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Sammanfattning 
Elever kommer idag till gymnasieskolan med varierande bakgrundskunskaper, dessa 
kunskaper inom ett område borde vara något som eleverna kan dra nytta av inom olika kurser. 
Mitt syfte med den här uppsatsen var att dels försöka se om förkunskaperna gav någon fördel 
på ett slutprov inom ett moment, men också att se hur stor den faktiska kunskapsökningen 
kunde bli för en grupp elever. Detta åstadkoms genom att skapa ett prov som eleverna i 
årskurs 1 på Teknikprogrammet fick göra innan ett givet moment i kursen Teknik 1 
påbörjades. De gjorde sedan om samma prov igen i slutet av momentet som ett slutprov. 
Därefter analyserades resultaten från de båda proven och jämfördes med varandra. 
Undersökningen visade på en procentuell kunskapsökning, det vill säga en differens mellan 
slutprov och förkunskapsprov, på ca:43 % efter ca: 3 veckors studier. Däremot gick det inte 
att utläsa huruvida en elev med goda förkunskaper hade ett bättre eller sämre slutresultat 
jämfört med elever med sämre förkunskaper. 
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Introduktion 
Med införandet av den senaste läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011 (Skolverket, 2016) så förändrades grundskolans undervisningsmetoder till att premiera 
mer individuellt arbete i skolan. Ett exempel på detta är i kursplanen till ämnet Teknik. Där 
står det i ämnets syfte att ”Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer 
och lösningar.” (Skolverket, 2016, s. 278). I det centrala innehållet står det vidare att eleverna ska 
kunna göra ”Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, 
mekanismer och elektriska kopplingar.” (Skolverket, 2016, s. 280). Detta motsvarades i den 
tidigare kursplanen i Teknik med följande mening; Eleven skall, ”kunna göra någon eller några 
tekniska konstruktioner med hjälp av skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen 
är uppbyggd och fungerar, ” (Skolverket, 1996, s. 94). Denna skillnad i kursernas 
bedömningsunderlag har gjort att allt mer individuellt arbete hos eleverna premieras. Som 
lärare i teknik och programmering på gymnasiet så möts man ibland av elever som redan har 
en god kunskap inom något av dessa utbildningsområden. Jag tycker mig märka att elevernas 
förkunskaper kan variera ganska kraftigt beroende på vilka specialområden eleverna har 
arbetat med tidigare och vad eleverna har för intressen utanför skolan. Ibland kommer dessa 
kunskaper från något speciellt arbete de gjort på grundskolan, men det kan också komma ifrån 
special- eller fritidsintressen som eleverna har. Som lärare så sätter man mål och gör 
bedömningar så att alla delar av bedömningsmallen för kursen, fastställd av skolverket, har en 
möjlighet att bedömmas. Detta system kan i vissa fall ge märkliga följdverkningar i 
klassrummet. Elever som annars är motiverade och har en förkunskap i det som avhandlas 
tycker ibland att lektionerna blir tråkiga och inte tillför dem någon ny kunskap. Något som 
kan medföra att annars duktiga elever tappar intresset för ämnet. När väl svårighetsgraden 
närmar sig deras kunskapsnivå så har de redan fastnat i en lugn attityd till ämnet och blir 
förvånade då de inser att de blivit efter kunskapsmässigt. Det kunde vara bra att under ett 
tidigt skede i en kurs eller i ett moment ta reda på om eleverna redan hade förkunskaper om 
det vi skulle prata om. På det viset kunde man möjligen lättare individualisera utbildningen så 
att man inte behövde gå igenom sådant som eleverna redan hade kännedom om. Till en viss 
del så kan man ju göra det genom att använda sig av en löpande formativ bedömning men 
även då kan det vara svårt att se individers kunskapsnivå speciellt i ett tidigt skede.  

Teknik 1 är ett ämne som ska ge eleverna på gymnasiets Tekniklinje en ganska grov 
översiktsbild av hur saker och ting tillverkas i vårt samhälle. Ämnet är på så vis ganska brett 
då det innefattar allt från hur en idé till en produkt kan uppstå och utvärderas för att se om 
idén har nog bärkraft till hur saken utvecklas, formges, tillverkas och säljs. Det är många olika 
aspekter av en produkts livscykel som eleverna förväntas förstå. En elev som läser Teknik 1 
förväntas kunna läsa och skapa en enklare ritning. Han ska ha nog stor kännedom om 
materiallära och hållfasthet så att han kan välja ett lämpligt material, och han ska kunna ge 
förslag på lämpliga tillverkningsmetoder. Dessutom ska en teknikelev kunna uppskatta både 
en tillverkningskostnad och ett lämpligt marknadspris. För att kunna göra allt detta så krävs 
dessutom en god kännedom om hur produkter har utvecklas över tiden vilket innebär att man 
behöver vissa historiekunskaper inom produktutveckling.  
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Ett av dessa områden inom teknikkursen är tillverkningsmetoder. Där går man igenom olika 
sammanfogande tekniker som till exempel svetsning, limning, nitning och skruvning. Men 
också olika bearbetningsmetoder såsom, men inte enbart, svarvning, fräsning, gjutning och 
pressning. 

En normal arbetsgång i det här momentet brukar vara att dela upp olika delområden mellan 
eleverna som de får undersöka lite mer utförligt och sedan göra en muntlig presentation inför 
resten av klassen. Huruvida denna arbetsmetod ger det önskade kunskaperna har varit lite 
osäkert då eleverna tenderar att fokusera på sin egen presentation men inte lyssna så noga på 
sina kamraters. Detta moment bedömdes därför vara ett intressant avsnitt att titta närmare på 
speciellt med det som John Hattie (2012) har skrivit om att det är det viktigt för en lärare att 
analysera sin egen undervisning och med utgångspunkt i analysen förändra sina 
undervisningsstrategier.  

Tidigare år hade jag haft en del elever som hade svårt i de andra momenten av kursen men 
klarade just det här momentet väldigt bra. Två av dessa elever utmärkte sig lite extra. En av 
dem hade en förälder som drev ett verkstadsföretag och den andra hade vuxit upp på en 
bondgård. Den förste hade sett de flesta av maskinerna för bearbetning på sin förälders 
företag. Den andra eleven hade inte funderat så mycket runt hur saker utvecklades, men kunde 
i det närmaste allt om hur man kunde reparera saker eller forma metaller. Helt olika ingångar 
till det här momentet men som ur ett lärarperspektiv ledde till många intressanta diskussioner, 
speciellt när det kom till olika begrepp och vad saker egentligen kallades. När vi dock hade en 
utvärdering av kursen i slutet på den kursen så tyckte båda att just det här momentet hade varit 
det tråkigaste vilket fick mig att fundera och ifrågasätta vad som egentligen hade hänt. Ur mitt 
perspektiv borde de ju tyckt om det momentet eftersom de presterade så bra, men i deras 
perspektiv var det bara ett tråkigt moment för de ansåg att de inte lärt sig något nytt. Nu var 
de ju inte ensamma i klassen, så undervisningen behövdes ju för de andra eleverna. Men med 
facit i hand så undrar man ju om det inte hade varit bättre att just dessa elever hade kunnat 
jobba inom något annat område istället för detta under de veckor det här momentet i kursen 
undervisades. 

Just det här med att någons förkunskaper inom ett ämne inte betyder något är ett fenomen som 
finns i andra delar av samhället också, inte bara inom skolans värld. Olika branscher har olika 
utbildningar som man måste klara för att få arbeta. Ofta är dessa säkerhetsrelaterade och ska 
uppdateras med jämna mellanrum. Detta för personer som jobbar med dessa saker dagligen 
och redan tvingas att hålla sig uppdaterade på lagar och regler som till exempel vägarbetare 
och elektriker. Jag har deltagit i sådana kurser ibland och det är alltid lika roligt, och lite 
skrämmande, att se när kursdeltagarna läxar upp utbildaren i regler och lagar inom just deras 
specifika områden. För dessa kunniga deltagare har alltså dessa kurser inte gett någon ökad 
branschkunskap. De är dock fortfarande ett krav att genomföra dem och kostar en hel del 
pengar för deltagaren. Om man istället hade ett system där man kunde kontrollera 
kunskaperna först innan man tvingade någon att genomgå ett utbildningsmoment så skulle 
man ju både kunna tjäna en massa tid och kunna hålla mer givande lektioner för de elever som 
verkligen behövde ta till sig kunskapen.  
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När man tittar på vad skolverket skriver om bedömning så ser man till exempel (Skolverket, 
2011 a) att man ska bedöma en elevs kunskaper genom att samla in olika typer av information 
om elevens arbetsprestationer och att tolka dessa. Beroende på bedömningens syfte används 
sedan den insamlade informationen på olika sätt. Ur ett undervisningsperspektiv är de mest 
framträdande syftena med bedömningar att de används för att kartlägga kunskaper, värdera 
kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera 
undervisningen. 

När man granskar dessa bedömningsgrunder närmare så ser man att en stor del av 
kartläggningen av kunskaper ska göras för att se om det finns behov av specialundervisning 
eller anpassningar. Man ska också titta på vilken kunskap en elev har med avseende på 
kursmålen. Detta, förklaras närmare, är en process som kan ske under en pågående kurs eller i 
slutet för att se i vilken utsträckning och i vilken kvalité eleven lärt sig. Bedömningen sker 
enligt dessa instruktioner alltså alltid mot de förväntade målen.  

När det gäller Teknikämnet och just det momentet som jag valt att titta på är kanske 
gymnasiekursen Historia en bra kurs att jämföra med. I Historia på gymnasienivå så läser 
eleverna om industrialismen. Elever kan ju ha läst böcker om detta innan man går igenom det 
området i kursen. Eleven har därigenom redan en förkunskap och ytterligare referenser som 
inte andra elever i samma klass har. Det finns en balansgång här man som lärare måste 
försöka hitta hos varje enskild elev. Det är därför som just skillnaden mellan kunskap före och 
kunskap efter ett moment är så intressant att undersöka. 

Detta har lett till att jag valde att göra ett arbete där jag försökte mäta kunskapen hos mina 
elever innan ett moment för att senare kunna se om man kan utläsa huruvida resultaten för 
eleverna med goda förkunskaper skiljer sig från eleverna med lägre förkunskaper. Då jag hade 
bestämt mig för vad jag ville göra så insåg jag att ett sådant tillfälle även skulle vara bra till att 
undersöka hur undervisningsmetoden med enskilda eller gruppredovisningar fungerar. Hur 
påverkades elevernas kunskap inom det som deras kamrater föreläser om till skillnad mot det 
område som eleven själv undersöker. Eleverna i mina klasser brukar alltid få ta med sig sina 
anteckningar på mina prov. Det här var därför också ett bra tillfälle att försöka visa eleverna 
hur viktigt det kan vara att ta bra anteckningar, så en del av undersökningen blev att ta reda på 
hur bra anteckningar påverkar provresultatet. Det hela formulerades om till följande syfte och 
frågeställningar. 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att få en insikt i hur stor kunskapsökningen är under ett 
moment i en kurs. Jag vill också se om elever med förkunskaper inom ett område presterar 
bättre i slutexaminationen på momentet jämtemot elever med sämre förkunskaper. 

Detta sammanställdes i följande frågeställningar. 

1. Hur stora förkunskaper om tillverkningsmetoder har en elev? 

2. Hur påverkas provresultatet av bra anteckningar från en föreläsning? 

3. Hur stor är den faktiska kunskapsökningen under det här undervisningsmomentet? 

4. Besvaras alla provfrågor bättre efter genomförda studier inom området? 
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5. Har eleverna bättre poäng på de frågor de själva undersökt eller kan en bra föreläsning 
ge en likvärdig kunskapsökning? 

6. Presterar en elev som redan har förkunskaper inom ett område bättre än elever utan 
förkunskaper? 

7. Är det någon skillnad om eleverna arbetar i grupp eller enskilt arbete som de sedan får 
presentera för sina klasskamrater.  



Andreas Bergsten      5 
Ht 2016 
Examensarbete för lärarexamen, 15 hp 

Litteraturgenomgång 
Här presenteras den litteratur som undersökningen bygger på. Först beskrivs den litteratur 
som jag baserar undervisningsmetoden på med muntliga presentationer och individuella eller 
gruppbaserade efterforskningar. Då undersökningen genomförs med hjälp av ett kunskapstest 
så redovisas bakgrunden till både provkonstruktion och bedömning. Detta avslutas med en 
samling artiklar som behandlar kunskapsmätning mer generellt.  

Metodval 
Att välja undervisningsmetod inom ett specifikt arbetsmoment är inte alltid helt självklart. Det 
viktiga är att veta hur innehållet ska bearbetas för att ett lärande ska ske. Metodfrågan ligger 
också nära målfrågan då det gäller själva arbetsprocessen (Pennlert & Lindström, 2015). Dels 
så har valet av metod en direkt påverkan på vilka ämnesmässiga mål man har med momentet, 
men det kan också ha sociala mål exempelvis om man vill att eleverna ska interagera med 
varandra för att lära känna varandra bättre.  

