreppsförståelse  inte  behöver  vara  fel  bara  ett  alternativ  till  den  rådande 
vetenskapliga uppfattningen. 

I naturvetenskapen finns det gott om nya begrepp med termer som inte återfinns 
någon  annanstans  men  det  finns  också  de  termer  som  även  används  i  andra 
betydelser  i  vardagen.  Benckert,  Enghag,  Gustafsson,  Johansson,  Johansson, 
Norman m fl  (2004) belyser detta med termen ”arbete” som i vardagen är ett vitt 
begrepp med många betydelser medan samma term i fysiken är ett smalt begrepp 
som måste  preciseras  med att  arbetet  utförs  på  något.  Eleverna  har  vad Sjøberg 
(2005)  kallar  en  rad  vardagsbegrepp som  de  använder  med  framgång  i  sin 
omgivning och det är dessa som eleverna i värsta fall måste ge upp och i bästa fall 
utveckla när de kommer till naturvetenskapens definitioner av begreppen. Benckert 
m fl  (2004)  menar  att  det  är  just  det,  att  vardagsspråket  och  naturvetenskapliga 
språket är så olika, som gör naturvetenskapen och fysiken så svår. Sjøberg (2000) 
och Östman (2002) betonar att lärare i undervisningen inte får förkasta elevernas 
språk utan göra det tydligt att vi behöver olika språk i olika sammanhang. Läraren 
ska vara en guide i den nya och obekanta värld som består av naturvetenskapens 
språk och sätta att beskriva världen enligt Östman (2002). Att sätta eleverna i en 
situation där de tvingas förkasta de begreppsbilder som de redan har leder enligt 
Östman  (2002)  endast  till  ett  sänkt  självförtroende  och  en  avsky  för  det  nya. 
Osborne (1996) har sammanställt sina tankar kring hur undervisningen skulle kunna 
läggas upp för att förändra barns idéer:

1. ta reda på de idéer som eleverna har sedan tidigare
2. ta dessa idéer på allvar och låt eleverna pröva dem
3. uppmuntra eleverna till att lägga fram bevis för sina idéer när de diskuterar
4. ordna  diskussioner  i  helklass,  så  att  olika  idéer  om  samma  sak  kan 

sammanföras
5. ge eleverna möjlighet att bli medvetna om idéer som skiljer sig från deras 

egna och att pröva även dem
6. ge eleverna vetenskapliga uppslag att pröva, men lägg inget större värde i 

dessa
7. skapa  stimulerande  tillfällen  för  eleverna  att  tillämpa  sin  nya  eller 

omprövade idéer, när de löser andra problem eller försöker förstå något nytt.
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Lärare ska alltså så långt det går utgå från barnens förförståelse men Sjøberg (2000) 
uppmärksammar ett problem med detta. Han ställer frågan vilka barns förförståelse 
vi  ska  bygga  undervisningen  på.  Att  bygga  undervisningen  på  en  grupps 
förförståelse sker på bekostnad av eleverna från en annan grupp. Kanske är det detta 
som Roberts (2007) menade med att ingen undervisning är den andra lik och varje 
klassrum  har  sin  egen  ”scientific  literacy”.  Även  om  läraren  ställer  sin  egen 
”diagnos”  av  vad  eleverna  har  med  sig  så  är  det  ändå  inte  säkert  att  deras 
föreställningar är värda att bygga vidare på då måste läraren enligt Sjøberg (2005) 
skapa situationer som gör att eleverna vill använda de nya begreppen. 

Ekstig (2002) tar  hjälp av vetenskapshistorien när han ska fördjupa och utveckla 
elevers begreppsförståelse. Genom att följa begreppsutvecklingen genom historien 
får eleverna stöd på sin egen väg ”...från begreppsföreställningar  som bygger  på 
vardagserfarenhet mot vetenskapliga begrepp.”(Ekstig 2002 s152). Liksom Ekstig 
(2002)  anser  även  Andersson  (2008)  att  historia  är  en  viktig  del  i  den 
naturvetenskapliga undervisningen. Andersson (2008) skriver att eleverna genom att 
ta  del  av  hur  det  naturvetenskapliga  kunnandet  har  vuxit  fram genom historien 
utvecklar en respekt för det arbete och den tid som ligger bakom utvecklandet av 
nya begrepp och teorier. 

Diskussion och reflektion

Att diskutera fysik i grupp är enligt Benckert m fl (2004) en viktig del i att förstå den 
nya kulturen, naturvetenskap. När eleverna lär sig fysik innebär det att inskolas i en 
ny kultur med nya uttryckssätt och nya  sätt att resonera. Inskolningen innebär att 
testa, befästa och använda de nya färdigheterna vilket sker genom det som Benckert 
m fl  (2004)  kallar  sonderande samtal.  I  dessa  samtal  har  eleverna  möjlighet  att 
”spåna” och testa idéer samtidigt som de kan understödja varandras funderingar med 
frågor. Liknande tankar har Elstgeest, Harlen, Jelly, Osborne och Symington (1996) 
som säger att barnen genom pratet lär sig att använda sitt språk samt att pratet kan 
hjälpa  dem  till  en  bättre  förståelse  till  vad  de  håller  på  med.  De  menar  att 
diskussionen bör ingå i allt vetenskapligt arbete. Men att diskutera i grupp är inget 
som  kommer  naturligt  säger  Benckert  m  fl  (2004),  till  en  början  kan  det  vara 
fruktbart  att  dela  ut  roller  till  de  olika  gruppmedlemmarna  och genom detta  får 
eleverna kunskap om hur dynamiken i grupperna ska fungera för att inskolningen 
ska ske. Med läraren närvarande slutar det sonderande samtalet som övergår i ett 
redigerat  tal  i  vilket  eleverna  sammanfattar  gruppsamtalets  frukter  i  ett  mer 
komprimerat  och  välformulerat  språk.  Ska  dessa  samtal  leda  till  en  djupare 
förståelse krävs det dock att läraren ställer ”rätt” frågor, frågor som Elstgeest (1996) 
kallar produktiva frågor . 

Elstgeest (1996) menar att läraren genom sina frågor kan strypa både viljan till att 
lära  och  självförtroendet  hos  eleverna.  Frågan  måste  uppmuntra  till  tankar  och 
aktivitet, motsatsen skulle vara att ställa en fråga där svaret är en repetition av orden 
som finns i läroböckerna eller det läraren tidigare lärt ut. De produktiva frågorna kan 
delas in i grupper utifrån den aktivitet de initierar: de ökar barnens uppmärksamhet  
(har du sett...?), får eleverna att  mäta och räkna  (hur mycket/många/långt...?), får 
eleverna att börja jämföra (hur skiljer sig ...?), skapar handling (vad händer om...?) 

18



eller formulerar ett  problem  (Kan du lösa...?). Ett annat skäl för läraren att ställa 
produktiva frågor är att lärarens ”frågevanor” enligt Jelly (1996) överförs till barnen. 
Barnens spontana frågor är ej produktiv utan snarare improduktiva frågor som inte 
leder  till  något  vetenskapligt  arbetsätt  utan  ser  forskningen  som  en  källa  av 
färdigförpackad information. Så för att komma ett steg närmare vetenskapens väsen 
bör barnen, eleverna och läraren lära sig att ställa produktiva frågor.

Estetik

Nobel  (2001)  diskuterar  i  sin  bok  betydelsen  av  den  estetiska  dimensionen  i 
skapandet  av  människors  förståelse  för  naturvetenskapen.  I  den  uppsjö  av 
information  som  finns  i  skolans  naturvetenskap  och  samhället  i  stort  behövs 
estetiken för att få en känsla för kunskapsstoftet och skapa en helhetsbild av dess 
betydelse.  Nobel (2001) menar att estetiken, att kunna förnimma eller känna något 
för  naturvetenskapen  ger  ett  djupare  engagemang  vilket  även  Jakobson  (2009) 
instämmer i. Jakobson (2009) skriver att de  estetiska värdeomdömena,  adjektiven 
(äckligt, fult, trevligt, vackert) och sinnesstämningarna, inte bara är ett uttryck för 
känslor utan även används för att  reda ut  vad som är  relevant  och irrelevant  att 
urskilja i skolans naturorienterande ämnen. 

Estetiken har även en stor roll i lärandet av naturvetenskapens värdegrund. Nobel 
(2001) skriver om vikten av att binda ihop hjärta, hjärna och hand och menar att vi 
utan estetik enbart övar vår logiska och analytiska förmåga medan förmågan att se 
helheten,  tänka  gränsöverskridande  och  integrera   även  de  känslomässiga 
värderingarna i kunskapandet glöms bort. Den känslomässiga kompetensen är viktig 
i lösande av de problem som vi står inför när vi ska skapa en rättvis värld där hållbar 
utveckling och mångfalld står i fokus. Det räcker inte med statistik utan vi måste lära 
oss att förstå även de estetiska, lära oss se det vackra och det fula samt känna hur vi 
påverkas av det.

Att de estetiska värdeomdömena är viktiga för inlärningen och intresseskapandet när 
det gäller de naturorienterande ämnen visas i Jakobson & Wickmans (2008) studie 
där elever från skolans tidigare år samt studenter från högre utbildningar medverkat. 
Undersökningen visar att  det  estetiska erfarandet  har ett samband med ett vidare 
lärande (fakta, estetik och normer i det naturvetenskapliga klassrummet) för elever 
och studenter i alla åldrar. Det estetiska erfarandet handlar om att hjärtat ska vara 
med  i  lärandet  och  att  låta  känslorna  spela  en  viktig  roll  även  i  det 
naturvetenskapliga klassrummet. Motsatsen är att tanka elever med kunskap som om 
de  vore känslolösa  kärl.  Lärandet  kan  enligt  Wickman  (2006) inte  existera  utan 
estetiken. Kanske bygger han detta påstående på samma tes som  Marton och Booth 
(2000) uttrycker, att lärandet måste utgå från helheten och att vi för att minnas måste 
projicera det vi lärt oss på den värld vi känner, Marton och Booth kallar detta att  
sinnerligt erfara. Estetiken är   läran om varseblivning och sinneskunskap (Estetik, 
2010) och enligt Maltén (2002) har estetiken och förmågan att se helheten en nära 
släktskap.  Genom att  göra estetiken  till  en aktiv  del  av naturvetenskapen kan vi 
alltså  enligt  dessa  författare  uppnå  de  grundläggande  kraven  för  lärande,  att  se 
helheten och känsla.
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Intresset

Att ha eller inte ha ett intresse för fysik eller något av de andra naturvetenskapliga 
ämnena kan enligt  Osborn (2007) och Elfström m fl  (2008) härröra  från vilken 
självbild barn och ungdomar har eller vilket typ av människa som de vill utvecklas 
till eller vara för tillfället. Benckert m fl (2007) skriver om det de kallar fysikens 
subkultur. De som lever och deltar i denna kultur, delar sätt att se på och förklara 
världen.  Kulturen  kännetecknas  av  att  de  kända  beskrivs  av  det  okända,  att 
förklaringar ofta ges i matematiska formler och att det finns en självklarhet i varför 
vissa begrepp eller  företeelser  exempelvis  elektroner  är intressanta.  Denna kultur 
verkar spännande för vissa medan andra  finner den oinbjudande vilket medför att 
fysiken blir svår och eleven tappar intresset. Här ser Benckert m fl (2007) en lösning 
i gruppdiskussioner kring kontextrika problem. Att eleverna  i en öppen dialog med 
lärare och andra elever vågar ställa frågor och därmed tillsammans skapa en mening 
och därmed ett intresse för fysikämnet.

Ett kontextrikt problem är enligt Benckert m fl (2007) ett problem beskrivet i en 
kortberättelse i vilken pronomenet ”du” används. Problemet ska behandla verkliga 
föremål och beröra eleven så att denna känner att han eller hon vill lösa problemet. 
Lösningen  ska  inte  erhållas  efter  ett  steg  där  siffror  sätts  in  i  en  formel  utan 
lösningen ska ske i en flerstegs process. I den korta berättelsen kan det finnas mer 
information än vad som behövs för en lösning men det kan också fattas information 
så att eleverna får använda sin allmänna kunskap och göra antaganden eller söka på 
internet.  I problemberättelsen kan det som ska beräknas efterfrågas indirekt,  t  ex 
Kommer du hinna dit i tid?

Elfström m fl (2008) skriver att faktumet, att naturvetenskapen har ansetts som ett 
svårt ämne lämpat för studiebegåvade barn, har en stor skuld i varför dessa ämnen 
väljs bort. Lärarens syn på elevernas kompetens och intelligens påverkar eleverna 
till att tro mer eller mindre om sig själva och därmed känna sig mer eller mindre 
hemma i den kultur som traditionellt sett riktar sig till ”duktiga elever”. Elfström m 
fl (2008) menar att lärare måste utmana denna syn och enligt Reggio Emilia se att 
varje  barn är  intelligent  och att  alla  barn,  utifrån  sina egna förutsättningar,  både 
utforskar och undersöker världen. Varje barn vill  dessutom dela med sig av sina 
upptäckter  och  kommunicera  detta  till  sin  omgivning.  För  att  kunna  bygga  på 
människans naturliga drivkraft att upptäcka likheter och skillnader ska utbildningen 
enligt Elfström m fl (2008) starta i ett aktivt utforskande med fokus på görandet där 
elevernas  egna frågor  och teorier  ses  som värda  att  uppmuntra   och  undersökas 
vidare.

