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Abstract - Which abilities are the students training in the subject of 

physics? 

The purpose of this study was to examine teachers' plans, LPPs (Local Educational 

Planning) to see which abilities are trained and how. I have created a content analysis of the 

teachers' plans, LPPs and how the teachers practice the abilities of the students in the 

subject of physics. I analysed two LPPs in the grade 5 and two LPPs in the grade 6. The 

LPPs are from two different schools and two teachers' one in each grade. My first purpose 

was to examine which abilities, prescribed in Lgr 11 students are training and if the abilities 

create a common thread between grade 5 and grade 6 in the subject of physics. My second 

purpose was to examine what kind of teaching the students are training the abilities which 

can be found in Lgr 11. The study addresses three different kinds of teaching which are 

more open, more guided or in a combined way of teaching. My study answered the 

following questions:  

 Which abilities in Lgr 11 are the students training in the subject of physics in grade 

5 and 6?  

 What kind of teaching are the students training the abilities in Lgr 11?  

The study was based on a content analysis of the LPPs and the theory I used to analyse was 

The Big 5. I also used interview by email with the teachers who gave me the LPPs. Based 

on the results and the analysis of the study, I came to the conclusion that all four LPPs in 

the two different schools were practicing the abilities prescribed in Lgr 11 and that they 

used The Big 5 to clarify the abilities that the topic addresses. All four LPPs have a 

common thread between grade 5 and 6 where some abilities are recorded again others are 

excluded and supplemented with new ones. Based on the results and the analysis, I came to 

the conclusion that both teachers teach the skills prescribed in Lgr 11 in the subject of 

physics in an open way of teaching, i.e. when students are active participants in the 

teaching. Combined teaching was used several times when the students e.g. had to try out 

for a given topic. Guided teaching was used only once in all four LPPs e.g. when the 

teachers prepare a list of concepts. 

Keywords: Physics, abilities, open/guided /combined lesson, local educational plan LPP, 

interview by email.  

Nyckelord: Fysik, förmågor, öppen/guidad/kombinerad undervisning, lokal pedagogisk 

planering LPP, intervju per e-post. 
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1. Inledning  

Alla som arbetar i skolan är förpliktigade att följa olika statliga lagar och förordningar som 

skollagen, skolförordningen, skolverkets författningssamling och läroplaner föreskriver. I 

ämnet NO styrs skolans verksamhet av innehållet från de nationella och statliga 

författningarna (Wickman och Persson 2015, s. 155). 

 

I Lgr 11 (s. 127) i syftet under ämnet fysik står det att: 

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. 

Dessa förmågor ska eleverna i ämnet fysik utveckla kontinuerligt under hela grundskolan.  

 

Skolverket kommentarer kring den första förmågan i Lgr 11 (s. 127) som kallas för 

"kunskapens användning" inom ämnesdidaktisk forskning. Undervisningen bidrar till 

elevernas personliga utveckling genom att de får utveckla sin förmåga att göra välgrundade 

ställningstaganden utifrån sina kunskaper. Inom denna förmåga får eleverna känna sig 

delaktiga och engagerade i sin omgivning. På så vis kan ämnet fysik bidra till att 

förverkliga läroplanens övergripande mål om demokratiskt deltagande och omsorg om 

miljön.      

 

Den andra förmågan som skolverket i Lgr 11 (s. 127) kommenterar benämns ”kunskaper 

om den naturvetenskapliga verksamheten” inom ämnesdidaktisk forskning. Inom denna 

förmåga ska eleverna lära sig att genomföra systematiska undersökningar, dvs. hur man 

formulerar frågor, väljer undersökningsmetod och planerar undersökningen till hur man 

hanterar material och utrustning, värderar resultat och drar slutsatser. Här är det även 

viktigt att kunna beskriva och dokumentera det man undersöker för att andra ska kunna 

bedöma resultatens giltighet. Här används också det praktiska undersökandet som innebär 

att observera, mäta och experimentera.  
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I skoverkets kommentarer till den tredje och sista förmågan i Lgr 11 (s. 127) som benämns 

”kunskaper i fysik” som även den grundar sig i ämnesdidaktisk forskning handlar om att 

beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället som har en central roll i 

ämnet fysik. För att kunna förklara fysikaliska samband i naturen och samhället behövs 

begrepp, modeller och teorier som är resultaten av människors observationer och tänkande. 

Teorierna kan vara vardagliga observationer som kan utvecklas till detaljerade 

förklaringsmodeller. Teorierna förändras i samband med att det växer fram i sociala och 

kulturella sammanhang vilket gör ämnet fysik till en öppen och kreativ verksamhet. När 

eleverna känner till fysikens begrepp, modeller och teorier kan eleverna nyttja dessa för att 

bearbeta frågeställningar och formulera nya. Att ha kännedom om begrepp, modeller och 

teorier leder till att eleverna kan resonera om och värdera olika tolkningar av resultat i 

undersökningar. 

 

Tidningen Skolvärlden från Lärarnas Riksförbund (2014-03-10) skriver att: "Enligt 

läroplanen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera och 

argumentera, reflektera och jämföra." Vidare skildras i tidningen Skolvärlden från Lärarnas 

Riksförbund (2014-03-10) att det finns 71 övergripande mål i Lgr 11 och för att hjälpa 

lärare att fokusera på det väsentliga ville Göran Svanelid, universitetslektor och före detta 

lärarutbildare ge lärarna ett hjälpverktyg att använda sig utav. I grundskolans kursplaner 

upptäckte Svanelid att det fanns fem övergripande mål som han sammanförde till "The Big 

5". The Big 5 omfattas av analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, 

procedurförmåga samt begreppsförmåga. Dessa 5 förmågorna anser Svanelid att eleverna 

ska utveckla under lektionstiden för att sedan kunna bedömas. Svanelid menar att om 

elevernas kunskapsutveckling ska utvecklas till det bättre så ska man använda sig utav The 

Big 5. Vidare skrivs det i tidningen Skolvärlden att syftet med The Big 5 även är att skapa 

en röd tråd genom årskurserna och mellan alla ämnen, detta underlättar både samarbetet 

med elever, kollegor samt föräldrar.  

 

I min studie ligger fokus på lärarnas planeringar, LPP (Lokal Pedagogisk Planering). Av 

lärarnas planeringar görs en analys för att se vilka förmågor eleverna tränas i, i ämnet fysik. 

Då förmågorna skall skapa en röd tråd genom årskurserna så kommer jag att fokusera på 
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både årskurs 5 samt årskurs 6, för att se vilka förmågor som tas upp och om förmågorna 

skapar en röd tråd mellan årskurserna.   

 

Högström (2009, s. 23) citerar Lunetta (1998) som skriver att: "I många aktiviteter som 

genomförs i skolan spelar planeringar, instruktioner, manualer, arbetsböcker eller liknande 

en central roll för elevernas arbetssätt och lärande." Vidare skriver Hofstein och Lunette 

(2004) i Högström (2009, s. 23) att: Det eleverna ser och hur de agerar påverkas av hur 

undervisningen är upplagd." En undersökning i LSE – projektet (The London School of 

Economics and Political Science) analyserade 165 laborationsinstruktioner som användes i 

undervisningen i kemi, fysik och biologi. Tiberghien (2001) i Högström (2009, s. 23) 

redovisar i denna undersökning att det är vanligast att eleverna använder föremål eller 

andra material eller att eleverna endast observerar en händelse som läraren demonstrerar för 

klassen. Den vanligaste förekommande laborationsinstruktionen i skolan är oftast en 

förklarande instruktion.      

 

Det finns många olika sätt att undervisa i naturkunskap. Martin – Hansen (2002, s. 35) 

definierar en typ av undervisning för öppen eller fullständig undersökning som är en 

elevcentrerad strategi som börjar med att studenter ställer frågor som sedan fortsätter med 

att eleverna utformar och genomför en utredning eller experiment och kommunicerar med 

varandra kring de resultat de fått fram. Öppen undersökning kräver ett högre och mer 

tänkande av eleverna själva, de arbetar då direkt med de material och utrustning och styr sin 

egen undersökning, vilket är nyckeln till en öppen undersökning. Även projekt eller par 

samt grupparbeten är en typ av öppen undervisning.  

 

Martin – Hansen (2002, s. 35) definierar även en annan typ av undervisning för guidad 

undersökning där läraren hjälper eleverna att utveckla undersökningar i undervisningen. 

Vanligtvis väljer läraren frågorna för undersökningen eller aktiviteten, eleverna får sedan 

undersöka de som läraren har förberett. Lärarna använder denna typ av undervisning när 

specifika färdigheter behövs för att kunna göra en undersökning som eleverna inte kan 

klara på egen hand för att framöver kunna övergå till mer öppna undersökningar. När det 

gäller komplexa företeelser som inte kan undersökas i ett klassrum behöver läraren ta fram 

vetenskaplig data från olika källor för att kunna undervisa kring ett innehåll.  
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En blandning mellan öppna och guidade undersökningar kallar Martin – Hansen för en 

kombinerad undersökning/undervisning. Som Martin – Hansen (2002, s. 37) skriver 

används olika typer av undervisning och olika typer av undersökningar beroende på vad 

undervisingen har för specifika krav att uppnå. Min studie kommer även att undersöka på 

vilket sätt förmågorna som eleverna tränas i tas upp d.v.s. om undervisningen utifrån 

förmågorna i Lgr 11 leder till ett öppet, guidat eller kombinerad undervisningssätt.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Min studie syftar till att analysera lärarnas planeringar, LPP:er (Lokal Pedagogisk 

Planering) för att se vilka förmågor som tränas samt hur. Mitt första syfte är att ta reda på 

vilka förmågor som eleverna tränas på och som är beskrivna i Lgr 11 samt om förmågorna 

skapar en röd tråd mellan årskurs 5 och årskurs 6 i ämnet fysik. Mitt andra syfte är att 

undersöka på vilket undervisningssätt förmågorna i Lgr 11 eleverna tränas på d.v.s. på ett 

mer öppet, mer guidat eller på ett kombinerat undervisningssätt.  

  

Min studie besvarar följande frågeställningar: 

 Vilka förmågor som står i Lgr 11 tränas eleverna på i ämnet fysik i årskurs 5 och 6?  

 På vilket undervisningssätt tränas förmågorna i Lgr 11?   

 

Min första frågeställning handlar om att analysera fyra av lärarnas planeringar, LPP:er två i 

årskurs 5 samt två i årskurs 6. För att analysera LPP:erna så utgår jag ifrån en analysmodell 

som jag har utformat. Grunden till analysmodellens utformning utgår ifrån Millar et al. 

(2002) och av Ottander och Grelsson (2006) som kallar den för klassificeringsmodell. I min 

analysmodell tar jag upp de fem förmågorna utifrån The Big 5 samt de tre olika 

undervisningssätten. För att kunna besvara den andra frågeställningen använder jag 

LPP:erna, svaren som jag fått av de lärare som deltog i intervjuerna via e-post samt 

använder mig av tre olika undervisningssätt som kallas för öppen, guidat eller kombinerad 

undervisning. Jag har valt att använda dessa definitioner som kommer ifrån Martin – 

Hansen (2002) för att kunna analysera LPP:erna samt svaren från lärarna.   
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2. Teori 

Denna studie undersöker vilka förmågor som står i Lgr 11 som eleverna tränas på i ämnet 

fysik i årskurs 5 samt 6 och även på vilka undervisningssätt förmågorna tränas. Nedan 

kommer jag att presentera teorin som jag utgår ifrån i min studie.   

2.1. The Big 5  

Min studie utgår ifrån Göran Svanelid som är universitetslektor och har arbetat inom 

lärarutbildningen i Stockholm sedan 1987. Andersson skriver i Pedagogsajten (2015-10-09)  

att kursplanerna för grundskolan ställer krav på allmänna kompetenser utöver 

ämneskunskaperna. Svanelid menar att de fem förmågorna genomstyr grundskolans 

styrdokument och att alla lärare i alla ämnen borde fokusera på dessa för att eleverna ska 

kunna uppnå sina mål. Han har benämnt dessa förmågor "The Big 5” och som också finns i 

övriga skolformers styrdokument. 

 

Andersson skriver i Pedagogsajten (2015-10-09)  det finns förmågor i det centrala 

innehållet, i kunskapskraven och i de långsiktiga målen i läroplanen som Svanelid har 

upptäckt. Svanelid menar att:  

Eleverna blir vinnare om läraren på djupet reflekterar kring vilka didaktiska val 

som för samman undervisningen med kraven från kursplanens olika delar och 

kunskapsbedömningen. En strukturerad undervisning med The Big 5 som röd 

tråd är vägen framåt. Så får läraren sina elever att utvecklas och erövra 

kompetenser som både finns med som mål i läroplanen och är värdefulla 

förmågor att ha med sig i ett föränderligt samhälle.  

Svanelid menar att till exempel när det gäller analysförmågan kan den ej bedömas om 

läraren inte har en tydlig koppling till olika delar i undervisningen. Varje enskild lärare 

bryter ned förmågorna i undervisnigen till en konkret nivå kopplat till innehållet.  

 

De fem viktigaste förmågorna i styrdokumenten som Göran Svanelid i sin bok "De fem 

förmågorna i teori och praktik – Boken om The Big 5" (2014) tar upp är: 

Analysförmåga: Att kunna beskriva, förklara samband och föreslå lösningar, och att göra 

jämförelser för att reda ut likheter och skillnader samt för- och nackdelar. Utveckla 

förmågan att tänka i termer av orsaker och konsekvenser (2014, s. 43). 
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Kommunikativ förmåga: Förmåga att resonera, diskutera, motivera, argumentera och 

presentera. Kunna framföra egna åsikter och bemöta åsikter samt formulera och besvara 

frågor (2014, s. 38).  

Begreppsförmåga: Kunna begripa innebörden av begreppen och kunna relatera begreppen 

till varandra. Använda begreppen i olika och nya sammanhang (2014, ss. 54-55). 

Procedurförmåga: Förmåga att söka, samla, strukturera/sortera samt kritiskt granska 

information. Kunna skilja på fakta och värderingar. Avgöra om information är relevant eller 

irrelevant. Veta hur olika metoder och färdigheter ska användas för detta behöver eleverna 

en tydlig vägvisare (2014, ss. 65-66).   

Metakognitiv förmåga: Kunna tolka, värdera, ha omdömen om och reflektera kring 

aktiviteten. Lösa problem med anpassning till situationen, syfte eller sammanhang. Avgöra 

rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva möjliga idéer och lösningar 

(2014, ss. 71-72).    

 

I ämnet fysik står det i Lgr 11 (s. 127) att eleverna genom undervisningen skall ges 

förutsättningar att utveckla förmågorna som jag beskrivit i inledningen. Med utgångpunkt 

från Svanelids teori The Big 5 kommer jag i min metod att beskriva ett analysverktyg för 

att kunna se vilka förmågor som tas upp i lärarnas LPP:er. 

 

I en doktoravhandling av Rebecka Florin Sädbom (2015) från Jönköping universitet tar 

författaren upp att det kan finnas en nackdel med teorin The Big 5, som anses som en 

modell för ett förenklat lärarverktyg, för att mellan mål och undervisning finns det en 

komplexitet som kan vara svår att hantera. Fördelen med denna teori är att den är utformad 

efter Lgr 11 för att ge lärare stöd i sitt arbete att planera undervisningen på ett tydligt sätt 

samt skapar således en helhet för eleverna att förstå vad som ska övas samt vilka förmågor 

som ingår i momentet.  