Att göra en presentation kräver förberedelse i form av faktainsamling och skapande av 
visuella hjälpmedel vid presentationen. Det behövs också en plan för hur den ska genomföras. 
Grupparbeten bör användas då man vill uppnå andra kvalitéer i elevernas kunskapsinhämtning 
eller sociala uteveckling (Pennlert & Lindström, 2015). 

Arbeta i grupp 
Stensaasen & Sletta (1996) beskriver ett grupparbete som en arbetsform som kan inverka 
positivt på den sociala utvecklingen, barn är vana vid att leka tillsammans med andra och för 
dem är det därför naturligt att arbeta i grupp. Elevernas arbete i grupp kan dessutom bidra till 
att de får en bättre förståelse för andra människor och att de även får lära sig att ta hänsyn till 
andra. De anser att en bra storlek på en arbetsgrupp bör vara mellan 3-6 personer medan 
Hammar Chiriac (2003) anser att en grupp kan bestå av allt från två personer till en större 
skara som på samma plats interagerar med varandra under en viss tidsperiod för att arbeta mot 
ett gemensamt mål.  

Asplund (1987)beskriver följande fyra kriterier som gällande för att en samling ska kunna 
betraktas som en grupp. Det första kriteriet är att medlemmarna måste ha ett gemensamt mål 
som de strävar mot. Det andra kriteriet är att gruppen skapar gemensamma regler för hur de 
ska bete sig i gruppen. Det tredje är att gruppmedlemmarna intar olika roller och att arbetet i 
gruppen fördelas likvärdigt mellan gruppens medlemmar. Det fjärde och sista kriteriet är att 
gruppen ska ha någon form av varaktighet. 

Lära av varandra. 
Lev Vygotsky skapade en variant det pragmatiska synsättet på lärande genom att hävda att 
lärande är en del av all mänsklig kommunikation. Hans syn på lärande kom att kallas det 
sociokulturella perspektivet (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2012, ss. 185-198). Detta innebär att 
lärande ska ses som något som förmedlas genom samtal och verktyg i vår omgivning. För den 
sociokulturella synen på lärande så har skolan en stor betydelse. Ett begrepp som Vygotsky 
grundade, den proximala utvecklingszonen innebär att en elev har förmågan att lösa uppgifter 
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av en viss svårighetsgrad vid vissa givna tidpunkter. I den proximala utvecklingszonen så har 
en elev lärt sig något till den grad att den klarar av uppgiften självständigt utan hjälp. Det är 
vid den tidpunkten som eleven är mottaglig för ny kunskap att bygga på det den redan kan. 
Det är detta område som Vygotsky kallar för den proximala utvecklingszonen. När man 
kommunicerar med andra så når kunskapen dock sin fulla potential. I och med att eleven 
utvecklas till nästa utvecklingsområde skapas en ny utvecklingszon. Detta är en del av elevers 
lärande och utveckling (Partanen, 2009). Idén om den proximala utvecklingszonen utmanar 
vissa tankesätt. Exempelvis att det kan vara lämpligt att gruppera elever efter deras 
kunskapsnivå för att underlätta för lärarens undervisande. Vygotsky menar dock att gruppera 
elever efter kunskap inte nödvändigtvis behöver betyda att de har samma behov av lärande. 
Det signalerar endast att eleverna har kommit lika långt i sin lärandeprocess. Elevernas 
utvecklingsmässiga frågor kan fortfarande skilja sig trots att de ligger på samma 
kunskapsnivå. Utvecklingsområdet kan alltså skilja sig även mellan elever som kommit lika 
långt i sitt lärande. I en grupp så är det dialogen mellan elever och lärare som har betydelse. 
Det är inte alltid den starka eleven som lär den svaga, utan förhållandet kan vara det omvända 
då den svage kanske ställer frågor som den starkare eleven inte tänkt på. Tänkandet och 
lärandet är därför inte rangordnat utan mångdimensionellt (Partanen, 2009).  

Provkonstruktionsteorier 
När man konstruerar ett prov så kan man göra det på många olika sätt. Något som man alltid 
måste ta hänsyn till är vilken kunskap man ska mäta. Det är viktigt att validiteten på provet är 
bra. Det vill säga att man verkligen mäter den kunskap man vill mäta och på rätt sätt 
(Wikström, 2013). En provvariant är att använda sig av öppna frågor där eleverna får skriva 
fritext som svar på frågorna. Denna typ av uppgifter gör rättningen mer komplicerad men kan 
vara en bättre indikation på hur komplexa kunskaper eleverna lärt sig. För att försökra sig att 
man frågar om rätt saker så kan man använda sig av till exempel Blooms reviderade 
taxonomi. 

Blooms reviderade taxonomi 
Blooms reviderade taxonomi (Andersson & Krathwohl, 2001), är en omarbetning av Blooms 
taxonomi (Bloom, 1956) och är ett verktyg för utbildare att bestämma vilken typ av kunskap 
som testas i undervisningssammanhang. Syftet med taxonomin är främst att lärare ska få en 
hjälp att tolka betygsmål, skapa lämpliga skoluppgifter samt mäta elevernas kunskaper. 
Skillnaden mellan Blooms taxonomi och Blooms reviderade taxonomi är att de kognitiva 
processerna var av Bloom beskrivna som substantiv istället som i den reviderade versionen 
som verb. Till exempel Förståelse istället för Förstå. Ändringen till verb skulle göra det 
enklare för användarna att identifiera vilken kognitiv process som skulle användas. De sista 
två kognitiva processerna bytte också plats för att understryka att när en elev kan organisera 
alla element inom ett ämne till en ny helhet, så har man klarat de svåraste tankeprocesserna i 
en uppgift. Den mest användbara skillnaden var dock att kunskapsdimensionen utökades med 
en nivå och att placeringen av en uppgift beroende på uppgiftens komplexitet fick en större 
roll i taxonomin.  

Blooms reviderade taxonomi är uppdelad i två axlar, en kunskapsdimension respektive olika 
kognitiva processer(se Bilaga 8). Grundidén med taxonomin är att läraren ska kunna ta ett 
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moment eller en kunskap som eleven förväntas kunna och genom att placera in den i 
taxonomin så kan man utläsa vilken typ av kunskap som uppgiften aktualiserar. Taxonomin är 
inte menad att tolkas som hierarkiskt uppdelad, från sämre kunskap till bättre, utan alla delar 
ses som lika mycket värda. En uppdelning av önskvärda kunskaper tenderar dock gå från 
simpel kunskap till mer avancerad i en typ av hierarkisk uppdelning. Svårare kognitiva 
processer förutsätter ofta att eleven använder sig av enklare kognitiva processer men inte tvärt 
om. Kunskapsdimensionen, en av axlarna, är uppdelad i fyra områden: Faktakunskap, 
Begreppskunskap, Procedurkunskap och Metakognitiv kunskap. Dessa är i sin tur uppdelade i 
två eller tre mindre, men mer specifika, delar. Kunskapsdimensionen är rangordnad i konkret 
kunskap mot mer abstrakt kunskap, uppifrån och ned. Faktakunskap handlar om konkret fakta 
om någonting, till exempel materialdata, maskiner eller system. Det rör sig även om att känna 
till och använda vetenskapliga termer som används inom ett specifikt område, så kallat 
fackspråk, för att kunna kommunicera och applicera kunskap inom just det området. 
Begreppskunskap är att sätta olika fakta i relation till varandra. Det vill säga kunskap om 
sammanhängande modeller och teorier och hur man kan se och använda mönster av fakta för 
att förstå, förklara och förutsäga fenomen och problem. Procedurkunskap uttrycks som 
kunskapen om metoder för att göra någonting, oavsett uppgiftens svårighetsgrad. Då behöver 
man använda sig av faktakunskap eller begreppskunskap i en följd av steg och med ett 
vetenskapligt resonerande för att nå ett önskat resultat. Procedurkunskap kan också vara 
praktisk på det viset att det inte enbart handlar om att man vet vilken metod som ska användas 
utan också att man faktiskt kan utföra den. Metakognitiv kunskap är den fjärde och mest 
abstrakta kunskapsdimensionen. Metakognitiv kunskap är allmän kunskap om kognition, samt 
om de egna mentala processerna som sker när du tänker och processar kunskap. Det betyder 
att man ska känna till olika strategier för inlärning, de olika strategiernas förutsättningar samt 
vilken strategi som är bäst lämpad för dig.  

Den andra axeln i Blooms reviderade taxonomi handlar om vilka kognitiva processer som 
man måste använda för att ta till sig den förväntade kunskapen. Den går från enklare 
kognitiva processer till mer avancerade. De sex huvudkategorierna är: Minnas, Förstå, 
Tillämpa, Analysera, Värdera och Skapa. Dessa i sin tur är uppdelade i två till sju 
underkategorier. Minnas är när man kan svara direkt ur sitt korttids- eller långtidsminne. 
Förstå är den mest komplexa av de sex kognitiva processerna med sju undergrupper. Kort 
beskrivet så är det när man använder information man minns och kan använda denna kunskap 
i nya situationer. Tillämpa är när man kan använda sig av metoder för att lösa ett problem. Det 
kan vara kända metoder eller att eleven själv kan utifrån vad den tidigare förstått hitta en egen 
metod. Analysera är när en elev kan bryta ner information i mindre delar och sedan kunna 
sätta dessa dels i relation till varandra, dels i relation till en helhet. Analysera handlar om att 
kunna problematisera och ifrågasätta, antingen något egenproducerat eller någon annans 
arbete. Skapa är när en elev tillverkar något nytt genom att producera eller anpassa teorier och 
metoder och organisera dessa till ett sammanhängande mönster eller struktur för att lösa ett 
givet problem. 

Dessa båda axlar, kunskapsdimensionen och de kognitiva processerna, bildar ett rutmönster 
där man som lärare kan placera in uppgifter och moment för att se vilken typ av kunskap som 
testas. En fråga som: Vilka material kan man svarva i? Där svaret är enkel minneskunskap bör 
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då hamna i rutan som korsas av Faktakunskap och Minnas. Men för ett högre betygssteg så 
kan man även placera den i korsningen till Faktakunskap och Förstå då det går att dra 
slutsatsen att alla material som är mjukare än ett svarvverktyg bör gå att svarva bara det är 
nog hårt att kunna spännas fast i en svarv och ej för sprött för att spricka. Var man placerar en 
fråga eller en uppgift i diagrammet bestäms alltså av vad man vill att svaret ska innehålla, det 
vill säga vad man som lärare vill att eleverna ska erhålla för kunskap. 

 

Provrättning 
När man har ett prov med öppna frågor där eleven skriver in och formulerar sina egna svar så 
ställs lite större krav på rättningen av provet. Ibland tenderar svaren att bli ganska långa. 
Ibland skriver eleverna med fina beskrivande meningar, men andra gånger kan svaren vara 
korta och koncisa. Det är viktigt att man som lärare håller fokus på vad man ska rätta så att 
man inte blir förtrollad av ett vackert formulerat men innehållsfattigt svar. Christina Wikström 
(2013, s. 131) uttrycker sig bra när hon skriver att det är viktigt att inte påverkas av 
provtagarens förmåga att skriva eller uttrycka sig. Ett prov med öppna frågor är betydligt mer 
tidskrävande och svårare att rätta än andra format. Det som gör att det kan bli ganska svårt är 
ju att man måste försöka tolka ett svar på ett så rättvist sätt som möjligt. Ju öppnare frågor 
desto mer variationer kan man ju få på svaren. Provet i den här rapporten har väldigt öppna 
frågor och svaren förväntas variera kraftigt från elev till elev. Vissa frågor låter eleverna välja 
vilken metod de ska förklara vilket gör att svarskomplexiteten ökar markant. Detta medför att 
en analytisk rättning med en bestämd rättningsmall kan vara svår att använda så istället 
används en holistisk stil på rättningen. Holistisk rättning är när man värderar ett skriftligt svar 
utifrån dess övergripande kvalitet (Wikström, 2013, s. 133). Det är inte en summering av 
delpoäng i en fråga utan en övergripande bedömning om svaret som helhet. Den som rättar 
provet måste då ta stor hänsyn till den fråga som ska besvaras för att rättningen ska bli både 
reliabel och valid.  