I  skolverkets  (2008)  kunskapsöversikt  Vad händer  i  NO-undervisningen?  har  en 
genomgång av forskningen kring läromedel visat att läromedels författarna verkar ha 
en dålig förståelse för jämställdhet och att de har en icke inkluderande syn på de 
övriga  diskrimineringsgrunderna.  Osborn  (2007)  skriver  att  skolans 
naturvetenskapliga  utbildning  måste  bli  bättre  på  att  tilltala  andra  än  vita  män. 
Inställningen till och intresset för naturvetenskap avgörs av könstillhörighet, etniskt 
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ursprung och klassbakgrund. Att i undervisningen uppmärksamma vad naturvetare 
gör  för  att  lösa  miljö-  och  världsproblem,  att  visa  hur  vetenskapen  tjänar 
mänskligheten.  Det är  något som Osborn (2007) anser  kan höja intresset  hos de 
övriga grupperna.   

Sjøberg (2005) har sammanfattat det han tror en intresseväckande naturvetenskaplig 
undervisning för båda könen måste innehålla i skolans senare år, den ska:

• betona den samhälleliga användningen av naturvetenskap och teknologi
• ta upp etiska aspeker av naturvetenskap och teknologi
• betona de naturvetenskapliga ämnenas estetiska aspekter
• göra ämnen mindre abstrakta, teoretiska och rent intellektuella
• knyta dem till kropp, hälsa och biologiska förhållanden (flickor intresse för 

detta är starkare än pojkars)
• knyta  dem till  astronomi,  modern  teknik  och  fenomen  som ännu  inte  är 

förklarade (pojkars intresse större än flickors)
• göra innehållet mer personorienterat, knyt det till människors behov och visa 

på olika värden av naturvetenskap och teknik
• visa de naturvetenskapliga ämnenas betydelse för det filosofiska tänkandet 

och för vår kultur

Även om  Sjøberg (2005) riktar dessa punkter mot skolans senare år anser jag att 
dessa går att knyta till undervisningen även i grundskolans tidigare år. Exempel på 
hur viktig  forskare anser   att  den estetiska aspekten  är har  jag redan givit,  men 
belägg finns även för de andra punkterna. Att den första punkten kan göras gällande 
för  en  intresseväckande  undervisning  i  grundskolans  tidigare  år  finner  vi  i  det 
Lindahl  (2003)  skriver  om  elevernas  dålig  kunskap  om  vilka  yrken  som  den 
naturvetenskapliga utbildningen kan leda till. Dessutom har eleverna, enligt Lindahl, 
en  bild  av  fysik  och  kemi  med  sig  från  de  tidigare  åren  som  är  likställt  med 
”experimentdagar”,  fysiken  är  lek.  Genom  att  visa  var  naturvetenskapens 
användning i samhället skulle eleverna få en bild av vad ”de kan bli” och därmed 
skapas ett större intresse att fortsätta. Även Osborn (2007) uttrycker att läraren i de 
naturvetenskapliga ämnena måste  ta sin roll som yrkesvägledare,  att  lärare måste 
visa  möjliga  yrkes  karriärer  så  att  eleverna  stereotypa  bild  av  naturvetaren  kan 
vidgas och ändras. Att det går att ta upp både det som intresserar pojkar och flickor i 
ämnena hittar vi i Perssons (2004) lärobok, här finns anknytning både till vår hälsa 
och det som vi fortfarande inte kan förklara. Den tredje punkten är mycket levande i 
Elfströms m fl (2008) syn på den naturvetenskapliga undervisningen, de vill utgå 
från  görandet  alltså  göra  ämnen  mindre  abstrakta.  Slutligen  finner  vi  i  Zeidlers 
(2007)  åsikter  om  vikten  av  att  presentera  även  den  mänskliga  sidan  i 
naturvetenskapen de etiska och moraliska aspekterna.

Att inlärningsmiljön är viktig både för intresseväckandet och möjligheten till lärande 
är en självklarhet. Lindahl (2003), Elfström m fl (2008), Elstgeest m fl (1996) och 
Marton och Booth (2000) hänvisar alla till vikten av att skapa en miljö som både på 
ett materiellt och på ett socialt plan främjar lusten att lära och upptäcka. I Lindahls 
(2003)  undersökning  pratar  eleverna  om  hur  tråkiga  lokalerna  för 
fysikundervisningen  är  och  att  även  fysikläraren  borde  bli  bättre  på  att  visa  att 
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dennes ämne är kul, lärare ska helt enkelt visa ett engagemang. Elfström m fl (2008) 
och Elstgeest m fl (1996) talar om att skapa en miljö som främjar utforskandet och 
frågvisheten. Det ska finnas tillräckligt med material  i lärande miljön så att allas 
intresse kan fångas.

Till slut bör undervisningen ses ur ett genusperspektiv dels när det handlar om hur 
naturvetenskapen framställs men också i skapandet av grupper för grupparbeten och 
diskussioner. Sjøberg (2005) uttrycker lite försiktigt att det i klassrummet finns ett 
problem med att  pojkar tar mer plats, får fler frågor och ”roffar” åt sig den lilla 
utrustning som finns tillgänglig. Benckert m fl (2007) belyser detta i råden kring hur 
sammansättningen i  diskussionsgrupperna ska se ut.  De menar  att  om det är fler 
pojkar än flickor i en grupp om tre så hämmas flickans möjligheter till en positiv 
utveckling.  Det  är  då  bättre  att  skapa  rena  tjejgrupper  eller  att  alltid  se  till  att 
fördelningen är ojämn till flickornas fördel.

1.2.4 Utvärdering av elevernas kunskap

Det finns två dimensioner i utvärderingen av elevernas kunskap dels testas de inom 
skolans  ram  och  dels  finns  det  stora  internationella  och  nationella  tester  som 
genomförs med jämna mellanrum.  När det gäller testning av elever finns det olika 
sätt att gå tillväga. Ward (2007) menar att utvärderingen kan ske genom:

• observation, att vara närvarande i barnens diskussioner och utifrån det tolka 
hur den enskilde elevens kunskap ser ut.

• diskussion, att läraren sitter ner och deltar i diskussionen och där med styr 
innehållet så en utvärdering kan ske.

• rättning av prov eller test, eleverna har skriftligt fått svara på frågor som 
läraren eller något diagnostiskt material har tagit fram.

Ward (2005) säger  att  undervisningen  i  naturkunskap innebär  en  progression  av 
elevernas förståelse och att detta medför att det måste finnas en långsiktig planering 
av utvärderingen av kunskapen hos en viss skolas elever. Utvärderingen måste vara 
konstruktiv  så  att  eleverna  genom  kritiken  utmanas  att  fortsätta  dessutom  ska 
utvärderingen ske kontinuerligt med elevens lärande detta innebär att varje lektion 
måste utvärderas vilket till exempel kan ske i en portfolio eller loggbok.

Även Elfström m fl (2008) vill jobba med en dokumentation som främjar fortsatt 
lärande.  De vill  följa,  värdera och utvärdera läroprocesser  genom den så kallade 
pedagogiska  dokumentationen,  vilken  ska  spegla  barnens  aktivitet,  tankar  och 
hypoteser. Dokumentationen sker genom observation, samtal, intervjuer, fotografier, 
teckningar eller  tredimensionella arbeten etc.  Den pedagogiska dokumentationen 
gör det möjligt, inte bara för läraren utan även eleverna, att gå tillbaka och reflektera 
över lärandet i efterhand. Utifrån dokumentationen kan nya frågeställningar väckas 
hos  eleven och läraren  får  en överblick  över  barnens  kringelkrokiga  väg genom 
lärande mot det mål som de ska uppnå.

Ward  (2005)  höjer  ett  varnande  finger  när  det  gäller  de  stora  nationella 
undersökningarna. Risken finns är att dessa  blir till en mätning av undervisningens 
kvalitet  vilket  enligt  Ward  (2005)  leder  till  att  lärarna  börjar  undervisa  för  att 
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eleverna  ska  klara  proven.  Då  undersökningarna  inte  täcker  in  alla 
undervisningsområden leder detta till att vissa viktiga delar av elevernas utbildning 
blir  lidande.  Undervisningen  ska  istället  byggas  på  en  utvärdering  som  främjar 
lärandet som beskrivits här ovan.

Resultaten  från  skriftliga  utvärderingar  av  människors  förståelse  för 
naturvetenskapliga  begrepp   ger  enligt  Schoultz  (2002)   en  orättvis  blid  över 
elevernas kompetens. Han menar att de felaktiga svaren ofta beror på en feltolkning 
eller  ett  missförstånd  av  frågeställningen.  I  sin  undersökning  där  han  upprepat 
frågeställningarna från tidigare genomförd begreppsforskning i samtalsform finns en 
stor skillnad mellan hur elevernas kompetens framstår. I samtalssituationerna ges en 
helt  annan svarsbild och eleverna framstår  som mer kompetenta.  Enligt  Schoultz 
(2002) är den oro som finns för barns kunskap inte helt korrekt, vi har inte hela 
bilden. 

Av  en  uppsjö  av  undersökningar  som finns  har  jag  valt  att  presentera  två  här. 
Undersökningarna har valts för att dessa presenterar två olika syften, det handlar om 
att  undersöka barnens begreppsförståelse genom rena kunskapsfrågor eller  så ska 
undersökningen ta reda på elevers attityder eller intresse för naturvetenskap.

ROSE (The relevance of sience education) vars syfte är att ta reda på elevernas (15 
år)  attityder  till  den  naturvetenskapliga  undervisningen  och  vad  som  påverkar 
attityderna och intresset. Undersökningen består av en enkät undersökning i vilket 
eleverna  får  värdera  sitt  intresse för  olika  ämnesområden.  Undersökningarna  har 
visat  att  eleverna  är  intresserade  av  naturvetenskap  men  att  skolans  och 
kursplanernas naturvetenskap inte stämmer överens med elevernas intressen (ROSE 
2010).

TIMSS  (Trends  in  International  Mathematics  and  Science  Study),  en 
kunskapsundersökning med fokus på faktakunskap. Undersökningen kan ligga till 
grund för jämförelser av elevers kunskaper i olika länder och syftar till att förbättra 
undervisningen  för  elever  världen  över  (TIMSS  and  PIRL  2010).  Senaste 
undersökningen skedde 2007 då elever från år 4 samt år 8 deltog. Skolverket har 
gjort  en  jämförelse  mellan  TIMSS  2007  och  målen  i  kursplanen  för  år  5  som 
presenteras i rapporten Med fokus på matematik och naturvetenskap (2008). De har 
funnit  att  det  faktainriktade  ämnesinnehållet  i  TIMSS  frågor  inte  matchar 
Kursplanens  mål  som  är  mer  inriktade  på  att  förstå  naturvetenskapen  som  en 
arbetsprocessen. Resultatet  från sådana här undersökningar är väl känt. Vi ser en 
nedåtgående trend. 
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1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet  med  undersökningen  är  att  ta  reda  på  några  sätt  att  beskriva 
fysikundervisningens  roll  i  grundskolans  tidigare  år.  Undersökningen skall  också 
jämföra  tidigare-  och  senarelärares  tolkningar  av  kursplanen  samt  hur  de  ser  på 
undervisningen i grundskolan. För att utreda detta har undersökningen sökt svaren 
på följande frågor: 

1. Vilka kunskapsmål finns i  kursplanen för de tidiga skolåren och hur har 
några läroboksförfattare tolkat dessa?

2. Hur tolkar  några senarelärare  kursplanen i  fysik  för tidigare  år  och vika 
förväntningar har de på eleverna som kommer från de tidigare åren?

3. Hur tolkar några tidigarelärare kursplanen i fysik och hur implementerar de 
kursens mål?
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2 METOD
2.1 Urval
I undersökningen har tre lärare som arbetar i grundskolans tidigare år samt tre lärare 
som arbetar i grundskolans senare år deltagit. I denna studie finns med andra ord sex 
informanter ett antal som enligt Trost (2010) räcker gott och väl, han menar att ett 
fåtal väl genomförda intervjuer är bättre än flera av mindre god kvalitet. I mitt fall 
finns ingen tanke på att göra några generaliseringar utan intresset ligger i att finna 
hur det kan se ut i en vanlig kommunalskola. 