 

The Big 5 kan kopplas till alla ämnen som finns i Lgr 11. I Lgr 11 i ämnet fysik finns det 

tre förmågor som tas upp men The Big 5 gör det ännu tydligare vilka förmågor som övas 

inom dessa tre förmågor som Lgr 11 föreskriver. Därför kommer jag att ta upp alla 

förmågor för att se vilka förmågor eleverna tränas på utifrån LPP.erna.  
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3. Tidigare forskning  

Under denna rubrik presenterar jag fyra tidigare forskningar. Den första avhandlingen 

handlar om elevers lärande som styrs av kursplanemål i en mål- och resultatstyrd skola. 

Därefter presenterar jag en annan avhandling som tar upp olika undervisningspraktiker. 

Sedan presenterar jag en vetenskaplig granskad tidskrift som undersöker hur lärarna lär 

eleverna vilken typ av vetenskaplig undersökning de använder och om metoden 

kontrollerade experiment används. Sist presenterar jag en vetenskaplig granskad artikel 

som undersöker om det är möjligt att ha en öppen undervisning och om det är genomförbart 

för alla inte endast för ett fåtal lärare. Mina tidigare forskningar som jag har valt att ta upp 

här nedan kommer att kunna kopplas till resultat och analysdelen i min studie samt i min 

slutsats och sammanfattningsdel.  

 

Rebecka Florin Sädbom (2015) har skrivit en doktoravhandling som är från Jönköping 

universitet och som har rubriken I det didaktiska spänningsfältet mellan styrning och 

elevers lärande som är en studie av lärares tal om och iscensättning av kursplanemål i en 

mål- och resultatstyrd skola. En av frågeställningarna som Florin Sädbom tar upp är på 

vilka sätt lärarnas förståelse av kursplanemål framträder då de beskriver tolkningen och 

realiseringen av kursplanemål inom ramen för en mål- och resultatstyrd skola? Hon 

använder intervjuer som metod vid olika tillfällen. Dels i form av för- och efterintervjuer 

samt att hon lyssnade på lärarnas diskussioner under arbetet med undervisningen. 

 

Hon skriver i sin avhandling att tolka och formulera specifika lärandemål ur innehållet från 

läro- och kursplanerna betyder att lärarna ska använda sig utav ett givet ämnesinnehåll i 

undervisningen. Fokus ligger på kursplanemål, tydliga lektionsmål och elevernas resultat. 

Det är viktigt att tydliggöra mål i klassrummet. Det har stor betydelse hur läraren tolkar och 

förstår läro- och kursplan, ämnessyn och specifikt ämnesinnehåll för vad som ska övas i 

klassrummet. På varje skola och i varje klass måste lärare tolka läroplanen och 

kursplanerna och tillsammans med eleverna planera, genomföra och utvärdera 

undervisningen. Målen som eleverna ska uppnå och som kommer till uttryck via kursplanen 

är dock generella till sin karaktär. Det innebär att målen sällan svarar på frågan vad det 

innebär eller vilken förmåga eller vilket kunnande som eleven behöver utveckla i relation 

till ämnesinnehållet. 
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Vidare skriver författaren att relationen mellan lärare och läroplan lyfts fram som en central 

men svårhanterlig del av lärarens arbete. Att översätta läroplanen till en fungerande 

undervisning innebär bland annat att lärarna behöver ges förutsättningar att analysera 

läroplanens ämnesinnehåll och se kopplingar mellan mål och undervisning. Författaren 

påstår att det handlar om en process som varje lärare är i, mer eller mindre medvetet, men 

som sällan problematiseras utifrån vad det faktiskt innebär utifrån lärarens arbete. Lärarens 

arbete med att tolka läroplanen har framställts som ett pedagogiskt problem för lärare, dvs. 

en svårighet med att omsätta läroplanen i undervisningen. Vidare står det att lärare måste 

identifiera målen och utifrån dessa välja ett lämpligt innehåll som lärarna formulerar i 

undervisningsmål och som därefter måste konkretiseras på ett tydligt sätt.  

 

Florin Sädbom påstår att lärares planering av undervisning inte alltid har en modell att utgå 

ifrån, men en modell som har fått genomslag hos lärare är The Big 5 som ringar in 

läroplanens fem generella förmågor (analysförmågan, den kommunikativa förmågan, 

begreppsförmågan, procedurförmågan och den metakognitiva förmågan) och som återfinns 

i de flesta skolämnena. Syftet med The Big 5 är att förenkla för lärarna och att tydliggöra 

målen i undervisningen. Vidare skriver Florin Sädbom att faran med The Big 5 är att det 

kan bli ett förenklat lärarverktyg med stor tilltro men användningen av verktyget mellan 

mål och undervisning kan bli komplext.  

 

I modeller och matriser finns det begränsningar menar Florin Sädbom som kan bidra till att 

reducera och förenkla undervisningsinnehållet till enkla mätbara mål. Lärarna är ansvariga 

för resultaten, dvs. att uppfylla målen, mål som de ska kunna formulera, utvärdera och 

testa. För att tydliggöra vad som skall övas bör lärarna således bryta ner målen och 

undersöka vad som bidrar till lärande hos eleverna. Detta kräver även att 

lektionsplaneringar utgår ifrån elevernas förståelse i relation till vad undervisningen ska 

handla om. Det handlar således inte om generella metoder som lärare använder utan fokus 

är på vad eleverna ska lära sig på lektionen och lärarens planeringar av ett visst 

ämnesinnehåll i klassrummet.   

 

Marie Jedemark, (2007) har skrivit en doktorsavhandling som är från Lunds universitet och 

som har rubriken Lärarutbildningens olika undervisningspraktiker. En studie av 
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lärarutbildares olika sätt att praktisera sitt professionella uppdrag. Jedemarks syfte med 

denna avhandling är bland annat att undersöka på vilka sätt upprättas 

undervisningspraktiker samt vilket professionskunnande möjliggörs inom respektive 

undervisningspraktik. Denna studie baseras på både intervjuer och observationer som 

omfattar 22 intervjuer med lärarutbildare och observationer av 39 

undervisningsarrangemang. 

    

Jedemark skriver att läraren framställs som en handledare, coach, mentor, reflekterande 

praktiker, vägledare, utvärderare, läroplanstolkare och konstruktör. Benämningarna kan alla 

ses som olika försök att skildra väsentliga innebörder av vad det innebär att vara lärare 

idag. Fastställt undervisningsinnehåll som tidigare läroplaner använde sig utav skulle hjälpa 

lärarna i sin uppgift till ett likriktat kunskapsbehov där kunskaperna ”portionerades” ut 

färdigförpackade i undervisningen. Skolan idag ställer dock nya och förändrade krav på 

lärares professionella kunnande. Det handlar om krav på, att formulera, argumentera för 

och kommunicera ett tänkande kring skolarbetet.  Bedömning av eleverna idag är 

principiella grunden för verksamheten och som synliggörs till skillnad från tidigare 

läroplaner där bedömningen togs för givet. Lärarnas arbete som tidigare har betraktats som 

handlingsorienterat förväntas nu istället vara innebördsorienterat, där målen tolkas och ett 

tänkande utvecklas om vad skolans olika aktiviteter ska leda till för typ av lärande och 

kunskapsinnehåll. När lärare formulerar sina kunskaper som eleverna ska lära sig 

formulerar de sig i huvudsak kring vad som kommer att ske i klassrummet.  

 

Vidare skriver författaren att elever måste utveckla sin förmåga som består av en rad olika 

delkompetenser såsom kognitiv kompetens, kulturell kompetens, kommunikativ 

kompetens, kreativ och kritisk kompetens, social kompetens och didaktisk kompetens. 

Lärarna förväntas att organisera och leda arbetet i skolan i syfte att skapa verksamheter som 

kan leda till att skolans mål uppnås. Lärarens kommunikativa färdigheter är en viktig del i 

arbetet. Jedemark tar upp att studier har genomförts som visar på sambandet mellan kritiskt 

tänkande och en djupare förståelse. Styrdokumenten skapar vissa ramar för verksamheten, 

men lärarna har frihet att individuellt tolka styrdokumenten och implementera dem i 

skolans verksamhet. Hur styrdokumenten tolkas och vilka val som görs kan endast delvis 
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förstås utifrån hur man uppfattar styrdokumenten och hur lärarna uppfattar vad 

verksamheten syftar till.  

 

I författarens analys skrivs de att olika undervisningstillfällen formar olika lärande. Varje 

praktik består av en rad olika undervisningsaktiviteter som syftar till att forma och gestalta 

ett specifikt undervisningsinnehåll. De individuella bidraget i lärprocessen utgörs av de 

instruktioner som ges och hur uppgifterna organiseras. Studenterna har till uppgift att 

enskilt eller tillsammans med andra studenter lösa olika uppgifter. Det är viktigt under 

arbetsprocessen att öppet kommunicera om identifierade mönster och det ramverk där 

mönstren framträder för att kunna hantera de svårigheter som har med tolkningen att göra. 

Vilket innehåll som ska behandlas hänger ihop med vilket motiv deltagarna i verksamheten 

uppfattar att de ska realisera.  

  

I den vetenskapligt granskade tidskriften Science Education som har rubriken 

"Experiments" and the inquiry emphasis conflation in science teacher education skriver 

Gyllenpalm och Wickman (2011) att naturkunskap inkluderar en förståelse för de processer 

som kännetecknar den vetenskapliga utvecklingen. En av forskningsfrågorna som artikeln 

tar upp är hur lärarna lär eleverna vilken typ av vetenskaplig undersökning de använder och 

om metoden kontrollerade experiment används? Forskningsfrågorna behandlas genom att 

presentera och analysera transkriptioner från fokusgruppsintervjuer samt riktas analytiskt 

till resultaten de har kommit fram till. Studien utfördes i sju fokusgrupper med totalt 32 

elever där tre till sex deltagare deltog i varje grupp från välkända svenska universitet. 

 

Vidare skriver Gyllenpalm och Wickman att det har visat sig att eleverna inte 

nödvändigtvis får en förståelse för den typen av vetenskap eller vetenskaplig undersökning 

bara genom att delta i aktiviteten. Eleverna måste få lära sig att göra vetenskapliga 

undersökningar genom att lära sig reflektera över dess egenskaper och med andra elever. 

Forskning visar att förutom att ha ordentliga erfarenheter av vetenskapliga undersökningar 

behöver eleverna hjälp och tid att reflektera över det som eleverna upplever i aktiviteterna. 

Språket man använder för att reflektera är ett viktigt verktyg. Det finns olika metoder att 

arbeta med experiment t.ex. kontrollerade experiment där det finns grundläggande principer 

som redan är beskrivna.  
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Vidare tar författarna upp den sociokulturella strategin för att lärandet i undervisningen 

skapar gemenskap där man reflekterar och diskuterar ihop. I studien tar de ett 

sociokulturellt och pragmatiskt perspektiv på språk och lärande. Sociokulturella teorin 

handlar om relationen mellan sociala, historiska och kulturella sammanhang. Ur ett 

pragmatiskt perspektiv är språk och dess ord man använder en konsekvens till en särskild 

aktivitet eller i ett särskilt sammanhang. Begrepp kan användas på olika sätt till en 

tillhörande aktivitet och får då olika typer av betydelser. 

 

I analysen skrivs det att studenterna började erkänna vikten av hur lärarna presenterar ett 

arbetssätt för att kunna få erfarenhet och för att uppnå bra resultat. Ett faktum är att 

läroplanen inte är avsedd för att föreskriva några särskilda pedagogiska strategier eller 

undervisningsmetoder som lärarna ska använda sig av i det praktiska arbetet. De skriver 

även att viktiga verktyg i undervisningen är att tänka, kommunicera för ett djupare lärande. 

 

Jag har även valt en annan vetenskaplig granskad tidskrift som är skriven av Ronald D. 

Anderson (2002) och som kommer ifrån Universitetet i Colorado, USA. Artikeln har 

rubriken Reforming science teaching what research says about inquiry. Syftet är att 

undersöka om öppen undervisning är ett tillvägagångssätt inom naturorienterande ämnen 

och om det används i klassrummet eller om det är idealiserat dvs. något som den 

"genomsnittliga" läraren kan göra, eller om det bara är möjligt för vissa lärare. Öppen 

undervisning kan ge positiva resultat men det är inte självklart för lärare hur man gör det. 

Han beskriver flera studier både i USA och i andra länder som har gjorts och jämför dessa. 

 

Författaren skriver att undervisningen som är öppen avser en inlärningsprocess där eleverna 

är engagerade, det sägs vara en aktiv lärprocess som kräver deltagarens aktiva deltagande. 

Utmaningen med denna inlärningsprocess är att lärare kan ha svårt att applicera den öppna 

undervisningen då den guidade undervisningen är lättare att följa genom att kunna använda 

sig av en lärobok i undervisningen. Vilka undervisningssätt som används i undervisningen 

beror på lärarens övertygelser, värderingar och förståelse. Ett samarbete mellan lärare 

påvisas vara viktigt för att förändra värderingar och förståelse hos den enskilda läraren.  
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Anderson delar upp de olika undervisningsmetoderna i guidad kontra öppet, i en tabell där 

han utgår ifrån tre olika perspektiv. Den första är lärarens roll den andra är elevens roll och 

den tredje belyser hur undervisningen är upplagd. Lärarens roll i den guidade 

undervisningen är t.ex. att överföra information till skillnad från den öppna undervisningen 

där lärarens uppdrag är att hjälpa eleverna att bearbeta information men där de får tänka 

själva kring aktiviteten. Under elevernas roll i den guidade undervisningen skrivs det att 

eleverna ska memorera information till skillnad från den öppna undervisningen som skriver 

att eleverna ska kunna tolka och förklara aktiviteter i undervisningen. Det sista perspektivet 

är hur undervisningen är upplagd i den guidade undervisningen som tar upp att läraren 

förbereder uppgifter och i den öppna undervisningen tar de upp varierade uppgifter som 

inte alltid läraren har förberett i förväg.   

4. Material  

Min studie utgår ifrån två LPP:er i årskurs 5 samt två LPP:er i årskurs 6 ifrån två olika 

skolor samt en intervju som genomfördes per e-post ifrån de lärare som delgav mig sina 

LPP:er. Här nedan presenterar jag skolorna, LPP:erna samt vad min intervjuguide 

innehåller.  

4.1. Presentation av skolorna 

Här nedan presenterar jag hur jag tog kontakt med skolorna samt presenterar varje skola för 

sig med en kort förklaring av lärarna som delgav mig sina planeringar.  