Kunskapsmätning 
En individs kunskap inom ett område kan man inte se eller veta utan att först betrakta 
individen eller det den producerar och därefter göra en bedömning om individens kunskaper. 
Ett vanligt sätt att försöka mäta kunskap är genom att ha slutprov på ett moment eller en kurs 
(Wikström, 2013). En del anser att delprov eller bedömningar under det löpande arbetet är en 
bättre mätmetod, vilket såklart beror på ämne och undervisningsmetod. Johan Falk 
(2013)skriver i en artikel på skollyftet, en webbsida som diskuterar många frågor runt lärande, 
såhär; ”Men då missar man en rad andra aspekter av ha (eller mäta) kunskap. Den viktigaste 
av dessa är under vilka omständigheter en elev förväntas kunna använda sina kunskaper och 
färdigheter.” (Falk, 2013) och lite senare ” Jag vill ifrågasätta det synsättet. Inte för att 
delprov eller bedömningar under löpande arbete i klassrummet skulle vara mer korrekta än 
slutprov, utan för att det inte finns något svar på vad en elev ”egentligen” kan.” (Falk, 2013). 
Falk vill alltså belysa att det är svårt att göra en bedömning på elevernas faktiska kunskap, 
även om man ger dem ett prov. Många gånger kan observationer i klassrummet vara en bättre 
indikation av elevernas egentliga kunskaper. Enligt Skolverket (2014) så handlar 
bedömningen av en elevs kunskaper primärt om att samla in olika typer av information om 
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elevens arbetsprestationer och att tolka dessa. När man tittar mer i detalj vad bedömningens 
syfte är så kan man läsa i Skolverkets publikation Kunskapsbedömning i skolan - praxis, 
begrepp, problem och möjligheter (2011 a) att bedömningen ska användas för att kartlägga 
kunskaper och för att värdera kunskaper. Kartläggningen ska vara en grund för planering och 
eventuella individuella anpassningar och värderingen är då att jämföra elevernas kunskaper 
jämtemot kunskapskraven för kursen eller utbildningen. Det finns givetvis fler syften med 
bedömning, men dessa är de som omnämns specifikt mot mätning av kunskap.  

Förkunskaper 
Det är inget problem att hitta undersökningar som görs på årsbasis om kunskapsnivån hos en 
specifik grupp av elever. Däremot har det visat sig svårare att hitta undersökningar på 
kunskaper före och efter ett moment eller en kurs. Detta kan bero på två olika anledningar. 
Först och främst så är det elevernas kunskaper gentemot kursens mål som oftast bedöms. 
Detta medför att kunskaper som fanns innan ett moment egentligen är redundanta därför att 
det ändå bara är slutresultatet som räknas. Den andra anledningen till att det framkommer så 
få undersökningar är att lärarna gör dessa undersökningar i ett formativt syfte för att själva få 
en bild av vad eleven kan och vad den bör sätta fokus på för att kunna arbeta med, för eleven, 
intressanta och kunskapshöjande uppgifter. Dokumentationen i dessa fall kan bestå av 
lärarens minneshanteckningar, men det är oftast endast interna dokument som möjligtvis kan 
användas av kollegor vid behov. Kristina Blomqvist (2007) gjorde en undersökning där hon 
frågade om eleverna tyckte att deras förkunskaper togs i beaktning i skolan. Resultatet visade 
att eleverna tyckte att skolan borde vara bättre på att ta reda på deras förkunskaper och 
planera undervisningen mer utifrån deras kunskaper. Senare skriver hon också att: 

”Resultatet ifrån denna studie visar på att det finns en hel del elever med specialkunskaper i 
skolan som gärna skulle vilja vara mer aktiva i undervisningen. Eleverna besitter en 
mångfald av kunskap som inte får förbli osynlig i skolan. Om läraren lyckas involvera 
elevernas talanger och kunskaper i skolarbetet så kan detta öka elevernas motivation och 
tillfredställelse i skolan.” (Blomqvist, 2007, s. 28) 

Det finns ofta förkunskaper hos en del elever, men som lärare över en grupp elever så är det 
ofta inte möjligt att känna till den i början av en undervisning. Detta gör det svårt att dra nytta 
av den i ett sociokulturellt kunskapsutbyte för en lärare. Men det är också ett problem för 
eleverna som inte alltid kan ges möjlighet att visa upp den kunskap de besitter. 
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Metod 
Här beskriver jag kort hur undersökningsgrupperna såg ut, hur jag funderade runt 
provkonstruktionen och hur undervisningen under momentet i kursen bedrevs. Jag beskriver 
närmare i detalj hur undersökningen alla steg genomfördes och hur mätvärdena analyserades. 
Avslutningsvis presenteras vilka etiska förhållningssätt som tagits hänsyn till i denna 
undersökning. 

Urvalsgrupper 
Undersökningen gjordes under två tillfällen i två olika klasser. Den ena klassen bestod av 12 
elever varav 11 killar och en tjej. Den andra klassen bestod av 11 elever varav 7 killar och 4 
tjejer. Eleverna gick första terminen på Teknikprogrammet med inriktning mot IT och 
mediateknik. Undersökningen gjordes som del av ett moment i en kurs som heter Teknik 1. 
Det är en kurs som främst vänder sig mot de som är intresserade av framställandet av verkliga 
fysiska produkter och de flesta eleverna i de här klasserna är mer intresserade av mjukvara 
och datorkomponenter. Generellt så är de ändå intresserade av teknik, så det är en bra klass att 
genomföra denna undersökning på. 

Provkonstruktion 
För att skapa förutsättningar till en datainsamling som borde ge någon typ av utfall så 
förbereddes ett prov. Jag började med att sätta mig ner och gå igenom de förväntade resultatet 
för eleverna. Inom detta moment så passade det väldigt bra att använda en metod som 
påminner om Blooms reviderade taxonomi (Andersson & Krathwohl, 2001).  

x Faktakunskap eleverna förväntas minnas, förstå, analysera: 
o Vad de olika tillverkningsmetoderna heter och. 
o När man bör använda en specifik typ av tillverkningsmetod. 
o Veta skillnaden i olika metoder t.ex. Skärning från Klippning eller Svetsning från 

Lödning. 
o När specifika metoder bör användas. 

x Begreppskunskap eleverna förväntas minnas, förstå: 
o Begrepp rörande specifika metoder. T.ex. vid sandformsgjutning behöver man 

form, gjutmassa, gjutsand o.s.v. 
o Förstå att det finns många begrepp inom varje metod och att dessa kanske behöver 

användas för att man ska kunna prata med fackmän så att de förstår. 
x Procedurkunskap eleverna förväntas förstå: 

o Eleverna ska kunna förklara hur en viss tillverkningsmetod fungerar. 
x Metakognitiv kunskap eleverna förväntas dra slutsatser om: 

o Eleverna bör kunna avgöra vilken metod som är mest lämplig att använda för vid 
tillverkning av en produkt (Detta behandlas mer under ett senare moment i 
kursen). 

o Inse att det finns mycket mer att lära sig inom en specifik tillverkningsmetod. 

Detta utgjorde basen för vad eleverna förväntas tillgodoräkna sig under kursmomentet. Listan 
kan givetvis göras längre och mer detaljerad men Teknik 1 en översiktskurs, så huvudfokus 
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läggs vid att eleverna ska känna till vilka metoder som finns och de begrepp som finns runt 
dessa.  

Först skapades ett prov med öppna frågor där alla de ingående delmomenten fanns 
representerade på något vis. Jag såg till att i största mån följa elevernas lärobok. Där valdes 
frågor som de skulle kunna besvara, till en godkänd nivå, bara genom att läsa i boken. Några 
frågor kräver en djupare informationssökning och mer kunskap innan eleven kan få ett bättre 
resultat. Provet blev ganska stort med 42 frågor som varierade i poängbedömning mellan 1-4 
poäng. Den totala poängsumman på provet blev 105 poäng, detta har räknats om till 
procentvärden istället för poäng i resten av den här rapporten. Provfrågorna finnas att läsa i 
Bilaga 1. Ett prov som detta hamnar någonstans mitt i mellan en kvalitativ och kvantitativ 
faktainsamling och bedömning då vissa frågor kräver mer ingående förklaringar än andra. 
Den stora mängden frågor och poängbedömningen och sammanställningen av dessa poäng 
och hur de bearbetas visar på ett mer kvantitativt resultat. Rodney Åsberg (2001) skriver med 
anledning av kvantitativa eller kvalitativa resultat: 

”Kvantitativ och kvalitativ hänvisar till egenskaper hos de fenomen vi söker kunskap om. 
Och dessa egenskaper speglas i de data vi upprättar om olika fenomen. Data kan vara 
kvalitativa (i form av ord) eller kvantitativa (i form av siffror).” (Åsberg, 2001)  

Bedömningen av provsvaren bearbetas holistiskt (Wikström, 2013) för att kunna få fram ett 
summativt resultat som vi kan använda för att jämföra elevernas resultat.  

 

Undervisningsmetod 
Ofta krävs mer praktiska övningar för att man ska kunna få en djupare kunskap. När man läser 
vad Pennlert m.fl. (2015) skriver gällande valet av inlärningsmetoder så är det dels ett 
samspel mellan lärare och elever, men också den kunskap det är tänkt att eleverna ska lära sig. 
Som lärare så väger man dessa delar mot varandra och försöker komma fram till en bra 
metod. Undervisningsmetoden varierades lite för de olika undersökningsgrupperna. 
Förhoppningen var att man kanske skulle kunna se vilken undervisningsform som gav ett 
bättre resultat. Båda klasserna fick i uppgift att självständigt undersöka ett område och sedan 
hålla en muntlig presentation för resten av klassen (Pennlert & Lindström, 2015). I första 
klassen så får varje enskild elev ett specialiseringsområde att undersöka. Till exempel 
svetsning. I den andra gruppen så delas eleverna upp i mindre grupper och får arbeta gruppvis 
med ett antal specialiseringsområden. Till exempel svarvning, fräsning, borrning och CNC-
styrning. Dessa områden hänger ihop och det är lätt att få en synergieffekt när man håller en 
föreläsning om dessa tillsammans. Inom grupperna så fördelades sedan dessa områden upp 
mellan eleverna på ett vis som de valde själva. Resultaten ska i båda fallen redovisas muntligt 
inför de andra eleverna. Genom att eleverna har tillgång till sin arbetsbok där de har kunnat 
titta igenom alla andras redovisningsområden så är tanken att de ska få sig den där extra lilla 
knuffen av sociokulturell förståelse (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2012) genom att lyssna på 
varandras presentationer. Lärarens uppgift under arbetets gång blir att hjälpa eleverna med var 
de kan söka information samt diskutera och hjälpa till att förklara enskilda begrepp och 
funktioner. 
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Genomförande 
Undersökningen genomfördes med eleverna enligt följande kortare beskrivning som sedan 
förklaras mer i detalj. Först genomfördes förkunskapsprovet där eleverna fick en chans att 
visa sina förkunskaper. Sedan arbetade eleverna med faktainsamling och förberedde och höll 
sina föredrag om det undersökta området. Då alla föredrag var slutförda så gjorde eleverna ett 
slutprov som rättades och analyserades. 

Förkunskapsprovet 
Innan det första provtillfället så visste eleverna inte viket område vi skulle arbeta med. De 
som hade valt att medverka fick alltså veta att de skulle skriva ett prov men inte vad det skulle 
innehålla. Jag valde att göra på det viset för jag ville att förkunskapsprovet skulle visa på 
vilken kunskap de hade inom konstruktionsmetoder innan undervisningen i detta moment 
påbörjades. Den första klassen fick ut det första provet i pappersformat och besvarade 
frågorna för hand. Medan den andra klassen fick samma frågor men i en webbaserad enkät. 
Detta hade fördelen av att texten blev lättare att läsa varvid också rättningen gick smidigare. 
Detta förkunskapsprov ligger sedan som grund för vidare analys, men ingen rättning gjordes 
innan de specifika redovisningsområdena delades ut. 

Faktaundersökningen 
När provet var genomfört så lottades vilket specifikt område varje elev skulle redovisa om. 
Detta gjordes av två anledningar. Jag hade inte hunnit titta på och rätta förkunskapsprovet så 
det fanns ingen anledning till att begränsa mig till någon elevs specifika förkunskaper. Den 
andra anledningen är att en lottning blir på det hela taget den mest rättvisa metoden i ett 
moment där vissa delar kan vara svårare än andra för eleverna att förklara på ett bra sätt. Jag 
valde att istället se till att de elever som behövde mer hjälp också fick tillgång till det. Den 
första gruppen elever fick ett eget ämne att redovisa om. I den andra gruppen så delades 
klassen upp i arbetsgrupper och de fick då en större del av frågorna att dela upp bland sig 
själva eller göra något gemensamt. Eleverna fick ut de frågor från provet som behandlade det 
område som de skulle undersöka. Den elev som skulle redovisa om ämnet lödning fick alltså 
ut frågorna från provet som behandlade just lödning, frågorna 19-21. Detta medförde att 
eleverna tydligt skulle se vilka frågor som de skulle besvara. De uppmuntrades samtidigt att 
hitta även annan intressant information för att skapa intressanta presentationer. En viss 
guidning behövdes sedan för att eleverna skulle hitta bra ställen att inhämta information. De 
fick börja med sin lärobok och sedan vände de sig till internet och biblioteket för mer 
specificerad information. Då jag hade informerat dem om att de skulle göra en muntlig 
presentation inför deras klasskamrater så valde de flesta att sammanställa informationen i 
form av en elektronisk grafisk presentation som kunde användas och visas på klassrummets 
projektor. Båda klasserna fick arbeta med detta i tre veckor vilket innebar ca: 14 timmars 
lektionstid. Vi tog oss också tid att göra ett studiebesök på ett lokalt tillverkningsföretag för 
att se några av dessa tillverkningsmetoder och maskiner. 