I kommunen där samtliga deltagande lärare jobbar är det vanligt att eleverna går på 
en skola upp till årskurs 6 och sedan byter skola när de börjar årskurs 7. Skolorna för 
de tre sista åren i grundskolan (år7-9) är i denna kommun belägna i centralorten 
medan F-6 skolor även finns utanför centralorten. Tanken var att intervjua lärare på 
en 7-9 skola samt skolor i dess upptagningsområdet vilket skulle ha medfört att de 
intervjuade lärarna i princip hade arbetat med  ”samma” elever. Men då intresset för 
att  medverka  i  undersökningen  var  lågt  fick  undersökningen  kompletteras  med 
ytterligare  lärare  från  en  annan  7-9  skola  samt  en  lärare  på  en  av  den  skolans 
upptagningsskolor. Tack vare detta så har undersökningen fått en vidare spridning 
när  det  gäller  variationen  hos  de  medverkande  lärarna.  Ändå  ger  mitt  urval  en 
ganska snäv bild av den naturorienterande undervisningen då alla av dem som till 
slut  ställde  upp  är  mycket  intresserade  och  brinner  för  att  ge  eleverna  en  god 
naturvetenskaplig utbildning. Jag har med andra ord ingen representant för de som 
känner  sig  otillräckliga  eller  osäkra  i  undervisningen  av  de  naturorienterande 
ämnena.  I  övrigt  finns  det  variation  både när det  gäller  ålder,  yrkesverksam tid, 
vilken åldersgrupp undervisningen sker i, utbildningsbakgrund, kön, yrkesbakgrund, 
arbetsplatsens  placering  i  förhållande  till  centralorten  samt  huvudintresse  inom 
naturvetenskapen.

Här följer en kort presentation av de sex medverkande lärarna:

1. Lärare T1,  arbetar som matematik och no-lärare i år 4-6. Läraren har 
även  andra  ämnen  utöver  dessa  men  huvudansvaret  ligger  i  ma/no. 
Examen som mellanstadielärare togs i slutet av 1970-talet, men läraren 
anser sig fortfarande inte färdiglärd.

2. Lärare T2,  arbetar som klasslärare i år 5 men har tidigare jobbat som 
”ren” ma/no-lärare med alla åldrar i skolans tidiga år. De tio år som 
passerat sedan läraren tog examen (tidigarelärare med inriktning ma/no) 
har spenderats på samma skola.

3. Lärare T3, arbetar som klasslärare i år 1. Sedan examen (tidigarelärare 
ma/no) 2006 har läraren i första hand jobbat som förskolelärare.  Vid 
tiden för denna undersökningen gör läraren sin första termin i skolans 
tidigare år. 
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4. Lärare S4,  arbetar som fysik- och matematiklärare i åren 7-9 samt är 
klasslärare för en klass i år 9. Examen togs i slutet av 1970-talet vilken 
senare  kompletterades  med  fysikkurser,  nu  har  han  undervisat  i 
fysikämnet sedan 20 år.

5. Lärare S5, arbetar som fysik-, kemi-, biologi- och tekniklärare i åren 7-
9. En examen (1970-tal) som mellanstadielärare kompletterades,  utan 
yrkeserfarenhet från mellanstadiet, till att gälla högstadiet och det är här 
som läraren har tillbringat sin största tid som lärare.

6. Lärare S6,  arbetar  som matematik-  och no-lärare i  åren 7-9 samt  är 
ämnesansvarig för fysik. Examen som 4-9 lärare togs 1997 och sedan 
dess  har  läraren  jobbat  på  högstadiet  (7-9)  med  matematik, 
naturorientering och teknik.  Nuvarande skola har varit  arbetsplats  de 
senaste fem åren.

Intervjuerna gav en grupp lärares spontana kommentarer angående innehållet i de 
första  årens  fysikundervisning.  För  att  komplettera  intervjuerna  studerades  två 
läroböcker,  vars  tolkningar  av kursplanen jämfördes  med  lärarnas.  Läroböckerna 
som studerades var en vanlig lärobok med tillhörande övningsbok för grundskolans 
tidigare år samt en lärobok för grundskolans senare år. Då endast ett exempel söktes 
valdes endast två böcker, en skriven för att uppnå målen för år 5 och en för målen i 
år 9. Båda böckerna som söktes skulle ha en allmän  karaktär och ta upp ”hela” fysik 
ämnet. 

För  att  hitta  en  lämplig  lärobok  för  år  1-6  användes  internetsidan  för  Svenska 
Läromedel på Internet (2010). Sökningen gav två relevanta läromedel, PULS Fysik  
och Kemi 4-6  samt  Boken om fysik  och kemi  av vilka den senare studerats  mer 
ingående. Böckerna har funnits på marknaden ungefär lika länge, de är skapade för 
att elevernas nyfikenhet ska väckas och för att naturvetenskapen ska presenteras på 
ett lättfattligt vis. Författarna (Hans Persson, 2010 och Staffan Sjöberg, 2010) har 
mångåriga erfarenheter av undervisning i grundskolan och har varit verksamma i 
lärarutbildningar.  Det  som  utmärker  Boken  om  Fysik  och  Kemi  är  att  den 
uttryckligen ska presentera alla de viktigaste begreppen i fysik. Hans Persson, som 
författat Boken om Fysik och Kemi, har blivit tilldelad Kunskapspriset 2004 för sitt 
arbete  med  utvecklingen  av  pedagogiken  inom  naturvetenskap  och  teknik 
(kunskapspriset, 2010), samt   Carl von Linné-plaketten för bästa faktabok för barn 
år 2000 (Svensk Bibilotiksförening, 2010).

Det förlag (Liber, 2010) som ger ut Boken om Fysik och Kemi ger även ut en serie 
läromedel i Naturorienterande ämnen som riktar sig till år 6-9.  Läroboken Spektrum 
Fysik har funnits på marknaden sedan 1995. Författarna Lennart Undvall och Anders 
Karlsson har tillsammans mångårig erfarenhet av läraryrket, läroboksförfattande och 
forskning  i  fysik  (Anders  Karlsson  2010).  Lennart  Undvall  har  dessutom blivit 
belönad  med  Ingvar  Lindqvistpris  2001  (vetenskaps  akademin,  2010)  för  sitt 
engagemang inom fysik undervisningen.  Boken om Fysik och Kemi samt Spektrum 
Fysik måste anses som gott komplement till lärarnas tolkning av Kursplanen 2000. 
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Lärarna  var  väl  insatta  i  undersökningens  syfte  innan  intervjun  och  har  under 
arbetets gång haft möjlighet att ställa frågor om hur deras svar kommer att hanteras 
(CODEX 2010). Så långt det går vill jag att lärarna ska vara anonyma men självklart 
kan de lärare som medverkat känna igen sig själva För att förhindra att de ska känna 
igen  sina  kollegor  har  jag  i  presentationerna  uteslutit  information  om  kön  och 
arbetsplats Dessa variabler har i min undersökning inget värde utan mitt fokus ligger 
i första hand på att jämföra tidigare och senarelärares tolkningar av kursplanens mål 
för år fem. 

När det gäller kursplanen har jag valt att fokusera på målen som eleverna ska ha 
uppnått i slutet av det femte samt det nionde skolåret.  Förhoppningen är att studien 
ska leda till en insikt i vilket värde kunskaps målen för år fem har för att eleverna 
ska klara av att uppnå målen i år nio. För att begränsa mig något har jag fokuserat på 
de mål som finns representerade under rubriken  beträffande natur och människa. 
Det kan tyckas  finnas  en hönan och ägget  relation mellan målen  under  de olika 
aspektrubrikerna i kursplanens mål. De bygger på varandra. Genom att uppfylla ett 
mål under natur och människa har eleverna även nått ett av målen under de övriga 
rubrikerna men förhållandet går lika gärna att se från andra hållet. Anledningen till 
att valet föll på natur och människa är att denna kategori har flest målpunkter för det 
femte skolåret. Jag vill dock understryka att jag inte rangordnat målen med avseende 
på värde.

2.2 Datainsamlingsmetoder
För  att  söka  svaren  på  frågorna  har  en  intervjustudie  gjorts.  Intervjuerna  skulle 
kunna gå under benämningen kvalitativa men då intervjuguiden (bilaga 1) har varit 
strukturerad med exakta basfrågor kan detta ifrågasättas. Enligt Trost (2010) ska en 
intervjuguide bestå av en rad huvudrubriker som guidar intervjuaren och i regel ska 
det inte finnas exakta frågor i guiden. Däremot skriver Trost (2010) att guiderna ska 
vara personligt utformad för intervjuarens skull, så att guiden passar intervjuarens 
sätt att minnas och därmed underlättar inlärandet av den. Intervjuguidens frågor har i 
denna undersökning tjänat  som livlinor  samt  givit  en  trygghet  i  att  kunna styra 
intervjun  i  den  menade  riktningen.  Frågorna  har  legat  som stöd  i  minnet  under 
intervjuerna  men  de  har  inte  varit  ett  manus  utan  intervjuerna  har  styrts  av  de 
intervjuades svar.  I  intervjuerna tilläts  lärarna att  uttrycka  sig fritt  angående sina 
tolkningar  och  svaren  har  kommit  i  den  ordning  som  de  dykt  upp  hos  den 
intervjuade läraren. Vid intervjuerna har lärarna uppmanats att berätta om hur deras 
naturorienterade undervisning ser ut och utifrån deras berättelser har basfrågorna fått 
svar.

När det gäller  kvalitativa intervjuer är det, enligt  Johansson och Svedner (2006), 
vanligt att intervjun dokumenteras genom en ljudupptagning som sedan skrivs ned 
ordagrant. Trost (2010) skriver dock att detta inte är något krav och att det finns 
både  för  och  nackdelar  med  att  spela  in  intervjuerna,  bland  annat  så  kan  en 
ljudupptagare verka hämmande på den intervjuade som sätts i en situation där denne 
måste uttrycka sina personliga åsikter. I planeringen av denna studie var det viktigt 
att  de intervjuade skulle känna sig så bekväma som möjligt  i  intervjusituationen. 
Detta beror på den tveksamhet som framför allt tidigarelärarna visade inför valet att 
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medverka eller ej. De verkade inte känna sig bekväma med att tala om det ämne 
(kursplanen  och  undervisningen  i  fysik)  som  intervjun  skulle  behandla.  I  en 
avslappnad och informell intervjumiljö kändes ljudupptagaren som ett hinder. Valet 
föll  därför  på  den  metod  som Trost  (2010)  beskriver  där  dokumentationen  sker 
genom  löpande  anteckningar  under  intervjuns  gång  som  kompletteras  med 
minnesanteckningar efter intervjuns slut.

I analysen av intervjusvaren söktes, utifrån intervjuguiden, teman och mönster som 
har legat till grund för de kategorier som presenteras i resultatdelen. Kategorierna 
har  självklart  påverkats  av  den  tidigare  genomförda  litteraturgenomgången  samt 
mina  egna  förkunskaper.  Mitt  mål  har  varit  att  inte  övertolka  eller  tillskriva  en 
lärares  åsikter  mer  än  den ursprungliga  meningen.  Men som Marton och  Booth 
(2000)  skriver  sker  tolkningar  av  ett  fenomen  inte  bara  utifrån  det  verkliga  
fenomenet utan betraktaren kommer att, som en effekt av den egna förförståelsen, att 
”läsa mellan raderna” och fylla  ut  tomrum.  Analysens  resultat  är  med andra ord 
mina  tolkningar  av lärarnas  tolkningar  av fysikens  och naturvetenskapens plats  i 
skolan. 

Läroboken  har  analyserats  utifrån  Kursplanens  mål  för  år  5  i  fysik.  Under 
genomläsningen  har  fokus,  enligt  Johanssons  och  Svedners  (2006)  råd,  legat  på 
frågorna  Vad  finns  med?  och  Vad  finns  inte  med?  Tolkningarna  och  analysen 
gjordes sedan på liknande sätt som analysen av intervjusvaren. På detta sätt fanns en 
möjlighet att sammanföra resultaten från intervjuerna och läroboksstudien.

Jag betraktar undersökningen som en fallstudie då underlaget är så pass litet att inga 
generella slutsatser kan dras. 

2.3 Procedur
Utvecklandet av guiden startade med att fritt  skriva ned alla frågeställningar som 
skulle kunna beröra en lärares tolkningar av Kursplanen, utifrån dessa frågor gjordes 
en intervjuguide. Guiden kom att bestå av ett antal grundfrågor vars svar presenterar 
den  intervjuade  läraren  ifråga  om utbildning  och  ålder  på  eleverna  som läraren 
undervisar.  Dessa  frågor  tjänade  under  intervjuerna  som  isbrytare  genom  sin 
opersonliga/kravlösa karaktär.

Den första kontakten togs med rektorn för var och en av de medverkande skolorna 
dels via epost och dels via telefon. Rektorn fick information om vem jag är och vad 
arbetet  skulle  behandla.  Rektorn  ombads  att  kontakta  och  informera  lärarna  på 
skolan. När svar dröjde från de flesta av skolorna gjordes ytterligare kontaktförsök. 
En av skolorna besöktes och lärarna informerades muntligt under ett morgonmöte 
men intresset var fortfarande svalt. Till slut efter fyra veckors arbete med försök att  
övertala lärare att ställa upp fanns ett underlag på sex intervjuade lärare. 