 

Jag började med att skicka ut ett mejl (se bilaga 1) till olika skolor som valdes 

slumpmässigt där jag presenterade mig och beskrev vad mitt examensarbete handlar om 

samt var tydlig med att om lärarana deltar i min studie kommer inga uppgifter om de tas 

upp eller vilken skola de arbetar i, endast deras LPP:er samt svar från intervjuguiden 

kommer ligga till grund i min analys och resultatdel. Då jag inte fick svar ifrån alla skolor 

som jag kontaktade fick jag svar ifrån två lärare från två olika skolor i Stockholm som 

delgav mig sina LPP:er. Då dessa LPP:er är från två olika skolor i två olika kommuner är 

det en fördel för att se hur olika planeringarna kan se ut och vilket undervisningsmoment 

som först tas upp i olika skolor. Jag är medveten om att två lärare med respektive två 

LPP:er inte kan mäta om eleverna tränas på förmågorna i undervisningen kontinuerligt samt 

att resultatet kan variera beroende på vilka LPP:er man analyserar närmre. 
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Skolorna  

Här nedan presenterar jag skolorna som lärarna arbetar i samt en kort beskrivning av 

lärarna i de två olika kommunerna. Som tidigare sagt valdes dessa skolor och lärare 

slumpmässigt ut utan att ha en specifik koppling eller tanke bakom vilka LPP:er som jag 

analyserar närmre.   

  

Jag valde att benämna den första skolan för skola 1. Skolan tillhör Haninge kommun och 

verksamheten sträcker sig från förskoleklass till årskurs 9. På skolan finns även en särskola 

från åk 6 till 9. Detta beskrivs som en skola där man ska trivas och utvecklas, detta är lika 

viktigt oavsett ålder och bakgrund. Det som utmärker denna skola är att den beskrivs som 

en skola för alla. Läraren i skola 1 som delgav mig sina LPP:er har flera års erfarenhet i sitt 

yrke som lärare, samt har arbetat både i mellan och högstadiet i ämnet naturkunskap.  

 

Den andra skolan valde jag att benämna för skola 2. Skolan tillhör Stockholms stad och 

ligger i Älvsjö. Verksamheten sträcker sig från förskoleklass till årskurs 6. Totalt har skolan 

691 elever som består av 27 klasser med ca 26 elever i varje klass. Skolans vision är att 

stärka allas Vi-känsla. Läraren i skola 2 har arbetat som lärare i över 15 år och har mycket 

erfarenhet i sitt yrke som lärare. Denna lärare har också arbetet i naturkunskap i 

mellanstadiet under flera år.  

4.2. Presentation av LPP:er  

Här nedan presenterar jag mina fyra LPP:er, två i årskurs 5 samt två i årskurs 6. Jag 

kommer börja med att presentera skola 1 och dess två LPP:er för att sedan fortsätta med 

skola 2 samt presentera dessa LPP:er.  

 

Alla fyra LPP:er är inom ämnet fysik i årskurs 4 till 6, mina LPP:er som jag har fått av 

lärarna är för årskurs 5 och 6. Teman som LPP:erna tar upp är olika beroende på vad 

lärarna har tagit upp innan eller beroende på deras terminsplanering. Teman som LPP:erna 

tar upp i årskurs 5 är värme samt energi, i årskurs 6 är det energi samt kretsar kring el. Här 

kan man se att skola 1 behandlar energi i årskurs 6 och skola 2 behandlar energi i årskurs 5. 

Det är dessa LPP:er som jag analyserade i vilka förmågor som togs upp samt vilka olika 

undervisningssätt de använder i sina teman.  
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Skola 1  

Den första LPP:n är från skola 1 och handlar om temat värme i årskurs 5 (se bilaga 3). 

LPP:n är utformad genom att först ta upp kopplingar till läroplanen där det ingår vilka 

förmågor de ska träna utifrån Lgr 11, sedan tas The Big 5 upp och det tydliggörs vilka 

förmågor de tränar under temats gång. Sedan tas arbetssätt och bedömning upp där det först 

tydliggörs hur undervisningssätten kommer att se ut och efter det en lista på vad eleverna 

efter momentet ska kunna samt vad som kommer att bedömas och slutligen viktiga begrepp 

som behövs för momentet. 

 

Den andra LPP:n är också från skola 1 och behandlar temat energi årskurs 6 (se bilaga 4). 

LPP:n tar först upp vad energi behövs för och berättar vad momentet mer kommer att 

handla om. Sedan tas The Big 5 upp och det tydliggörs vilka förmågor eleverna kommer att 

träna på under temats gång. Efter det tas det upp arbetssätt och bedömning där det 

tydliggörs vilka undervisningssätt som momentet innehåller. Efter det tas det upp material 

med olika länkar som kommer behandlas. Därefter följer en lista med vad eleverna 

förväntas känna till efter slutet av momentet. Viktiga begrepp tas sedan upp som kommer 

behandlas under temats gång och sist tas det upp vad eleverna kommer att bedömas på i 

slutet av momentet.  

 

Skola 2  

Den första LPP:n är från skola 2 och tar upp temat energi årskurs 5 (se bilaga 5). LPP:n tar 

först upp ett avsnitt där det framgår att eleverna kommer att reda ut fakta om energi samt 

experimentera och använda naturvetenskapligt arbetssätt. Efter det tas det upp fysik i Lgr 

11 där förmågorna tas upp samt The Big 5 där det framgår vilka förmågor eleverna under 

detta moment kommer att få träna på. Därefter tas undervisning och bedömning upp där det 

först framgår vilka arbetssätt som kommer att användas under arbetets gång samt en lista på 

vad eleverna ska kunna efter detta arbetsområde och sist vad eleverna i slutet av momentet 

kommer att bedömas i. Även en begreppslista tas upp med begrepp som är bra att kunna 

under momentet energi.   

 

Den andra LPP:n är också från skola 2 och behandlar temat kretsar kring el årskurs 6 (se 

bilaga 6). Denna LPP:n är ämnesöverskridande då den tar upp både fysik samt teknik. Jag 
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kommer främst att analysera delarna som tar upp fysiken. LPP:n tar först upp syftet med 

temat där det framgår vad temat kommer handla om och som eleverna kommer att få 

undersöka och diskutera under temats gång. Sedan tas förmågorna upp som kommer ifrån 

Lgr 11 i fysik samt för teknik. Sedan det tas det upp en lista på vad eleverna kommer att få 

göra i undervisningen samt en text om vad de kommer att bedömas i både i fysik samt 

teknik. Sist ligger en bedömningsmatris för både fysik samt teknik där det framgår vad som 

ska bedömas med betygskriterierna E och C.    

4.3. Utformning av intervjuguide 

  

Nedan beskriver jag vad en intervjuguide är samt vad min intervjuguide innehåller. Jag 

beskriver även varför jag valde att använda mig av just denna typ av frågor i min 

intervjuguide. 

 

Enligt Dalen (2007 & 2015, s. 35) är: "Ett utarbetande av en intervjuguide en väsentlig del i 

intervjuprocessen och den krävs speciellt när man använder sig av en semistrukturerad eller 

fokuserad intervju där människor diskuterar ett ämne eller ett tema på ett fokuserat sätt." En 

intervjuguide innehåller enligt Dalen (2007 & 2015, s. 45) centrala teman och frågor som 

tillsammans skall täcka de viktigaste områdena för studien.  

 

Jag valde att utforma min intervjuguide (se bilaga 2) utifrån strukturerade frågor eller som 

Dalen skriver ovan fokuserade frågor då jag använde mig av metoden intervju per e-post. 

Det kan vara svårt att ha med ostrukturerade eller semistrukturerade frågor i min 

intervjuguide då jag inte personligen satt bredvid de som blev intervjuade och kunde se 

kroppsspråket samt ställa följdfrågor. Jag valde att strukturera frågorna genom att ta upp 

fem frågor samt en följdfråga efter fråga 2 för att få fram varför just lärarledd respektive 

elevledda lektioner är mer givande just på vissa lektioner. Först tog jag upp frågor kring 

deras undervisningssätt samt när de använder lärarledda respektive elevledda lektioner, 

sedan tog jag upp frågor kring förmågorna i undervisningen, vilka som tränas mest samt 

vilka oftast är lärarledda respektive elevledda.  

 

Dessa strukturerade frågor som jag ställde i min intervjuguide kunde besvaras tydligt med 

några meningar, då jag här var medveten om att det finns en risk att när man får svar 
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skriftligt kan de oftast vara korta besvarade vilket även Eriksson–Zetterquist & Ahrne 

(2015, s.39) i Ahrne & Svensson (2015) styrker. Lärarna svarade sedan i samma 

textdokument som jag hade ställt frågorna i och skickade tillbaka de via mejl till mig. 

Svaren analyserade och använde jag mig av när jag undersökte på vilket undervisningsätt 

eleverna tränar förmågorna. 

 

Jag använde mig endast av strukturerade frågor, vilket är en typ av frågor för att kunna få så 

tydliga svar som möjligt över mejl. Jag valde även att inte ha med för många frågor för att 

inte tappa fokus på det frågor jag verkligen ville ha svar på, samt att svaren kanske hade 

blivit ännu kortare om jag valt för många frågor per e-post.  

5. Metod 

Min studie syftar till att undersöka vilka förmågor som står i Lgr 11 som eleverna tränas på 

i ämnet fysik i årskurs 5 och 6, samt på vilket undervisningssätt förmågorna tränas. Detta 

undersöker jag med hjälp av en klassificeringsmodell som även kan kallas innehållsanalys 

samt med hjälp av intervjuerna per e-post. Nedan redogör jag för vilka metoder jag 

använder mig av.   

5.1. Analysmodell  

Min första metod som jag använder mig av är en klassificeringsmodell som även kan kallas 

innehållsanalys som jag använder för att ta reda på vilka förmågor LPP:erna tar upp samt 

hur öppen, guidad eller kombinerad undervisningen kring förmågorna är. Grunden till 

denna klassificeringsmodellens utformning kommer från Millar et al. (2002) och av 

Ottander och Grelsson (2006). I artikeln Journal of Biological Education skriver Ottander 

och Grelsson (2006, s. 114) att klassificeringsmodellen har utvecklats för olika förväntade 

lärandeaspekter såsom att analysera litteratur eller laborationsinstruktioners innehåll för att 

veta vad de ska utveckla samt hur bedömningsprocessen går till. För att gradera använde de 

en femgradig skala där de kryssade i om det inte var viktigt med en etta eller om det var 

mycket viktigt med en femma.  

 

Utifrån denna klassificeringsmodell kommer jag att utforma min analysmodell på ett 

liknande sätt men så att det passar min studie. Jag kommer att utgå ifrån The Big 5 
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förmågorna samt undervisningsätten kring förmågorna, därför innehåller denna modell 

även hur öppen, guidad eller kombinerad undervisningen är kring förmågorna. För att 

analysera det tar jag hjälp av definitionerna av begreppen som Martin – Hansen (2002) har 

utformat och som jag har definierat i min inledning. En sammanfattning följer här av 

undervisningssätten. Martin – Hansen (2002) skriver att en öppen undervisning är när man 

använder elevcentrerade strategier. Även projekt eller par samt grupparbeten är en typ av 

öppen undervisning. En guidad undervisning är när läraren hjälper eleverna att utvecklas i 

undervisningen. En blandning mellan öppen och guidad undervisning kallar Martin – 

Hansen för en kombinerad undervisning.  

 

Klassificeringsmodellen ligger till grund för min utformning av analysmodellen. Min 

analysmodell utgår ifrån förmågorna i The Big 5 som enligt Svanelid (2014) är 

analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga samt 

metakognitiv förmåga. I min teoridel tar jag även upp vilka förmågor The Big 5 är samt 

förklarar dessa. Dessa definitioner utgår jag ifrån i min analysmodell. Varför jag använder 

dessa förmågor istället för de som står under fysik i Lgr 11 är för att dessa 5 förmågor kan 

appliceras i alla ämnen i Lgr 11, samt att de är väldigt tydligt beskrivna. Svanelid skriver i 

sin bok (2014, s. 27) att det finns tre dominerande förmågor i fysik, dessa är 

analysförmågan, procedurförmågan samt kommunikationsförmågan. Vidare skriver 

författaren att alla förmågor finns representerade i The Big 5. I ämnet fysik finns endast tre 

långsiktiga mål, men trots detta finns fyra av the Big 5 representerade även i det ämnet. 

Den förmågan som saknas är den metakognitiva förmågan, men den återfinns i 

kunskapskraven för ämnet.  

 

Dessa förmågor som The Big 5 innehåller är liknande som de som Lgr 11 föreskriver och 

då The Big 5 har skapats efter Lgr 11 så finns det en mening med att undersöka förmågorna 

utifrån The Big 5. Ett problem med denna metod kan vara att den ses som tydlig och 

konkret men i relation till målen som ska undervisas blir förmågorna komplexa men det är 

därför jag även tar upp på vilka undervisningssätt de övar förmågorna i undervisningen. 

 

Min analysmodell tar upp alla fem förmågor, varje förmåga i en egen ruta med en egen färg 

för att optiskt särskilja varje förmåga i The Big 5. Varje förmåga har jag delat upp i olika 
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delförmågor som beskrivs med små bokstäver. Jag kommer att söka efter ord samt 

synonymer som liknar de formuleringarna som jag tar upp i min analysmodell för att kunna 

sätta ett kryss på de delmålen som tas upp. Istället för att ha en femgradig skala med siffror 

innehåller min modell istället "finns med i LPP:n" eller "finns ej med i LPP:n". Sist i 

modellen tas det upp om hur öppen, guidad eller kombinerad undervisningen är kring 

förmågorna. I min analysmodell är det ikryssat för respektive delförmåga som tas upp i 

undervisningen och om dessa är öppna, guidade eller kombinerade. För att kunna göra ett 

kryss i respektive ruta utgår jag ifrån Martin – Hansens (2002) definition kring 

undervisningssätten samt LPP:erna och vad lärarna har svarat i min intervjuguide.  

 

Analysmodellen kommer att presenteras här nedan som en tabell och det är denna jag utgår 

ifrån i min studie för att tydligt kunna se vilka förmågor LPP:erna tar upp samt på vilket 

undervisningssätt. Varje LPP visas med en egen tabell där kryssen sätts beroende på vad 

LPP:n tar upp. Att alla LPP:er innehåller en egen tabell i resultatdelen är för att göra det så 

tydligt som möjligt att se vad LPP:erna tar upp samt för att sedan tydligt kunna resonera 

kring resultatet och analysera vad tabellerna visar. Sist ligger en gemensam analysdel som 

sammanfattar alla fyra LPP:er. Denna struktur följer hela analys- och resultatdelen.   

 

Utformning av analysmodell 

De fem 

förmågorna

Tydliggörande av 

förmågorna 

Finns 

med i 

LPP:n

Finns ej 

med i 

LPP:n

Öppen 

undervisning 

Guidad 

undervisning

Kombinerad 

undervisning

a) Beskriva och 

förklara samband 

b) Föreslå lösningar

c) Göra 

jämförelser, reda ut 

likheter och 

skillnader samt för- 

och nackdelar 

d) Tänka i termer 

av orsaker och 

konsekvenser 

Analysförmåga
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De fem 

förmågorna

Tydliggörande av 

förmågorna 

Finns 

med i 

LPP:n

Finns ej 

med i 

LPP:n

Öppen 

undervisning 

Guidad 

undervisning

Kombinerad 

undervisning

a) Förmåga att 

resonera, diskutera, 

motivera, 

argumentera och 

presentera 

b) Framföra egna 

åsikter och bemöta 

åsikter 

c) Formulera och 

besvara frågor 

a) Begripa 

innebörden av 

begreppen och 

kunna relatera 

begreppen till 

varandra

b) Använda 

begreppen i olika 

och nya 

sammanhang 

a) Söka, samla, 

strukturera och 

sortera information 

b) Kritiskt granska 

information

c) Kunna skilja på 

fakta och 

värderingar

d) Avgöra om 

information är 

relevant eller 

irrelevant

e) Veta hur olika 

metoder och 

färdigheter ska 

användas 

Kommunikativ 

förmåga

Begreppsförmåga

Procedurförmåga
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De fem 

förmågorna

Tydliggörande av 

förmågorna 

Finns 

med i 

LPP:n

Finns ej 

med i 

LPP:n

Öppen 

undervisning 

Guidad 

undervisning

Kombinerad 

undervisning

a) Kunna tolka, 

värdera, ha 

omdömen om och 

reflektera kring 

aktiviteten 

b) Lösa problem 

med anpassning till 

situationen, syfte 

eller sammanhang

c) Avgöra 

rimligheten

d) Välja mellan 

olika strategier

e) Pröva och 

ompröva möjliga 

idéer och lösningar 

Metakognitiv 

förmåga

 

5.2. Intervju per e-post  

Nedan beskriver jag metoden jag använde för att få svar på mina frågor som jag hade 

förberett i min intervjuguide samt redovisar risker som kan uppstå med denna metod.  