Redovisning 
Eleverna fick en tidsram på att hålla en presentation i minst 15 minuter om sitt valda område 
och de flesta överskred den tidsramen. De som redovisade hade förberett en presentation som 
visades på en projektor och pratade informativt om sina ämnen.  
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Ett område som saknades i den första klassen var varmformning av plaster vilket läraren tog 
på sig att föredra om. När alla hade gjort sina presentationer gjorde läraren ytterligare en kort 
sammanfattning av alla områden.  

I den andra klassen så gjordes redovisningarna gruppvis vilket gjorde att de kunde hjälpa 
varandra att fylla i med information då något saknades. I den här klassen så täcktes alla frågor 
in av eleverna själva. I den här klassen gjordes ingen ytterligare genomgång, men vid ett par 
tillfällen så hjälpte läraren till att förtydliga någon detalj i samband med presentationen.  

Efter genomförda presentationer så sammanställdes, utifrån mina anteckningar från 
presentationerna, vad eleverna redovisade om och hur deras presentation genomfördes. Dessa 
minnesanteckningar sammanfattade kortfattat i Bilaga 4. 

Under elevernas föredrag så uppmanades de lyssnande eleverna att föra anteckningar på vad 
deras klasskamrater pratade om. De flesta av eleverna gjorde bra anteckningar än fast de som 
presenterade ofta pratade väldigt fort.  

Slutprovet 
När alla presentationer var avklarade så fick de skriva provet en gång till. Den här gången så 
skickades provet ut digitalt i båda klasserna. För att undersöka anteckningarnas värde så var 
svarsrutan uppdelad i två olika fält. Först så fick de skriva utifrån minnet ett svar i ena fältet. 
Efter en viss tid, då det bedömdes att de flesta hade hunnit besvara provet, så fick de plocka 
upp sina anteckningar och komplettera sina svar i det andra fältet. Eleverna visste inte om 
detta upplägg i förväg, men de hade uppmanats att ta med sig sina anteckningar. Alla hade 
inte användning av sina anteckningar, medan andra tog tillfället att fylla på sina svar med 
begrepp som de kanske glömt. Mer än hälften av eleverna lyckades få ett par extrapoäng med 
hjälp av sina anteckningar. En elev var sjuk vid det sista provtillfället. 

Analysmetod 
För att analysera de rättade förkunskaps- och slutproven med varandra så matades alla 
provresultat in ett kalkylark och samanställdes i tabeller och diagram. Diagramen användes 
för att få en översikt till tendenser bland datamängden som sedan kunde granskas närmare på 
detaljnivå.  

Etiska förhållningssätt 
I valet av klasser och undersökningsområde har jag utgått ifrån de fyra allmänna huvudkraven 
för forskning som Vetenskapsrådet (2002) presenterar. Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra huvudkrav ingår i individskyddskravet 
som är till för att skydda den enskilda individen vid forskning. Informationskravet löstes 
genom att jag innan momentet startades informerade eleverna om vad jag gjorde för typ av 
undersökning och vad detta skulle innebära för dem i form av extra arbete. Det andra 
huvudkravet är samtyckeskravet. Det beaktades då jag frågade eleverna om de ville medverka 
i undersökningen. Det betonades då att deras medverkan var frivillig och att de när som helst 
kunde avbryta sitt deltagande i undersökningen. De informerades om att undersökningen inte 
var betygsgrundande utan det var presentationen, som alla elever skulle göra, som var det som 
bedömdes i momentet. Utifrån dessa (Vetenskapsrådet, 2002) instruktioner bedömdes att detta 
räckte till ett samtycke då alla elever var över 15år och undersökningen inte var av en etisk 
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känslig karaktär. Eleverna upplystes om att de i rapporten skulle vara anonyma, så att inte 
någon information skulle kunna kopplas till en specifik deltagare. Jag beskriver dock 
klasserna utifrån könsfördelningen i klasserna, men detta bedömdes inte gör identifieringen av 
någon enskild elev lättare, detta ansågs nog för att täcka konfidentialitetskravet och bevara 
elevernas anonymitet. Slutligen, det sista och fjärde huvudkravet rör nyttjandekravet. Detta 
togs hänsyn till genom att eleverna informerades om att den informationen som framkom 
enbart skulle användas i forskningssyfte och inte i andra icke vetenskapliga och kommersiella 
sammanhang. Arbetet i övrigt har genomförts med god etik gentemot forskning och samhället 
i stort.  
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Resultat och analys 
Det var ett ganska omfattande och därigenom ganska svårt prov. Detta var en nödvändighet 
för att kunna mäta den generella kunskapsnivån före och efter genomfört moment. Resultatet 
av förkunskapsprovet i tabellform finns att se i Bilaga 2. Resultatet av slutprovet finns i 
tabellform i Bilaga 3. De sammanlagda resultaten omräknade i procentform, och skillnaden 
mellan dem, finns uppställda i Bilaga 6 och grafiskt beskrivet i följande diagram.  

 

Figur 1. Provresultat, Resultat i procent av maxpoäng på förkunskaps- och slutprovet. 

Den första stapeln i figur 1 visar på elevernas förkunskaper i ämnet och den andra stapeln är 
resultatet av samma prov efter ca 3 veckors egna studier och efter att de lyssnat på de andra 
elevernas föredrag. Resultatet är omräknat från poäng till procent baserat på antal poäng av 
maxpoängen. Elev 5 var frånvarande under slutprovstillfället och därigenom saknas den 
elevens resultat, detta medför att den eleven stryks från undersökningen och dennes värden 
används fortsättningsvis inte. Elev 14 valde att inte svara på förkunskapstestet. Elev 1-12 
ingick i den första klassen och Elev 13-23 i den andra.  

Svaren på förkunskapsprovet varierade i hög grad från 0-23 % av maxpoängen (se Bilaga 6). 
Den första klassen hade ett medelvärde på 9.57 % och den andra klassen hade ett resultat på 
11,86 % poäng av maxpoängen. Sammanslaget över båda klasserna så fick eleverna ett 
resultat på 10,71 %. Detta värde bestäms som elevernas baskunskaper, det vill säga hur stora 
kunskaper om olika tillverkningsmetoder som eleverna hade med sig in i början av det här 
momentet. En elev valde att lämna in sitt förkunskapsprov blankt vilket drar ner medelvärdet 
en aning. 
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Figur 2. Slutprovsresultat där poängen eleverna fått efter att tittat i sina anteckningar är markerade med blå färg. 

På slutprovet så delades resultatet upp i poäng med anteckningar och poäng utan 
anteckningar. Vanligtvis tillåts föreläsningsanteckningar i den här kursen på proven, så 
resultatet för elevernas del räknades på det totala resultatet. För att undersöka anteckningarnas 
influens på provresultatet så redovisas de dock skilda. Den första klassen hade ett 
medelresultat på 51,60 % varav 2,12 % kom ifrån anteckningarna. Den andra klassen hade ett 
medelresultat på 56,67 % där hela 6.67 % av poängen kom ifrån anteckningarna. Medelvärdet 
på alla elever gav ett totalt provresultat på 54,13 % rätta svar där anteckningarna stod för 4,39 
% av de korrekta svaren. Nio elever hade ingen hjälp av sina föreläsningsanteckningar.  

Kunskapsökning 
Skillnaden mellan elevernas resultat från slutprovet och förkunskapsprovet är i det här 
sambandet den reella kunskapsökningen som har skett hos eleverna under dessa tre veckor 
som vi arbetat inom det här området. För den första klassen så hamnar den reella 
kunskapsökningen på 42,03 % och i den andra klassen blir motsvarande värde 44,81 %. Totalt 
sett så är kunskapsökningen i de båda grupperna väldigt lika. För båda klasserna tillsammans 
så blir medelvärdet av kunskapsökningen 43,42 %. Metoderna i undervisningen skiljde sig 
endast på den punkten att den andra klassen fick arbeta i grupper med ett större antal frågor 
och den första klassen gjorde endast enskilda arbeten och föredrag. Det är ändå lite 
förvånande att resultaten hamnar så pass nära varandra. Den andra klassen hade ett bättre 
resultat, men samtidigt lite bättre förkunskaper så nettovärdet på kunskapsökningen blir så 
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pass lika. Då förkunskapsprovet bara tillät eleverna att skriva det som de redan kunde så vore 
det kanske mest rättvisande att jämföra slutresultatet utan anteckningar. Då får den första 
klassen en differens på 39,91 % och den andra klassen en differens på 38,14 %. Detta visar på 
ett omvänt resultat jämfört mot resultatet med anteckningar och visar på ett ganska dramatiskt 
sätt vilken inverkan anteckningarna i realiteten kan ha på ett resultat.  

Individuell provresultatsanalys. 
En annan frågeställning, var att försöka se om eleverna skrev ett bättre resultat på provet inom 
de områden där de själva hade tagit fram en presentation. För att undersöka detta så 
sammanställdes alla individuella elevers provsvar på varje enskild fråga både för det första 
provet och det andra. Resultattabellerna finns för närmare granskning i Bilaga 2 för 
förkunskapsprovet och Bilaga 3 för slutprovet. Tabellerna i sig är dock svåra att dra någon 
slutsats ifrån så därför skapades två stycken diagram för varje elev. Ett som visar differensen i 
provpoäng mellan slutprovet och förkunskapsprovet för att visuellt visa en poängmässig 
kunskapsökning. Samt ett diagram där alla resultat räknades om till procentvärden för att 
lättare kunna se en tendens till huruvida kunskaperna inom de egna områdena verkligen blev 
bättre.  

 

Figur 3. Skillnaden mellan poängen på slut- och förkunskapsprovet per fråga. Numret inom hakparantesen [ ] visar hur 
många poäng frågan var värd. Ett högt värde visar på att man svarat bättre på slutprovet än på förberedelseprovet. Vid 
ett negativt värde har man svarat sämre. 

Detta diagram visar differensen mellan de svar som elev 1 hade gjort på sina prov. Ett värde 
på +0,0 i diagrammet innebär alltså att han fått samma poäng på slutprovet som på sitt 
förberedelseprov. Man kan utläsa att han haft ett sämre svar på fråga 20 på sitt slutprov än vad 
han hade på sitt förberedande prov. Men förutom ett svar så har den här eleven fått lika eller 
fler poäng på övriga frågor. Alla elever granskades grafiskt på detta sätt. 
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Det visar sig i dessa diagram att 14 av 22 elever hade någon fråga som de besvarade sämre på 
slutprovet än på förkunskapsprovet. Bara 2 av dessa elever hade missat mer än en uppgift alla 
övriga hade skrivit ett sämre resultat på en av frågorna på provet. Vilken fråga det handlade 
om skiljde sig dock mellan eleverna.  

Provresultat inom det enskilda redovisningsområdet. 
I Bilaga 4 så kan vi se vilka områden eleverna höll sina föredrag om. Där ser vi att Elev 1 höll 
föredrag om fräsning. Detta område bearbetades av provfrågorna 4-8. Det går att utläsa att 
eleven har ett bra resultat på dessa frågor men diagrammen med poängvärden (Figur 3) visade 
sig svåra att direkt tolka mot en sådan frågeställning. Istället så användes ett liknande diagram 
där resultaten för varje elev på varje fråga både på förkunskapstestet och på slutprovet var 
omräknade till procentvärden.  

 

Figur 4. Procent av maxpoängen per fråga. Procentsatsen visar hur stor andel av de möjliga poängen som eleven fått rätt. 
Det gröna fältet är slutprovet och de blå fältet bakom visar resultatet på förkunskapsprovet. 

I det här diagramet (Figur 4) kan man tydligt se att elev 1 har svarat väldigt bra på de frågor 
(4-8) där han själv undersökt närmare och haft föredrag om. Det upprättades ett liknande 
diagram för alla elever för att kunna jämföra resultaten. Sedan analyserades dessa mot 
provresultatet och föreläsningsanteckningarna om vad som togs upp på elevens genomgångar. 
Denna analys finns sammanfattad per elev i Bilaga 5 där det framgår hur väl de enskilda 
eleverna presterade på sina genomgångar samt en kortfattad analys om de individuella 
provresultaten beroende på de ämnen de föreläste om.  

När man granskar dessa diagram så ser man att de flesta elever har presterat ganska bra på 
sina egna områden men att det sedan varierar kraftigt på vilken information man tagit till sig. 
Det går inte utifrån resultatet av slutprovet att se om någons föreläsning varit bättre än någon 
annans. Två elever utmärker sig något då de inte skrev särskilt bra på de egna provfrågorna 
men ganska bra på de frågor där de bara lyssnat på de andra elevernas föredrag. Normalt sett 
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tycker man ju att de borde kunnat svara bra på frågor gällande det område där de fått chans att 
träna extra mycket. Någon närmare analys av just dessa elever gjordes däremot inte.  

