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Lekplatsfysik + Förskola! 



Att arbeta med naturvetenskap i 
förskolan utifrån frågor och 

situationer i förskolans vardag
Idén till forskningsprojektet väcktes under en 
fortbildningskurs för förskollärare

Perspektivet att utgå från vardagliga situationer och 
från barns frågor genomsyrade kursen

Deltagarna övade sig bl.a. på att identifiera barns frågor 
som har med naturvetenskap att göra, samt att 
identifiera situationer som hade kunnat vara 
startpunkter för naturvetenskapliga lärandesituationer

I slutet av kursen: Lärarna samlade under fem dagar på 
frågor samt situationer som de ansåg att man skulle 
kunna bygga naturvetenskapliga lärandesituationer 
utifrån.



Under samtalen under kursen väcktes intresset för 
vad det är för frågor/situationer som förskollärare 
uppmärksammar. Vilket potentiellt 
naturvetenskapligt innehåll förekommer i dem? 
Vilken naturvetenskap blir möjlig att arbeta med 
genom att utgå från de situationer/frågor 
förskollärarna uppmärksammat.
Artikeln: Hansson, Löfgren & Pendrill (in print). Att 
utgå från frågor och situationer i förskolans vardag: 
Vilket naturvetenskapligt innehåll kan det leda till? 
Accepted for publication in NorDiNa.

Resultaten kommer att kunna användas i kommande 
fortbildningskurser/dagar.



  



Lärarlyftet II
Ht14 1-45 hp halvfart
Ht14 31-45 hp halvfart

http://www.lu.se/studera/valja-studier/program-och-
kurser/kompetensutveckling-yrkesverksamma/lararlyftet

Ht10, ht11 1-41 
hp kvartsfart



FYSIKBRO

IYPT = 
Projektarbete!

NT-Utvecklare



- Lärardagar i samarbete med MAX IV
- Utveckling av undervisningsmaterial i samarbete 
med MAX IV (På gång)



NRCF utvecklar en samling exempel 
på SSI-case avsedda för 

fysikundervisning på högstadiet och 
gymnasiet

• I nv-didaktisk forskning föreslås SSI som ett sätt att 
arbeta i nv-undervisningen som har potential att få 
eleverna att uppfatta nv som mer relevant och 
intressant

• Finns med i styrdokumenten, t.ex. ”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” 
(grundskolans kursplan för fysik)



Lärare som vill undervisa med 
utgångspunkt i samhälls-relevanta 
frågor undrar ofta:
- Vad händer med det centrala 
innehållet? 
- Vilka experiment eller andra 
aktiviteter kan göras i 
fysikundervisningen som en del av 
undervisningen om en 
samhällsfråga?



- På kemiområdet har Marks and Iilks (2009) 
gett exempel på samhällsfrågor, med relevant 
kemiinnehåll för skolan och gett exempel på 
lämpliga experiment.

- NRCF har uppmärksammat en brist på detta 
på fysikområdet i litteraturen. Vi håller därför 
för närvarande på med ett utvecklingsarbete 
där vi utvecklar en samling exempel på SSI 
med fysikrelevans, som riktar sig till skolans 
fysiklärare och deras elever.



Exempel på SSI Olika aspekter 
av frågan

Relevant centralt 
innehåll

Relaterade 
experiment/aktivitet
er

Tips på litteratur och web-
länkar

Vilken sorts 
glödlampor ska jag 
använda 
(traditionella 
glödlampor, 
lågenergilampor, 
LED?)

Naturvetenskapliga 
aspekter: 
Energianvändning? 
Kemikalieanvändning? 
Hur fungerar lamporna? 
Ljuset från de olika 
lamporna?
 
Andra aspekter: 
Kostnader? Olika 
ljusuppleveler? 

- Elproduktion, eldistribution 
och elanvändning i 
samhället.
- Försörjning och användning 
av energi historiskt och i 
nutid samt tänkbara 
möjligheter och 
begränsningar i framtiden

Studera t.ex. olika lamptypers
 
-Effektutveckling
-Ljusspektra

Nyhetsartiklar:
•http://www.svd.se/nyheter/inrikes/glodlampor-kan-kopas-trots-forbud_7456690.svd
• 
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/forbud-latt-att-komma-runt
 
Andra websidor:
- http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Hembelysning/Utfasningen-av-glodlampan/
 
- http://www.eu-upplysningen.se/Du-i-EU/EU-i-vardagen/Glodlampan-slocknade-2012/
 

Vilken 
hastighetsgräns 
ska vi ha i våra 
städer?

Naturvetenskapliga 
aspekter:
Bromssträckor, krockar 
och bensinförbrukning 
vid olika hastigheter? 

 
Andra aspekter:
Tidsförlust för individen, 
inskränkningar i 
individuell valfrihet
Kostnader för samhället i 
samband med 
förändringen?

 

Krafter, rörelser och 
rörelseförändringar i 
vardagliga situationer och 
hur kunskaper om detta kan 
användas, till exempel i 
frågor om trafiksäkerhet.

NRCF:s trafiksäkerhetslab: Utgår 
från krockfilmer på internet.
(se hemsidan)

Nyhetsartiklar:
•http://www.sydsvenskan.se/malmo/farre-olyckor-sedan-40-gransen-infordes/
•http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/vill-ha-30-grans-i-alla-stader
•http://www.kth.se/aktuellt/nyheter/nya-hastighetsgranser-foljs-ej-1.330396
 
Andra websidor:
•http://www.trafikverket.se/Privat/Resan-och-trafiken/Hastighetsgranser-pa-vag/
•http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Trafik--hallbart-resande/Trafiksakerhet.html
•http://www.folksam.se/testergodarad/sakeritrafiken
•http://www.iihs.org/ratings/frontal_test_info.html
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http://www.iihs.org/ratings/frontal_test_info.html
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Niels Bohr-institutet, EPS, 3 dec 2013
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Uppdaterat 
regleringsbrev, LU

Medlen under anslagsposten avser verksamhet i 
nationellt resurscentrum i fysik under 2014. 
Linköpings universitet ska svara för en 
samordning av de verksamheter som bedrivs vid 
de nationella resurscentrumen i biologi, fysik 
respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds 
universitet respektive Stockholms universitet 
samt vid det egna resurscentrumet i teknik 
(2014/1602/S m.fl.). Lunds universitet ska 
samarbeta med Linköpings universitet i 
samordningen av verksamheterna.

Beslut 27 februari, besked 12 mars, 2014



  

Södra Sandby
Ämnesdidaktik 

i praktiken

http://iopscience.iop.org/0031-9120/49/2/180/article