 

Ahrne och Svensson (2015, s. 9) skriver i boken Handbok i kvalitativa metoder att 

kvalitativa metoder är ett begrepp för alla typer av metoder som bygger på observationer, 

textanalys, eller intervjuer. Vidare skriver Eriksson–Zetterquist och Ahrne (2015, s. 39) i 

Ahrne och Svensson (2015) att i samband med internets utveckling har nya former av 

interjuver växt fram. Idag finns det möjlighet att göra interjuver per e-post och t.ex. genom 

att skicka några frågor till personer som får svara på dem i mån av tid och intresse. Vid 

genomförande av internetunderstödda interjuver är det självklart lika centralt som i andra 

former av interjuver att planera sina frågor och formen för intervju.  

 

Vidare skriver Eriksson–Zetterquist och Ahrne (2015, s. 39) i Ahrne och Svensson (2015) 

att det finns risker som kan uppstå med att intervjua per e-post, det kan vara att tekniken 

krånglar eller att mottagaren inte får sina mejl då de fastnar i spamkontroll samt att det kan 

ta långt tid tills man får svar av mottagaren. Jag mejlade många skolor (se bilaga 1) men 
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fick inte svar från alla, att de har fastnat i en spamkontroll kan ha varit en orsak. En annan 

risk som Eriksson–Zetterquist och Ahrne (2015, s. 39) i Ahrne och Svensson (2015) tar upp 

kan vara att svaren kan bli ganska korta. Då jag valde att använda mig utav strukturerade 

frågor i min intervjuguide (se bilaga 2) och som jag även har beskrivit i materialdelen under 

rubriken "Utformning av intervjuguide" så fick jag inte problem med att svaren besvarades 

korta eller otydliga. Denna metod att intervjua per e-post fungerade i denna situation då 

frågorna var strukturerade samt att det inte var för många frågor att besvara per e-post.  

 

De lärare som delgav mig sina LPP:er per mejl skickade jag frågor formulerade som i en  

intervjuguide (se bilaga 2). Lärarna skickade sedan svaren i samma textdokument som jag 

hade ställt frågorna i per e-post till mig. I mitt mejl (se bilaga 1) som jag skickade ut till 

lärarna var jag tydlig med att jag kommer att använda deras LPP:er i min studie, men jag 

var även tydlig och skrev att inga namn på lärare eller skola kommer framgå i min studie 

endast vilka kommuner skolorna ligger i. När jag ställde frågor som i en intervjuguide var 

jag även tydlig med att jag kommer att använda deras svar i min studie för att kunna 

besvara min andra frågeställning där jag undersöker på vilket undervisningssätt eleverna 

tränar förmågorna som kommer att tas upp i min analys och resultatdel.    

6. Analys och resultat  

Min studie syftar till att undersöka vilka förmågor som står i Lgr 11 som eleverna tränas på 

i ämnet fysik i årskurs 5 och 6, samt på vilket undervisningssätt eleverna tränar förmågorna. 

Nedan analyserar jag detta med hjälp av en analysmodell som jag har utformat utifrån 

Millar et al. (2002) och av Ottander och Grelsson (2006). Varje LPP har en egen tabell där 

resultaten presenteras samt en gemensam analys för varje skola och en sammanfattning av 

varje skola. Sist ligger en gemensam analys av båda skolorna med alla fyra LPP:er.  

6.1. LPP:er från skola 1    

Här presenterar jag LPP:erna som skola 1 har delgett mig, den första som är från årskurs 5 

och som tar upp temat värme (se bilaga 3) samt den andra som tar upp temat energi för 

årskurs 6 (se bilaga 4). Jag redovisar resultaten med hjälp av en analysmodell för att sedan 

analysera resultaten i en gemensam analys. Jag börjar med att ta upp resultaten för årskurs 5 

och fortsätter sedan med årskurs 6.   
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Resultat av temat värme årskurs 5 

De fem 

förmågorna

Tydliggörande av 

förmågorna 

Finns 

med i 

LPP:n

Finns ej 

med i 

LPP:n

Öppen 

undervisning 

Guidad 

undervisning

Kombinerad 

undervisning

a) Beskriva och 

förklara samband 
× ×

b) Föreslå lösningar ×

c) Göra 

jämförelser, reda ut 

likheter och 

skillnader samt för- 

och nackdelar 

× ×

d) Tänka i termer 

av orsaker och 

konsekvenser 

×

a) Förmåga att 

resonera, diskutera, 

motivera, 

argumentera och 

presentera 

× ×

b) Framföra egna 

åsikter och bemöta 

åsikter 

×

c) Formulera och 

besvara frågor 
× ×

a) Begripa 

innebörden av 

begreppen och 

kunna relatera 

begreppen till 

varandra

× ×

b) Använda 

begreppen i olika 

och nya 

sammanhang 

× ×

Analysförmåga

Kommunikativ 

förmåga

Begreppsförmåga

 

  

 

 

 



 

 

26 

 

 

De fem 

förmågorna

Tydliggörande av 

förmågorna 

Finns 

med i 

LPP:n

Finns ej 

med i 

LPP:n

Öppen 

undervisning 

Guidad 

undervisning

Kombinerad 

undervisning

a) Söka, samla, 

strukturera och 

sortera information 

×

b) Kritiskt granska 

information
×

c) Kunna skilja på 

fakta och 

värderingar

× ×

d) Avgöra om 

information är 

relevant eller 

irrelevant

× ×

e) Veta hur olika 

metoder och 

färdigheter ska 

användas 

×

a) Kunna tolka, 

värdera, ha 

omdömen om och 

reflektera kring 

aktiviteten 

× ×

b) Lösa problem 

med anpassning till 

situationen, syfte 

eller sammanhang

×

c) Avgöra 

rimligheten
×

d) Välja mellan 

olika strategier
×

e) Pröva och 

ompröva möjliga 

idéer och lösningar 

× ×

Procedurförmåga

Metakognitiv 

förmåga

 

 

Utifrån tabellen ovan kan man se att alla de fem förmågor i The Big 5 tas upp i denna LPP i 

årskurs 5 med temat värme. Utifrån detta resultat kan man utgå ifrån att förmågorna tas upp 

i undervisningen. Man kan se att analysförmåga som har fyra delförmågor där LPP:n tar 

upp två delförmågor, i kommunikativ förmåga tas två av tre delförmågor upp i LPP:n. 

Begreppsförmåga har två delförmågor och båda tas upp. När det gäller procedurförmågan 



 

 

27 

 

 

så tar LPP:n upp två av fem delförmågor. Den sista metakognitiva förmågan har fem 

delförmågor och där två av dem tas upp i LPP:n. 

 

Utifrån de delförmågor som tas upp i LPP:n för årskurs 5 med temat värme kan man se i 

tabellen att två delförmågor från analysförmåga tas upp där de ena undervisningssättet är 

öppen undervisning och den andra är kombinerad undervisning. När det gäller 

kommunikativ förmåga tas både öppen och kombinerad undervisning upp i de två 

delförmågorna. När det gäller de två delförmågorna i begreppsförmåga så övas de både 

guidad samt kombinerad. Vid procedurförmåga tas två delförmågor upp och där är båda på 

ett öppet undervisningssätt. Den sista metakognitiva förmågan tar upp två delförmågor 

vilket båda är öppna undervisningssätt.    

 

Resultat av temat energi årskurs 6 

De fem 

förmågorna

Tydliggörande av 

förmågorna 

Finns 

med i 

LPP:n

Finns ej 

med i 

LPP:n

Öppen 

undervisning 

Guidad 

undervisning

Kombinerad 

undervisning

a) Beskriva och 

förklara samband 
× ×

b) Föreslå lösningar ×

c) Göra 

jämförelser, reda ut 

likheter och 

skillnader samt för- 

och nackdelar 

×

d) Tänka i termer 

av orsaker och 

konsekvenser 

×

a) Förmåga att 

resonera, diskutera, 

motivera, 

argumentera och 

presentera 

× ×

b) Framföra egna 

åsikter och bemöta 

åsikter 

×

c) Formulera och 

besvara frågor 
× ×

Analysförmåga

Kommunikativ 

förmåga
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De fem 

förmågorna

Tydliggörande av 

förmågorna 

Finns 

med i 

LPP:n

Finns ej 

med i 

LPP:n

Öppen 

undervisning 

Guidad 

undervisning

Kombinerad 

undervisning

a) Begripa 

innebörden av 

begreppen och 

kunna relatera 

begreppen till 

varandra

× ×

b) Använda 

begreppen i olika 

och nya 

sammanhang 

× ×

a) Söka, samla, 

strukturera och 

sortera information 

×

b) Kritiskt granska 

information
×

c) Kunna skilja på 

fakta och 

värderingar

×

d) Avgöra om 

information är 

relevant eller 

irrelevant

×

e) Veta hur olika 

metoder och 

färdigheter ska 

användas 

×

a) Kunna tolka, 

värdera, ha 

omdömen om och 

reflektera kring 

aktiviteten 

× ×

b) Lösa problem 

med anpassning till 

situationen, syfte 

eller sammanhang

×

c) Avgöra 

rimligheten
×

d) Välja mellan 

olika strategier
×

e) Pröva och 

ompröva möjliga 

idéer och lösningar 

×

Begreppsförmåga

Procedurförmåga

Metakognitiv 

förmåga
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Utifrån tabellen ovan kan man se att fyra av de fem förmågorna i The Big 5 tas upp i denna 

LPP i årskurs 6 med temat energi. Utifrån detta resultat kan man se att nästan alla förmågor 

tas upp i undervisningen. Man kan se att analysförmåga som har fyra delförmågor där 

LPP:n tar upp en delförmåga, i kommunikativ förmåga tas två av tre delförmågor upp i 

LPP:n. Begreppsförmåga har två delförmågor och båda tas upp. När det gäller 

procedurförmågan så tar LPP:n inte alls upp någon av de fem delförmågor. Den sista 

metakognitiva förmågan har fem delförmågor och där en av dem tas upp i LPP:n. 

 

Utifrån de delförmågorna som tas upp i LPP:n för årskurs 6 med temat energi kan man se i 

tabellen att en av delförmågan från analysförmåga tas upp där undervisningssättet är 

kombinerat. När det gäller kommunikativ förmåga tas öppen undervisning upp i de två 

delförmågorna. De två delförmågorna i begreppsförmåga övas både guidad samt 

kombinerad. Procedurförmåga tas inte upp alls i LPP:n. Den sista metakognitiva förmågan 

tar upp en delförmåga vilket undervisas på ett öppet sätt.  

 

Analys av LPP:er från skola 1   

Utifrån resultaten ovan av de två LPP:erna från skola 1 i årskurs 5 och 6 kan man tydligt se 

att det tas upp olika delförmågor inom The Big 5. När det gäller analysförmågan kan man 

se att delförmågan beskriva och förklara samband tas upp i båda årskurserna. Det tas upp på 

ett kombinerat undervisningssätt då temat är angivet vad de ska beskriva och förklara, men 

där det är öppet på vilket sätt man beskriver eller förklarar sambanden. Sedan tas i årskurs 5 

upp delmålet att kunna göra jämförelser vilket tas upp i LPP:n där eleverna ska förklara 

energiflödet mellan föremål, detta ses som ett öppet undervisningssätt då man kan jämföra 

helt fritt till det angivna temat. Som jag tog upp i metoden så skriver Svanelid (2014, s. 27) 

att det finns tre dominerande förmågor i fysik och en av dem är analysförmågan. Detta kan 

vi även se i vårt resultat då båda tas upp i båda årskurserna. 

 

Kommunikativförmåga är också en av de dominerande förmågorna i fysik som Svanelid 

(2014, s. 27) tar upp i metoden. Kommunikativförmåga tar också båda årskurserna upp, 

båda årskurserna tar upp samma delförmågor, den ena som handlar om att resonera, 

diskutera, motivera, argumentera och presentera. Denna förmåga tas upp under öppen 

undervisning även om ett tema är givet kan man ha öppna diskussioner eller resonemang 
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med varandra. Detta styrks även av Martin – Hansens (2002, s. 35) definition som jag har 

tagit upp i inledningen där han menar att öppen undervisning är när man kommunicerar 

med varandra. Att formulera och besvara frågor hade också båda LPP:erna gemensamt, 

skillnaden där är att i årskurs 5 så ska de kunna formulera frågor och besvara frågor. Detta 

ses som en kombinerad undervisning då läraren kan ha formulerat en fråga som ska 

besvaras av eleverna eller så kan eleverna formulera frågor som en annan svarar på. När det 

gäller LPP:n i årskurs 6 så står det att eleverna ska formulera egna meningar och redovisa 

dem. Här är undervisningen mer öppen då de formulerar egna meningar och redovisar 

dessa. Vilka undervisningssätt som tas upp beror på vilket mål läraren har med temat eller 

lektionen. Även Jedemark (2007) styrker detta som tas upp i min tidigare forskning där hon 

skriver att varje praktik består av en rad olika undervisningsaktiviteter som syftar till att 

forma och gestalta ett specifikt undervisningsinnehåll.   

 

När det gäller begreppsförmåga kan vi här se att de tas upp både i årskurs 5 och 6. 

Begreppsförmågan är indelad i två delmål som båda tas upp i båda årskurserna. De handlar 

om att begripa innebörden av begreppen samt kunna använda de i olika och nya 

sammanhang. Som Gyllenpalm och Wickman (2011) skriver i tidigare forskning så 

används begrepp på olika sätt beroende på aktivitet och får då olika typer av betydelser. Ur 

ett pragmatiskt perspektiv är språk och begrepp man använder en konsekvens till en 

specifik aktivitet eller i ett speciellt sammanhang. Detta visar på vikten att genom 

aktiviteter lära sig begrepp för att kunna använda de i olika och nya sammanhang. Då varje 

tema har olika viktiga begrepp som behöver tas upp, ses förmågan att få en begreppslista 

som en guidad undervisning, vilket även lärare 1 i min intervjuguide styrker. Men att sedan 

kunna använda nya begrepp i olika samt nya sammanhang är ett kombinerat 

undervisningssätt, då man har fått en begreppslista, men som man sedan kan använda på ett 

mer öppet sätt när nya sammanhang tas upp.  

