
FYSIK  åk 4-6 
 
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. 
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Fysiken i naturen 
och samhället 

  Energins oförstörbarhet och flöde, olika 
energikällor och påverkan på miljön 

 Enkla väderfenomen och deras orsaker 

Fysiken och 
vardagslivet 

 Enkla elektriska kretsar med batterier 

 Magneters egenskaper och användning 

 Krafter och rörelse i vardagssituationer 

  Energiflöden mellan föremål som har olika 
temperatur. 

 Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas 

 Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor 

Fysiken och 
världsbilden 

 Några historiska och nutida upptäckter inom 
fysikområdet 

 Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen 

 Några historiska och nutida upptäckter inom 
fysikområdet 

 Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av 
naturen 

 Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i 
förhållande till varandra. 

 Människan i rymden och användning av satelliter 

 

 Några historiska och nutida upptäckter inom 
fysikområdet 

 Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av 
naturen 

 Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur 

 
 

 
Fysikens metoder 
och arbetssätt 

 Enkla systematiska undersökningar 

 Mätningar och mätinstrument 

 Dokumentation av enkla undersökningar 

 Tolkning och granskning av information 

 Enkla systematiska undersökningar 

 Mätningar och mätinstrument 

 Dokumentation av enkla undersökningar 
 Tolkning och granskning av information 

 Enkla systematiska undersökningar 

 Mätningar och mätinstrument 

 Dokumentation av enkla undersökningar 
 Tolkning och granskning av information 

    


