
FYSIK  åk 1-3  
 
Fysik 
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov 
av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor 
betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som 
energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med 
kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna 
bidra till en hållbar utveckling. 
 
Syfte 
Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse 
för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang 
utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska 
undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med 
hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. 

På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt 
tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika 
informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla 
förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av 
naturvetenskapliga arbetsmetoder. 
Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla 
kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras 
argument i sammanhang där kunskaper i fysik har betydelse. 
Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, 
etiska och estetiska valsituationer som rör energi, teknik, miljö och 
samhälle. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 
förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt 
förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från 
undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att 
eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa 
texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja 
mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden.  
 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges 
inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar 
varandra. Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
– använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera 
och ta ställning i 
frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 
– genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 
– använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och 
förklara fysikaliska 
samband i naturen och samhället. 
 

Centralt innehåll  Kommunens paraply 
1 

Kommunens paraply 
2 

Kommunens paraply 
3 

Året runt I naturen  Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen 
årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till 
olika årstider. 

 

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

 Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, 
grupperas och artbestämmas samt namn på några 
vanligt förekommande arter. 

 

 Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, 
grupperas och artbestämmas samt namn på några 
vanligt förekommande arter. 

 Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan 
organismer i ekosystem. 

Kropp och hälsa  Människans kroppsdelar, deras namn och funktion. 

 Betydelsen av sociala relationer för att må bra. 

 Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak 
och doft med hjälp av olika sinnen. 

 Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion 

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

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

Material och 
ämnen I vår 
omgivning 

 Materials egenskaper och hur material och föremål kan 
sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, 
ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten. 

 Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar 
mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, 
smältning och stelning. 

 Människors användning och utveckling av olika material 
genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål 
är tillverkade av och hur de kan källsorteras. 

 Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan 
observeras. 

 Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela 
upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom 
avdunstning och filtrering. 

 

Berättelser om 
natur och 
naturvetenskap 

 Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen 
och människan. 

 Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika 
kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i 
naturen. 

 

 Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen 
och människan. 

 Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika 
kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i 
naturen. 

 

 Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen 
och människan. 

 Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika 
kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i 
naturen. 

 

Metoder och 
arbetssätt 

 Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. 

 Enkla naturvetenskapliga undersökningar. 

 Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar 
med stöd av bild och stödord 

 Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. 

 Enkla naturvetenskapliga undersökningar. 

 Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar 
med liten text och bild.   

 
 

 Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. 

 Enkla naturvetenskapliga undersökningar. 

 Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar 
med text, bild och andra uttrycksformer. 

 
 