När  väl  läraren  beslutat  sig  för  att  ställa  upp  skickades,  några  dagar  innan 
intervjudatumet,  intervjuguiden  samt  en  uppmaning  att  läsa  och  tänka  igenom 
skolans kursplan med fokus på målen för år fem i fysik. Valet att delge de 
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intervjuade frågorna innan intervjun kommer sig av den tveksamhet till medverkan 
som fanns hos lärarna. Genom att delges information om möjliga frågeställningar 
hoppades  jag  att  lärarna  skulle  känna  sig  säkrare  och att  en  trängande  situation 
förhoppningsvis kunde undvikas.

Varje intervju genomfördes individuellt och på den skola som varje lärare jobbar på. 
Intervjun inleddes med en ren strukturell del där läraren ombads presentera sig själv. 
När det gäller intervjuerna med tidigarelärarna bestod resterande del av intervjun av 
lärarens egna berättelse  om hur undervisningen på skolan går till  utifrån målen i 
kursplanen. Senarelärarna fick istället berätta hur denne ställer sig till de mål som 
finns för år 5 i kursplanen samt vilka kunskaper läraren ansåg att målen innefattar. I 
denna lite friare del av intervjun broderades de övriga frågorna från intervjuguiden 
in.

Efter varje intervju gjordes en flödesskrivning där de grundläggande intrycken och 
det mesta av lärarens åsikter skrevs ned. Under varje intervju gjordes även löpande 
anteckningar  som  senare  skrevs  rent.  Tillsammans  utgjorde  dessa  anteckningar 
grunden för den analys som gjorts av intervjuerna.

Läroböckerna delades upp i de olika delområden som finns med i målen för år 5 i 
Kursplan  2000  varefter  en  punktlista  för  vart  och  ett  av  delområdena  gjordes 
innehållande de kunskapspunkter som går att läsa om i läroboken. Genom att studera 
grundboken samt den övningsbok som hör till skapades en känsla för hur författaren 
av materialet ställer sig ifråga om hur lektioner i naturvetenskap ska läggas upp för 
att  skapa  förståelse  både  när  det  gäller  kunskaperna  och  när  det  gäller  det 
naturvetenskapliga  arbetssättet.  Resultaten  sammanställdes  och  en  bild  skapades 
över vad en författare, av en lärobok i fysik, finner viktigt för eleverna att kunskap 
om efter grundskolans sex första år. 

Analysen  av  intervjuerna  gjordes  med  stöd  av  Trost  (2010)  samt  Starrin  och 
Svensson  (red.)  (1994).  Efter  renskrivning  och  upprepad  genomläsning  av  de 
dokumenterade intervjuerna började arbetet  med att hitta likheter och skillnader i 
lärarnas åsikter. Intervjuerna fördes in i ett kalkyl-dokument indelat efter frågorna i 
intervjuguiden samt en kolumn för varje informant.. Utifrån detta dokument söktes 
likheter och skillnader i svaren vilka senare fick bilda kategorier. Varje kategori blev 
exemplifierad av ett eller flera ”citat” vilka av respekt för informanternas integritet 
är  omskrivna  från  talspråk  till  ett  språk  som informanterna  skulle  kunna  tänkas 
använda i skrift (Trost 2010). 

2.4 Analysmetoder

2.4.1 Intervjuerna

När de löpande anteckningarna renskrivits började jobbet med att analysera lärarnas 
åsikter.  Första  steget  innebar  att  anteckningarna  från  varje  intervju  färgkodades 
utifrån  frågorna  i  intervjuguiden.  På  detta  sätt  skapades  en  första  översikt  över 
huruvida frågorna fått ett svar och vad varje informant pratat mest om. 
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I  nästa  steg  skapades  ett  dokument  i  ett  kalkylprogram  där  de  olika  frågorna 
placerades i varsin rad och de tre tidigarelärarnas respektive de tre senarelärarnas 
svar skrevs ned i varsin kolumn. Nu blev det möjligt att ställa de olika svaren mot 
varandra och jämföra betydelsen av dem. 

I kalkylprogrammets dokument söktes nu svaren på frågorna varför?, vad? och hur? 
Vilket resulterade i en rad olika svarskategorier,  många gemensamma men också 
några mer personliga. De olika svarskategorierna sammanställdes utan avseende på 
vem som sagt dem, men med beskrivande ”citat” från de olika lärarna.

2.4.2  Kursplanen

Vid analysen av kursplanen sorterades först  målen för skolans femte och nionde 
skolår i de olika delområdena: astronomi, meteorologi, ellära, magnetism, akustik 
och optik. Målen, under aspekten  natur och människa,  för det femte skolåret fick 
tjäna som avstamp och utifrån dem söktes ett samband med målen för år 9.

Genom att  studera vilka ord som används i  målen kunde slutsatser  om ordvalen 
göras. Kunskap som finns representerad i både år 5 och år 9 samt kunskapsmål som 
är nya i år 9 söktes. En tolkning kunde nu göras gällande ordvalen, kunskapsdjupet 
samt progressionen mellan målen.

2.4.3 Läroböckerna

Läroböckerna  har  analyserats  i  flera  nivåer.  Dels  söktes  en  överblick  gällande 
frågorna varför?, vad? och hur? Och dels söktes den fakta som fanns i böckerna 
gällande områdena: astronomi, meteorologi, ellära, magnetism, akustik och optik. I 
resultatet av faktasökningen söktes likheter och skillnader mellan faktainnehållet i 
de olika böckerna. 

Genom att läsa läroböckerna med avseende på hur de olika områdena presenterades 
och  en  studie  av  bilder  och  bildtexter  skapades  en  förståelse  kring  författarens 
berättarteknik. Tillsammans med lärobokens layout och karaktären på övningsfrågor 
och uppgifter fick detta ligga till grund för tolkningen av hur författarna anser att 
undervisningen ska gå till.
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3 RESULTAT
Under  denna  rubrik  kommer  jag  att  redovisa  resultaten  från  intervjuer  och 
litteraturstudier.  Resultaten  kommer  att  presenteras  indelat  efter  arbetets 
frågeställningar med början på den första. 

3.1 Vilka kunskapsmål finns i kursplanen för de tidiga skolåren 
och hur har några läroboksförfattare tolkat dessa?

Svaren till denna fråga har sökts i kursplan 2000 samt i en lärobok i fysik för de 
tidiga skolåren och en lärobok för de senare skolåren. I kursplanen har en jämförelse 
av målen för år 5 och målen för år 9 gjorts med fokus på de mål i år 5 för vilka det 
finns en tänkt progression till år 9. 

Läroböckerna har främst  lästs  med avseende på kursplanens mål  för år  fem. Jag 
redovisar  det  jag  funnit  angående  författarnas  motiv  (svaret  på  varför)  till  en 
undervisning i fysik, vad som står i fokus samt hur författarna vill att undervisningen 
ska se ut.

3.1.1 Kursplan 2000 fysik

I analysen av kursplanens mål har jag sorterat målen efter vilket delområde de kan 
tyckas tillhöra. Målen redovisas ordagrant och under varje mål och för varje område 
redovisas resultatet av mina tolkningar. 

År 5 År 9

astronomi

• har  insikt  i  hur  planeterna 
rör sig runt solen samt  hur 
jorden och månen rör sig i 
förhållande till varandra och 
kunna  förknippa 
tideräkningen  och  årstider 
med dessa rörelser. 

• ha  insikt  om  universums 
uppbyggnad  och  om  hur 
denna  kunskap  har 
utvecklats genom tiderna.

• ha  kunskap  om  vårt 
solsystem samt om stjärnor 
och deras utveckling.

Här finns en progression, det finns en gradskillnad i uttrycket att ha insikt  
i vårt solsystem och att  ha kunskap om det samma. Som du kommer att 
märka finns denna gradskillnad i flera av kunskapsmålen. Förutom denna 
fördjupning finns ett tillägg i målen för år 9 och då handlar det åter igen 
om att ”ha insikt om.. ” 

meteorologi
• Ha  insikt  i  grundläggande 

meteorologiska fenomen
• Ha  kunskap  om  tryck, 

värme  och  temperatur  i 
sammanhang  med 
materiens olika former

När det gäller meteorologin finns ingen tanke om kunskapsprogression. 
Det mål som jag fört in under år 9 skulle kunna tänkas ha ett samband,  
men detta samband är marginellt. Om de grundläggande meteorologiska 
fenomenen  handlar  om  att  mäta  temperatur  och  att  prata  om 
atmosfärernas  tryck  kan  det  ses  som en  vardagsnära  introduktion  till 
förståelse  av  begreppen  temperatur  och  tryck  vilket  då  skulle  kunna 
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underlätta undervisningen för målet för år 9. Samtidigt har målet för år 9 
ingen anknytning  till  meteorologin utan här  handlar  det  om materiens 
egenskaper, det tycks vara så att elevernas chans till att få lära sig om 
meteorologi och meteorologer finns i de tidiga skolåren.

Ellära och 
magnetism

• Ha  insikt  i  tekniska 
tillämpningar  av  den 
elektriska  kretsen  och 
permanentmagneter

• Ha kunskap om principerna 
för  den  elektriska  kretsen 
och  känna  till  begreppen 
ström,  spänning,  elektrisk 
energi  och effekt  samt  om 
olika sätt att generera ström

Även inom dessa områden finner  vi  gradskillnaden i  orden insikt  och 
kunskap  om.  Genom  att  ha  insikt  i  de  tekniska  tillämpningarna  har 
eleverna redan stött på elmotorn och generatorn vilket ligger till grund för 
att kunna ha kunskap om olika sätt att generera ström. Målen kan tolkas 
så att målet för år 5 är mer övergripande och praktiskt medan det senare 
har en mer teoretisk förankring med flera begrepp och en fördjupning av 
kunskapen. 

Akustik och 
optik

• Ha  insikt  i  grunderna  för 
ljudets  utbredning,  hörseln 
samt ljusets egenskapen och 
ögats funktion.

• Ha insikt i hur ljud skapas, 
breder  ut  sig  och  kan 
registreras

• ha insikt i hur ljus utbreder 
sig,  reflekteras  och  bryts 
samt hur ögat kan uppfatta 
ljus. 

• Ha  inblick  i  några 
tillämpningar av fysik inom 
exempelvis  medicin, 
kommunikation  och 
informationsteknik

När det gäller akustik och optik är progressionen av kunskapen från år 5 
till år 9 svår att tyda. Förutom att målet har blivit uppdelat i två mål och 
att  ordet  ”grunderna” tagits  bort  finner jag kunskapsinnehållet  i  målen 
snarlika. I målen för år 9 är vad insikten ska innefatta mer preciserad och 
det finns fler begrepp men de begreppen kan tyckas vara just ”grunderna” 
i  ljuset  och ljudets  utbredning.  Det  tredje  år  9  målet  som har  en mer 
allmänkaraktär, kan innebära en fördjupning både när det gäller optik och 
akustik med t ex röntgen och ultraljud. 

kultur

• Ha  kännedom  om 
berättelser om naturen som 
återfinns  i  vår  och  andra 
kulturer

I kursplanen poängteras det, som jag skrivit i bakgrunden, att det är 
viktigt att förstå naturvetenskapen och fysiken som en del av vår 
kultur och som ett sätt att beskriva naturen. Detta mål kan vara ett 
sätt att belysa just detta men vad jag kan se finns inget motsvarande 
mål i år 9.
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3.1.2 Läroböckerna i fysik

Böckerna har jämförts med avseende på målen beträffande natur och människa för 
år 5 i fysik. Resultaten av jämförelsen presenteras här nedan under rubrikerna varför, 
vad, hur samt layout.

Varför

Motivet till att lära sig fysik är, i boken för de tidigare åren, att det är kul att veta 
saker.  I  de  senare  årens  bok  blir  motivet  att  kunskapen  skapar  möjligheter  till 
framtida  yrken.  Gemensamt  för  bägge  böckerna  är  dock  synen  på  fysik  som 
spännande. I de tidigare åren är det spännande att få reda på saker och i de senare 
åren får vi veta att det finns många spännande yrken för den som kan fysik. 

Vad

utbyggnad: i områdena ellära och astronomi återfinns fler fakta i senareboken än vad 
som  redovisas  i  boken  för  de  tidigare  åren.  Elläran  i  senarboken  erbjuder 
information om ex Ohms lag vilket inte återfinns i tidigareboken. Inom astronomin 
byggs t ex kunskapen om stjärnor ut i senareboken.

Repetition: Förutom  när  det  gäller  områdena  elektricitet  och  astrologi  är  det 
övergripande kunskapsinnehållet i böckerna lika när det gäller de sex områden som 
behandlas i denna undersökning: astronomi, meteorologi, ellära, magnetism, optik 
och akustik. Det mesta av det som står i boken för år 4-6 står även i boken för år 6-9, 
framför  allt  kapitlen  om  ljud  är  väldigt  lika  i  de  två  böckerna  där  den  största 
skillnaden är att senareboken talar mer om kopplingen till musiken och därmed får 
in nya begrepp som exempelvis diskant och normalton (A).