 

Man kan se att i årskurs 6 där temat handlar om energi tas inte procedurförmågan upp alls, 

med det görs i årskurs 5 där det handlar om värme, där tas delförmågan att kunna skilja på 

fakta och värderingar samt avgöra om information är relevant eller irrelevant upp. Detta gör 

eleverna när det ska dokumentera sina experiment. Läraren i skola 1 skrev i min 

intervjuguide att "eleverna söker information själva vilket görs på ett öppet 



 

 

31 

 

 

undervisningssätt samt att de själva får avgöra vad som verkar relevant för just det 

experimentet samt att dokumentera och tänka på vad som ska tas upp beroende på 

experimentet." I tidigare forskning har jag tagit upp Gyllenpalm och Wickman (2011) som 

skriver att det finns olika metoder att arbeta med experiment t.ex. kontrollerade experiment 

där det finns grundläggande principer som är beskrivna, men utifrån de sätten som lärare 1 

arbetar med förmågan och låter eleverna själva få tänka och styra över sitt lärande, så kan 

vi se att det även fungerar att använda öppna undervisningssätt när man arbetar med 

experiment i undervisningen. Som Jedemark (2007) i min tidigare forskning tar upp så är 

det lärarna som organiserar undervisningen och leder arbetet i skolan i syfte att eleverna når 

målen. Lärarens kommunikativa färdigheter betonas för att kunna genomföra öppna 

undervisningssätt. 

 

Den metakognitiva förmågan tas också upp, utifrån resultatet kan vi se att delförmågan att 

kunna tolka information tas upp i båda LPP:erna. Att kunna tolka information tas här upp 

på ett öppet undervisningssätt då eleverna tolkar information olika och där det inte finns ett 

givet svar vilket även framgick i min intervjuguide där lärare 1 skrev att "kunna tolka 

information övas i många skolämnen för att eleverna ska kunna tillgodose sig information 

utifrån olika perspektiv." Sedan övas det en annan delförmåga i årskurs 5 där det handlar 

om att pröva samt reflektera kring experiment, att pröva ses som ett öppet undervisningssätt 

som Martin – Hansen (2002, s. 35) skriver att det krävs av eleverna ett högre och mer 

tänkande. Även i intervjun så framgick de att lärare 1 försöker arbeta så öppet och varierat 

som möjligt när det handlar om experiment för att få med alla elevers behov. Gyllenpalm 

och Wickman (2011) tar i min tidigare forskning upp att eleverna inte bara genom att delta i 

aktiviteterna får en tillräcklig förståelse för vetenskap eller vetenskaplig undersökning. 

Eleverna måste få pröva vetenskapliga undersökningar med andra elever för att lära sig att 

reflektera kring experimenten. Detta kan styrkas med den metakognitiva förmågan som tas 

upp genom att eleverna får pröva samt reflektera kring experimenten i undervisningen.  

 

Sammanfattning från LPP:erna i skola 1  

Utifrån dessa två LPP:er i årskurs 5 och 6 så kan man se att lärare 1 använder sig av 

förmågorna som Lgr 11 tar upp. Utifrån resultatet kan vi även se att lärare 1 använder sig 

utav The Big 5 för att tydliggöra vilka förmågor som övas i respektive tema. Att lärare 1 
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använder sig av förmågorna och tydliggör dessa med hjälp av The Big 5 både i årskurs 5 

och 6 visar på att det finns en röd tråd mellan årskurserna. I inledningen tog jag upp 

tidningen Skolvärlden (2014-03-10)  där det står att syftet med The Big 5 är att skapa en 

röd tråd genom årskurserna och mellan alla ämnen, då det gynnar samarbetet med elever, 

kollegor samt föräldrar, vilket styrker mitt resultat av lärarens tillvägagångssätt. I resultatet 

kan man se att vissa delförmågor tas upp i båda årskurserna såsom t.ex. 

kommunikativförmågan samt begreppsförmågan. Andra delförmågor tas upp och 

kompletteras med nya eller bygger vidare på samma förmåga.  

 

När det kommer till vilka undervisningssätt lärare 1 tränar förmågorna på så ser man i 

resultatet att det övervägande undervisningssättet i årskurs 5 och 6 är öppen undervisning 

men där även kombinerad undervisning används till stor del. Anderson (2002) som jag har 

tagit upp i tidigare forskning skriver att öppen undervisning är en inlärningsprocess där 

eleverna är engagerade, dvs. en aktiv lärprocess med aktiva deltagare. Utifrån Andersons 

forskning kan man anta att undervisningen med lärare 1 är en aktiv process då öppen 

undervisning kräver att lärarna vågar släppa taget ibland och låta eleverna vara aktiva 

deltagare i undervisningen, vilket vi kan se att lärare 1 har gjort. När det väl kommer till 

guidad undervisning tas de i tabellen upp att endast en förmåga både i årskurs 5 och 6 är 

guidad, det är den som handlar om begreppsförmåga där LPP:erna tar upp att de ska kunna 

vissa begrepp utifrån en begreppslista. I min intervjuguide tar lärare 1 upp att "det är av stor 

vikt att variera sina arbetssätt då alla lär sig på olika sätt." Detta styrks i tabellen där det 

tydligt framgår att det finns variation mellan hur förmågorna tränas.  

6.2. LPP:er från skola 2 

 

Här presenterar jag LPP:erna som skola 2 har delgett mig, den första som är från årskurs 5 

och som tar upp temat energi (se bilaga 5) samt den andra som tar upp temat kretsar kring 

el som är för årskurs 6 (se bilaga 6). Jag redovisar resultaten med hjälp av en analysmodell 

för att sedan analysera resultaten i en gemensam analys. Jag börjar med att ta upp årskurs 5 

och fortsätter sedan med årskurs 6.   
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Resultat av temat energi årskurs 5 

De fem 

förmågorna

Tydliggörande av 

förmågorna 

Finns 

med i 

LPP:n

Finns ej 

med i 

LPP:n

Öppen 

undervisning 

Guidad 

undervisning

Kombinerad 

undervisning

a) Beskriva och 

förklara samband 
× ×

b) Föreslå lösningar ×

c) Göra 

jämförelser, reda ut 

likheter och 

skillnader samt för- 

och nackdelar 

×

d) Tänka i termer 

av orsaker och 

konsekvenser 

×

a) Förmåga att 

resonera, diskutera, 

motivera, 

argumentera och 

presentera 

× ×

b) Framföra egna 

åsikter och bemöta 

åsikter 

×

c) Formulera och 

besvara frågor 
× ×

a) Begripa 

innebörden av 

begreppen och 

kunna relatera 

begreppen till 

varandra

× ×

b) Använda 

begreppen i olika 

och nya 

sammanhang 

× ×

Analysförmåga

Kommunikativ 

förmåga

Begreppsförmåga
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De fem 

förmågorna

Tydliggörande av 

förmågorna 

Finns 

med i 

LPP:n

Finns ej 

med i 

LPP:n

Öppen 

undervisning 

Guidad 

undervisning

Kombinerad 

undervisning

a) Söka, samla, 

strukturera och 

sortera information 

×

b) Kritiskt granska 

information
× ×

c) Kunna skilja på 

fakta och 

värderingar

×

d) Avgöra om 

information är 

relevant eller 

irrelevant

× ×

e) Veta hur olika 

metoder och 

färdigheter ska 

användas 

×

a) Kunna tolka, 

värdera, ha 

omdömen om och 

reflektera kring 

aktiviteten 

× ×

b) Lösa problem 

med anpassning till 

situationen, syfte 

eller sammanhang

×

c) Avgöra 

rimligheten
×

d) Välja mellan 

olika strategier
×

e) Pröva och 

ompröva möjliga 

idéer och lösningar 

× ×

Procedurförmåga

Metakognitiv 

förmåga

 

 

Utifrån tabellen ovan kan man se att alla fem förmågor i The Big 5 tas upp i denna LPP i 

årskurs 5 med temat energi. Utifrån detta resultat kan man se att alla förmågor tas upp i 

undervisningen. Man kan se att analysförmåga som har fyra delförmågor där LPP:n tar upp 

en delförmåga, i kommunikativ förmåga tas två av tre delförmågor upp i LPP:n. 

Begreppsförmåga har två delförmågor och båda tas upp. När det gäller procedurförmågan 
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så tas tre delförmågor upp av fem möjliga. Den sista metakognitiva förmågan har fem 

delförmågor och där två av dem tas upp i LPP:n. 

 

Utifrån de delförmågorna som tas upp i LPP:n för årskurs 5 med temat energi kan man se i 

tabellen att en av delförmågorna är analysförmåga som tas upp där undervisningssättet är 

kombinerat. När det gäller kommunikativ förmåga tas öppen samt guidad undervisning upp 

i de två delförmågorna. När det gäller de två delförmågorna i begreppsförmåga så övas de 

både guidad samt kombinerat. Vid procedurförmåga tas tre delförmågor upp och där alla tre 

övas på ett öppet undervisningssätt. Den sista metakognitiva förmågan tar upp två 

delförmågor vilket undervisas på ett öppet sätt.  

 

Resultat av temat kretsar kring el årskurs 6 

De fem 

förmågorna

Tydliggörande av 

förmågorna 

Finns 

med i 

LPP:n

Finns ej 

med i 

LPP:n

Öppen 

undervisning 

Guidad 

undervisning

Kombinerad 

undervisning

a) Beskriva och 

förklara samband 
× ×

b) Föreslå lösningar × ×

c) Göra 

jämförelser, reda ut 

likheter och 

skillnader samt för- 

och nackdelar 

× ×

d) Tänka i termer 

av orsaker och 

konsekvenser 

×

a) Förmåga att 

resonera, diskutera, 

motivera, 

argumentera och 

presentera 

× ×

b) Framföra egna 

åsikter och bemöta 

åsikter 

× ×

c) Formulera och 

besvara frågor 
× ×

Analysförmåga

Kommunikativ 

förmåga
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De fem 

förmågorna

Tydliggörande av 

förmågorna 

Finns 

med i 

LPP:n

Finns ej 

med i 

LPP:n

Öppen 

undervisning 

Guidad 

undervisning

Kombinerad 

undervisning

a) Begripa 

innebörden av 

begreppen och 

kunna relatera 

begreppen till 

varandra

× ×

b) Använda 

begreppen i olika 

och nya 

sammanhang 

× ×

a) Söka, samla, 

strukturera och 

sortera information 

×

b) Kritiskt granska 

information
×

c) Kunna skilja på 

fakta och 

värderingar

×

d) Avgöra om 

information är 

relevant eller 

irrelevant

× ×

e) Veta hur olika 

metoder och 

färdigheter ska 

användas 

×

a) Kunna tolka, 

värdera, ha 

omdömen om och 

reflektera kring 

aktiviteten 

× ×

b) Lösa problem 

med anpassning till 

situationen, syfte 

eller sammanhang

×

c) Avgöra 

rimligheten
×

d) Välja mellan 

olika strategier
×

e) Pröva och 

ompröva möjliga 

idéer och lösningar 

× ×

Begreppsförmåga

Procedurförmåga

Metakognitiv 

förmåga

 



 

 

37 

 

 

Utifrån tabellen ovan kan man se att alla fem förmågor i The Big 5 tas upp i denna LPP i 

årskurs 6 med temat kretsar kring el. Utifrån detta resultat kan man se att alla förmågor tas 

upp i undervisningen. Man kan se att analysförmåga som har fyra delförmågor där LPP:n 

tar upp tre delförmågor, i kommunikativ förmåga tas två av tre delförmågor upp. 

Begreppsförmåga har två delförmågor och båda tas upp i LPP:n. När det gäller 

procedurförmågan så tas en delförmåga upp av fem möjliga. Den sista metakognitiva 

förmågan har fem delförmågor och där två av dem tas upp i LPP:n. 

 

Utifrån de delförmågorna som tas upp i LPP:n för årskurs 6 med temat kretsar kring el kan 

man se i tabellen att tre av delförmågorna från analysförmåga tas upp där 

undervisningssätten är öppna samt kombinerade. När det gäller kommunikativ förmåga tas 

öppen samt kombinerad undervisning upp i de tre delförmågorna. De två delförmågorna i 

begreppsförmåga övas både guidad samt kombinerad. Vid procedurförmåga tas en 

delförmåga upp och övas på ett öppet undervisningssätt. Den sista metakognitiva förmågan 

tar upp två delförmågor vilket undervisas på ett öppet samt kombinerat undervisningssätt. 

 

Analys av LPP:er från skola 2   

Utifrån resultaten ovan av de två LPP:erna från skola 2 i årskurs 5 och 6 kan man tydligt se 

att det tas upp olika delförmågor inom The Big 5. När det gäller analysförmågan kan man 

se att delförmågan beskriva och förklara samband tas upp i båda årskurserna. Det tas upp på 

ett kombinerat undervisningssätt då temat är angivet i båda LPP:erna vad de ska beskriva 

och förklara, men där det är öppet på vilket sätt man beskriver eller förklarar sambanden. 

Sedan tas i årskurs 6 upp delmålet att ge förslag, det undervisas på ett öppet 

undervisningssätt då eleverna enligt LPP:n ska ge förslag hur undersökningarna kan 

förbättras, vilket handlar om att själv tänka fritt.  Sist tas även delförmågan att kunna göra 

jämförelser utifrån egna och andras undersökningar upp. Detta ses som ett öppet 

undervisningssätt då man kan jämföra helt fritt egna och andras undersökningar, även att 

diskutera för- nackdelar är öppet då eleverna själva måste tänka ett steg längre än att bara ta 

till sig fakta. Utifrån intervjuguiden har lärare 2 skrivit att "beskriva, jämföra samt 

analysera är de mest förekommande i undervisningen." Hon skriver även att "analysera ses 

som en mer öppen undervisning än guidad." Detta styrks när man ser att resultatet från 

LPP:erna tar upp just detta i båda årskurserna. Här kan vi även se att det tas upp mindre 
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delmål i årskurs 5 men som trappas upp i årskurs 6. Florin Sädbom (2015) som jag tagit 

upp i tidigare forskning skriver att lektionsplaneringarna utgår ifrån elevernas aktuella 

förståelse i relation till undervisningens innehåll. Med detta menas att elevernas dåvarande 

förståelse samt vad temat i årskurs 5 undersökte räckte det att ta upp en av delförmågorna i 

analysförmågan, men där det i årskurs 6 behövdes mer förståelse och delförmågor för att 

kunna lära sig om kretsar kring el. 

 

Kommunikativförmåga är en dominerande förmåga i fysik som Svanelid (2014, s. 27) tar 

upp i metoden. Detta stämmer bra överrens med båda LPP:erna då årskurs 5 tar upp två 

delförmågor och årskurs 6 alla tre delförmågor. Båda LPP:erna tar upp delförmågan som 

handlar om att resonera, diskutera, motivera, argumentera och presentera. I årskurs 5 tas 

förmågan upp under öppen undervisning, även om ett tema är givet kan man ha öppna 

diskussioner eller resonemang med varandra. Men i årskurs 6 tas delförmågan upp på ett 

kombinerat undervisningssätt då det tydligt i LPP:n framgår vilket tema och vad eleverna 

ska samtala och diskutera om, vilket ses som styrt, men hur de samtalar och diskuterar är 

mer öppet då det finns olika sätt att göra de på. Som jag har tagit upp i min inledning 

kommenterar skolverket i Lgr 11 (s. 127) att eleverna utvecklar sin 

kommunikationsförmåga utifrån sina kunskaper för att kunna göra välgrundade 

ställningstaganden samt att bidra till personlig utveckling i undervisningen.  Med detta 

menas att eleverna ska kunna samtala och diskutera på ett öppet sätt för att utveckla sin 

förmåga att göra ställningstaganden. Att formulera och besvara frågor hade också båda 

LPP:erna. Eleverna ska även kunna formulera frågor och besvara dessa. Detta ses som en 

kombinerad undervisning då läraren kan ha formulerat en fråga som ska besvaras av 

eleverna eller så kan eleverna formulera frågor som en annan elev svarar på. I årskurs 6 tas 

även förmågan att jämföra och bemöta andras åsikter upp. I LPP:en tas denna delförmåga 

upp när eleverna ska ge åsikter kring andras resultat samt bemöta åsikter från andra elever. 