Grupparbetets effekt på resultatet 
I den andra klassen så arbetade man gruppvis och hade sina föreläsningar tillsammans i grupp. 
De fördelade själva arbetet mellan sig i gruppen något som fungerade väldigt bra. När någon 
fastnade i någon detalj så kunde de ta upp det i gruppen och antingen lösa frågeställningen 
tillsammans eller byta frågor med varandra. När man jämför resultaten från slutproven så kan 
man se en något bättre svarsfrekvens på gruppens frågor än de frågor där de endast lyssnat på 
föreläsningarna. Den här klassen hade ju störst användning av sina anteckningar och ingen 
förde ju anteckningar då de gjorde sitt framförande tillsammans så det går nog att anta att de 
ändå lärt sig mer om gruppens område genom att de samarbetat än om de bara skulle ha 
lyssnat på presentationerna.  
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Diskussion 
Undersökningen och främst analysen av resultaten blev en hel del mer komplicerad än vad jag 
hade tänkt mig från början. Då man arbetar och studerar samtidigt så vill man gärna finna en 
så stor synergi mellan de olika företeelserna som möjligt för att det inte ska bli så spridda 
tankar utan att man kan fortsätta hålla fokus på det man gör. Då jag valde att göra en 
undersökning där mina egna elever ingick så kan man givetvis argumentera för att resultatet 
kan ha inneburit en viss jävsituation. Alla tillfrågade elever valde att medverka än fast jag var 
tydlig med att de inte behövde skriva det här provet så tog de sig an uppgiften i alla fall. Jag 
krävde dock att de skulle göra ett föredrag så om de inte medverkade på skulle de få jobba lite 
extra med sitt föredrag på den tiden de andra eleverna skrev sitt förkunskapsprov. En elev var 
ju sjuk på slutprovet så då slapp han helt enkelt göra det. När det kom till bedömningen av 
momentet så tittade jag på vad de hade presterat på sina redovisningar istället för vad de gjort 
för resultat på provet. Bedömningen skedda alltså innan slutprovet. Generellt kan jag dock 
säga att provresultat och redovisningarnas kvalité överensstämde ganska bra med varandra. 

Provkonstruktion 
Frågorna på provet kanske inte var de tydligaste av frågor för en extern betraktare, men i rätt 
kontext tillsammans med den litteratur som eleverna använder i sin utbildning så är frågorna 
ställda på ett sätt att de lätt kan hitta ett generellt svar i sin egen arbetsbok. Det är en stor 
mängd information och nya begrepp som ska processas av eleverna i detta moment. Det är en 
aspekt som tagits med vid provkonstruktionen. Frågor med öppna svarsalternativ öppnar 
också för en tolkning både av frågebesvararen och av den som ska bedöma svaret. Provet 
rättades med ett holistiskt synsätt där varje fråga rättas mot hur pass relevant svaret är mot den 
ställda frågan (Wikström, 2013). Grundtanken hos examinatorn är att kunskapen som 
uppvisas inom den ställda frågan skall vara av en viss kvalitet eller innehålla vissa nyckelord 
för att få en specifik bedömning. Ett exempel på detta är fråga 8. Kan man borra ett fyrkantigt 
hål, förklara hur? Om man svarar nej, med motivationen att en rund roterande borr aldrig kan 
skapa ett fyrkantigt hål så kan man få poäng för det svaret, nämner eleven däremot att man 
kan göra ett fyrkantigt hål med driftning eller med specialmaskiner med en typ av 
axelförskjutning och triangulära borrar så kan man få full poäng.  

Test av förkunskaperna 
Förkunskapsprovet hade väldigt låga resultat. Till viss del är det inte så konstigt då 
förstaårselever på gymnasiet oftast inte varit i någon mekanisk verkstad samt att just dessa 
elever går ju en IT- och media-inriktning av teknikprogrammet vilket innebär att deras 
huvudintresse ligger närmare datorer och mjukvara än vid tillverkning av andra typer av 
produkter. De flesta hade använt eller i alla fall sett en träsvarv på slöjden och de flesta hade 
provat löda på teknikutbildningen på högstadiet. Ytterligare ett få har sett någon bekant 
svetsa. Förutom dessa enstaka frågor så var resultatet ganska representativt för vad ungdomar 
i den här åldern utan industriarbetande föräldrar eller specialintressen egentligen vet om hur 
saker tillverkas. Den andra klassen hade ett något bättre resultat på sitt förberedande prov, 
även fast en av dessa elever valde att inte svara på frågorna. Detta kan till viss del bero på att 
de gjorde det provet digitalt och att de tycker det är lättare att skriva på en dator än med 
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penna. Många elever har, enligt min erfarenhet, problem att skriva tydligt för hand och 
föredrar därför att skriva på ett tangentbord. Det kan också vara svårt att beskriva någonting i 
text, speciellt då man saknar många av de begrepp som används inom produktionsteknik. 
Provets frågor var dessutom ställda på ett sådant sätt att svaren fanns relativt lätt att hitta i 
deras arbetsbok. Eftersom de inte hade läst det kapitlet före provet så kan man förstå att 
många begrepp blev svåra att förstå. Jag blev lite besviken av att det inte var någon i dessa två 
klasser som hade lite mer insikt inom det hör området. Som jag nämnt tidigare så var ju just 
en av ansatserna att någon av eleverna skulle ha en bakgrund där de hade lite högre 
förkunskaper. Nu blev det inter riktigt så i den här undersökningsgruppen. 

Kunskapsökning 
Den andra klassen hade ett bättre resultat på sitt förkunskapsprov samt en bättre totalpoäng, i 
alla fall så länge man räknar med poängen från anteckningarna. Detta kan peka på att de hade 
bättre anteckningar eller i alla fall att de antecknat ner fler viktiga begrepp. Man kan också 
välja att se det som att den första klassens anteckningar inte var så bra, men de kan ha haft 
bättre redovisningar istället eftersom deras kunskapsökning när man bortser från 
anteckningarna var något högre. Så här i efterhand så skulle det nog varit intressant att se 
dessa anteckningar och jämföra mot proven, men något sådant krav hade jag inte. 

Man kan tycka att de generella resultaten på provet var ganska låga. Men det är heller inte 
normalt att ha ett sådant här ”stort” prov efter bara 3 veckors (ca: 14 timmars) studier. 
Dessutom inom ett ämne som egentligen bättre skulle förklaras på plats i en verkstad med 
demonstrationer och praktik istället för rent teoretiskt med bara böcker och internet till hjälp. 
Om man istället vänder på det och ser på skillnaden i procentenheter mellan första och andra 
provet så har det ju i alla fall skett en markant kunskapsökning. Några har kunnat skrapa ihop 
hela 60 procentenheter fler korrekta svar på slutprovet än vad förkunskaperna visade och 
eleverna har generellt fått en ökning på ca 43 procentenheter. Större delen av veckorna de har 
arbetat med det här området har ju varit fokuserade på ett snävt avsnitt av det som behandlas 
på provet. Den tid som de fått information om de andra avsnitten har ju varit begränsade till 3 
lektioner där det hölls 3-5 föredrag per lektion. Provfrågornas utformning har haft en stor 
inverkan på hur eleverna valde att presentera sina områden. Hade frågorna varit tydligare och 
mer anpassade att använda som ett underlag för presentationerna så tror jag att både provsvar 
och föreläsningar kunde varit ännu bättre.  

Undervisningsmetoden med eller utan grupparbete. 
Den andra klassen som hade arbetat i grupp hade ju ett något bättre resultat på sitt slutprov 
men att dra slutsatsen att detta skulle ha berott enbart på grupparbetet är lite svårt att säga. 
Däremot så tror jag att de som arbetade i grupp var mer noggranna att läsa in sig på de andra 
gruppmedlemmarnas redovisningsområden, viket kan ha medfört att när de senare lyssnade på 
dessa föredrag så hade de redan en så pass god förkunskap att de som Vygotsky uttryckte 
redan hamnat i sin proximala utvecklingszon (Lundgren, Säljö, & Liberg, 2012) och var 
därför mer mottagliga för den mer avancerade kunskapen de då lyssnade till från sin egen 
gruppmedlem. Några större diskussioner inom grupperna uppstod däremot inte, vilket kan 
vara något att eftersträva till nästa gång. 
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Kunskapsökningens storlek 
Det mesta som bedöms inom gymnasieskolan idag bedöms emot kunskapskraven för kursen. 
Det är upp till läraren att använda sig av ett verktyg som mäter detta på bästa sätt. Skolverket 
(2011b) skriver i sina riktlinjer att man ska beakta även kunskaper som eleverna kan tänkas 
tillgodoräknat sig även utanför skolan vilket givetvis kan vara väldigt svårt. I min 
undersökning så har den minsta kunskapsökningen i det valda momentet i varit 22,86 %. Den 
största kunskapsökningen var på hela 65,71 %. Detta sammanfaller med både den eleven med 
det sämsta provresultatet och med en av eleverna med det bästa totalresultatet, två elever hade 
samma totalpoäng. Men tittar man på det näst bästa totalresultatet En elev som hade 71,43 % 
rätt på slutprovet, så hade den eleven bara en kunskapsökning på 52,86 %. Den enda 
slutsatsen man egentligen kan dra av detta är att de med bättre förkunskaper inte 
nödvändigtvis har ett bättre slutresultat. Motivationen och intresset av ämnet har med stor 
sannolikhet en stor inverkan på hur väl en elev presterar inom ett moment. Till detta så kan 
man också tillägga att det här var ett low-stakes prov (Wikström, 2013), vilket betyder att 
eleverna vet redan innan provet att det inte har så stor inverkan på totalbedömningen av 
kursen och de har därför inte samma behov av att prestera ett bra resultat. 

Anteckningarnas värde 
Att eleverna skulle få använda sina anteckningar på provet kom lite som en chock för en del 
elever. De hade uppmanats noga inför varje föredrag att ta anteckningar och att dessa kunde 
behövas senare. Det visade sig att bara 7 av 11 i den första klassen hade gjort några 
anteckningar och bara 5 av eleverna fick något eller några extrapoäng av sina anteckningar. I 
den andra klassen så hade 10 av 11 gjort anteckningar och 8 av dessa hade fått användning av 
dem för poäng på provet. När man ser på resultatet är det dock ganska tydligt att de som hade 
gjort anteckningar generellt sätt klarade provet bättre än de som inte hade några alls. Genom 
att föra anteckningar så aktiverar man fler sinnen då man lyssnar och har dessutom en 
möjlighet att i efterhand förbättra på minnet av de man hörde. Speciellt när det gäller nya 
begrepp så verkar anteckningarna fungerat bra. 

Individuella resultat 
Det var förvånande att så många hade någon fråga som de besvarade sämre på slutprovet än 
på förkunskapsprovet. Det var frågor av typen ”Förklara mer ingående hur en valfri typ av lim 
stelnar?” och ”När är lödning en bra sammanfogningsteknik?”. Så här i efterhand så kan jag 
tycka att frågorna i sig var dåligt formulerade, men de ”gissningar” de hade på 
förkunskapsprovet blev ändå bättre svar än när de hört det rätta svaren på föreläsningarna. 
Gissningsvis så blev de då osäkra på det korrekta svaret och istället för att skriva som de tänkt 
före så valde de att inte svara eller så svarade de helt enkelt fel. Det finns också en möjlighet 
att jag har varit hårdare i min rättning då det kommer till slutprovet än vad man var på det 
förberedande provet. Vid diskussion om detta faktum i klassen så trodde nog de flesta att det 
kunde vara så att man svarat på känsla vad man trodde var rätt första gången, men sedan då 
det var slutprov så hade man en känsla av att man ville svara rätt, och om man inte var riktigt 
säker på att få rätt svar så svarade man inte. En snabb kontroll mot svaren visar också att så 
var fallet i 10 av 19 frågor där svaren var lägre på slutprovet än förkunskapsprovet. Övriga 
frågor hade besvarats, men inte nog fullständigt för en bättre poäng. 
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Bedömning 
Då det gäller kunskapsbedömning så har medierna skrivit de senaste åren om hur Svenska 
resultat försämrats i internationella jämförelser som Pisa och TIMSS. I flera olika 
publikationer försöker man förklara vad detta kan bero på. I Skolverkets kunskapsöversikt; 
Kunskapsbedömning -vad, hur och varför? (2011b, s. 46), så beskrivs att en av de troliga 
orsakerna till de låga resultaten är att mer tid i skolan används åt enskilt arbete. Höjer (2014) 
beskriver i sin artikel ungefär samma sak. Han har intervjuat Jan-Eric Gustafsson, professor i 
pedagogik och skriver såhär då det gäller dessa försämrade internationella resultaten:  

”Lärarna har lämnat katedern, och eleverna ägnar sig mer åt eget arbete, vilket har gett 
eleverna större eget ansvar. Sverige ligger näst högst bland OECD-länderna vad gäller just 
eget arbete. När Norge införde eget arbete, inspirerat av Sverige, föll deras resultat lika 
snabbt som Sveriges. 

– Det verkar som om denna form av individualisering har dålig effekt, och detta drabbar 
förmodligen framför allt elever från svaga hem, säger Jan-Eric Gustafsson, som ser 
individualiseringen av undervisningen som huvudförklaringen till det kraftiga fallet från 
mitten av 1990-talet.” (Höjer, 2014) 

Detta sammanfaller med mina egna observationer med en del elever, som har arbetat inom ett 
smalt område tidigare i skolan eller hemma. Dessa kan ibland kunna nog mycket för att 
genomföra ett moment i en utbildning på egen hand. Samtidigt har andra elever knappt några 
förkunskaper överhuvudtaget. Kanske måste man tänka sig att förlängningen på detta system 
blir att även kunskapsmålen för vissa kurser behöver individanpassas.  