Upprepning:  Det som är en repetition i boken för de senare åren presenteras som 
”ny”  fakta.  Det  finns  beskrivningar  som  är  nästintill  identiska  upprepningar  i 
senareboken  t ex en beskrivning om hur termosen fungerar där endast chokladen 
från tidigareboken bytts mot kaffe i senareboken. 

Begreppen:  Senareboken har fokuset på begreppen, varje stycke och sida är späckat 
med  kursiverade  begrepp  (storheter,  enheter  och  beteckningar).  Det  finns  även 
många nya begrepp i tidigareboken men dessa är inte utmärkta särskilt utan smälter 
in i texten, fokuset är helheten.

Säkerhet:  båda böckerna  behandlar  ”hörselhälsa”  samt  elsäkerhet.  När  det  gäller 
hörselhälsan tar båda böckerna upp samma sak, buller kan vara skadligt.  När det 
gäller  elsäkerheten skiljer  sig böckerna åt,  tidigareboken erbjuder något som kan 
kallas ”el-vett och etikett” medan senareboken förklarar fenomen som kortslutning 
och jordning.

Historia:  Tidigareboken lägger större vikt vid det historiska perspektivet än senare 
boken. På sidor med avvikande färg står det t ex om hur förståelsen och kunskapen 
kring magnetismen har utvecklats från första upptäckten till nu. Senareboken ger få 
historiska anknytningar, de som görs har en stark anknytning till någon känd person 
som gjort en specifik upptäckt som fört vetenskapen framåt.
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Hur

Vardagsnära:  båda  böckerna  lägger  möda  på  att  finna  exempel  på  fysiken  i 
vardagen  men  det  vardagsnära  används  på  olika  sätt.  I  tidigareboken  utgår 
beskrivningarna  från  vardagen  och  detta  ger  begreppen.  I  senareboken  är 
förhållandet omvänt, först diskuteras begreppen och benämningarna sedan förstärks 
dessa med något från vardagen.

Förklaringar: gemensamt för böckerna är att texterna har en berättande, informativ 
karaktär. Varje stycke tycks svara på en fråga t ex hur ser vi olika färger? När det 
gäller förklaringarna är de mycket lika varandra i vissa fall kan senareboken ge en 
mer komplicerad förklaring innehållande fler ”nya” begrepp. Ex tidigareboken: om 
man lindar en ledningstråd några varv runt en spik och låter det gå ström genom 
tråden...elektromagnet. Senareboken: om vi lindar en lång elektrisk ledare, får vi en 
spole.  När det går ström genom spolen bildas ett  magnetfält  inne i  och omkring 
spolen....elektromagnet.

Praktisk:  I tidigareboken uppmuntras  läsaren att  pröva och experimentera genom 
flera förslag i marginalerna och i speciella ”experimentrutor”. Senare boken har inga 
liknade förslag utan  är mer inriktad på den teoretiska kunskapen. Under rubriken 
testa dig själv uppmanas läsaren genom en rad frågor att kontrollera om läsaren har 
”lärt sig” det som lästs i boken. 

Layout

Kapitelindelning: senareboken ger ett större intryck av uppdelning mellan de olika 
ämnesområdena, kapitlen är numrerade och har en startsida i avvikande färg samt en 
sammanfattning på slutet av varje kapitel. I tidigare boken flyter kapitlen ihop, det 
finns en numrering i innehållsförteckningen men layouten i boken gör ingen stor sak 
av kapitelbyten.

Illustrationer  och  fotografier:  senareboken  ger  ett  vuxnare  och  mer  allvarligt 
intryck. Där tidigarebokens illustrationer är komiska och naiva i karaktären väljer 
senareboken  att  göra  illustrationerna  mer  reella  och  fysikboks  traditionella. 
Fotografier förekommer i båda böckerna men lite oftare i senareboken.

3.2 Hur tolkar några senarelärare kursplanen i fysik för tidigare år 
och vilka förväntningar har de på eleverna som kommer från 
de tidigare åren?

Svaret på denna fråga har sökts i analysen av intervjuerna. Resultaten presenteras 
under rubrikerna: Varför?, Vad? och Hur?

3.2.1 Varför fysik eller naturorientering?

Gemensamt för både tidigare- och senarelärare är att varje lärare har en sammansatt 
syn på varför alla elever ska läsa fysik i grundskolan. Ändå finner jag att svaren, 
trots att de har en gemensam bas, tar något olika vägar ut från denna grundtanke. 
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För samhället: naturvetenskapen genomsyrar samhället.

• En demokratifråga: kunskap i naturvetenskap och fysik är nödvändigt för att 
kunna ta ställning i politiska frågor till exempel kärnkraft. Det arbetssätt som 
fysiken och naturvetenskapen står för ger medborgare som, när de inte har 
alla fakta, vet hur relevant information hittas. Medborgare fattar beslut på väl 
byggda argument.

• Säkerhet  i  livet: genom  att  ha  kunskap  i  fysik  och  naturvetenskap  har 
människor en trygghet, kunskap som hindrar dem från att bli förda bakom 
ljuset. ”de blir självsäkra, trygga”.

För skolan och betygen:

• För de nationella proven: Kunskapen motiveras med att det är en stor del av 
det nationella proven. Kunskapen har ingen verklig nytta utan den ska bara 
användas  för  att  kunna  svara  på  frågorna  i  det  nationella  provet. 
”vetenskapshistorian var ju en ganska stor del av senaste NP” säger en av 
lärarna.

För vår hälsa: 

• Vad är farligt och varför:  kunskaper inom vissa områden är viktiga för att 
förebygga skador.  Eleverna får genom fysikundervisningen kunskap om hur 
våra kroppar och sinnen kan skyddas mot skador. ”hur det är med ljud och 
att man ska vara försiktig” säger en lärare och ”lite om buller och vad som är 
skadligt” säger en annan. 

Kunskap för kunskapens skull: detta är ett motiv i sig, alla lektioner behöver inte 
vara praktiska eller nyttiga i samhället utan några kan bara vara roliga att gå igenom. 
Denna kategorin har anhängare bland alla de intervjuade senare lärarna men synen 
på att detta är  något som motiverar eleverna är olika.  Bland de positiva hittar  vi 
följande förklaringar till   kategorins värde:

• Det är roligt och fascinerande: läraren brinner för sitt ämne och eleverna 
smittas  av dennes  entusiasm,  lektionerna  blir  stand-up och skratten  fyller 
klassrummet. Naturvetenskap är roligt.

• Kunskap = själens växtkraft: genom att få medel till att beskriva och förstå 
omvärlden växer vi som människor. Genom kunskapen ökar självförtroendet 
och vi kan delta i diskussioner.

3.2.2 Vad ska eleverna lära sig i grundskolans tidigare år?

Tolkningen av intervjuerna redovisas indelat i rubriker med början i lärarnas svar 
om naturvetenskapen i stort.  De underrubriker som presenteras i punktlistorna här 
nedan är ”citat” eller sammanfattande ord av lärarnas kommentarer.

Naturvetenskap: senarelärarnas definition.
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• Ett tanke- och arbetssätt: naturvetenskapen är ett sätt att vara. ”jag tänker på 
kopplingen  mellan  teori  och  praktik,  att  vara  kritisk”.  Det  går  inte  att 
benämna vilken kunskapen är därför att naturvetenskapen är under ständig 
förändring. 

• Kunskap  som förklarar  och  hjälper  oss  förstå  fenomen  i  vår  omgivning: 
naturvetenskapen kan förklara livet från dess början till  där vi är nu. Från 
minsta  beståndsdel till  krafterna som påverkar  dem. ”det är  en helhet,  ett 
holistiskt  perspektiv”,  ”skolans  naturorientering  ger  eleverna  en  inblick  i 
vetenskapen”.

Vad i fysikens delområden: hur kunskapsinnehållet väljs ut.

• det som är roligt och som kan skapa ett intresse: det viktigaste är att eleverna 
får ett intresse  och detta får de om de gör roliga saker. ”där finns det mycket 
roligt  att  göra”,  säger  läraren  om magnetismen  och ”det  är  fascinerande” 
säger den samme om astronomin. Det är viktigt att eleverna får ha roligt och 
att läraren tänker igenom det som undervisas så att det inte blir tråkigt, ”det 
där med att dokumentera är ju inte så kul lite måste de ju ändå göra men inte 
så allvarligt”, ”elektromagneter kan vara kul att testa”.

• Det  vi  inte  hinner  med  i  de  tre  sista  åren: tiden  i  år  7-9  är  knapp  då 
ämnesstoffet är så mycket större, det är helt enkelt mera teori, därför hinner 
de inte  med att  knyta  an till  verkligheten  och heller  inte  göra så mycket 
experiment. ”vi har inte tid till så mycket experiment så det skulle vara bra 
om de gjort  innan”,  ”att  de har  kopplingen till  verkligheten redan när de 
kommer,  här  sitter  vi  och  jobbar  i  våra  böcker,  hinner  inte  koppla  till 
verkligheten där ute”.

• De ska ha basen så att vi kan bygga vidare: eleverna ska ha fått en överblick 
över eller grunderna i varje område så att senareläraren kan bygga vidare och 
gå in på detaljerna.  ”att  alla även tjejerna har erfarenhet  nog så de vågar 
koppla med batterier och lampor, då kan jag undervisa bättre” säger en lärare 
och ”optik behöver de inte göra något i för där börjar ju vi från början” säger 
en annan.

3.2.3 Hur ska undervisningen gå till?

• ”Hands-on”: eleverna  ska  få  praktisk  erfarenhet,  detta  får  de  genom att 
faktiskt  göra saker.  ”egentligen  experimentella  eller  hands-on erfarenheter 
från alla områden”. 

• Hitta användning för de olika områdena i vardagen: för varje område gå ut 
på  jakt  i  vardagen  och finna  var  kunskapen  hör  hemma.  ”söka  efter  var 
magneterna finns”.

• Läraren  bör  vara  utbildad: en  utbildad  lärare  ger  bättre  möjligheter  för 
barnen att få sin kunskap. ”det märks ju direkt om några barn haft en ma/no-
lärare som klass lärare”, ”det börjar bli bättre med kunskapen nu när de nya 
ma/no-lärarna efterhand börjar jobba”.
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• Rolig: naturvetenskapen  är  rolig  och  fascinerande  då  bör  ju  inte 
undervisningen vara tråkig. Så här säger en lärare: ”låta eleverna få den här 
aha-upplevelsen...”,  ”massa  roliga  strålgångar  genom  klassrummet,  med 
lasrar och speglar”.

3.2.4 Uppnås målen?

• Nej: det är helt avgjort så att målen inte uppnås, ”Jag vet inte ens hur den 
undervisningen skulle kunna se ut, har svårt att föreställa mig det”, ”det de 
kan har de säkert inte lärt sig i skolan”.

• Nja: eleverna kan en del av det som står i målen men långt ifrån allt. ”olika 
på olika elevgrupper, vi tar ju in elever från flera skolor och blandar i varje 
klass,  då  kan en del  det  här,  andra  det  där  och  en  del  kan  till  och  med 
mycket”säger en lärare medan en annan säger att det ”är en förändring till det 
bättre på gång”.

3.3  Hur  tolkar  några  tidigarelärare  kursplanen  i  fysik  och  hur 
implementerar de kursens mål?

Liksom frågan gällande senare lärarnas tolkningar bygger även denna frågas svar på 
intervjusvaren. Även här presenteras tolkningarna under rubrikerna: Varför?, Vad? 
och Hur?. 

3.3.1 Varför fysik eller naturorientering?

Tidigarelärarnas svar är komplexa och inte entydiga. Jag redovisar svaren i grupper 
med  rubriker  hämtade  från  intervjuerna  samt  de  motiveringskategorier  som  jag 
presenterat i litteraturgenomgången.

Kunskap för kunskapens skull

• Livet berikas av kunskap: barnen växer med kunskapen, de får förståelse för 
vår omvärld och blir stärkta i sin person när de kan förklara ett fenomen. 
Läraren pratar  om hur  härligt  det  är  att  ha möjligheten  att  vara med och 
stödja  de  barn  som  inte  haft  lika  förspänt  som  andra  barn  gällande 
naturupplevelser eller teknik. Att se hur dessa barn fascineras och utvecklar 
ett intresse för något som de tidigare inte har varit i kontakt med. Det jag 
sysslar med är barnallmänbildning säger en av lärarna.

• För att  känna sig  duktig: när  kunskapen finns  hos  en  person känner  sig 
denna lite bättre än alla andra. Lärarna talar om att de vill ge eleverna en god 
kunskapsbas  samt  kunskap  som  överskrider  det  som  står  i  målen. 
Intentionerna  är att  eleverna  ska känna sig duktiga och lite  bättre  än alla 
andra.