Detta sätt ses som öppen undervisning då eleverna ska kunna ge uttryck för sina åsikter och 

bemöta dem, det är något som är svårt att styra över. Jedemark (2007) som jag tog upp i 

tidigare forskning skriver om de nya krav som skolan ställer på lärares professionella 

kunnande. Dessa krav handlar om att kunna formulera, argumentera för och kommunicera 

ett tänkande kring skolarbetet. Det vill säga lärarna bör också använda förmågan i sin 
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undervisning för att vara en förebild för eleverna och för att ge dem olika förlag på hur de 

kan kommunicera och argumentera kring en uppgift.   

 

När det gäller begreppsförmåga kan man här se att de tas upp både i årskurs 5 och 6. 

Begreppsförmågan är indelad i två delmål som båda tas upp i båda årskurserna. De handlar 

om att begripa innebörden av begreppen samt att kunna använda de i olika och nya 

sammanhang. Då varje tema har olika viktiga begrepp som behöver tas upp så ses förmågan 

att få en begreppslista som en guidad undervisning, vilket även lärare 2 i min intervjuguide 

styrker då hen skriver att "lära sig begrepp ses som en inlärningsprocess vilket så med ses 

som mer guidad undervisning." När eleverna har lärt sig begreppen så kan de använda nya 

begrepp i olika samt nya sammanhang, vilket då är ett kombinerat undervisningssätt 

eftersom inlärningprocessen är över och begreppen känns välbekanta och kan användas i 

nya och olika sammanhang. Som Skolverket i Lgr 11 (s.127) tar upp i min inledning kan 

eleverna bättre resonera om och värdera olika tolkningar av resultat i sina undersökningar 

om de är förtrogna med begrepp, modeller och teorier. Resonemanget styrkts då endast när 

begreppen är välkända kan eleverna resonera samt använda de på olika och nya sätt. 

  

Både i årskurs 5 och 6 tas procedurförmågan upp. I årskurs 5 tas två delförmågor upp samt i 

årskurs 6 tas en delförmåga upp.  Båda LPP:erna tar upp delförmågan att avgöra om 

information är relevant eller irrelevant. Detta gör eleverna i årskurs 6 när de har 

information framför sig och i årskurs 5 när de söker information om temat energi. Urskilja 

på vad som är relevant eller irrelevant är ett öppet undervisningssätt då eleverna kan tänka 

olika. Men för att kunna tänka i dessa banor behöver eleverna under tidigare moment eller 

ämnen ha övat vilka olika metoder det finns. Detta styrks i min teoridel där Svanelid (2014, 

ss. 65-66) tar upp att det behövs en tydlig vägvisare om eleverna ska veta hur olika metoder 

och färdigheter ska kunna användas. I LPP:n i årskurs 5 tas även delförmågorna att kritiskt 

granska information upp, vilket eleverna gör när de ska dokumentera för att bestämma vad 

de ska ta upp i sin dokumentation. Detta ses också som ett öppet undervisningssätt då 

eleverna tar ansvar för vad de ska ha med i sin dokumentation. Här kan vi se att alla 

delförmågor som tränas i både årskurs 5 och 6 undervisas på ett öppet undervisningssätt, 

men där läraren måste vara en vägvisare innan eleverna lärt sig metoder de kan använda för 

att träna på procedurförmågan. Läraren i skola 2 skrev i min intervjuguide att "när eleverna 
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dokumenterar undersökningar görs detta på ett öppet undervisningssätt då eleverna i 

tidigare moment övat på att dokumentera de väsentliga utifrån olika metoder." Detta styrks 

av Svanelid (2014, ss. 65-66) som menar att lärare bör vara vägvisare innan eleverna har 

lärt sig metoderna. Som togs upp i metoden påstår Svanelid (2014, s. 27) att i ämnet fysik 

är en av de tre dominerande förmågorna procedurförmågan. Detta kan vi tydligt se då 

denna förmåga övas i båda årskurserna beroende på vad som är målet med temat eller 

lektionen. Florin Sädbom (2015) som jag har tagit upp i tidigare forskning menar att målen 

måste tydliggöras och utifrån dessa ska lärarna välja ett lämpligt innehåll till 

undervisningen. Lärarna behöver formulera undervisningsmål som skall konkretiseras på 

ett tydligt sätt för att eleverna ska kunna förstå vilka mål de behöver uppnå. Här kan man 

utifrån resultatet se att i båda LPP:erna tas målen upp och görs tydligt genom att bryta ner 

dem till delförmågor för att passa målgruppen och temats innehåll.  

 

Den metakognitiva förmågan tas upp i båda LPP:er. Båda årskurser tar upp samma 

delförmågor som eleverna tränas i. Delförmågan att kunna tolka information tas upp i båda 

LPP:erna, att kunna tolka information och reflektera tas här upp på ett öppet 

undervisningssätt då eleverna tolkar information olika och där det inte finns ett givet svar. I 

min intervjuguide skrev lärare 2 att "kunna tolka information är något som ofta görs när 

man har gjort ett experiment." Detta stämmer bra överens med vad denna förmåga ska öva 

eleverna i. Då tolka information eller ett experiment ses som ett öppet undervisningssätt är 

för att det krävs ett högre tänkande som Martin – Hansen (2002, s. 35) tar upp i sin 

definition kring öppen undervisning samt vad eleverna visuellt ser framför sig kan bli olika 

beroende på hur man väljer att sätta ord på de man ser. Anderson (2002) som jag tar upp i 

tidigare forskning skriver att öppen undervisning innebär för eleverna att de ska kunna 

tolka och förklara aktiviteter i undervisningen. Detta påstående styrker resultatet som säger 

att delförmågan tolka utövas på ett öppet undervisningssätt. Sedan övas det en annan 

delförmåga i årskurs 5 och 6 där det handlar om att pröva samt reflektera kring experiment. 

I årskurs 5 ses förmågan att pröva som ett öppet undervisningssätt. I intervjun så framgick 

det att lärare 2 försöker arbeta öppet och varierat när det handlar om experiment, då alla lär 

sig på olika sätt. När det gäller årskurs 6 så ser man att eleverna ska pröva och undersöka, 

men det framgår tydligt vad de ska undersöka utifrån LPP:n. Detta ses då som ett 

kombinerat undervisningssätt då de får pröva själva att experimentera, men vilka föremål 
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eleverna ska använda ses som ett guidat undervisningssätt. I inledningen tog jag upp 

Tiberghien (2001) i Högström (2009, s. 23) som tar upp en studie där författaren beskriver 

att i samband med laborationsinstruktioner tenderar det att vara vanligast att eleverna 

använder föremål eller andra material, eller att de observerar händelser. En förklarande 

laborationsinstruktion anses vara den vanligaste förekomande instruktion i skolan. Utifrån 

resultatet så kan man se att läraren guidar eleverna till vilka föremål eller material som ska 

användas vid experiment. Detta är det vanligaste förekommande undervisningssättet. Men 

när eleverna får undersöka själva och pröva sig fram ses detta som ett kombinerat 

undervisningssätt. Då resultatet från båda LPP:erna visar att eleverna inte alltid arbetar 

guidat med experiment så kan undervisningssättet bero på att läraren vill variera hur 

förmågorna övas beroende på tema och innehåll, vilket även lärare 2 tog upp i min 

intervjuguide.    

 

Sammanfattning från LPP:erna i skola 2 

Utifrån dessa två LPP:er i årskurs 5 och 6 så kan man se att lärare 2 använder sig av 

förmågorna som Lgr 11 tar upp. Utifrån resultatet kan vi även se att lärare 2 använder sig 

utav The Big 5 i årskurs 5 för att tydliggöra vilka förmågor som övas. I årskurs 6 tas 

förmågorna från Lgr 11 upp samt att de i en punklista framgår vad eleverna kommer att 

göra på lektionen och det finns en bedömningsmatris där det även framgår vilka förmågor 

eleverna tränas i temat om kretsar kring el. Utifrån analysen som gjorts av båda LPP:erna så 

framgår tydligt att alla fem förmågor tränas i både årskurs 5 och 6, vilket visar på att det 

finns en röd tråd mellan årskurserna som även tidningen Skolvärlden (2014-03-10) i min 

inledning tar upp. LPP:erna försöker visa förmågorna så tydligt som möjligt så eleverna kan 

förstå vad det står och kan lyckas med att uppnå målen som temat tar upp. I min teoridel 

skriver Svanelid i Pedagogsajten (2015-10-09) att eleverna gynnas om läraren tänker 

genom vilka didaktiska val som i undervisningen kan förenas med kraven från olika delar 

av kursplanen och kunskapsbedömningen. Vägen för att uppnå kraven för kunskapsmålen 

är en strukturerad undervisning med The Big 5 som röd tråd. På så vis kan läraren få 

eleverna att utvecklas och inhämta sakkunskaper som finns med som mål i läroplanen och 

som anses vara värdefulla förmågor i vårt föränderliga samhälle. Detta styrker hur lärare 2 

arbetar då hen i LPP:n i årskurs 6 för samman undervisningen med kraven från kursplanens 

olika delar och skriver hur bedömningen kommer att se ut och vad som förväntas av 
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eleverna, eftersom hen vill att eleverna utvecklas och tillgodogör sig kompetenser. I 

resultatet kan man även se att vissa delförmågor tas upp i båda årskurserna såsom t.ex. 

metakognitiva förmågan samt begreppsförmågan. Andra delförmågor tas upp och 

kompletteras med nya eller bygger vidare på samma förmåga.  

 

När det kommer till vilka undervisningssätt eleverna tränar förmågorna på så kan man se att 

lärare 2 utifrån resultatet använder öppen undervisning mest både i årskurs 5 och 6, även 

kombinerad undervisning används till stor del. Anderson (2002) som jag har tagit upp i 

tidigare forskning skriver att öppen undervisning kan bidra till positiva resultat hos eleverna 

men det är inte alltid givet för läraren hur man ska gå tillväga. Man kan se att lärare 2 har 

flera års erfarenhet då hen har vågat testa mer öppna undervisningssätt, vilket man ser har 

fungerat bra då de tas upp både i årskurs 5 och 6. Att de öppna arbetssättet ger positiva 

resultat kan man utgå ifrån eftersom annars hade hen inte fortsatt ta upp öppna 

undervisningssätt och hållit sig mer till de guidade. När undervisningen enligt resultatet är 

guidad tas endast en förmåga upp, den som handlar om begreppsförmåga. Båda LPP:er tar 

upp att de ska kunna vissa begrepp utifrån en begreppslista.  

 

6.3. Gemensam analys av båda skolornas LPP:er  

Här nedan följer en gemensam analys av alla fyra LPP:er, två från skola 1 och två från 

skola 2 där respektive lärare har delgett mig en årskurs 5 och en årskurs 6 LPP.  

 

Utifrån analyserna som har gjorts av de fyra LPP:erna i de två olika skolorna kan vi dra 

slutsatsen att alla fyra LPP:er övar förmågorna som Lgr 11 föreskriver samt att de tar hjälp 

av The Big 5 för att tydliggöra vilka förmågor som temat tar upp. Alla fyra LPP:er har en 

röd tråd mellan årskurs 5 och 6 där vissa förmågor tas upp igen och andra utesluts för att 

kompletteras med nya. Det är en LPP i årskurs 6 från skola 2 som har temat kretsar kring el 

som inte använder The Big 5 för att ta hjälp av vilka förmågor som ska tränas, men däremot 

tas förmågorna som står i Lgr 11 upp samt en bedömningsmatris där det tydligt framgår 

vilka förmågor eleverna behöver kunna. Florin Sädbom (2015) som tagits upp i tidigare 

forskning menar att lärares arbete med tolkning av läroplanen anses vara ett pedagogiskt 

problem för lärare, dvs. att lärarna har svårt för att omsätta läroplanen i praktiken. Vidare 

skrivs det att det finns många aspekter som uteblir i liknande modeller där lärares planering 
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av undervisning åskådliggörs. Modellen The Big 5 har blivit framgångsrik hos lärare då den 

inbegriper läroplanens fem generella förmågor. Utifrån vad Florin Sädbom skriver kan vi se 

att båda lärare använder sig utav modellen The Big 5 för att ringa in de fem förmågorna för 

att på ett tydligare och enklare sätt omsätta läroplanen till undervisningen. Vidare skriver 

Florin Sädbom hävdar att risken med allt för stor tillit till liknande modeller som The Big 5 

är att de kan bli ett simplifierat verktyg för att hantera den komplexitet som förekommer 

mellan mål och undervisning. Utifrån de LPP:er som jag har analyserat har jag inte märkt 

att de är finns en komplexitet mellan mål och undervisning då det tydligt framgår hur 

undervisningen går till utifrån förmågorna. Men det handlar om att hitta en struktur som 

passar läraren och som blir tydlig för eleverna vad målet med temat och undervisnigen är. 

 

 Alla dessa LPP:er tar upp delmoment i alla The Big 5 förmågorna förutom i en LPP i 

årskurs 6 som handlar om energi där procedurförmågan inte alls tas upp men där den tas 

upp i årskurs 5 istället, vilket kan bero på att procedurförmågan inte passade in i temats 

planering och mål som skulle uppfyllas. I Jedemarks analys (2007) skrivs det att olika 

undervisningstillfällen bidrar till olika lärande. Detta stämmer bra överrens då 

procedurförmåga inte togs upp under temat energi i årskurs 6, då var det inte de 

delförmågorna som skulle tränas vid just detta moment. Lärare 2 däremot tog upp 

procedurförmågan när hen behandlade temat energi i årskurs 5. Som Jedemark tagit upp i 

tidigare forskning ser vi att olika förmågor tas upp beroende på lärandet och vad läraren har 

för mål med temat som kan skilja sig i vilka delförmågor olika lärare behandlar vid olika 

moment.    

 

Svanelid skriver i sin bok (2014, s. 27) att alla förmågor finns representerade i The Big 5. I 

ämnet fysik finns enbart tre långsiktiga mål, men trots detta finns fyra förmågor av the Big 

5 representerade i fysik. Den metakognitiva förmågan saknas men finns ändå med i 

kunskapskraven för fysik. Utifrån Svanelids påstående kan man utifrån resultatet och 

analysen se att analysförmågan, procedurförmågan samt kommunikationsförmågan tas upp 

i delförmågorna minst en gång i varje LPP och vilka oftast används när man pratar om 

förmågorna. Den fjärde förmågan är begreppsförmåga som också tydligt framgår utifrån 

resultat och analys. Begreppsförmåga är en förmåga som förekommer tydligt i Lgr 11. 