Karin Björkman citerar Lisbeth Gyllander Torkildsen i sin artikel Mätning som sinkar 
lärandet att ”– Forskning visar att bedömning ofta görs ganska instrumentellt. Det finns en risk att 
man förenklar och ser det som olika metoder som man ska applicera.” (Björkman, 2016) Detta 
belyser ett problem som lätt uppstår när man som lärare tittar för mycket på kunskapsmålen 
för kursen och kanske missar saker som eleverna kan prestera utanför de fastställda 
obligatoriska inlämningsuppgifterna.  

Med ett formativt arbetssätt så utvärderar man och återkopplar till eleverna vad de bör arbeta 
vidare med. En undersökning, som det här arbetet, är på sätt och vis en formativ ansats där 
man börjar med att ta reda på vad eleven kan. Eleven ser redan i början vilka frågor man 
förväntas kunna svara på i slutet av momentet. Arbetsgången under tiden blir då koncentrerat 
mot det som man vet att man måste kunna besvara i slutet av momentet. Helenius (Helenius, 
2016) sammanfattar detta fint i sin artikel genom att konstater att läraren måste veta vad 
eleven kan och hur den lär sig för att kunna anpassa undervisningen. Målet är ju att eleven ska 
lära sig mer. Vidare konsterar han att dagens elever bedöms mer än någonsin tidigare. Detta 
gäller ju speciellt när läraren har ett formativt arbetssätt och hela tiden bedömer och 
utvärderar vad eleverna kan och inte. Ett formativt arbetssätt är ett bra sätt för läraren att 
kontrollera den kontinuerliga kunskapsökningen för att både lärare och elev ska veta vad nästa 
steg kommer att bli, men samtidigt är det en hårfin balansgång. Det är svårt att inte le och 
hålla med åt Helenius slutkläm. 

”Elever går ju trots allt inte i skolan för att visa vad de kan. De går där för att lära sig.” 
(Helenius, 2016) 
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Slutord 
Att man får kunskap genom att läsa information som man inte visste tidigare är ju i sig inte så 
konstigt. Men när man arbetar som lärare har man ett behov av att kvantifiera den kunskapen 
för att kunna bedöma den på ett sätt som ska bli rättvisande jämtemot kunskapsmålen. Att 
mäta hur mycket kunskap man kan tillgodoräkna sig under en viss tidsram utifrån de 
förutsättningar man hade innan man började är dock ingenting man normalt gör. I vissa fall 
kan man dock tycka att det skulle vara ganska bra om undervisningen kunde göras än mer 
individuell. Det finns många som kommer till en kurs som redan har goda kunskaper. En del 
kanske till och med skulle kunna klara ett slutprov utan att ens gå en kurs. Detta har varit ett 
försök att försöka identifiera någon sådan kunskap i ett tidigt skede. Redan i början så fick 
eleverna reda på att de skulle göra exakt samma prov i slutet av momentet. Detta har nog haft 
en viss inverkan på provresultatet. Men det ska man ju inte se som en begränsning i sig. Målet 
är ju att eleverna ska få ny kunskap inom ett område som de antingen kan lite om eller som de 
inte kan så mycket om. Hade ett förkunskapsprov på det här viset visat att alla elever redan 
kunde allt som de förväntades veta om till exempel lödning. Hade det då funnits en anledning 
till att ändå gå igenom det i kursen? Som kurserna ser ut i dagens gymnasieskola så skulle det 
ju inte behövas om man kan visa att kunskapen redan finns. Allt för ofta så får man dock 
anpassa utbildningens innehåll nedåt mot grundkunskapsinhämtningen därför att ett fåtal 
elever inte kan det som de förväntas kunna. Det är ytterst sällan man får tillfället att anpassa 
sig uppåt och höja kraven, även om det nog är det man som lärare helst skulle vilja göra. Men 
kanske skulle man kunna göra det om man kunde hitta något bra sätt att mäta vad eleverna 
redan kan. 

Det har varit en intressant undersökning för mig då det samtidigt gett mig en viss möjlighet att 
utvärdera min egen undervisningsmetod inom det här området. Jag kan tänka mig att fortsätta 
med individuella redovisningar nu då jag ser att de ger ett ganska bra resultat. Grupparbetet 
fungerade bra i alla grupper utom en, vilket visar att gruppsammansättningen har en stor 
inverkan på resultatet. Den här gången slumpades grupperna, vilket kanske inte var det bästa 
sättet, men samtidigt hade jag haft dessa elever för kort tid för att själv kunna avgöra vilka 
som arbetar bra ihop. Nästa gång så kanske man får prova ett nytt koncept och jämföra mot 
dessa resultat. Jakten på den ultimata kunskapsökningsmetoden får fortsätta. Huvudsaken är 
ändå att eleverna lär sig det som är bestämt i kursplanen. 
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Bilaga 1 

Provfrågor, Tillverkningsmetoder. 

Tillverkningsmetoder: 

1. Hur fungerar en svarv (förklara även hur de olika delarna i en svarv fungerar)[4]?  

2. Vilka skärdata är viktiga då man ska svarva något[2]?  

3. Vilka material kan man svarva[1]?  

4. Hur fungerar en fräs (förklara även hur de olika delarna i en fräsmaskin fungerar) [4]?  

5. Vad är skillnaden på planfräsning och konturfräsning[2]?  

6. Vilka material kan man fräsa[1]?  

7. Hur skiljer sig borrning mot fräsning[1]?  

8. Kan man borra ett fyrkantigt hål, förklara hur[2]?  

9. Vad betyder CNC[2]?  

10. Vilka maskiner fungerar bra att sätta CNC-styrning på[2]?  

11. Vad är fördelen med en CNC-maskin, jämntemot en ”vanlig” maskin av den typen[2]? 

12. Förklara tekniskt hur klippning i plåt går till[2]: 

13. Vad innebär det att man stansar en plåt[3]?  

14. Vilka metoder känner du till för att skära i plåt[2]?  

15. Förklara ingående en av metoderna att skära i plåt[4]:  

16. Vad innebär limning[2]?  

17. Vilka olika sätt kan lim stelna på[2]?  

18. Förklara mer ingående hur en valfri typ av lim fungerar[4]: 

19. Hur fungerar lödning, och vad krävs för att få till en bra lödning[4]?  

20. När är lödning en bra sammanfogningsteknik[2]?  

21. Vad är skillnaden mellan mjuklödning och hårdlödning[2]?  

22. Hur fungerar svetsning (Vad är gemensamt för alla svetsmetoder) [2]?  

23. Nämn minst 4 olika svetsmetoder[2]:  
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24. Förklara en svetsmetod mer ingående[4]:  

25. Nämn två sätt man kan skapa ett nitförband[2]:  

26. Förklara en av nitmetoderna[2]:  

27. Vad är den största fördelen med ett skruvförband[1]?  

28. På sexkantskruvarnas huvud finns det ett par siffror, vad betyder dessa[3]?  

29. Känner du till någon typ av standard för gängor, varför finns det olika[2]?  

30. Vilka material lämpar sig bra att gjutas[1]?  

31. Nämn några gjutmetoder[2]:  

32. Förklara en gjutmetod mer utförligt[4]:  

33. Vad menas med varmformning[3]?  

34. Vilka metoder är lämpliga att använda vid varmformning av stål[2]?  

35. Förklara närmare en av metoderna för att varmforma stål[3]:  

36. Vilka metoder är lämpliga att använda vid varmformning av plast[3]?  

37. Förklara närmare en av metoderna för att varmforma plast[4]:  

38. Vad finns det för fördelar med att kallforma metaller[2]?  

39. Nämn tre metoder för att kallforma plåt[3]:  

40. Förklara en av metoderna för kallformning[4]:  

41. Nämn några olika metoder för friformstillverkning som finns inom gruppen 3d-
skrivare[2]:  

42. Förklara mer ingående hur en av dessa metoder (3d-skrivare) fungerar och vilka material 
som den metoden är mest lämplig för[4]:  

 

 

Siffran inom hakparenteserna anger frågans maxpoäng. 
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Bilaga 2 

Förkunskaper, provresultat alla frågor, klass 1. 
 
Tabell 1. Förkunskapsprov Klass 1, resultat poängbedömning per fråga. Siffran inom hakparantesen [] anger frågans 
maxpoäng. 

  

Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8 Elev 9 Elev 10 Elev 11 Elev 12

Fråga[4] 1 1 1 0,5 1 0,5 2 0,5 0 0,5 0 0,5 1,5
Fråga[2] 2 1 0,5 0 0,5 0 1 0 0 0,5 0,5 0,5 0
Fråga[1] 3 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1
Fråga[4] 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1
Fråga[2] 5 1 0 0,5 0,5 0 1 0 1 0,5 0 0 2
Fråga[1] 6 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 0 0,5 0,5 1 0 0,5
Fråga[1] 7 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 1

Fråga[2] 8 1 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 1 0 1
Fråga[2] 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fråga[2] 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Fråga[2] 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1
Fråga[2] 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 1
Fråga[3] 13 0 0,5 0 0 0 0,5 1 0 0 1 1 0,5
Fråga[2] 14 1 0,5 1 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5
Fråga[4] 15 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 2,5
Fråga[2] 16 0,5 0,5 0 1 1 0 0 0 1 0 0,5 0,5
Fråga[2] 17 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 1
Fråga[4] 18 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Fråga[4] 19 1 0 0 2 0 3 2 2 0,5 1 0 1,5
Fråga[2] 20 0,5 1 0 1 0 2 0 0,5 1 0,5 1 2
Fråga[2] 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fråga[2] 22 0 0 0,5 0 0 1 0 0 0,5 0 0 1,5
Fråga[2] 23 1 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0,5
Fråga[4] 24 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
Fråga[2] 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Fråga[2] 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga[1] 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Fråga[3] 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga[2] 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga[1] 30 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0
Fråga[2] 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga[4] 32 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0
Fråga[3] 33 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1
Fråga[2] 34 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga[3] 35 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga[3] 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga[4] 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga[2] 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga[3] 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga[4] 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga[2] 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga[4] 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0
Summa 16 5 7,5 6,5 5 15 6,5 5 10,5 9 5,5 24

Klass 1
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Förkunskaper, provresultat alla frågor, klass 2. 
 

Tabell 2. Förkunskapsprov Klass 2, resultat poängbedömning per fråga. Siffran inom hakparantesen [] anger frågans 
maxpoäng. 

 

 

Elev 13 Elev 14 Elev 15 Elev 16 Elev 17 Elev 18 Elev 19 Elev 20 Elev 21 Elev 22 Elev 23

Fråga[4] 1 1,5 0 0,5 1 1 0,5 0 1,5 1 1 0
Fråga[2] 2 1 0 0,5 0 0 0,5 0 1 0 0 0
Fråga[1] 3 0,5 0 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5
Fråga[4] 4 1 0 1,5 0 0 0,5 0 0,5 1 1 0
Fråga[2] 5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1
Fråga[1] 6 1 0 1 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 1 0
Fråga[1] 7 0,5 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
Fråga[2] 8 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 1 1 0,5
Fråga[2] 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga[2] 10 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0
Fråga[2] 11 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0
Fråga[2] 12 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 1 0
Fråga[3] 13 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0
Fråga[2] 14 0 0 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Fråga[4] 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Fråga[2] 16 0 0 0 0,5 0,5 0 1 1 0 0 1
Fråga[2] 17 0 0 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1
Fråga[4] 18 0 0 1 0 0 0 1,5 0 1,5 1,5 1,5
Fråga[4] 19 0 0 0 1 1 0,5 2 1,5 1 1 2
Fråga[2] 20 1 0 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 1
Fråga[2] 21 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0
Fråga[2] 22 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0 0 0,5
Fråga[2] 23 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Fråga[4] 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0
Fråga[2] 25 0 0 0 0 0 1 0 0 0,5 0,5 0
Fråga[2] 26 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Fråga[1] 27 0,5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Fråga[3] 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga[2] 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga[1] 30 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Fråga[2] 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Fråga[4] 32 0 0 0,5 0 0 1 0 0 0,5 0,5 0
Fråga[3] 33 0,5 0 0,5 0 0 0,5 0 1 0,5 0,5 0
Fråga[2] 34 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0
Fråga[3] 35 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0
Fråga[3] 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga[4] 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga[2] 38 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0
Fråga[3] 39 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0
Fråga[4] 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Fråga[2] 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fråga[4] 42 0 0 0,5 0 0 0,5 0 1 0,5 0,5 0
Summa 10,5 0 10,5 10 10 16,5 10 20,5 19,5 19,5 10

Klass 2. Förkunskaper Tillverkningsteknik



Andreas Bergsten      1 
Ht 2016 
Examensarbete för lärarexamen, 15 hp 

Bilaga 3 

Slutprov, provresultat alla frågor, klass 1. 
 