Kunskap för skolans eller samhällets skull:

• För högstadiet: det eleverna läser i tidigare åren är till för att de ska känna 
sig trygga i senare år. Utan denna kunskap blir det svårare för eleverna att 
hänga  med  i  de  senare  årens  naturorientering.  Läraren  pratar  om hur  de 

37



naturorienterande ämnena är just en orientering för att vara förberedda när 
det blir dags för betygssättning.

• För  framtida  yrken:  det  finns  ett  behov  av  fler  ingenjörer  i  samhället, 
utbildningen för att  nå dessa yrken börjar nu.  Läraren beskriver hur de,  i 
diskussionerna om ”vad man kan bli”, pratar om vad en ingenjör är och vad 
denne gör. I diskussionerna brukar de också beröra att det är ett yrke att satsa 
på och om intresset finns börjar vägen dit här och nu.

Livsviktig kunskap:

• Praktik  och  kultur: det  går  inte  att  göra  något  utan  att  det  har  med 
naturvetenskap att göra. Naturvetenskapen är så fundamental att kunskapen 
därom är en självklar del av livet. Ett exempel, som läraren tar upp på hur 
viktig naturvetenskapen är i våra liv är hur astronomin bland annat förklarar 
vårt sätt att räkna tiden vilket är en stor del av vårt samhälle. 

• Att  vara  kritisk  och  systematisk: det  naturvetenskapliga  arbetssättet  lär 
eleverna ett effektivt sätt att arbeta. Genom att lära sig att jobba systematiskt, 
dokumentera och reflektera menar läraren att eleverna får en god metod att 
använda hela livet, både i utbildningen och i livet i stort.

3.3.2 Vad ska eleverna lära sig i grundskolans tidigare år?

Tolkningen av intervjuerna redovisar indelat i rubriker med början i lärarnas svar om 
naturvetenskapen  i  stort.   De  underrubriker  som  presenteras  i  punktlistorna  här 
nedan är ”citat” eller sammanfattande ord av lärarnas kommentarer.

Naturvetenskap: tidigarelärarnas definition. 

• Skolans ämnen: naturvetenskapen beskrivs genom skolans ämnesindelning, 
det är fysik, biologi och kemi. Detta är det första jag tänker på säger en av 
lärarna.

• Ett synsätt: naturvetenskapen är ett sätt att beskriva vår existens. Framför allt 
när vi undervisar i astronomi då vi pratar om Big Bang och hur livet uppstod 
på jorden säger en lärare.

• Livet: naturvetenskapen finns överallt och ingenstans. Det är det vi lever i, 
det vi använder och gör. Naturvetenskapen är aldrig absolut och utvecklas 
ständigt, det går alltid att komma ett steg längre.

Ett intresse:

• De viktigaste för mig som tidigarelärare: att lyckas överföra ett intresse för 
naturvetenskap. Vi har inte så stor kontakt med senare år så jag vet inte vad 
de börjar med men genom att ge eleverna en bekantskap och en nyfikenhet 
hoppas jag att de får det lättare på högstadiet, detta säger en av lärarna.
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• Underhålla och fördjupa: eleverna är redan intresserade men detta  räcker 
inte. Intresset måste matas med nya intryck och bekräftelse för att hålla i sig. 
En lärare säger att ”det är det som är så kul med eleverna i den här åldern (år  
4-6), att de är frågvisa och har idéer”. Men som en annan lärare säger ”är det 
lätt att släcka ett intresse genom att inte ge det något utrymme”.

• Skapa ett  intresse: även  om de  flesta  elever  kommer  till  skolan  med  en 
föreställning om vad tex fysik är så finns det många som inte har det. ”Att få 
tända  ett  intresse  hos  dessa  elever  är  bland  det  finaste  som  finns” 
(lärarkommentar).  Det  handlar  även om att  vidga  könsrollerna  och skapa 
plats för exempelvis tjejerna i elläran.

Vad i fysikämnets delområden: 

• Det som barnen frågar om eller det som dyker upp i vardagen: det går inte 
att särskilja naturvetenskapen från resten av skolans ämnen, därmed går det 
inte att sätta fingret på exakt vad som ska läras in. En av lärarna säger ”det är 
svårt för mig att tänka så här, jag jobbar ju ämnesintegrerat. Fysiken kan ju 
dyka  upp  under  svensk  timmarna  eller  i  undervisningen  av  något  annat 
ämne”. All undervisning har sin grund i det som händer här och nu, det som 
undervisas är beroende av vad eleverna erfar och därmed frågar om.

• Det eleverna är mogna nog att klara: målen i kursplanen bestämmer men då 
målens  karaktär  är  öppna  för  tolkning  finns  olika  åsikter  om vad  målen 
innebär och om de verkligen hör hemma där. ”Det hör hemma i högstadiet, 
det är för svårt” säger en lärare gällande akustik och meteorologi. ”Men visst 
jobbar  vi  med örat  och ögat  i  biologin men inte  inom fysiken”,  forsätter 
läraren.   

• Allt är möjligt, det är bara min fantasi som kan stoppa oss: inget är för svårt 
för eleverna, allt går att behandla om det tas upp på en nivå som eleverna kan 
relatera till. ”vi har ju försökt mäta och räkna ut ljudhastigheten, det gick lite 
sådär, fotbollsplanen var för kort” säger en lärare som menar att det är viktigt 
att våga gå lite djupare.

Arbetssättet:

• Dokumentera:  eleverna  ska  föra  anteckningar  över  sitt  arbete.  ”eleverna 
tänker  på  framtida  forskare  som  vill  genomföra  samma  experiment,  ger 
tips...” och ”kan de inte skriva kan de rita” är två lärarkommentarer.

• Reflektion: anteckningarna  hjälper  eleverna  att  tänka  tillbaka  på  det 
genomförda  experimentet.  Eleverna  ska  ”reflektera”,  ”fundera”  och 
”förklara” det som hände.

• Självständighet: eleverna ska jobba fritt, släppa lös tanken.
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• Ställa  frågor  och  följdfrågor: detta  är  enligt  en  av  lärarna  det  viktigaste 
eleverna  ska  lära  sig,  att  ställa  frågor  baserade på en erfarenhet.  Läraren 
förklarar: eleverna ska inte bara ställa frågor utan till exempel formulera dem 
så här, varför blir det så när detta händer. Frågorna ska vara specifika.

3.3.3 Hur går undervisningen till?

I praktiken: 

• Roligt och självständigt: det ska vara roligt och häftigt att lära fysik. ”att låta 
eleverna släppa lös i experimenten med att skapa ljud”, ”konstruera något 
efter eget huvud”.

• Utgå från barnen: att ta barnens tankar och idéer på allvar. ”låta barnen dela 
med sig av sina erfarenheter, de lyssnar ju oftast bättre på varandra”, ”hela 
tiden presentera kunskapen i sådana situationer som eleverna känner igen då 
får de aha-upplevelser”, ”brain-storma kring nya begrepp oftast vet de redan 
en massa, de har ju syskon och föräldrar, ta vara på det”.

• Öppna frågor/experiment: experimenten ska vara fria. Alla de tre lärarna är 
överens om att undervisningen i grundskolans tidigare år mest handlar om 
praktisk erfarenhet av områdena. En av lärarna uttrycker det så här ”eleverna 
ska få en orientering, ett första smakprov”.

•  Teori: även om lärarna mest pratar om att genomföra praktiska försök som 
ska  visa  olika  egenskaper  och  ge  eleverna  erfarenheter  från  de  olika 
områdena finns en tanke om att befästa någon teori. En av lärarna säger att 
just akustiken inte blir så teoretisk.

• Läraren: att läraren har ett eget intresse och en utbildning i no-ämnena anser 
lärarna  är  viktigt.  En  intresserad  lärare  kan  ge  lite  mer  lite  bättre 
undervisningen i no, säger de.

• Skolans organisation:  Det måste ges tid till de naturorienterande ämnena i 
skolan, ”vi visar ju eleverna att fysik är inte så viktigt om den kan ersättas 
med ett annat ämne när läraren är sjuk”, ”att vi faktiskt har fysik”.

3.3.4 Uppnås målen?

Ja: självklart är det så. Mycket arbete har lagts ned på att tolka kursplanens mål och 
därifrån skapa en plan för skolans elever. Kontakt med elevers föräldrar bekräftar att 
eleverna känner sig nöjda med sin undervisning.

Kanske:  eleverna  borde  göra  det  men  erfarenheter  från  undervisning  i  skolans 
senare år visar på en annan bild, ”eleverna verkar inte kunna någonting”.
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3.4 Jämförelse mellan tidigare-  och senarelärarnas tolkning av 
kursplanen gällande frågan ”vad”

Utifrån tabellen i bilagan och intervjuerna i stort har jag hittat följande:

Astronomi, elektricitetslära och magnetism är områden som är välbekant för lärarna. 
Tidigarelärarnas  mål  och senarelärarnas  förväntningar  sammanfaller,  extra tydligt 
blir det i elektricitetsläran där endast en lärare har nämnt något utöver de andras 
punkter. 

Meteorologin är ett område där lärarna känner en osäkerhet med vad som egentligen 
ska undervisas utöver att mäta utomhustemperatur och diskutera vädret för dagen. 
När lärarna resonerade kring meteorologin fanns en stor osäkerhet bland flera av 
dem. ”ska jag undervisa  i det” säger en av lärarna, känslan av att lärarna satt och 
hittade på medan de pratade var slående, detta var inget de brukade undervisa om. 

Akustik  och  optik  är  tillsammans  med  meteorologin  områden  som  det  råder  en 
tveksamhet inför. Vart och ett av dessa områden har till och med blivit ifrågasatt av 
någon av de  sex tillfrågade  lärarna.  Det  finns  dessutom en stor  spridning i  vad 
lärarna tycker att eleverna ska lära sig utöver ögats och örats funktion.
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4 DISKUSSION
4.1 Sammanfattning

4.1.1 Varför?

Lärarnas motiv till att undervisa i fysik i grundskolans tidigare år är framför allt att 
skapa   intresse,  motivation  och  att  förbereda  eleverna  för  studierna  under 
grundskolans senare år. I intervjuerna framkommer att tidigarelärarna ska jämna ut 
oddsen, de ska se till att eleverna kommer till de senare åren med så lika kunskap 
som möjligt och därmed så lika förutsättningar som möjligt. Undervisningen under 
de  tidiga  skolåren  ger  eleverna  en  överblick  över  fysiken  och naturvetenskapen. 
Lärarna menar att denna överblick gör att eleverna känner sig duktiga och lite bättre 
än de som inte har kunskapen när de når år 7. Eleverna blir mer självsäkra och kan ta 
en aktiv roll i diskussioner gällande till exempel kärnkraft och risken att bli lurad är 
betydligt  mindre  när  kunskapen  finns.  Det  är  en  trygghet  för  individen,  både 
psykiskt  och  fysiskt.  Lärarna  verkar  anse att  fysikundervisningen i  grundskolans 
tidigare år handlar om att eleverna ska få en första allmänbildning.

Men  allmänbildningen  är  inte  bara  till  för  individen  utan  är  även  viktig  i  vår 
demokratis  fortlevnad.  Lärarna  nämner  att  eleverna  ska ha kompetens  nog att  ta 
kloka beslut i samhällsfrågor baserade på väl grundade argument. Lärdomarna från 
skolans  naturvetenskapliga  utbildning  ger  eleverna  den  kompetensen.  Elevernas 
kunskap är också viktig för samhällets hälsa eller miljö, den medvetna medborgaren, 
som  senarelärarna  har  som  målbild,  lämnar  grundskolans  naturorienterande 
utbildningen med en bättre förståelse för hur dennes förbrukning påverkar miljön 
och medborgaren kommer också med större sannolikhet fatta beslut som är bra för 
den hållbara utvecklingen.

Denna  del  av  den  naturvetenskapliga  allmänbildningen  blir  dock  mest  tydlig  i 
intervjuerna med senarelärarna när de pratar om sina elever och sin undervisning. De 
tidiga åren handlar återigen om att skapa ett intresse och att ha roligt, argument för 
detta  finns  i  alla  intervjuer.  Även studien av  läroböckerna  visar  att  det  finns  en 
skillnad i hur kunskaper i fysik motiveras beroende på om boken riktar sig till elever 
i skolans tidigare eller skolans senare år. De tidigare åren ska fokusera på att fysik är 
fascinerande och kunskapen motiveras med att det helt enkelt är roligt att veta lite 
mer om olika saker i vår vardag. Det kan till och med vara så, som en av lärarna sa, 
att kunskapen i fysik inte behöver någon vidare motivation i de tidigare åren, än den 
att det är livet, allt som finns omkring oss.