Svanelid (2014, s. 27) skriver i sin bok att den metakognitiva förmågan saknas i Lgr 11 
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men finns med i kunskapskraven i fysik. Utifrån vad resultatet och analysen visar använder 

båda lärarna i båda sina LPP:er den metakognitiva förmågan. Det tas upp minst en 

delförmåga i varje LPP av den metakognitiva förmågan, vilket visar på att detta tränas 

eleverna på även fast det inte är den dominerande förmågan i ämnet fysik.   

 

Utifrån analyserna som har gjorts av de fyra LPP:erna i de två olika skolorna samt av 

lärarnas svar i intervjuguiden och med hjälp av Martin – Hansens (2002) definitioner kring 

öppen, guidad och kombinerad undervisning kan man dra slutsatsen att båda lärarna 

undervisar förmågorna som utformats utifrån Lgr 11 i ämnet fysik på ett öppet 

undervisningssätt, det vill säga där eleverna är aktiva deltagare i undervisningen. Även 

kombinerad undervisning togs upp ett flertal gånger vilket visar att med detta 

undervisningssätt ska eleverna t.ex. pröva och undersöka. I LPP:n för årskurs 6 med temat 

kretsar kring el framgår det tydligt vad de ska pröva och undersöka vilket påvisar ett 

kombinerat undervisningssätt.  När det gäller guidad undervisning tas de i alla fyra LPP:er 

endast upp en varsin gång och det var när det handlade om begreppsförmågan där läraren 

förbereder en begreppslista med viktiga ord som eleverna ska lära sig för att sedan kunna 

använda dem. När de väl har lärt sig begreppen och ska börja använda dem i olika samt nya 

sammanhang blir undervisningen varierad för att orden används då inte lika guidade längre 

och endast till ett visst tema. Som Anderson påstår (2002) i tidigare forskning ska eleverna 

kunna memorera information i den guidade undervisningen till skillnad från den öppna 

undervisningen där eleverna ska kunna tolka och förklara aktiviteter i undervisningen. 

Detta påstående styrks då begreppen från begreppslistan ska memoreras och på så vis 

betraktas som guidad undervisning, men att tolka och förklara ses som ett öppet 

undervisningssätt.   

 

Anderson (2002) tar upp i tidigare forskning att utmaningen med öppen undervisning är att 

lärare kan ha svårt att omsätta den i praktiken. Den guidade däremot är enklare att följa 

eftersom man kan utgå från en lärobok i undervisningen. Beroende på lärarens övertygelser, 

värderingar och förståelse avgörs vilka undervisningssätt som läraren kommer att använda 

sig av i undervisningen. Utifrån mina LPP:er såg jag inga problem med att lärarna använde 

öppen undervisning i sina teman, men det kan vara svårt för den äldre generationen att 

hänga med då deras guidade undervisning med läroböcker var den dominerande. Även idag 
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har vi läroböcker i undervisningen som är ett bra komplement till öppen undervisning. 

Samarbetet mellan lärare är även viktigt för att kunna diskutera och bli inspirerad av att 

variera mönster i undervisningen.  

7. Slutsatser och sammanfattning  

I denna avslutade del kommer jag att presentera min studies slutsatser där resultat och 

analys sammanfattas samt förslag på vidare forskning. Slutsatserna och sammanfattningen 

svarar på mina två frågeställningar: 

 

 Vilka förmågor som står i Lgr 11 tränas eleverna på i ämnet fysik i årskurs 5 och 6?  

 På vilket undervisningssätt tränas förmågorna i Lgr 11?   

7.1. Eleverna tränas på förmågor i ämnet fysik  

Min första frågeställning handlade om vilka förmågor som står i Lgr 11 eleverna i ämnet 

fysik tränas på. Detta gjorde jag genom att använda en analysmodell för att se vilka 

förmågor lärarnas LPP:er tog upp.  

 

Utifrån studiens resultat och analys så kom jag fram till slutsatsen att alla fyra LPP:erna i de 

två olika skolorna övar förmågorna som Lgr 11 föreskriver samt att de tar hjälp av The Big 

5 för att tydliggöra vilka förmågor som temat tar upp. Alla fyra LPP:er har en röd tråd 

mellan årskurs 5 och 6 där vissa förmågor tas upp igen och andra utesluts för att 

kompletteras med nya.  

 

Svanelid skriver i sin bok (2014, s. 27) att alla förmågor finns representerade i The Big 5. I 

ämnet fysik finns enbart tre långsiktiga mål, men trots detta finns fyra förmågor av the Big 

5 representerade i fysik. Den metakognitiva förmågan saknas men finns ändå med i 

kunskapskraven för fysik. Utifrån Svanelids (2014, s. 27) påstående kan man utifrån 

resultatet och analysen se att analysförmågan, procedurförmågan samt 

kommunikationsförmågan tas upp i delförmågorna minst en gång i varje LPP och vilka 

oftast används när man pratar om förmågorna. Den fjärde förmågan är begreppsförmåga 

som också tydligt framgår utifrån resultat och analys. Begreppsförmåga är en förmåga som 

förekommer tydligt i Lgr 11. Svanelid skriver att den metakognitiva förmågan saknas i Lgr 
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11 men att den finns med i kunskapskraven för fysik. Utifrån vad som resultatet och 

analysen visar använder båda lärare i båda sina LPP:er den metakognitiva förmågan. Det 

tas upp minst 1 delförmåga i varje LPP av den metakognitiva förmågan, vilket visar på att 

detta tränas eleverna på även fast de inte är den dominerande förmågan i ämnet fysik.   

7.2.  Förmågor tränas på ett varierande undervisningssätt  

Min andra frågeställning handlade om på vilka undervisningssätt förmågorna som tas upp i 

LPP:erna eleverna tränas på. Detta undersöktes med hjälp av Martin – Hansens (2002) 

definition kring undervisningssätt samt LPP:erna och vad lärarna hade svarat i min 

intervjuguide.  

 

Utifrån resultatet och analysen så kom jag fram till slutsatsen att båda lärare undervisar 

förmågorna som utformats utifrån Lgr 11 i ämnet fysik på ett öppet undervisningssätt, det 

vill säga när eleverna är aktiva deltagare i undervisningen. Kombinerad undervisning togs 

upp ett flertal gånger vilket visade på att detta undervisningssätt kunde eleverna t.ex. pröva 

och undersöka. Resultatet visade tydligt på vad de ska pröva och undersöka som i LPP:n 

för årskurs 6 med temat kretsar kring el där det framgick att undervisningen ses som ett 

kombinerat undervisningssätt. När det gäller guidad undervisning så tas de i alla fyra 

LPP:er endast upp en varsin gång och det var när det handlade om begreppsförmågan där 

läraren förbereder en begreppslista med viktiga ord som eleverna ska lära sig för att sedan 

kunna använda dem. När de väl har lärt sig begreppen och ska börja använda dem i olika 

samt nya sammanhang blir undervisningen varierad eftersom orden inte används lika 

guidade längre och endast till ett visst tema. Som Anderson skriver (2002) i tidigare 

forskning ska eleverna kunna memorera information i den guidade undervisningen till 

skillnad från den öppna undervisningen där eleverna ska kunna tolka och förklara 

aktiviteter i undervisningen. Detta påstående styrks då begreppen från begreppslistan ska 

memoreras och på så vis betraktas som guidad undervisning, men att tolka och förklara ses 

som ett öppet undervisningssätt.   

 

Mina slutsatser som jag kom fram till i min studie grundar sig på de fyra LPP.erna som jag 

har fått av de 2 skolor och en e-post intervju med svar från de lärare som deltog samt 

Martin – Hansens (2002)  definition av de olika undervisningssätten. Slutsatserna som min 

studie tar upp skulle ha varierat beroende på vilka skolors LPP:er jag hade fått och vilka 
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lärare som hade utformat LPP:erna samt hur de hade svarat i min intervjuguide. Alla dessa 

faktorer spelar in för att resultatet i studien kanske hade sett annorlunda ut om jag inte 

slumpmässigt hade fått kontakt med de skolorna samt fått deras LPP:er. Som tidigare tagits 

upp i min materialdel så är jag medveten om att två lärare med respektive två LPP:er inte 

kan mäta om eleverna tränas på förmågorna i undervisningen kontinuerligt. Men på grund 

av studiens omfattning så kunde jag inte mäta fler skolors och lärares LPP:er för att se vilka 

förmågor majoriten av lärare använder sig utav i undervisningen samt på vilket 

undervisningssätt förmågorna huvudsakligen tränas.  

7.3. Vidare forskning  

Som förslag till framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka om förmågorna 

tas upp på liknande sätt i de andra naturorienterade ämnena samt om undervisningssätten 

skiljer sig ifrån de som undersöktes i denna studie inom ämnet fysik. En annan aspekt att 

forska vidare kring är att undersöka LPP:er med flera års mellanrum för att se om 

förmågorna tas upp i alla skolämnen och i alla skolår och om de då skapar en röd tråd i 

elevernas skolgång. Det är även intressant att närmare undersöka läroböcker för att se vilka 

förmågor som de tar upp samt att undersöka lärarnas instruktioner de ger ut till eleverna för 

att få en större inblick vad de arbetar med för förmågor i klassrummet samt på vilket 

undervisningssätt. För att få med ett internationellt perspektiv i vidare forskning är det 

spännande att ta upp Lgr 11 samt en läroplan från ett annat land för att jämföra vilka 

förmågor som övas i de olika länderna samt hur de förmågorna lärs ut. 
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Bilagor 

 

Mina bilagor som jag har använt mig av i denna studie består av ett presentationsmejl, en 

intervjuguide samt av två LPP:er i årskurs 5 och två i årskurs 6.  
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Bilaga 1 

Presentationsmejl till skolorna och lärarna 

Hej!  

Jag heter Stephanie Urthaler och jag håller nu på med mitt andra examensarbete på 

Södertörns högskola och kommer att ta examen till sommaren. Jag kommer att bli behörig i 

årskurs 4 till 6. Mina ämnen jag kommer att bli behörig i är bland annat i naturkunskap. 

 

Jag håller nu på att skriva ett examensarbete inom ämnet fysik där jag kommer att analysera 

lärarnas planeringar, LPP:er och annat material som t.ex. laborationsinstruktioner samt 

annat material som förberedelse inför undervisningen. Det jag kommer att analysera i 

lärarens planering är vilka förmågor som Lgr 11 tar upp i ämnet fysik och vad som övas i 

undervisningen. För att få en större spridning på materialet kommer jag att titta på 

planeringar i både årskurs 4 eller 5 samt 6 i ämnet fysik för att se vilka förmågor som 

används och när. I analysen kommer jag även att titta på om planeringarna (samt annat 

material som används i undervisningen) är mer guidade av läraren som leder eleverna till 

vad de ska göra eller om det är mer öppna aktiviteter som eleverna själva tar ansvar för på 

lektionerna. Här kommer jag även att ställa några frågor via mejl till dig som kommer tas 

upp i min analys men där det inte kommer framgå att svaren är från dig.   

 

Jag kommer endast namnge kommunen som skolan ligger i och beskriva skolan lite kort 

men inga namn eller vems planering det handlar om kommer framgå i mitt examensarbete. 

Planeringarna kommer att ligga som en bilaga i mitt examensarbete.  

 

Skulle vara otroligt tacksam för svar av dig och hoppas att jag får delta i er planering i 

ämnet fysik. Planeringarna behöver inte vara från denna eller förra terminen, de kan vara 

planeringar som gjorts tidigare i ämnet fysik. Jag kan komma och hämta materialet i er 

skola om det endast finns i pappersform annars skulle materialet (lärarens planering) kunna 

skickas på mail till mig.  

Stort tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar, 

Stephanie Urthaler 
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Bilaga 2 

Intervjuguide per e-post 

Frågor till intervjuguide 

Svara gärna på dessa frågor i dokumentet nedan frågorna. 

 

1. Vilka undervisningssätt använder du i din undervisning i just ämnet fysik?  

2. När använder du lärarledda respektive elevledda lektioner?  

- Samt varför är just lärarledd respektive elevledda lektioner mer givande just då? 

3. Vilka av förmågorna i Lgr 11 i ämnet fysik tränas mest på? 

4. Vilka av förmågorna i Lgr 11 är oftast lärarledda respektive elevledda? 

5. Finns det vissa förmågor som är svårare än andra i undervisningen enligt dig?  

Bilaga 3  

 

LPP tema värme årskurs 5 skola 1 

LPP i Fysik: Värme årskurs 5 
 
Kopplingar till läroplanen 
 
Fy  4-6 Fysiken i naturen och samhället: Enkla väderfenomen och deras orsaker, till 

exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid. 

Fy  4-6 Fysiken och vardagslivet: Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. 

Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och 

husisolering. 

Fy  4-6 Fysikens metoder och arbetssätt: Enkla systematiska undersökningar. Planering, 

utförande och utvärdering. 

Fy  4-6 Fysikens metoder och arbetssätt: Dokumentation av enkla undersökningar med 

tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. 

 

Syftet är 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. 

 Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 

fysikaliska samband i naturen och samhället. 
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Förmågor: The BIG 5 
 
Under det här momentet kommer vi träna följande förmågor: 

 

 Metakognitiv förmåga - kunna tolka information och pröva samt reflektera kring 

experiment. 

 Kommunikationsförmåga - kunna samtala, resonera och diskutera, kunna 

formulera frågor och besvara frågor. 

 Analysförmåga - beskriva, förklara om energiflöden mellan föremål och hur man 

kan påverka energiflödet. 

 Procedurförmåga - kunna skilja på fakta och värderingar vid dokumentation. 

Avgöra om information är relevant eller irrelevant att ha med. 

 Begreppslig förmåga - förstå innebörden av olika begrepp, kunna använda 

begreppen i nya sammanhang.   

 

 

Arbetssätt och bedömning:  
 
Undervisning:  
 

 Genomgångar av läraren 

 Klassrumsdiskussioner 

 Paruppgifter  

 Studieuppgifter  

 Experiment 

 Film 

 Inlämningsuppgift samt muntlig presentation 

 

Arbetsbeskrivning:  
 

Det här ska du kunna efter detta moment: 

 

 Att värme hör ihop med hur snabbt molekylerna rör sig 

 Att värme kan spridas på tre sätt. Några ämnen som leder värme bra eller dåligt 

 Hur man mäter temperatur och vilken skala vi använder 

 Känna till lite om meteorologi t.ex. varför det blir olika väder 

 Ge vardagsnära exempel på hur man gör så att vi eller saker i vår omgivning inte 

blir för varma eller kalla 

 Hur en termos fungerar 

 Berätta om hur något djur har anpassat sig till extrema temperaturer 

 
Bedömning:   
 
Jag kommer att bedöma din förmåga att: 

 

 Att visa grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen genom att ge exempel på 

och beskriva dessa med fysikens begrepp. 
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 Beskriva energikällor, energianvändning och isolering samt berätta om energiflöden 

mellan föremål och hur man kan påverka energiflödet. 

 Genomföra enkla experiment och använda utrustningen på ett säkert sätt 

 Dokumentera experimenten 

 

Viktiga begrep för momentet:  
 
Värme, molekyl, leda, strömma, stråla, skala, temperatur, termometer, grader, absoluta 

nollpunkten, ekvatorn, meteorolog, lågtryck, högtryck, kallfront, varmfront, nederbörd, 

medeltemperatur, isolera, lufttomt, vakuum, extrem, glykol, kylarvatten, blodcirkulation. 