Tabell 3. Slutprov Klass 1, resultat poängbedömning per fråga. Siffran inom hakparantesen [] anger frågans maxpoäng. 

 

  

Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8 Elev 9 Elev 10 Elev 11 Elev 12

Fråga[4] 1 2,5 1,5 1 3 4 2 0 2 2 3 3
Fråga[2] 2 1 1,5 0 1 2 1 0 2 2 0,5 1,5
Fråga[1] 3 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fråga[4] 4 2,5 1 2 2 4 1 1 0 2,5 0 3
Fråga[2] 5 2 2 1,5 0,5 1,5 1,5 2 1 2 2 1
Fråga[1] 6 1 0 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1
Fråga[1] 7 1 0 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1
Fråga[2] 8 2 2 1,5 1 2 1,5 0 1 2 0 1
Fråga[2] 9 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 2
Fråga[2] 10 2 2 1 0 2 1 2 2 2 2 2
Fråga[2] 11 1 2 1 0 2 1 1 1 1 2 1
Fråga[2] 12 0 0,5 0 0,5 2 0,5 0 1 1 0 1,5
Fråga[3] 13 1 0,5 1 2 1 2 0 1,5 1 2,5 3
Fråga[2] 14 2 0,5 2 1 2 1 0 2 2 1 2
Fråga[4] 15 2 0 4 2 4 2,5 0 4 2 0 3
Fråga[2] 16 0,5 0,5 0,5 0 0 0 1 1 1 2 1,5
Fråga[2] 17 1,5 1 1 2 1 2 1 1,5 1 1,5 2
Fråga[4] 18 2 2 2 2 2 2 0,5 2 1 0 2
Fråga[4] 19 2 2,5 2 2 3 2 0,5 4 1 0 2
Fråga[2] 20 0 1 2 2 1,5 0 2 1 1 1 1
Fråga[2] 21 0,5 0,5 0 1,5 2 2 2 1,5 2 0 1
Fråga[2] 22 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 2
Fråga[2] 23 2 2 2 1,5 2 1 0 2 2 0 1,5
Fråga[4] 24 2 4 2 0 3 0 0 3 1 0 1
Fråga[2] 25 2 1 1 2 2 2 1 2 1 0 2
Fråga[2] 26 0,5 1,5 1 1 2 2 1 2 1 0 1
Fråga[1] 27 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
Fråga[3] 28 2 1 1,5 3 3 3 0 2 1 0 2
Fråga[2] 29 1 1 1,5 1 2 2 0 1 1 0 1
Fråga[1] 30 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1
Fråga[2] 31 2 1 2 2 2 1,5 1 2 2 0 2
Fråga[4] 32 2 1 2 3 3 4 0 4 0 0 2
Fråga[3] 33 1 0 1 2 1,5 1 1 1 1 0,5 1,5
Fråga[2] 34 2 1,5 0,5 2 2 1 0 2 1 1 1,5
Fråga[3] 35 1 0,5 1 2 1,5 0 1,5 2 1 0 1
Fråga[3] 36 1 0 0 1 3 0 0 3 0 0 1
Fråga[4] 37 1 0 0 2 2 0 2 3 0 0 1
Fråga[2] 38 0 1 0,5 0 1 0 1 1 1,5 1,5 1
Fråga[3] 39 1 1 0 3 3 2 1,5 3 3 2 3
Fråga[4] 40 2 1 0 1,5 3 0 1 2 2 0 2
Fråga[2] 41 2 2 1 2 2 0 0 2 0 2 2
Fråga[4] 42 0 1 0 1 3 0 0 2 1 3 3
Summa 54 45,5 46,5 58 0 84 48 29 74,5 52 34,5 70

Klass 1
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Slutprov, provresultat alla frågor, klass 2. 
 

Tabell 4. Slutprov Klass 2, resultat poängbedömning per fråga. Siffran inom hakparantesen [] anger frågans maxpoäng. 

 

 

Elev 13 Elev 14 Elev 15 Elev 16 Elev 17 Elev 18 Elev 19 Elev 20 Elev 21 Elev 22 Elev 23

Fråga[4] 1 1,5 2 3 2 3 1,5 3,5 2,5 3 3 2,5
Fråga[2] 2 1 2 2 1,5 2 0,5 2 2 2 2 0
Fråga[1] 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fråga[4] 4 3 3 3 2 3 2 3 1,5 1,5 4 0
Fråga[2] 5 2 2 2 2 1,5 2 2 2 2 2 1
Fråga[1] 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Fråga[1] 7 1 0 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1
Fråga[2] 8 1,5 2 1 2 2 2 2 0 2 2 2
Fråga[2] 9 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1
Fråga[2] 10 1 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 2 1,5 2
Fråga[2] 11 1 1,5 1,5 2 1,5 1,5 2 1,5 2 2 1
Fråga[2] 12 1,5 2 2 1 1 1 0 2 2 2 1
Fråga[3] 13 2,5 2,5 1 0 1 1,5 1 2 3 1 2
Fråga[2] 14 2 2 2 1 1,5 2 2 2 2 2 2
Fråga[4] 15 3,5 2,5 2 0,5 1,5 2,5 3 1,5 0 3 2,5
Fråga[2] 16 1 1,5 1 0,5 0,5 1,5 1 2 1 2 1,5
Fråga[2] 17 0,5 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2
Fråga[4] 18 1,5 1 2 0 2 1 3 0 3 3 2
Fråga[4] 19 2 4 2,5 2 2 2 4 1,5 1,5 4 1,5
Fråga[2] 20 1 2 1 1 0 2 1,5 1 1 2 1
Fråga[2] 21 1,5 1,5 1,5 1 0,5 1 1,5 2 1 2 1,5
Fråga[2] 22 2 0 0 1 1 0,5 2 2 2 2 2
Fråga[2] 23 0,5 2 0,5 1,5 0,5 1,5 0 0 2 2 2
Fråga[4] 24 0 0 0 1 1 2 0 0 3 3,5 2
Fråga[2] 25 0 2 2 1 0 1 2 2 2 2 0
Fråga[2] 26 0 0 0 1 0 2 1 0 2 2 0
Fråga[1] 27 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
Fråga[3] 28 1,5 1 1 1 0 1 2 2 3 3 1,5
Fråga[2] 29 1 1 1 0 1,5 1 1 1,5 1 2 1
Fråga[1] 30 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,5
Fråga[2] 31 0 0 2 1 2 1,5 2 2 2 2 0,5
Fråga[4] 32 0 0 4 1 3 2 2 3 4 2 1,5
Fråga[3] 33 0 0 0,5 2 0,5 0,5 3 1,5 1 1,5 1
Fråga[2] 34 1 0 1 0,5 0 1 0,5 1 0,5 1,5 0
Fråga[3] 35 2,5 0 1 1 0 1 2 2 2 2 0
Fråga[3] 36 0 0 3 0 0 0 2 3 2 3 2
Fråga[4] 37 0 0 1,5 0 0 0 2 1,5 1 1 2
Fråga[2] 38 0,5 1 0,5 0,5 0 0,5 1,5 1,5 0 1,5 1
Fråga[3] 39 1 3 3 0 1 1 3 3 2 2 1
Fråga[4] 40 2,5 2 1 0 1 0,5 2,5 3 3 0,5 1
Fråga[2] 41 1 0 2 1 2 2 1,5 2 2 2 1
Fråga[4] 42 2,5 0 0,5 0 1 1 2,5 2,5 3,5 2 4
Summa 51 52 61 41,5 45 53 73,5 65 75 84 53,5

Klass 2. Slutprov Moment Tillverkningsteknik
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Bilaga 4 

Föreläsningsanteckningar, klass 1. 
Tabell 5. Föreläsningsanteckningar och elevernas redovisningsområde, Klass 1 

Namn Rapport om: 
Provfrågor: 

Genomförande (Lärarens minnesanteckningar): 

Elev 1 Fräsning 
4-8 

Pratar om att ett fräsverktyg som en roterande borr med många eggar, vilket skapade en 
del felaktiga associationer. Förklarar några olika metodbegrepp som används, t.ex. 
planfräsning, gängfräsning, konturfräsning, osv. Förklarar att det är viktigt med 
kylvätskor, verktygen förstörs vid för hög värme. Pratar om hur man kan borra fyrkantiga 
hål med en specialborr, men nämner driftning eller stansning som bättre alternativ. 
Pratar för kort och skyndsamt, känner som åhörare att det saknas en hel del information. 

Elev 2 Svetsning 
22-24 

Förklarar att det finns många svetsmetoder men att de går ut på att man smälter 
föremålen som ska sammanfogas så att de sitter ihop när metallen sedan stelnar. Går 
igenom några olika metoder mer ingående; MIG/MAG, TIG, MMA och Punktsvetsning. 
Bra, Tydligt, Väl påläst men lite nervös och pratade snabbt. 

Elev 3 Plåtskärning 
14-15 

Bra och tydlig presentation där han gick igenom de vanligaste metoderna för att skära i 
plåt; Gasskärning, Plasmaskärning, Laserskärning och Vattenskärning. Förklarade ganska 
tydligt alla metoder. Lite svagt om hur YAG-laser fungerar, annars bra. 

Elev 4 Varmformning 
33-35 

Förklarar att metallföremål blir lätta att forma om man värmer upp dem till ett plastiskt 
tillstånd. När detta sker varierar mellan olika ämnen. Går igenom smide och 
varmvalsning som goda exempel. Bra och påläst. 

Elev 5 Svarvning 
1-3 

Förklarar översiktligt hur man arbetar i en svarv och vad svarvens olika delar heter. Går 
igenom enkla formler man behöver kunna och vilka skärdata man bör känna till. Visar att 
skärvätska behövs och att man använder olika verktyg. Visar på lämpliga material, men 
kanske borde tagit upp olämpliga också. helt ok, kunde varit bättre. 

Elev 6 Kallformning 
12-15 
38-40 

Förklarar att största fördelen med kallformning är att man kan vara mer precis då det 
finns bra materialdata för de flesta kalla metaller. Går igenom en rad olika metoder: 
Kalldragning, Pressning, Kantbockning, Rundbockning, Vattenformning, Klippning, 
Stansning. Pratade ganska fort och det var svårt att hinna förstå alla metoder. Men 
informationen var tydlig och bra med väl genomtänkta bilder som hjälp. 

Elev 7 Fästelement 
25-29 

Gick igenom skruvförband och tog upp lite om hållfasthetslära, sträckgräns och 
brottgräns. Förklarade varför man använder brickor. Gick igenom stuknitning och 
popnitning. Nämnde några olika standarder. Genomförandet var ganska bra. 

Elev 8 Lödning 
19-21 

Smälter en lättsmält metall som sedan fastnar mot en annan metall. På detta sätta kan 
metaller bindas samman utan att de behöver svetsas. Går igenom mjuklödning och 
hårdlödning. Borde nog pratat mer om själva metoderna, pratade mest om vilken 
skyddsutrustning man bör använda. 

Elev 9 Gjutning 
30-32 

Förklarar att man tar ett flytande material och häller det i en form där den får formens 
form då den stelnar. Går igenom lämpliga material för gjutning och förklarar sedan några 
vanliga metoder för gjutning. Skalformsgjutning, sandformsgjutning, precisionsgjutning, 
centrifugalgjutning osv. Ganska bra presentation där han väntar in de som antecknar. 

Elev 10 CNC 
9-11 

Computer Numerical Control- Maskiner som styrs med numeriska kontrollkoder som 
programmeras in i maskinen för att få den att arbeta efter ett bestämt mönster. Går 
igenom CNC-systemens fördelar, men hittar inte direkt några nackdelar. Visar på lite 
exempelkod hur den kan se ut. Ger ett något lättsamt intryck och känns inte riktigt 
seriös. Men pratar bra och tydligt. 

Elev 11 Friforms-
framställning 
41-42 

Genomförandet avbröts. (Eleven hade varit sjuk och hade inte hunnit förbereda sig nog 
och då han skulle stå inför klassen så blev han så nervös att det inte gick. ) 

Elev 12 Limning 
16-18 

Limning är när man sammanfogar två föremål så att de sitter ihop med hjälp av ett annat 
material i flytande eller geléartad form så att när det tillförda materialet stelnar så sitter 
de ihop. Pratar om att ytspänningen på limmet måste vara rätt, blandar ihop 
större/mindre. Pratar om kohesions- och adhesionskrafter och hur dessa samverkar i en 
limfog. Går igenom olika typer av lim och hur de fungerar. Smältlim, härdande lim och 
torkande lim. Tar upp en hel del exempel. Ganska ok presentation, men känner sig lite 
osäker.  
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Föreläsningsanteckningar, klass 2. 
 