4.1.2 Vad?

Att  lära  sig  vad  naturvetenskap  är  innebär,  enligt  lärarna,  att  lära  sig  ett  nytt 
arbetssätt och ett nytt sätt att se på världen. Det handlar om att vara kritisk, att kunna 
ställa  ”rätt”  frågor  och  att  jobba  systematiskt.  Denna  tanke  finns  hos  alla  de 
intervjuade lärarna men vi finner även en syn som innefattar den sakkunskap som 
fysiken  och  naturvetenskapen  innebär.  Lärarna  pratar  om  skolans  olika 
naturorienterande ämnen och hur de kan hjälpa oss att förstå vår omvärld. Störst är 
ändå skapandet av ett intresse. Senarelärarna vill ha en högre nivå att falla ifrån, de 
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anser att det inte går att ändra på att elevernas intresse sjunker under grundskolans 
senare  år,  därför  måste  nivån  vara  högre  från  början.  Jag  får  en  känsla  av  att 
senarelärarna menar att de inte kan eller har svårt bidra med en undervisning som 
föder eller underhåller intresset. Tidigarelärarna ser intresset som något som måste 
underhållas och utvidgas. De säger att intresset finns där eller så kan undervisningen 
bidra till att det skapas. Att intresseskapandet är viktigt ser vi även i läroboken för de 
tidigare skolåren där eleverna ständigt får frågan: ”har du tänkt på det, intressant 
va?”

Det  är  tydligt  att  tidigare-  och  senarelärarna  har  olika  perspektiv  när  de  ser  på 
kunskapen som eleverna ska tillägna sig i skolans tidigare år. Senarelärarna funderar 
på  vad  de  inte  hinner  med  att  göra  och  vad  som  kan  hjälpa  senareläraren  i 
undervisning av eleverna. Tidigarelärarna tänker på vad eleverna vill veta eller vad 
elevernas  intellekt  klarar  av  att  ta  till  sig.  På  ett  vis  är  senarelärarna  mer 
lärarorienterade medan tidigare lärarna är mer elevorienterade.

Något som är centralt i kursplanen är att eleverna ska få en förståelse för fysiken 
genom ett  historiskt  perspektiv.  Det  finns  en  frånvaro,  med  några  undantag,  av 
vetenskapshistorien  i  lärarnas  spontana  tankar  kring  de  olika  ämnesområdena  i 
kursplanen. Historien verkar vara med på något slags nåder och är inget som lärarna 
fäster någon större vikt vid. I läroböckerna ser vi en starkare historisk koppling i 
tidigareboken medan senareboken väljer att tona ner historien och fokuserar mer på 
dagens fakta.

När  det  gäller  målen  för  fysik  i  grundskolans  kursplan  2000  finns,  i  de  flesta 
delområdena, en progression mellan år 5 och år 9. Elevernas kunskap ska fördjupas 
mellan år fem och år nio, från att känna igen något till att kunna något. Det som står 
i målen för år 5 är viktigt att eleverna har uppnått för att ha en god utgångspunkt att 
nå  målen  för  år  9.  Av  de  fem  delområdena:  astronomi,  meteorologi,  ellära, 
magnetism,  akustik  och optik är det  bara meteorologin  som saknar fortsättning i 
målen för år 9 och optikens samt akustikens mål är inte lika tydliga som de övriga. I  
just dessa tre, meteorologi, optik och akustik, finner jag en större osäkerhet bland 
lärarnas tolkningar.  Vart och ett  av dessa har blivit klassade som onödiga för de 
tidiga åren av åtminstone en lärare, dessutom finns en större spridning i de spontana 
tankarna  kring vad som skulle  kunna tänkas  behandlas  i  områdena.  Osäkerheten 
verkar sammanfalla med kursplanens otydlighet, särskilt akustiken och optiken har 
mål som skulle kunna innebära samma typ av kunskap i både år 5 och år 9. Extra 
tydligt blir det när en senarelärare säger att ”optik behöver de inte läsa där börjar ju 
jag  från  början”.  Studien  av  läroböckerna  visar  att  även  läroboksförfattarna  har 
tolkat  målen  så  att  akustik  och optik  kapitlen  behandlar  ungefär  samma saker  i 
tidigareboken som senareboken. 

Osäkerheten och spridningen bland lärarnas spontana tankar kring kunskapsmålen i 
optik  och  akustik  har  bytts  mot  överensstämmelse  när  det  gäller  astronomi  och 
elläran/magnetismen.  Målen  för  dessa  områden  är  ganska  väldefinierade  i 
kursplanen vilket verkar göra även lärarna mer överens om vad det innebär att ha 
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insikt i dessa områden. I läroböckerna finns en större skillnad mellan tidigare- och 
senareboken i astronomi och ellära än i de övriga delområdena. Precis som lärarna 
verkar även läroboksförfattarna mer säkra på hur astronomin och elläran ska byggas 
ut i senareboken.

4.1.3 Hur?

Undervisningen  ska,  enligt  lärarna,  vara  mycket  vardagsnära,  praktisk  och 
upplevelse baserad i skolans tidigare år. Lärarna säger att det under de senare åren 
inte  finns  tid  till  att  laborera  eller  knyta  an  till  verkligheten,  det  är  så  mycket 
kunskapsstoff att lärarna får dra in på det praktiska erfarandet. Enligt lärarna blir det 
ibland så mycket detaljer att sammanhanget försvinner i senare årens undervisning. I 
de tidigare åren finns tiden till att skapa en rolig och därmed praktisk och holistisk 
naturorienterande  undervisning.  Därför  ska  undervisningen  i  de tidigare  skolåren 
också  vara  det,  säger  lärarna.  Att  undervisningen  går  mot  en  mer  och  mer 
detaljinriktad teoretisk undervisning i de senare åren blir även tydligt i läroböckerna, 
boken som riktar sig till grundskolans tidigare år uppmuntrar till många praktiska 
försök medan senareboken enbart ställer rena kunskapskontrollerande frågor.

Även i  tankarna  kring hur  undervisningen ska  se ut  finns  en  skillnad  i  lärarnas 
tankesätt, tidigarelärarna vill utgå från eleverna, de anordnar ”brain-storming” kring 
nya  begrepp  och bygger  kunskapen  utifrån  elevernas  erfarenheter.  Senarelärarna 
utgår från det läraren gör och pratar om att  göra undervisningen rolig genom att 
tillhandahålla roliga experiment och att som lärare vara underhållande.

Även om tidigarelärarna anser att elevernas erfarenheter är viktiga i undervisningen 
håller tidigarelärarna med senareläraran om att lärarens kompetens har en viktig roll 
i  undervisningens  kvalitet  och  elevernas  kunskapsmängd  när  de  når  år  7. 
Senarelärarna vittnar om skillnaden på elever som haft en ma/no-lärare och elever 
som  inte  har  haft  en.  De  talar  om  hur  mycket  bättre  det  börjar  bli  med  de 
nyutexaminerade lärarna och att de har en ljus syn på framtiden.

4.1.4 Tidigare lärarnas mål och senare lärarnas förväntningar?

Lärarna, för både tidigare- och senare skolår, har berättat om de kunskaper som de 
tycker  att  kursplanens mål  innebär med avseende på elevernas  kunskaper  när de 
lämnar år sex och börjar år sju. I de flesta fall sammanfaller lärarnas tankar men det 
innebär inte att lärarna anser att eleverna har de kunskaperna. Senarelärarna är i stort 
överens om att eleverna inte uppnår målen så som de tolkar dem. Det kan till och 
med vara svårt att föreställa sig en skola där de som lärare kan ha förväntningar på 
elevernas  kunskap  i  fysik  när  de  kommer  till  år  7.  Men  senarelärarna  ser  en 
förbättring på väg, alla elever kan inte allt men några kan lite och andra som haft tur 
med läraren kan mycket. 

Lärarna  som undervisar  i  de  tidiga  skolåren  är  inte  helt  överens  när  det  gäller 
huruvida eleverna uppfyller målen. Det finns både en positiv och en negativ bild, de 
har gemensamt att de tror på sin egen undervisning men att skolsystemet ibland 
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stjälper deras intentioner.  Tidigarelärarna tror på eleverna och deras möjlighet att 
lära  sig  och dela  med sig.  De elever  som gått  i  de intervjuades  klasser har  och 
kommer att uppnå målen med råge.

4.2 Teoretisk tolkning

Det viktigaste en elev kan ta med sig upp till undervisning i år 7-9 är enligt lärarna i 
undersökningen  ett  brinnande  intresse  och  målen  i  kursplanen  utgör  basen  i 
byggandet  av  det  intresset.  Liksom  Harlen  (1996)  pratar  senarelärarna  om  det 
sjunkande intresset hos eleverna under grundskolans tre sista år. Eleverna behöver 
ha en överblick och en första praktisk introduktion till varje delområde så att de i 
senare år, enligt lärarna, kan känna sig trygga och därmed ha känslan av tillförsikt, 
Harlen  menar  att  eleverna  måste  vara  bättre  förberedda  för  de  senareårens 
undervisning. Lärarna säger att  grundskolans tidigare år handlar om att  skapa ett 
intresse, motivation och en stabil grund att bygga de senare årens fysikundervisning 
på. Lindahl (2003) visar att de yrkesdrömmar som eleverna har i slutet av år fem 
ofta ligger till  grund för fortsatta studier och Lederman (2007) säger att läraren i 
naturvetenskap måste  inta en roll  som yrkesvägledare.  Det blir  tydligt  att  läraren 
som undervisar eleverna i år 1-6 måste vara duktig på att motivera kunskapen och 
visa vad naturvetenskap handlar om, alltså skapa ett intresse.

I lärarnas motiv för fysikens plats i skolans tidigare år finns både ett nyttoperspektiv 
och  ett  bildningsperspektiv  (Sjøberg,  2000).  Tyngdpunkten  ligger  på 
bildningsperspektivet, det handlar om demokrati och naturvetenskapen som en del 
av livet, men det finns även argument som passar in under nyttoperspektivet bland 
annat motivet att vägen till ett ingenjörsyrke börjar redan i skolans tidiga år. Detta 
nyttoperspektiv är även tydligt i läroboken för skolans senare år där kunskaperna i 
fysik motiveras med framtida spännande yrken. Det syfte som kursplanen framhåller 
sammanfaller med lärarnas åsikter om vikten av fysikkunskaper när individen ska 
fatta beslut gällande ställningstaganden i en demokrati.

Roberts  (1988)  beskriver  sju  emfaser  med  vilka  den  naturvetenskapliga 
undervisningen kan motiveras. Han säger att undervisningssituationer avgör vilken 
emfas som kan motivera. I lärarnas svar finns tre av emfaserna: att kunna delta i en  
demokratisk process,  att förstå den vetenskapliga metoden bland annat genom att 
kunna ställa ”rätt” frågor och att förbereda sig för fortsatta studier, ”vi läser det här 
för att ni ska förstå högstadiets fysik”. När lärarna pratar om naturvetenskapen som 
en  arbetsprocess  och  metod  snuddar  de  vid  det  som  innefattas  av  begreppet 
naturvetenskapens  väsen som bland  annat  Lederman  (2007)  skrivit  om.  Lärarna 
pratar om att naturvetenskapen aldrig är absolut och att eleverna inte ska känna att 
det är nog, bara för att det fått ett svar på en fråga. Arbetssättet, att vara systematisk 
och att bygga sina ställningstaganden på väl grundade argument är centrala i lärarnas 
beskrivning av naturvetenskapen.

De produktiva frågorna som, enligt Harlen m fl (1996), är viktiga för både lärarens 
förmåga att initiera intellektuell aktivitet hos eleverna och för elevernas förståelse 
för naturvetenskapen dyker upp i intervjuerna. De pratar om att eleverna ska ställa 
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”rätt” sorts frågor och om experimentens utformning, att göra undersökningarna och 
konstruerandet intressant och viktigt för eleverna. De ska veta att naturvetenskapen 
inte  är  någon färdigförpackad  information  utan  att  de måste  ställa  frågorna i  ett 
sammanhang och att  deras egna tankar  är lika viktiga som det  som läraren eller 
boken förmedlar. Dessa idéer återfinns i Benckerts m fl (2007) bok, där står att det 
ska finnas en diskussion och reflektion kring problem och experiment som eleverna 
genomför, något som tidigarelärarna i mina intervjuer poängterar. Det handlar inte 
bara om att dokumentera vad som gjorts, eleverna ska reflektera och genom sina 
tankar komma fram till ny kunskap.

Lärarna pratar mycket om att skapa ett ihållande intresse och att detta görs genom att 
de  i  skolans  tidigare  år  tillhandahåller  mängder  av  praktiska  aktiviteter.  Enligt 
Elfström m fl (2008) är det också så som barn lär sig bäst, barnen har en naturlig 
förmåga att genomföra undersökningar. Men genom Lindahls (2003) undersökning 
får vi veta att det är just det myckna experimenterandet i grundskolans tidigare år 
som gör att intresset svalnar under de senare åren. Kontrasten mellan de sex första 
och de tre  sista  åren i  grundskolan är för  stor enligt  eleverna  i  undersökningen. 
Lärarna i min undersökning pratar om hur skillnaden mellan senare och tidigare år 
ligger i att undervisningen blir mer och mer detaljrik och mer och mer teoretisk till 
den grad att allt sammanhang och all verklighetsanknytning försvinner, de hinner 
inte med att vara praktiska. Fysiken i grundskolans tidigare år bör alltså balanseras 
av det praktiska och det teoretiska erfarandet. Det praktiska krävs för att eleverna 
ska lära sig nya saker medan det teoretiska krävs för att eleverna ska känna igen 
fysiken i grundskolans senare år. Övergången bör vara mjukare mellan den fysik 
som i tidigare åren förknippas med praktiska aktiviteter och den fysik som i senare 
åren förknippas med teoretiska uträkningar. 