 

Bilaga 4  

 

LPP tema energi årskurs 6 skola 1 

LPP: Energi 
 

 

 

Energi är säkert ett ord som du hört 

tidigare. Vi brukar säga att vi 

känner oss fulla av energi eller att 

vi saknar energi. För att något ska 

hända behövs det energi, t.ex. för 

att få bilen att rulla, hissen att åka 

upp (eller ner). Vi människor får 

energi genom maten vi äter och en 

mobiltelefon behöver 

elektriskenergi för att fungera. 

Under detta moment kommer vi att 

lära oss om olika energi typer och 

vad de omvandlas till. Vad fossila 

och förnybara bränslen är. Vi 

kommer även att prata om vad 

växthuseffekten är och hur den 

påverka vår planet. 
 
 

Förmågor: The BIG  5 

Under det här momentet kommer vi träna följande förmågor: 

 Metakognitiv förmåga – kunna tolka information 

 Kommunikativ förmåga – kunna samtala, resonera och diskutera. 

Formulera egna meningar och redovisa. 

 Analysförmåga – kunna visa på samband mellan olika energiformer. 

 Begreppsförståelse – förstå innebörden av olika begrepp. 

Kunna använda begreppen i nya sammanhang. 
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Arbetssätt och bedömning 
 Genomgångar av läraren. 

 Studieuppgifter. 

 Klassrumsdiskussioner. 

 Experiment. 

 Skriftligt prov. 

 

Material 
 Arbetshäfte 

 https://www.youtube.com/watch?v=PlYfHA-‐FI9U 

 https://www.youtube.com/watch?v=itvdR2Yl3wY&list=PL3FA0F

E39548 25C9C&index=11 

 https://www.youtube.com/watch?v=s0obpD-‐t_6Y 

 http://urskola.se/Produkter/195368-‐Testa!-‐Statisk-‐elektricitet 

 

 

Uppgifter som eleverna förväntas känna till i slutet av momentet: 

 
 Vad är energi? 

 Vad är energiprincipen? 

 Vad behöver vi energi till? 

 Vad är elektricitet? 

 Vad är en sluten krets? 

 Vad är en strömkälla? 

 Vilka ämnen leder ström/ inte ström? 

 Hur ser ett magnetfält ut? 

 Hur fungerar en enkel elmotor? 

 Vilka energikällor finns det? 

 Vad är förnybar energi? Icke förnybar energi? 

 Vad är växthuseffekten? 

 
 

Viktiga begrepp för momentet 
energiformer, energikälla, energiprincipen, fossila bränslen, förnybar energi, isolator, 

kraftverk, magnetfält, minuspol, pluspol, sluten krets, strömavbrott, strömkälla, spole, 

växthuseffekt, elektricitet, elektromagnet, elmotor, elektron. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PlYfHA-
http://www.youtube.com/watch?v=itvdR2Yl3wY&amp;list=PL3FA0FE39548
http://www.youtube.com/watch?v=itvdR2Yl3wY&amp;list=PL3FA0FE39548
http://www.youtube.com/watch?v=s0obpD-
http://urskola.se/Produkter/195368-
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Bilaga 5  

 

LPP tema energi årskurs 5 skola 2 

Pedagogisk planering för tema Energi årskurs 5 
 
Förmågor från kursplanen 
 
Du kommer att få ta reda på fakta om energi. Till hjälp har du din Ipad, lärare och dina 

klasskamrater. Du ska få fundera och tänka själv hur du tror att saker hänger ihop. 

Du ska få experimentera och använda dig av ett naturvetenskapligtarbetssätt.  

Naturvetenskapligtarbetssätt betyder att du ska testa saker, skriva ner dina resultat och 

försöka förklara varför det blev som det blev.  

 

Fysik (Lgr 11) 
   

Syfte: Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta 

ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 

   

Syfte: Genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 

 

Syfte: Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 

fysikaliska samband i naturen och samhället. 

 

The Big 5 
 
Dessa förmågor kommer vi att träna på: 

 

- Kommunikationsförmåga: Kunna samtala, resonera och diskutera, kunna 

formulera frågor och besvara frågor. 

- Analysförmåga: Beskriva, förklara samband mellan energiformer. 

- Metakognitiv förmåga: Kunna tolka information och pröva samt reflektera kring 

ett fenomen/experiment. 

Uppgifter som eleverna kommer bedömas på i slutet av momentet: 

 

 Kunna förklara energiprincipen. 

 Kunna förklara hur elektronerna rör sig i en sluten krets. Kunna rita en 

enkel beskrivning av detta. 

 Kunna förklara hur en magnet fungerar. 

 Kunna förklara vad fossilt och förnybart bränsle är. 

 Kunna ge något exempel på hur vi människor påverkar växthuseffekten. 
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- Procedurförmåga: Förmåga att söka, strukturera/sortera samt kritiskt granska 

information. 

- Begreppslig förmåga: Förstå innebörden av olika begrepp, kunna använda 

begreppen i nya sammanhang.   

 

Undervisning och bedömning  
 

Hur arbetar vi med arbetsområdet: 

 

- Lärarledda lektioner med genomgångar 

- Klassrumsdiskussioner 

- Par och gruppövningar  

- Lärobok  

- Experiment 

- Skriftligt prov   

 

När vi har arbetat med det här arbetsområdet ska du kunna: 

 

- Ge exempel på vad vi behöver energi till 

- Förstå vad energiprincipen innebär 

- Ge exempel på energikällor 

- Veta skillnaden på förnybar och icke förnybar energi 

- Veta hur en elektrisk apparat fungerar, till exempel en elvisp 

- Ge exempel på vad magneter används till 

 

Du kommer att bedömas i slutet av momentet genom att du: 

 

- Kan förklara energiprincipen. 

- Kan förklara hur en magnet fungerar.  

- Kan förklara skillnaden på förnybar och icke förnybar energi. 

- Kan förklara energikällor och ge exempel.     

 

Begrepp som är bra att kunna när vi arbetar med energi 
 

elektricitet 

elektromagnet 

elmotor 

energiformer 

energikälla 

energiprincipen 

fossila bränslen 

förnybar energi 

generator 

icke förnybar energi 

isolatorer 

kemisk energi 

kompass 
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kraftverk 

ljudenergi 

magnetfält 

minuspol 

nordpol 

pluspol 

rörelseenergi 

sluten krets 

strömavbrott 

strömbrytare 

strömkälla 

spole 

sydpol 

transport 

turbin 

värmeenergi 

växthuseffekt 

 

Bilaga 6  

 

LPP tema kretsar kring el årskurs 6 skola 2 

 

Pedagogisk planering för tema  

Kretsar kring el årskurs 6  

Syfte 

Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och 

kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas ihop 

för att fungera.  Du kommer att få fundera över saker som vad det innebär att leva utan 

elektricitet: som man gjorde förr, som man gör i delar av världen idag, eller som man 

ibland tvingas göra när det blir strömavbrott. Du kommer även att undersöka hur en 

ficklampa fungerar, vad det är som får lampan att lysa, varför den ibland inte lyser, hur 

olika sorts lampor skiljer sig åt och hur man kan spara energi med lampor. Det blir 

också diskussioner om faran med elektricitet och om hur det gick till när elektriciteten 

och glödlampan uppfanns.  
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I temat ges du möjlighet att utveckla följande förmågor: 

Fysik (Lgr 11) 

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning 

till frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle 

Genomföra systematiska undersökningar i fysik  

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska 

samband i naturen och samhället 

Teknik (Lgr 11) 

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion 

Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö 

Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid 

 

Det här kommer du att få göra i undervisningen:  

- Samtala om hur energianvändningen ser olika ut i världen och diskutera tänkbara 

orsaker till detta 

- Undersöka en glödlampa och få den att lysa i en elektrisk krets  

- Ta reda på olika orsaker till att en elektrisk krets inte är sluten  

- Undersöka vilka föremål som kan sluta en krets och inte, samt identifiera dessa som 

ledare och isolator.  

- Tillverka en strömbrytare för att sluta och öppna en krets  

- Tillverka ett batteri för att få en lampa att lysa och diskutera för- och nackdelar med 

batterier 

- Koppla lampan till en solcell och diskutera för- och nackdelar med solceller  

- Jämföra hur elektrisk ström påverkar ledningstråd av olika material, längd och 

tjocklek 

- Jämföra olika lamptyper utifrån hur de omvandlar el till ljus och värme och 

argumentera för vilken lampa som är bäst 

- Undersöka skillnaden mellan olika sätt att koppla kretsar och diskutera fördelar och 

nackdelar med dessa  

- Planera och utforma lösningar för hur elektriska kretsar ska dras i en husmodell för 

att tillgodose behovet av belysning 
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- Jämföra energikällors påverkan på människa och miljö samt ta ställning till vilken 

energikälla som ska förse husmodellen med el  

- Läsa om hur elektricitet används i hemmet, samhället och naturen och diskutera hur 

tekniska uppfinningar, vetenskapliga upptäckter betytt för människors 

levnadsvillkor.  

 

Bedömning 

 

Det som bedöms är hur väl du kan: 

Fysik 

Planera och genomföra systematiska undersökningar av elektriska föremål och 

kretsar 

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur 

undersökningen kan förbättras  

Dokumentera dina undersökningar i text och bild  

Beskriva principen för några energikällor, den elektriska kretsen, glödlampan och 

strömbrytaren med användning av begreppen elektricitet, elektrisk ström, motstånd, 

ledare,  

Samtala om och diskutera frågor som rör energikällor och elektricitet, samt dess 

betydelse för människan, naturen och samhället 

Teknik 

Beskriva hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska 

kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungera  

Resonera om hur några energikällor och elektriska föremål förändrats över tid  

Resonera kring energikällors och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för 

människan, samhället och miljö 

FYSIK 

Planera och 

genomföra 

systematiska 

undersökningar av 

elektriska föremål och 

kretsar 

 

Eleven kan 

genomföra enkla 

undersökningar 

utifrån givna 

planeringar och 

även bidra till att 

formulera enkla 

Eleven kan 

genomföra enkla 

undersökningar 

utifrån givna 

planeringar och även 

formulera enkla 

frågeställningar och 
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frågeställningar och 

planeringar som det 

går att arbeta 

systematiskt 

utifrån. I arbetet 

använder eleven 

utrustning på ett 

säkert och i 

huvudsak 

fungerande sätt.  

planeringar som det 

efter någon 

bearbetning går att 

arbeta systematiskt 

utifrån. I arbetet 

använder eleven 

utrustning på ett 

säkert och 

ändamålsenligt sätt.  

 

Jämföra egna och 

andras 

undersökningsresultat 

och ge förslag på hur 

undersökningen kan 

förbättras  

 

Eleven kan 

jämföra sina och 

andras resultat och 

för då enkla 

resonemang om 

likheter och 

skillnader och vad 

de kan bero på samt 

bidrar till att ge 

förslag som kan 

förbättra 

undersökningen. 

Eleven kan 

jämföra sina och 

andras resultat och 

för då utvecklade 

resonemang om 

likheter och 

skillnader och vad de 

kan bero på samt ger 

förslag som efter 

någon bearbetning 

kan förbättra 

undersökningen. 

Dokumentera 

underökningar i text 

och bild  

 

Dessutom gör 

eleven enkla 

dokumentationer av 

sina undersökningar 

i text och bild. 

Dessutom gör eleven 

utvecklade 

dokumentationer av 

sina undersökningar 

i text och bild. 

Beskriva principen för 

några energikällor, 

den elektriska kretsen 

glödlampan och 

strömbrytaren med 

användning av 

begreppen elektricitet, 

elektrisk ström, 

resistans, ledare, 

isolator, 

seriekoppling, 

parallellkoppling, 

sluten krets och öppen 

krets 

Eleven har 

grundläggande 

kunskaper om 

fysikaliska fenomen 

och visar det genom 

att ge 

exempel på och 

beskriva dessa med 

viss användning av 

fysikens begrepp 

 

Eleven har goda 

kunskaper om 

fysikaliska fenomen 

och visar det genom 

att förklara och visa 

på enkla samband 

inom dessa med 

relativt god 

användning av 

fysikens begrepp.  

 

Resonera om hur 

elektrisk ström rör sig 

i en krets och om hur 

ledningsförmågan 

varierar hos olika 

material 

I enkla och till 

viss del 

underbyggda 

resonemang om 

elektriska kretsar, 

magneter, rörelser, 

I utvecklade och 

underbyggda 

resonemang om 

elektriska kretsar, 

magneter, rörelser, 

ljud och ljus kan 
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ljud och ljus kan 

eleven relatera till 

några fysikaliska 

samband. 

eleven relatera till 

några fysikaliska 

samband. 

Beskriva hur 

elektricitet produceras 

i energikällor och hur 

det används i 

vardagen och i 

samhället och koppla 

detta till att energi kan 

omvandlas men 

skapas eller försvinna 

Eleven kan 

beskriva och ge 

exempel på 

energikällor, 

energianvändning 

och isolering med 

viss koppling till 

energins 

oförstörbarhet och 

flöde 

Eleven kan förklara 

och visa på något 

enkelt samband 

mellan energikällor, 

energianvändning 

och isolering med 

viss koppling till 

energins 

oförstörbarhet och 

flöde 

Samtala om och 

diskutera frågor som 

rör elektricitet och 

dess betydelse för 

människan, naturen 

och samhället 
 

Eleven kan samtala 

om och diskutera 

enkla frågor som 

rör energi, teknik, 

miljö och samhälle 

genom att ställa 

frågor och framföra 

och bemöta åsikter 

på ett sätt som till 

viss del för 

samtalen 

och 

diskussionerna 

framåt. 

 

 

 

Eleven kan berätta 

om några 

naturvetenskapliga 

upptäckter och 

deras betydelse för 

människors 

levnadsvillkor 

Eleven kan samtala 

om och diskutera 

enkla frågor som rör 

energi, teknik, miljö 

och samhälle 

genom att ställa 

frågor och framföra 

och bemöta åsikter 

på ett sätt som för 

samtalen och 

diskussionerna 

framåt. 

 

 

 

Eleven kan berätta 

om några 

naturvetenskapliga 

upptäckter och deras 

betydelse för 

människors 

levnadsvillkor 

 
Teknik  

Beskriva hur 

exempelvis 

glödlampan, 

strömbrytaren och 

olika typer av 

elektriska kretsar är 

Eleven kan 

beskriva och ge 

exempel på enkla 

tekniska lösningar i 

vardagen och 

några ingående 

delar som 

samverkar för att 

Eleven kan förklara 

på enkla tekniska 

lösningar i vardagen 

och hur några 

ingående delar som 

samverkar för att 

uppnå 

ändamålsenlighet 
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uppbyggda och hur de 

olika delarna 

samverkar för att 

fungera  

 

uppnå 

ändamålsenlighet 

och funktion. 

och funktion. 

Resonera om hur 

några energikällor och 

elektriska föremål 

förändrats över tid  

 

Eleven kan föra 

enkla och till viss 

del underbyggda 

resonemang kring 

hur några föremål 

eller tekniska 

system i samhället 

har förändrats över 

tid 

Eleven kan föra 

utvecklade och 

relativt väl 

underbyggda 

resonemang kring 

hur några föremål 

eller tekniska system 

i samhället har 

förändrats över tid 

 

 

 

 

 

 