Tabell 6. Gruppindelning, föreläsningsanteckningar och elevernas redovisningsområde, Klass 2 

Grupp Namn Rapport om: 
Provfrågor 

Genomförande (Lärarens minnesanteckningar): 

Grupp 1 

Elev 22 

Lödning 
19-21 

Ett ämne med låg ytspänning fäster mot ett med högre ytspänning. Muklödning 
med tenn, ca 450˚C, elektriska komponenter. Hårdlödning med silver, koppar 
eller mässing, 450 – 1000˚C, Klenare maskindelar. Båda metoderna; förvärmning 
för bättre vidhäftning, samt flussmedel för att förhindra oxidation. 

Elev 23 
Svetsning 

22-24 
Värmer en/ett par metallbitar(vanligtvis) över smältpunkten så att när den kyls 
igen sitter ihop. Går igenom metoder; Bågsvetsning, MIG, TIG, Lasersvetsning, 
friktionssvetsning och punktsvetsning. 

Elev 15 

Limning 
16-18 

Sätter ihop detaljer med ett flytande tillsatsmaterial med lägre ytspänning än det 
som ska limmas ihop. Går igenom de olika metoderna för att få limmet fast. 
Torkning, lösningsmedel i limmet avdunstar. Avsvalning, termoplaster som 
övergår till flytande tillstånd när de värms blir fasta igen då de återgår till 
rumstemperatur. Härdar, Kemisk reaktion, antingen genom 2-komponenter eller 
att det härdar i kontakt med fukt i luften. 

Grupp 2 

Elev 18 

Fräsning, 
borrning 

4-8 

Går igenom fräsens uppbyggnad med bord, spindel, verktyg osv. Förklarar att 
verktyget som ska vara hårdare än bearbetningsmaterialet roterar och gräver sig 
igenom materialet. Bearbetningsmetoder och lämpliga material att fräsa i täcks 
också. Borrning bara i en axel. För att göra fyrkantigt hål så kan man använda 
driftning. 

Elev 16 CNC 
9-11 

Computer numerical control. Datastyrda maskiner. Går igenom några fördelar 
och nackdelar. 

Elev 17 
Svarvning 

1-3 
Förklarar kort hur en svarv är uppbyggd med detaljnamn. Materialet som ska 
bearbetas snurrar och verktyget är fast. Viktiga skärdata är matning, varvantal, 
verktygsprofil, skärhastighet. Samt går igenom lämpliga material. 

Grupp 3 

Elev 19 

Varmformning, 
 metall och 

plaster 
33-37 

Metaller värms till ett plastiskt tillstånd där de blir lättare att bearbeta. Några 
exempel är varmvalsning och smide vilka båda förklaras kort. Plaster och dess 
formning täcks av de metoder som finns och beskrivs ganska bra med bilder, men 
en viss förvirring uppstår i vilken metod som kallas vad. Formpressning, 
sprutpressning och formsprutning. 

Elev 20 

Gjutning, 
 3D-skrivare 

30-32 
41-42 

Går igenom lämpliga material och sedan direkt in på några metoder. 
Sandformsgjutning, precisionsgjutning, skalformsgjutning. Kort information om 
varje. Går sedan igenom olika tekniker för 3d-skrivare. Det blir väldigt kort om 
varje då han stressar. FDM-fused deposition modeling, SLS-selective laser 
sintering, SLA-stereolithography,DMLS-direct metal laser sintering. 

Grupp 4 

Elev 13 

Klippning, 
stansning, 
skärning 

12-15 

Klippning, visar på hur skjuvning uppstår och hur trycket klyver ett material. 
Stansning, pressar hå i formen av en stans som pressas med hårt tryck mot en 
dyna. Skärningsmetoder, gasskärning, vattenskärning plasmaskärning och 
laserskärning. 

Elev 14 

Gängor, 
Kallformning 

29, 
38-40 

Går kort igenom vilken standard för gängor som används i Europa och varför man 
har standarder.  Kallformning ger högre precision och mindre 
kostnader/energiåtgång. Kalldragning-dra hållbara trådar,Rullformning-skapa 
långa profiler eller plåtar, Pressning- pressar plåtar mellan två formar. Bockning. 

Elev 21 
Nitförband, 

skruvförband 
25-28 

Går igenom popnitning och stuknitning, den senare mycket bra beskrivet. Pratar 
sedan om fördelar och nackdelar med skruvförband. Går igenom att 
skruvskallarnas nummerserie beskriver skruvens hållfasthet. 
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Resultatanalys per elev, klass 1. 
 
Tabell 7. Resultatanalys per elev. Klass 1. 

Klass 1 

Namn Provfrågor: Hur väl besvarades de ”egna” frågorna kontra de man lyssnat 
på. 

Elev 1 4-8 
Eleven besvarade sina egna frågor mycket väl. På det stora hela hade eleven bra 
svar. Eleven hade fört fina anteckningar. 

Elev 2 22-24 
Eleven hade missat någon viktig punkt på fråga 22 men hade i övrigt fina svar. 
Hade också bra på fråga 9-11 som behandlades av elevens bänkkamrat. Övrigt 
ganska blandat. 

Elev 3 14-15 
Maxpoäng på de egna frågorna. I övrigt bra på fråga 30-32 och 4-8. Övriga 
resultat varierande men lite svaga. 

Elev 4 33-35 
Bra svar inom det egna området, men inte maxpoäng. I övrigt fina svar på 25-
29. Annars blandat. 

Elev 5 1-3 
Gjorde ej slutprov-resultat saknas. 

Elev 6 
12-15 Hade goda men inte jättebra resultat på de egna frågorna, men förde fina 

anteckningar och svarade högt på väldigt många av sina kamraters 
presentationer. 38-40 

Elev 7 25-29 
Besvarade sina egna frågor perfekt, men hade ganska dåliga resultat på övriga 
frågor. Denna elev hade inga anteckningar. 

Elev 8 19-21 
Något bättre svarat på de egna frågorna men ganska svaga svar sett över hela 
provet. Eleven förde inte anteckningar. 

Elev 9 30-32 
Besvarade de egna frågorna perfekt och hade goda resultat över större delen av 
de andra elevernas presentationer också. Eleven hade fina anteckningar och 
använde dem till sin fördel under slutprovet. 

Elev 10 9-11 
Eleven hade få egna frågor men besvarade dem inte särskilt bra ändå. Goda 
resultat på fråga 1-3, vilket var ett närbesläktat ämne, men i övrigt ett blandat 
resultat. Eleven fick några få poäng genom sina anteckningar. 

Elev 11 41-42 
Eleven hade mycket bra resultat på de egna frågorna, men var sjuk under en 
vecka då de andra höll sina föredrag vilket gjorde att det blev ett dåligt resultat 
rent generellt. 

Elev 12 16-18 
Eleven hade ett ok resultat på de egna frågorna, men jag misstänker att några av 
begreppen hade missförståtts. Bra på fråga 41-42 och i övrigt ganska bra 
resultat. 
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Resultatanalys per elev, klass 2. 
 
Tabell 8. Resultatanalys per elev och grupp. Klass 2. 

Klass 2 
Grupp Namn Frågor

: 
Hur väl besvarades de ”egna” frågorna kontra de man 

lyssnat på. 

Grupp 1 

Elev 
22 19-21 

Eleven besvarade sina egna frågor mycket väl, dessutom presterades bra på 
arbetsgruppens frågor. På det stora hela hade eleven bra svar. Eleven hade 
fört fina anteckningar. 

Elev 
23 22-24 

Eleven besvarade sina egna frågor väl, hade aningens bättre resultat i 
arbetsgruppens frågor. På övriga frågor var svaren av varierande karaktär. 
Eleven tog inga anteckningar. 

Elev 
15 16-18 

Eleven hade inte så bra resultat, varken på de egna frågorna eller gruppens 
frågor. Övriga provet hade spretiga svar och eleven presterade bäst på de 
frågor där den hade haft bra på förkunskapstestet.  Eleven hade god hjälp av 
sina anteckningar. 

Grupp 2 

Elev 
18 4-8 

Eleven svarade bra på sina egna frågor. Gruppens frågor var inte speciellt 
bra besvarade. Övriga resultat var varierande. Eleven hade viss hjälp av sina 
anteckningar. 

Elev 
16 9-11 

Eleven besvarade sina egna frågor bra och hade ett ganska bra resultat på 
den övriga gruppens område. Resten av frågorna ganska svagt resultat. 
Eleven hade en viss hjälp av sina anteckningar. 

Elev 
17 1-3 

Eleven svarade bra på sina egna frågor. Gruppens frågor var bra besvarade. 
Övriga resultat var  kraftigt varierande med många svar lämnade tomma. 
Eleven hade ganska stor hjälp av sina anteckningar. 

Grupp 3 

Elev 
19 33-37 

Eleven hade ett förvånansvärt svagt resultat i det egna frågeområdet, något 
bättre på de områden gruppen hade presenterat men sedan ett gott resultat på 
resten av provet. Hade lämnat ett fåtal frågor obesvarade. Eleven hade stor 
hjälp av sina anteckningar. 

Elev 
20 

30-32,    
41-42 

Eleven presterade bra inom sina egna frågor, ganska bra på sin grupps övriga 
frågor. I övrigt så besvarades vissa områden mycket bra, medans en del 
frågor ej besvarades. Eleven hade en viss hjälp av sina anteckningar. 

Grupp 4 

Elev 
13 12-15 

Besvarade bara hälften av sina egna frågor?!? Och den egna gruppens frågor 
besvarades väldigt dåligt. Övriga frågor besvarades bättre, men med ett 
varierande resultat. Använde inga anteckningar.  

Elev 
14 

29, 38-
40 

Svaga svar på de egna frågorna och på gruppens frågor. I övrigt väldigt 
varierande svar. Eleven hade minimal hjälp av sina anteckningar. 

Elev 
21 25-28 

Eleven besvarade de egna frågorna riktigt bra. Gruppens frågor besvarades 
ganska bra. Resten av provet var ganska bra. Eleven hade anteckningar, men 
fick inga extrapoäng av att använda dem. 
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Procentuell kunskapsökning per elev 
 
Tabell 9: Elevernas resultat på förkunskapsprov och slutprov samt skillnaden mellan dessa. Alla elever i båda klasserna. 
Samt ett beräknat medelvärde för alla elever. 

Resultat och skillnad 

Namn Förkunskaper Slutprov Skillnad 

Elev 1 15,24% 51,43% 36,19% 
Elev 2 4,76% 43,33% 38,57% 
Elev 3 7,14% 44,29% 37,14% 
Elev 4 6,19% 55,24% 49,05% 
Elev 5       
Elev 6 14,29% 80,00% 65,71% 
Elev 7 6,19% 45,71% 39,52% 
Elev 8 4,76% 27,62% 22,86% 
Elev 9 10,00% 70,95% 60,95% 

Elev 10 8,57% 49,52% 40,95% 
Elev 11 5,24% 32,86% 27,62% 
Elev 12 22,86% 66,67% 43,81% 
Elev 13 10,00% 48,57% 38,57% 
Elev 14 0,00% 49,52% 49,52% 
Elev 15 10,00% 58,10% 48,10% 
Elev 16 9,52% 39,52% 30,00% 
Elev 17 9,52% 42,86% 33,33% 
Elev 18 15,71% 50,48% 34,76% 
Elev 19 9,52% 70,00% 60,48% 
Elev 20 19,52% 61,90% 42,38% 
Elev 21 18,57% 71,43% 52,86% 
Elev 22 18,57% 80,00% 61,43% 
Elev 23 9,52% 50,95% 41,43% 
Medel 10,71% 54,13% 43,42% 

  

Skillnad utan 
anteckningar: 39,03% 

  
Skillnad min: 22,86% 

  
Skillnad max: 65,71% 
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Resultat slutprov med och utan anteckningar. 
 
Tabell 10. Resultatet av slutprovet med och utan anteckningar. 

Resultat slutprov med och utan anteckningar. 

Namn Slutprov Anteckningar 
Resultat utan 
Anteckningar 

Elev 1 51,43% 2,38% 49,05% 
Elev 2 43,33% 0,00% 43,33% 
Elev 3 44,29% 0,00% 44,29% 
Elev 4 55,24% 0,00% 55,24% 
Elev 5       
Elev 6 80,00% 8,10% 71,90% 
Elev 7 45,71% 0,00% 45,71% 
Elev 8 27,62% 0,00% 27,62% 
Elev 9 70,95% 5,71% 65,24% 
Elev 10 49,52% 2,38% 47,14% 
Elev 11 32,86% 0,00% 32,86% 
Elev 12 66,67% 4,76% 61,90% 
Elev 13 48,57% 0,00% 48,57% 
Elev 14 49,52% 3,33% 46,19% 
Elev 15 58,10% 12,86% 45,24% 
Elev 16 39,52% 4,29% 35,24% 
Elev 17 42,86% 11,90% 30,95% 
Elev 18 50,48% 7,62% 42,86% 
Elev 19 70,00% 18,57% 51,43% 
Elev 20 61,90% 7,62% 54,29% 
Elev 21 71,43% 0,00% 71,43% 
Elev 22 80,00% 7,14% 72,86% 
Elev 23 50,95% 0,00% 50,95% 
Medel 54,13% 4,39% 49,74% 
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Blooms Reviderade taxonomi 

 
 