I lärarnas motiveringar till det som undervisas finner vi ett argument som handlar 
om att  vara lite  bättre än andra.  Genom att  ha kunskap kommer eleverna att  bli 
självsäkra, våga mer och bli trygga. De vill, genom att undervisa i lite mer än det 
som står i målen, ge eleverna en positiv självbild vilket Elfström m fl (2008) och 
Osborne (2007) anser som en viktig del i att få ett intresse för naturvetenskapen. 
Eleverna måste känna sig tillräckligt duktiga för att våga eller vilja anse sig tillhöra 
den kultur som naturvetenskapen utgör. Östman (2002) och Osborne (1996) skriver 
om att läraren måste vara försiktig i introducerandet av vetenskapliga begrepp då de 
många gånger kan utmana begrepp som eleverna redan har. Tidigarelärarna var alla 
måna om att inkludera alla eleverna i naturvetenskapen, främst handlar det om att ta 
tillvara på elevernas tidigare erfarenheter och utgå från dem i undervisningen.

Vetenskapshistorien är enligt  Andersson (2008) och Ekestig (2002) viktig för att 
eleverna  ska  skapa  en  förståelse  av  naturvetenskapens  väsen.  Ingen  av  lärarna 
använder sig av vetenskapshistorien i  sin undervisning trots att  Kursplanen 2000 
särskilt uttrycker att fysikens karaktär ska belysas genom dess historia. En av lärarna 
uttrycker  att  vetenskapshistorien  är  viktig  därför  att  den  är  en  stor  del  av  de 
nationella proven. Ward (2005) varnar för detta fenomen att utbildningens innehåll 
bestäms utifrån vad som återfinns i de stora utvärderingarna. Lärarna verkar vilsna 
när det gäller att integrera vetenskapshistorien i undervisningen. I läroboken för de 
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tidigare  åren  har  författaren  tagit  fasta  på  vetenskapshistoriens  betydelse  för 
elevernas kunskapande och ger särskilt utrymme till historien. Vetenskapshistorien 
roll tonas ner i boken för de senare läsåren, kanske är det så att eleverna efter de 
första åren ska ha fått den del av naturvetenskapens väsen som vetenskapshistorien 
kan bidra med förståelse för.

Ward  (2005)  skriver  också  om  det  progressionstänk  som  bör  ligga  bakom 
kunskapsutvärderingen hos eleverna. Skolans kursplan ger i framförallt astronomin 
och elläran en grund till en sådan progression. Följs målen bör det inte behöva bli så 
mycket  nytt  ämnesstoff  under åren 7-9. Eleverna har redan fått  grunden och ska 
känna igen det mesta av senarelärarens undervisningstoff. Senarelärarna menar att 
deras undervisning skulle bli mycket bättre om eleverna faktiskt uppnådde målen, 
tanken att  kunna bygga vidare på tidigare erfarenheter  finns men det är svårt  att 
föreställa sig detta scenario. 

Så vad gör fysiken i grundskolans tidigare år? Denna undersökning resulterar i ordet 
”intresse”.  Eleverna  ska  få  ett  intresse  eller  utveckla  sitt  intresse  så  att  detta  är 
tillräckligt  högt  för  att  säkra  en  vidare  naturvetenskaplig  allmänbildning.  Harlen 
(1996),  Lindahl  (2003)  och  Osborne  (2007)  pekar  alla  åt  samma  håll. 
Tidigareläraren har en viktig roll, de ansvarar i princip för att vi i framtiden kommer 
att ha naturvetare, det är enligt Lindahl i skolans tidigare år som fröet sås.

4.3 Tillförlitlighet
Undersökningens  syfte  har  varit  att  ta  reda  på  vad  fysiken  har  för  uppgift  i 
grundskolas tidigare år. Kursplanens mål, yrkesverksamma lärare från grundskolans 
tidigare och senare år samt läromedel för fysik har varit grunden för resultaten. Min 
förhoppning var från början att få intervjua lärare som jobbar med ”samma” elever, 
men på grund av det låga intresset från lärarna blev jag tvungen att uppsöka lärare på 
andra skolor. Detta resulterade i att de tidigarelärare som jag intervjuade alla har en 
ma/no-kompetens vilket inte ger en riktigt rättvis bild av undervisningssituationen 
ute i skolorna. Jag misstänker att det fanns en viss rädsla för att delta, att visa en 
dålig  bild  av  sin undervisning.  ”Fysik  håller  vi  inte  på med  här  vi  undervisar  i 
naturorientering” och ”du vet att detta är en 1-6 skola” är två kommentarer jag fick 
vid  första  kontakten  med  1-6-skolorna.  Troligtvis  hade  tidigarelärarnas  och 
senarelärarnas bild av huruvida eleverna uppnår målen sett mer samstämd ut om jag 
fått intervjua några av de lärarna som undervisar i naturorientering fast de inte har 
utbildning för det.

Jag har en god spridning gällande vilken typ av elever som lärarna undervisar. Både 
innerstads  elever,  elever  med  invandrarbakgrund samt  elever  uppväxta  på landet 
finns representerade i de elevgrupper som de intervjuade lärarna undervisar. Detta 
ger en rättvis bild över de olika elevbakgrunder som kan förekomma i en svenska 
skola. Även spridningen av lärarnas ålder och yrkesverksamma tid är stor vilket gör 
att min grupp av lärare är representativ för skolans lärarkår.

Intervjuerna har alla skett på samma sätt, varje lärare har fått intervjuguiden ett par 
dagar innan intervjun samt en uppmaning att läsa igenom målen för år fem i fysik. I 
skapandet av intervjuguiden har jag utgått från de didaktiska frågorna varför, vad 
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och hur. Jag har valt att i vissa frågor vara mer inriktad på allmän naturvetenskap, 
just för att underlätta för de lärare som ser naturorienteringen som ett block och inte 
enskilda  ämnen.  Trots  flera  övningsintervjuer  har  jag  i  genomläsandet  av  mina 
anteckningar funnit en större rutin under de senare intervjuerna vilket har lett till att 
kvaliteten  på  intervjuerna  varierar,  dock  har  varje  intervju  givit  mig  en  klar 
uppfattning om lärarnas tolkningar av kursplanen.

Resultaten ses som en representation av hur det kan se ut i den svenska grundskolan. 
Det går inte att utifrån denna undersökning dra några generella slutsatser gällande 
Sveriges lärarkårs tolkningar av kursplanen. Det har aldrig funnits någon avsikt att 
utifrån undersökningen göra några sådana generella  tolkningar.  Den grupp lärare 
som deltagit  måste  anses som en god grund att  bilda sig en uppfattning om hur 
kursplanens och fysikens plats i grundskolan kan te sig ute i verkligheten.

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktiskt tillämpning
I  genomförandet  av  arbetet  har  jag  bearbetat  mina  tankar  kring  min  roll  som 
tidigarelärare. Den osäkerhet som fanns gällande om jag som ma/no-lärare verkligen 
har något värde i undervisningen har minskat och jag känner att den grund som jag 
kan bidra med har en viktig  roll  i  elevernas  framtid.  Det känns viktig  att  ha ett  
tydligt  mål att  jobba mot och då innefattas inte bara kunskapsdetaljerna utan det 
handlar om ett mer övergripande syfte.

Eleverna är intresserade men det gäller att få detta intresse att frodas och utvecklas. 
Tidigareläraren är ett led i denna process, genom att förbereda eleverna för de tre 
sista åren skapas en trygghet hos eleverna som gör att de känner sig hemma i de 
naturorienterande  ämnena.  Tidigareläraren  ska  också  se  till  att  eleverna  vet  vad 
kunskaperna inom fysik kan användas till både när det gäller behoven för de som 
inte ska bli naturvetare och de som ska bli det.

Arbetet har skapat en del nya frågor som gäller skolorganisationens och lärarens roll 
i  elevernas  naturvetenskapliga  utbildning.  Jag fann ett  glapp mellan  lärarna  i  de 
tidiga  åren  och  lärarna  i  de  senare  åren,  det  verkade  finnas  lite  eller  ingen 
kommunikation mellan dessa. Jag vet också att det finns skolor på vilka eleverna går 
hela vägen från år 1 till år 9. Hur ser det ut med kommunikationen mellan stadierna 
där och vad har det för betydelse för elevernas kunskap? Är det någon skillnad på 
elevernas kunskaper om de gått i en skola eller flera skolor där kommunikationen 
mellan alla lärare som eleven träffat på under undervisningen varit god i förhållande 
till där kommunikationen varit dålig?

Lärarna var alla överens om att lärarens intresse för och utbildning i naturvetenskap 
har  stor  betydelse  för  elevernas  chanser  till  en  god  start  i  fysik  och  de  övriga 
naturämnena. Hur ser det då ut i verkligheten? Gör de elever som har en utbildade 
no-lärare redan i skolans tidigare år bättre ifrån sig, på till  exempel de nationella 
proven, än de elever som inte har en utbildad no-lärare? 
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BILAGA 1
Intervjuguiden som intervjuerna byggdes kring och som skickades ut till lärarna innan intervjun.

Intervjuguide

De första fem frågorna kommer att behandlas kort och tyngdpunkten ligger hos de frågor som direkt 
berör kursplanen.

1. Vilka ämnen undervisar du i och vilken årskurs?
2. Vad har du för kompetens/examen?
3. Vad är naturvetenskap för dig?
4. Vad anser du är det viktigaste när det gäller att skapa ett intresse för naturvetenskap hos 

eleverna?
5. Vad tror du är den viktigaste /största skillnaden i naturvetenskaps undervisningen i 

grundskolans tidigare och senare år?

Följande frågor ställes för vart och ett av områdena.

Område Frågor
Astronomi 

Elektricitetslära

Optik 

Akustik Vad anser du utifrån kursplanen i fysik att eleverna ska ha för 
kunskap med sig, efter år 5 , inom området (...)?
Varför är just dessa  kunskaper viktiga enligt dig?

Magnetism Senare: Vad tror du krävs av undervisningen för att eleverna ska nå 
de kunskapsmålen?
Tidigare: Vad gör du för att eleverna ska uppnå dessa kunskaper?

Meteorologi 

Naturvetenskapliga 
verksamheten

Kunskapens användning

Fundera även kring om du upplever att dessa mål uppnås. 



BILAGA 2
Tabell över lärarnas spontana tolkningar av vilka kunskapsmål kursplanens mål för det femte 
skolåret innehåller. Längs till vänster ses de delområden som varit aktuella under intervjuerna, 
till höger presenteras de kunskapspunkter som lärarna nämnde samt hur många lärare, sorterat 
i tidigare och senare (tidigare + senare), som nämnt varje punkt. 

astronomi

alla alla 3 + 1 2 + 1 1 + 1 1 + 0

meteorologi

1 + 0 3 + 2 1 + 1 1 + 0 0 + 1
slutna kretsen

alla alla 3 + 2 0 + 1

Magnetism

elektromagneter magnetfält

alla 0 + 1 0 + 1 1 + 0

akustik
hörselhälsa

1 + 0 3 + 2 2 + 3 1 + 1 0 + 2 0 + 1

optik regnbågen

0 + 1 1 + 2 2 + 3 2 + 1 1 + 0 1 + 0

historia ellära optik

0 + 1 0 + 1 1 + 0

himlakropparna i 
vårt solsystem

sambandet 
kropparnas 
rörelse och 
tideräkningen

sambandet 
jordaxelns lutning 
och årstiderna

stjärnor, 
stjärnbilder o 
andra 
himlakroppar

vetenskapens 
syn på vår 
existens (Big 
Bang)

rymdfart, den 
första 
månlandningen

behövs inte i 
tidigare år

temperatur 
och 
vädertyper

jordens 
”klimatzoner” 
(varför är det öken 
där)

atmosfären 
och luften

Vad gör 
meteorologer? 
prognoskartor

Elektricitets-
lära

parallell/serie 
koppling

experimentera och 
med olika 
komponenter 
(koppla)

historiskt 
perspektiv, 
vad används 
elen till

vad är magnetiskt 
var är inte

kompassen 
och jorden 
som jätte 
magnet

behövs inte i 
tidigare år

örats 
uppbyggnad

hur skapas ljud/ 
varför låter det

ljudets 
rörelse/   
utbredning

låga/höga, 
starka/svaga 
toner

behövs inte i 
tidigare år

strålgångar, 
speglar, linser

hur fungerar 
ögonen

synfel, 
glasögon

Vitt ljus, 
färger 

när/om det dyker 
upp i nån bok


